
ЕрштШо С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и ^ 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между ' 
нашите народи и народности
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ЮГОСЛАВИЯ: ЮЛИ — АВГУСТ ’88

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ:Горещо политическо лято Населението от крайграничните места и бдител
ните пазачи на границата заедно ознаменуваха 
Деня на граничаря — 15 август 
ТИТО Е ВЪВ ВСЕКИ НАШ СТРОЙЮли и август на 1988 

се помнят по продължителните 
горещини, които твърде навредиха на 
царевицата и останалите пролетни кул
тури. В много райони на страната, осо
бено в

година ще 
силни

стр. 4—5и една нощ, пред лицето на дялала ' 
югославска общественост (пленумът 
бе предаван по телевизията), бяха из
несени много мнения и оценки, някои 
от които бяха остро противоречиви. 
Имаше и бурии полемики. Константи- 
рай ки, че основните задачи от Деве
тия пленум се осъществяват бавно, 
частично и недостатъчно, ЦК‘
СЮК прие непосредствени здачи па 
организациите и органите па Съюза па 
комунистите -за по-нататъшно осъщест
вяване па задачите от Деветия пленум 
па ЦК на СЮК, в които между друго
то се изтъква: „Централният комитет 
па СЮК подчертава пълната актуал
ност и дългосрочния характер на зак
люченията на Деветия пленум и задъл
жението па СЮК и всички социалис
тически сили в страната да поведат 
единна акция за последователно осъ
ществяване па тези заключения- Това 
е единственият път да се осъществи 
политиката на СЮК за Косово, а поло
жението п проблемите в Покрайнина
та да се преодолеят на трайна основа 
— братство п единство, пълно нацио
нално равноправие п развитие на со
циалистическото самоуправление.

южната й част, сушата получи 
всички признаци на природно бед
ствие.

Горещо, твърде горещо беше и 
продължава да е н 
лнтическо лято. И 
августовски горещини предизвикаха 
суша, която застрашава тазгодишната 
реколта, летните политически горещи
ни предизвикаха силен порой от съби
тия, в чийто талвег се намериха поло
жението в Косово и конституционните 
промени.

югославското по- 
док ато юлските и

Подготовка за публич- В цеха за чорапи в Бо
силеград
ПЛАНИРАТ НОВИ КА

ЙМА ЛИ КРАЙ КОСОВСКАТА ДРАМА? но разискване по прос- 
ктоамандманите на Кон 
ституцията на СР Сър- ПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ 
бия
ДА СЕ ЧУЕ ДУМАТА . Желюша 
НА НАРОДА

Отговорът на този въпрос трябва
ше да бъде намерен на Дванадесетия 
пленум на Централния комитет на 
Съюза на комунистите в Сърбия (14 
к>ли) и на Шестнадесетия пленум на 
Централния комитет на Съюза на 
югославските комунисти (29 к>ли). По- 
вод за свикване на двата пленума бе 
не само необходимостта да се преце
ни докъде е стигнала реализацията на 
заключенията на 
пленуми на
лизация на 
и фактът, че положението в тази наша 
покрайнина продължава 
дори и по-лошо от лапи.
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УЧИЛИЩЕ, ВОДА И...
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На МТА ,3ласина ’88” 
в Босилеград 
ПРЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА

стр. 3
След природното бед
ствие през к>ни в Бабу- 
шнпшка община 
ПОМОЩ ПРИСТИГЛА, НОРМАТА С 44,88 НА 

СТО
’ ХСЖЕМО ■

НО ...
стр. 9стр. 5миналогодишните 

същите органи за стаби- 
обстановката в Косово, но промене ПОЛУГОДИШНА РАВНОСМЕТКА НА ДИМИ

ТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВОда е тежко,

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИедногодишен пери-„През изтеклия 
од в Косово са раздвижени много ак
ции за подобряване на положението и 

конкретни резултати, 
може да бъде

Въпреки неблагоприятните условия за сто
панска дейност през първите шест месеца ог 
годината димитровградските трудови организа
ции са стопанисвали без загуба, с изключение 
па комуналната трудова организация „Комуна
лни”, която поради нереалната цена на водата и 
другите комунални услуги е отчела незначител
на загуба.

са постигнати
които потвърждават, че

положителен обрат. Но иай-направеи
важната задача от Деветия .пленум 
ЦК на СЮК — лична и имуществена 
сигурност, свобода и право па граж- 

сърбитс и черпо- 
Изсел-

на

особено наданите,
— не е осъществена.гордите

ването на сърби и черногорци
увеличава; продължава враже- 

албанския пациона-

В този отчетен период димитровградското, 
стоиаисто е осъществило общ доход от 
30 милиарда динара, което в сравнение със съ
щия период па миналата година е увеличен със 

, 170 па сто. Същевременно доходът е увеличен 
с 221 па сто н възлиза на 9 милиарда, докато чи
стият доход е увеличен с 227 на сто и е около 
шест милиарда и триста милиона динара. Лични
те доходи са нараснали със 145 на сто, така че 
средният личен доход в общината възлиза на 
210 хиляди динара, което все още е далеч от 
пивото па средния личен доход в региона, още 
повече в републиката. Фактът» че и акумулация
та е увеличена с 305 на сто говори за положител
ните ефекти оч' така наречените ннтерветни мер
ки! Непълните сведения показват* че и физичес
кият обем па производството е увеличен значи
телно, а най-ДобъЬ пример е трудовата организа
ция за преработка на кожи „Братство" в Желю- 
ша, която е увеличила физическия обем на про
изводството с над 1000 на сто.

от Ко-
около

сово сс
ската дейност иа 
лизъм и сепаратизъм, която в 
среди е и ло-агрссивна; изостря се дс- 

иациомалиа основа, захва- 
шайки и Съюза на комунистите пък 
И някои ръководства в Косово. Поли- 

обстановка и безопасността 
сложни. И

някои

лението на
множество

с най-
Слсд двата пленума н

други размеквания вън връзка 
острия югославски проблем се Подума

ме надеждите, особено

тическага
в Покрайнината са твърде 
все докато е така не може да се даде 
положителна оценка на общото поло
жение. Тона са главните политически, 

национални, пък и етически 
Косово, Сърбия и Юдосла- 

стаиовищата

ва впечатление, 
от пленума па ЦК па СЮК, бяха по-

дойстш ггелнито резултати.големи от 
Едно е сигурно и съвсем ясно: в Ко
сово се води борба за бъдещето па 
Югославия и тази .борба непременно 
трябва да бъде, спечелена.

социални,
си навъпро

ВИ5Г" — се подчертава в 
па ЦК на СКС във връзка с по-нататъ
шното осъщестявапе на заключенията 
на Деветия пленум па ДК пз СЮК и 
Шестия пленум па ЦК на глм..

По засега
на кояоще не с ясно кога, как н 

цена ще бъде спечелена тази битка.големи надежди сс 
пленум па 

па дои

С нетърпение и
Шеснадесетият А. Т.

очакваше 
ЦК на СЮК. В продължение (На 3-та стр.)
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Н А с IИ УI ПО СВЕТА

Доверие в ЮгославияВЪЗГЛЕДИ

ЛЯТО НА МИРА НА 1988 ООН назначи ге-
СЪВнГюНА СЛАВКО ЙОВИЧ за комендант на 

наблюдават прекратява-мерала 
силите на ОН, които ще 
пето на огъ**я между

про- 
Москва и Ба

так ьв положителенДали мирът тези дни наистина се чувствува на
както това се вижда от новините от пес дадоха 

утихнали бойни полета? Обаче, наблюдавано 
все повече се струва че това дичи

Ирак и Иран.всички страни, 
повечето 
по-внимателно, 
на планово продължаване на неотдавнашното прими
рие на световния идеоложки фронт

шимпои.
от този 

.на мира" 
1988 година много повече 
прилича на планово 
иьлжавапе ца 
сключеното 
световния 
Фроиг в навечерието па 
Съдещите неизбежни стъл 
киоьеиия, па начало па 
краткотрайно затишие в 
дълготрайното стълкпове 
пие, което безспорно тук 
и гам ще бъде прекъсва
но е временни престрелки 
п прояви па две+е сгра- 
мп. Това относително за
тишие може да продъл
жи II НЯКОЛКО ГОДИНИ, 
при всички евентуалнос- 
ти, които тази преценка 
носи. Искрите утре могат 
да кряемаг от бройните 
съществуващи и вече спо
менати огнища, които 
тлеят поради много' наци- 
омал (исторически), ико
номически II други причи
ни, а които не съществу
ват само. в „третия свят".

Наблюдавано
, ъщл, „лятото

про- 
току-що 

примирие на 
идеологически

военни машйии вършат п 
или предвестяват взаимо- 
посещения и 
ти... Хубави гласове при 

Западна Ьаха-

Радомир Личина
„Какъв силен свят", „Из 

бухва ли мирът наистина 
па всички страни?” „Топ
ли ветрове духат и в юж
ната част на Африка”, „В 
навечерието 
ния мир”, „Мирът чука 
на врати”.

комшшмен-

стигат и от
ра, Чад, от южна част па 

тотал-, Африка; казват че има на
дежди н Ъа Кищф. Случ-

на

ват се, най-кратко казано, 
до вчера или до това ля
то почти позамислим!I ие-Таккаа и подобни жур

налистически заглавия — 
не нарочно избрани от съ
всем различни географиче 
ски и поли гически мери- 

последните

ща.

Съветските войници ^на
истина се оттеглят от аф
ганистанските бърда, въ
преки под непрекъснат 
огьн на „муджахедините", 
но и по-нататък остават 
р Чехословакия и Унга
рия, както впрочем и аме 
риканските в Западна Ев-

I

презциани
дни и седмици — очевид
но са илюстрация на до
ста разширеното убежде-

1!
Iпие, че „разсъждението в 

. света е потушило безумие 
то" и че лятото 
година ще остане забеля- ' Ропа» в Средиземноморие-.

то, Индийския океан и в

на 1982

1зано като „лято на мира".
А „доказателства" за та

кова убеждение наистина 
„ не липсва г. Само преди 

18 месена, в края на 1986 
която Обединените нации

Салвадор, откъдето зорко 
следят, събитията в Ника
рагуа и региона, който на- 

„американски
двор'. Претория тъкмо за Мирът на Земята затова 
почна да изтегля своите 
воииици от южните части 
Па Ангола, но ги прехвър
ля в Намибия. Виетнам-

Йович за комен-Назначаването на генерал 
цант на тази военна .мисия, което има изключи- •!!гелно деликатна и отговорна задача представля
ва голямо признание на нашата страна, на ней- I 
пата принципна необвързана политика, дока
зателство е за високото доверие на Югославия в 
света, на нейните въоръжени сили и на комен- = 
цаптекия състав на ЮНА. Това потвърждава и 
факта, че наименованието на генерал Йовнч без 
забележки приеха и двете воюващи страни.

ричау

провъзгласиха за „година 
на мира”, във военни кон
фликти бяха 43 страни. 
Сега поиш на всички бой
ни полета и света „па и 
на . най-кървавите и най- 
дълготрайните, 
отлив. Оръжието, макър 
временно, се слага на ме
стата в които се намира 
по време на мир, генера
лите и водачите главната 
роля предават на парла
ментарните. Тези които се 
занимават със статистика 
свеждат тъжните и без
смислени баланси, претва

остава далечна цел, въп
реки че и занапред заслу
жава всеки труд, макар 

ц.чте могат да се оттеглят малко да му се добли- 
от Пном пен, но още 
останат в Лаос. Индийски 
тс войници още не са се 
върнали от Шри Лаика, 
а напреженията на много 
граници в Азия, Африка, 
па и в Латинска Америка,

жим.
настъпи

ЗАЩО СА СМЕНЕНИ ЧЕТИРИМА ВИСОКИ ПАРТИЙНИ ФУНКЦИОНЕРИ В 
БЪЛГАРИЯ?

Един въпрос, повече отговоринс изглеждат намалени.
Над всичко мирът на Бли 
зкия. изток, в Ливан и 
на Западния бряг, в Газа, 
и въпреки всички най-но
ви събития и днес изгле

да жда твърде далече ...
успокояващо .действие е състоял на 19 и 20 юли 

порутените нямат безспорно пито све- в София са с/ченеии Стан- 
домове, училища и фабри ^““ята за сега вече д°е И ЧуД°МИр

загубените трудодни преодолимия Яз между Се Р
пера и Юга, който продъл Политоюро на ЦК на 
жава да се разширява и БКП, Стоян Михайлов, 
задълбочава във все по- кретар на ЦК на БКП и 
неиздържимото бреме от Светлин Русев, член

ЦК на БКП.

На последния пленум 
на Централния комитет 
на Българската комунис
тическа

цели десет години е бнл рален секретар на ЦК на 
вари

ант Тодор Живков би ос
танал председател на Дър 
жавния съвет, а за най- 
сериозен кандидат за гене 
рален секретар на ЦК на 
БКП е смятан Чудомир 
Александров (52). Наблю
дателите казват, че Алек
сандров - се е застъпвал за 
коренни кадрови промени 
и за 'отстраняване от ръ
ководните постове и от 
партията на всички дей
ни, които се противопос
тавят на реформата и по 
този начин се е стълкно- 
вил със старите и консер
вативни кадри.

Предполага се, че оцен
ките на Стоян Михайлов, 
секретар на ЦК на БКП 
за идеологията в духовна
та сфера, във връзка със 
състоянието на интелек
туалния живот в страна
та са срещнали съпротн- 
ва от партийния връх.

.председател на Министер- БКП. Според този 
ския съвет. За член на 

партия, който се Политбюро ’ на ЦК на 
БКП е избран още през 
1961 година. Някои чуж
дестранни наблюдатели в 

членове на Софисмятат, че Тодо-

ряйки загубените животи 
в безкрайни цифри 
убити войници и граждан 
ски лица, а

ки и
и юдини в егзактни до- 
ларски стойности.

ров е сменен поради уча- 
се- стието на съпругата му 

Соня в протестния митинг 
на в Русе, от който са отпра 

вени остри забележки по 
адрес на румънското ръ
ководство поради

Личи си, че се вижда 
краят на най-дълготрайна 
та и вероятно най-безсми 
слената следвоенна война, 
на войната в Залива, ко- огромния 
яго вече омързна и на са- ;рьст и цял куп социално- сев? Дали- са се обявили 
мите актьори. Съветските икономически, национал против компромиса пар- 
войски се оттеглят до Аф- кн и екологически проб- тията да запази пялата

власт и същевремено да 
се развива самоуправле
ние и по този начин са се

дългове на таканаречения 
„трети свят”, който до
пълнително

Какъв изпит не 
обременява държали Тодоров, 

демографичен

са из- 
Алек- замър-

сандров, Михайлов и Ру- сяването на Дунав. Това
обяснение обаче едва ли
може да се приеме. При
чините за слизането на 
Тодоров от българската 
политическа сцена са мно 
го по-сериозни и трябва 

стълкновили с ония, кои-, да се търсят в най-вис- 
то все още са мнозинство, Щия партиен форум.

леми.ганистан, в ход са серио
зни преговори за оттегля
не на кубинските и юж
ноафриканските войници 
от Ангола, казват че ни
виетнамските няма дълго сгване влиянието на роля или се „касае за ДРУГИ Пред .XIII конгрес 
да ссганат в Кампучия... на обединените наро- ”ГР™ ? * БКП, който се с
Свърхсилите започват да У Станко Тодоров (68) е през 1986 година,
унищожават първите кон ди» но съЩО така не мо- избран за председател на 
тнгенти „евроракети", а же да се отрече и своебра Народното събрание през 
чешг-.те лица на техните зният принос, който на 1981 година, а Преди това

Не може наистина и 
да се оспори и определе
ният и значително нара-

на
е състоял 

е имало 
дума да' се разделят фун
кциите 
Държавния съвет и гене-

1
председател на
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Горещо политическо лято ПОДГОТОВКИ ЗА ПУБЛИЧНО РАЗИСКВАНЕ ПО 
ПРОЕКТОАМАДМАНИТЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА 
СР СЪРБИЯ

Да се чуе пупата на народа(От 1-ва стр.) ГЛАСЪТ НА НАРОДА

Протестните събрания, митинги и 
манифестации са своеобразна полити
ческа акцция на народа, която значи
телно повиши

• СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ И СЪЮЗЪТ 
НА СИНДИКАТИТЕ В НИШКИ РЕГИОН ПОЛАГАТ 
УСИЛИЯ ДА СЪЗДАДАТ НЕОБХОДИМИЯ КЛИМАТ 
ЗА ШИРОК ДИАЛОГ, КОЙТО ЩЕ ДАДЕ НЕОБХОДИ
МИТЕ РЕШЕНИЯ • ЕДИННА КОНСТИТУЦИОННА 
КОМИСИЯ ЗА ЦЯЛА СЪРБИЯ Е КАЧЕСТВО, КОЕТО 
ГАРАНТИРА ШИРОКО ПУБЛИЧНО РАЗИСКВАНЕ ф 
ОЧАКВА СЕ ПО-ГОЛЯМА СТЕПЕН НА ДОВЕРИЕ И 
РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ВЪПРОСИ В ДЕМО
КРАТИЧЕН ПУБЛИЧЕН ДИАЛОГ ф ПОДГОТОВКИТЕ 
В НИШКИ РЕГИОН ВЪРВЯТ СПОРЕД ПЛАНА

Тъкмо поради такива и 
подобни искове на наро
да неотдавна Председател 
ството на Републиканска
та конференция на ССТН 
на Сърбия' прие предло
жението от Ниш на рав
нището на Републиката 
та се формира единна 
конституционна комисия, 
която по единен начин 
ще следи разискванията 
ще се вслуша в народни
те искания. Това е една от 
двете основни причини за 
съществуване на така фор 
мираното тяло.

Публичните ~ разисква
ния са удобен случай ня
кои спорни въпроси да се 
разяснят в демократичен 
диалог. Такава инициати
ва безрезервно подкрепи 
и Председателството на 
Междуобщинския синди 
кален съвет в Ниш. Кол
ко от всичко това ще се 
реализира остава да се 
види в предстоящия пе
риод.

Според мнението на то 
ва тяло, синдикатите ще 
настояват по съществени
те въпроси да се разго
варя аргументирано, без 
политически фрази, замъг 
ляващи същността. Зато
ва се търси всички субек 
ти в обществото да проя
вят изострено политичес
ко чувство за твърде сло
жната обстановка в стра
ната и да положат особе
ни усилия аа единството 
на интересите на работ
ническата класа/ което 
трябва да се развива и за
дълбочава. Затова синди
катите имат изключител
на политическа отговор
ност II роля.

КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ 
НАВЛИЗАТ В ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП

температурата на горе
щото политическо лято у нас. Някои 
от тях, като например работническите 
стачки по предприятията и

Годишните почивки, които обикно
вено стават през юли и август не спря
ха активността във връзка с консти
туционните промени. масовото

идване на работници в Белград, за да 
се намери решение за 
при най-висшите държавни и партий
ни органи, вече и не са особена нови
на. Те са продукт на икономическата

Скупщината на СР Сърбия 
сия, която се състоя на 25 юли прие 
проектоамандмани за промени в Кон
ституцията на Сърбия, чиято основна 
цел е да се премахне

неволите имна се-

Сезонът на годишните 
почивки е в разгара, но 
в гювечето обществено-по
литически организации в 
Нишки регион владее тре 
скава дейност. Най-важна
та политическа активност 
е свързана с предстоящо
то публично разискване 
по Проектоамандманите 
на Конституцията на СР 
Сърбия. В Междуобщин- 
ската конференция на 
ССТН в Ниш например 
се привеждат към края 
подготовките дискусията 
наистина да има харак
тер .на публично обсъж
дане. Формирани са поли
тически активи във всич
ки общини на региона, 
обезпечени са' достатъчно 
екземпляри и периодът до 
края на месеца ттте бъде 
използван за запознаване 
с промените, които сепре 
длагат. Септември е резер 
виран за конкретна актив 
пост в тази най-важна по 
литическа задача.

Според думите на Ра- 
дое Костич, председател 
на Междуобщинската ко
нференция на ССТН в 
Ниш, обстановката по от
ношение на разисквания
та по промените в Кон
ституцията на СФРЮ, е 
по-благоприятна, понеже 
е натрупан ‘ определен 
опит. Засега се дава под
крепа на основните опре
деления да се тръгне към 
промени в Конституцията, 
по е изявено публично не
годуваме за работата на 
Конституционната коми
сия па СФРЮ, понеже за
бележките и сюгжесптте 
па народа, изразени в пу
бличното обсъждане, до 

Протестната акция продължи с ми- голяма степен не са зачи- 
Панчево, Ковин, Нова Пазова таим. Тези явления не бн-

във В.ойводина. На тя^ па да се повторят и по
отношение на предстоя
щите промени в Консти
туцията на СР Сърбия.

Инак почти на всички 
събрания в Нишки реги
он е подчертавано (по от
ношение па промените в 
Конституцията па СФРЮ), 
чс е необходимо ясно оп- 

протестните събрания е искът ределяие на конституцио
нното положение па Сър
бия като държава. Безре- 
зерво е изтъкнат искът 
без колебания и компро
миси положението на Сър 
бия да се реши, както за 
останалите републики. То
зи иск не ще може да се 

Венко ДИМИТРОВ игнорира.

криза и на все по-тежкото 
положение на работниците.

социалносегашното със
тояние, при което СР Сърбия функци
онира като три отделни 
отделни права и

Проблемите в Косово и конституци
онните промени в Сърбия са непосред
ствен повод за масовите протестни ма- 

иаша република, 
юли голяма група 

сърби и черногорци от Косово се озо- 
в Нови Сад, където ги придружи

ха няколко хиляди граждани от Нови 
Сад и други места на Войводина, за 
да протестират против положението в 
Косово и отношението на войводинско- 
то ръководство към конституционните 
промени в Сърбия, събитията се реду
ваха като на филмова лента. Ръковод
ствата на Войводина и Нови Сад не 
издържаха изпит по гостоприемство, а 
на заседание на Покрайнинския коми
тет на СКВ, което се състоя няколко 
дни след събитието, бяха отправени 
груби нападки по адрес на ръковод
ството на Сърбия- Това като че ли бе
ше онази капка, която препълни чаша
та на народния гняв. В предприятия и 
заведения, местни общности, общини 
и региони в цяла „по-тясна Сърбия” 
се състояха протестни събрания срещу 
поведението на ръководствата във Вой
водина към гражданите от Косово и 
към конституционните промени в Сър
бия. Особено остро бяха разкритикува
ни Крунич, Матич, Радосавлевич, Стой- 
шич, Шогоров и други. В обстановка- 

. та се намеси Председателството на ЦК 
на СЮК, което след двудневно заседа
ние издаде съобщение, в което се под
чертава необходимостта веднага да бъ
дат прекратени острите подемики и 
„размяната” на нападки, а проблемите 
да се решават в атмосфера на кон
структивен диалог.. Становищата на 
Председателството бяха приети на Ше
стнадесетото заседание на ЦК на СЮК, 
на което бс взето решение на следва
щия пленум към средата па септември 
да бъде утвърдена конкретна отговор- 

За целта бе сформирана работна

държави с
територии, а една 

територии (така нареченатаот тези
„по-тясна Сърбия”) не е дефинирана 
конституционно — бе изтъкнато на се
сията на Скупщината на СР Сърбия.

нифестации в тази 
След - като на 9 ‘

ваха
Макар че проектоамандманите бя

ха приети почти единодушно (четири 
делегата се въздържаха), делегатите от 
покрайнините напомниха, че още не са 
се отказали от становищата на покрай
нините по въпросите, по които имаше 
разлики. Тъй като различните станови
ща и предложения засягат няколко 
най-съществени въпроса, от които за
виси единството на СР Сърбия (народ
на отбрана, вътрешни работи, между
народно сътрудничество, правосъдие, 
планиране и пр.), няма лесно да се сти
гне до съгласувани решения- Затова 
предстоящите три .месеца, в които ще 
станат публични разисквания по проек
тоамандманите и окончателното им при 
е.мане в скупщините на покрайнините 
и републиката ще бъдат наситени с 
напрежение и неизвестност.

Завърши един етап на процедурата 
на промените в Конституцията на 
СФРЮ. На 6 август, след четиридневна 
работа. Конституционната комисия на 
Скупщината на СФРЮ прие предложе
ние на амандманите в Конституцията
на СФРЮ. Предстоят разисквания в 
скупщините на републиките и покрай- 

Скупщината на СФРЮ- До- 
съгласис в тези 

СФРЮ

иините и в 
колкото се постигне 
разисквания, Скупщината 
щс приеме амандманите на сесия, коя- 

насрочена на 29 ноември 1988 го-

иа

то е 
дина.

па аман-За приетото предложение
може да се каже, чс съдър-дманите

жи по-съществени промени в икоиоми- 
докато в политичес- 

отношснията във Фс-
ност.
група.ческата система.

ката система и
е постигнато съгласие дадерацията не 

бъдат извършени 
ни. Нс с постигнато съгласие по десе- 

които бяха пондиг- 
Най-

Работническата органи 
зация публичното разис
кване трябва да води ар- 

последова-

по-значителпи промс- типги н
и други места 
се- манифестира пълната солидарност 
па гражданите с исковете па сърбите 
и черногорците от Косово, бс оказана 

на лроектоамапдманитс в

типа въпроса, по 
пати инициативи за изменения.

е това, че Конституцион-
гументирано, 
телно, а при утвърждава
нето на окончателните ре
шения
трябва да имат мненията 
па работниците и гражда
ните, конто ще се изявят 
в демократично публично 
разискване.

съществено 
нага комисия не прие предложенията

в базата за
подкрепа
Конституцията на Сърбия и бяха пов
дигнати искове да бъде утвърдена от
говорността па една част от ръковод
ството па Войводина. Обща характери-

решаваща роля
от публичните разисквания

и в икопомичсс-ло-радикални промени
политическата система.ката, и в

от-с която се оправдава 
па предложенията от иуб- 

бс намерела и

Формулата, 
хвърлянето 
личните разисквания 
становището/ че тези предложения/Ще 

втория

стика на
да се чуе и уважава гласът па народа Казано в общи черти: 

предстоящият период аце 
характеризира интензивна 
дейност, която (както се 
очаква) трябва 
най-целесъобразните 
шеиня за преодоляване на 
сегашното положение.

отношение на положениетокакто но
в Косово и конституционните промени 
в Сърбия, така и по други проблеми, 
от чисто разрешаване зависи бъдеще-

етан насе преразгледат във 
конституционните промени, който ще 

веднага след приемането
който ще се подготви 

по-съвременна Конституция

да дадепазапочне 
амандманите и в

ре-
то па народа.

на
нова 
СФРЮ-
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ОЗНАМЕНУВАН Е ДЕНЯТ НА
ДИМИТРОВГРАДТито е във всеки наш строи Винаги заедно

пашитегари, какаито са 
граничари, лесно се прео- 

най-големите

Централното тържество по повод Деня на грани- 
Нишка армейска област се състоя в заставата

югославско-ал- доляват и
трудности... Тук имам 
другари от всички краи- 

от Сло

постижения сатехнитеграничните 
единици на Ю\НА — 15
август, по традиция

тържествено

Денят мачаря в
„Народен герой Велко Влаховнч" на 
банската граница, най-добрата застава в Нишка ар
мейска област, с най-добър командир Станое Николич 
и най-добър граничар Саша Спасов

най-добър отговор, че са
мо в братството и единст
вото е загарантирано съ-

и понататъ-'

е оз
наменуван ществуването 

шното успешно развитие 
на нашата страна.

ща на Югославия-, 
вения, Хърватско, Черна 
гора... И всички сме ка
то братя* А и командирът 

справедлив,

за-всички гранични
па териториятавъв

стави и
Димитровградска общи 

па. Централното тържест 
щ/г бе в казар-

На 15 август бе търже- Председателството 
ствено и в заставите на- САП Косово, Рахман Мо- 
длъж по югославско-ал- рипа — секретар на 
банската граница: „Нева”, крайнинския.
„Генерал Илич”, „Честак",
„Стоянович" и други. Но 
най-тържествено бе на за- 
сгавата „Велко Влахович" 
край Призрен в Метохия, 
която в акцията на По
литическото
на Съюзния секретариат 
на народната отбрана и 
редакцията на „Полити
ка* 1ази година спечели 
първото място .

— Това признание спе
челихме с много труд, 
голяма любов към наша
та социалистическа роди
на, с винаги подържана
та боева готовност за без-

. на на Г1 оздравя вай к и 
чарите и лрисъствуващи- 
'гс гости от името на об-

грани-
По- ни е много

но работлив и строг чо- 
пойиик. На

но този 
мито в града.секретари

ат на вщрешните работи, 
комендантът па територи
алната отбрана в САП Ко 
сово п други. Тук бяха и 
представители от град При 
зрей, от местните общно-

1 юлитическитещсствено 
организации и Общинска-

Никола Сто-

« век, роден за 
I рапицата съм 
дем месеца и наскоро сс 
оволпяпам. Иначе С7,м 
1 екстклсп техник от село

В присъствие па брой
ни гости, прдеставители 

обп (ССТВС1 ю-пол ит и чсс 
организации, Общип

вече се
га скупщина 
„поп, председател па Об-на

китс 1
11, иТариннп край Щип...

управление сти от околността от тру
дови организации п дру
ги. Генерал Грунч чести
ти празника на гранича
рите и спечеленото приз
нание „Най-добра заста
ва’ и армейската област 
н им пожела още повече 
успехи в бъдещата отго
ворна работа. В краткото 
слово командирът Веро- 
люб Радивоевич, говори за 

традиции на
който, на 15 ав- ният състав на

ЮЬА в Ниш и артисти 
от Нпшкия народен теа-

€След официалната част 
августов- I

ь тропическия 
ски ден под сянката еж ^ Iна

отглежданитевнимателно 
дьг вета в двора па заста
вата гостите н граничари
те бе изпълнена изключи- Шшт щштел но хубава културио-ху- 

Из-
м ;щ1

ШшШш
Генерал-майор Андрия Силич

дожествена програма, 
пълнители бяха сстрад- 

Дома на < ... 'С&
славните

прекорно изпълняв.ане на КНОЮ 
отговорните задачи награ 
ницага — с нескрита гор- густ 1944 година на ос

тров Вие бе формиран от 
маршал Тито. — Днешни

говори на граничарите
дост и удоволствие говори 

Ни- комитет в Дими 
че 15

ската скупщина, покрови- .щинскид 
теля на гарнизона ТО „Ди ^ т ров град изтъкна, 
митровград" и многоброй- август ознаменуваме за-

командирът
колич. Едвам ли има три- те гранични части на

ЮНА следят бойния път

тър.

Сърдечно се сбогувахме 
с младежите граничари 
от заставата „Велко Вла
хович''. край граничния 
преход Връбница — Му- 
рнно, в подножието на 
над две хиляди метра ви
соките планини Пащрик 
и Коритник на югослав
ско-албанската граница. 
Изпълнени с удивление, 
че имаме такива прекрас
ни граничари, пазители на 
нашата социалистическа 
родина.

десет години, от които 
единадесет, казва, е на 
границата, а на тази за
става четири години. 
Голя.мо е нашето другар-

ни граждани, за значение- едно, така както заедно 
то па празника и 44-та го- с войниците-граничари па 
дишнина от създаването зим държавната граница, 
на граничните единици 
говори- комендантът 
граничните единици на та
зи част от границата До- 
бривое Симонович. Чести 
тайки празника на всички 
граничари и населението 
край границата, генерал 
Андрия Силич, който при- 
съствува на тържеството, 
изтъкна че въпреки опи
тите на отделни лица 
групи, да нарушат един
ството на Армията и на
шето общество, работата 
на граничните единици и

на славните кноювци
__ каза Радивоевич, като до

бави, че и сегашните гра- 
ство и постоянно е наше- ничари на ЮНА са досто- 
ю сътрудничество с ме
стното население, защото 
старо е правилото, че ос
вен граничарите и наро
дът край границата е па
зач на същата. Това не 
е фраза, но жива истина 
— глатко и ясно обясня
ва симпатичният млад ко 
мадир, най-добър тази го- от 
дина е Нишка армейска ша Спасов бе дежурен и

строим пътища или при- 
на бираме реколтата.

На края на тържество
то на най-добрите грани
чари бяха връчени знач
ки „Примерен войник" и 
други награди. Инак, че- 
ствуването на празника на 
граничарите започна в пе
тък с прием на гранича
ри при председателя на 

и Изпълннтелния съвет и 
посещение в трудовата ор 
ганизация „Васил Иванов 
Циле".

Цни потомци на своите 
цеди и бащи: Във всеки 
военен колектив, във все
ки наш
гаря т Тито — 
Радивоевич.

строй е и дру- 
подчерта

Най-добрият граничар 
на-добрата застава Са-

облает. едвам отдели няколко ми
Стоян Станков А. Т.

Същия ден в 11 часа на заставата „Стояно
вич" началникът на щаба на Нишка армейска 
област генерал майор Тихомир Груич откри па
метник на граничаря Милорад Стоянович. Мило- 
рад е загинал от албански информбюровски кур
шум през септември на 1951 година. Бил от село' 
Конопница край Власотинци. При откриването 
на паметника присъствуваха съпругата на заги
налия граничар и двете му дъщери, една от кон
то е родена три месеца след смъртта на баща 
си. Днес заставата на, Коритник носи името „Сто
янович".

БОСИЛЕГРАД

Опазването на границата
В граничното поделение на Милунче Петрович в 

Босилеград, Денят на граничаря — 15 август, бе тър
жествено ознаменуван. Централното тържество се 
състоя в градското поделение, а подходящи търже
ства се проведоха и на всички гранични застави. На 
тържествата присъствуваха, представители на обще
ствено-политическите и трудови организации от об
щината, както и делегации на организациите патро- 
ната на отделни граднчни 
селение.

труден но славен, Йевтич 
добави:
някои реакционни елемен
ти вършат отделни напад
ки срещу ЮНА, концепци

Сега когато

от-цта по всенародната 
брана и обществената са
мозащита и ревблюЦиоН‘ 
ните традиции,

Точно в 12 часа в кръ
га на заставата комен
дантът на граничния сек
тор Веролюб Радивоевич 
пред строя на граничари
те рапортува на генерал 
майор Тихомир Груич, на
чалник на Щаба на Ниш
ка армейска област и 
тържеството почна с кра
тък митинг. На митинга 
присъствуваха Ремзи Кол- 

председател на

нути за разговор с любо
знателните журналисти. трябва

сплотим
застави и местното на-

— За това звание ме 
предложиха другарите, то 
ест колективът на застава 
та. Не съм срещал ника
кви трудности в изпълня-

още повече да 
нашите редове, морално-

единство 
по-високо

На тържеството в град- чествуването на 44-годиш- 
ското поделение пред во- нината от създаването на 
йниците-граничари, комай 
дирите и гостите, за 44- 
годишния развоен път на 
граничните единици, тех
ните успехи и задълже
ния говори Живорад Йе
втич.
, След като подчерта, че

политическото
да издигнем на 
равнище и постоянно Да 
укрепва боеготовността на

първите гранични 
(КНОЮ),

части 
тази година се 

съвпада с 45-годишнина- 
та от Второто заседание 
на АВНОЮ, когато бяха 
положени основите на Но 
ва, Титова Югославия и, 
че развойният им път е

ването на отговорните за
дачи. Тук тря.бва 
да се знае, много

всички наши части. ЗаЩ°* 
то, нашата сила е във ®и

любовта 
самоуправи-

социалистическа

много 
да се

пътува и денем и нощем. 
Винаги си на щрек, дето 
се казва. А с такива дру-

сокия. морал, 
към нашата 
телна игеци
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СЛЕД ПРИРОДНОТО БЕДСТВИЕ ПРЕЗ ЮНИ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

НАСЕЛЕНИЕТО В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА И 
ГРАНИЧНОТО ПОДЕЛЕНИЕ Щ И Помощ пристига, но...СЪТРУДНИЧАТ във 

ВСНЧКИ ОБЛАСТИ в ЩЕТИТЕ ВЪЗЛИЗАТ НА 156 МИЛИАРДА НО
ВИ ДИНАРА: НАПЪЛНО СА ОТНЕСЕНИ 18 МОСТО
ВЕ, 260 КМ МЕСТНИ И НЕКАТЕГОРИЗИРАНИ ПЪ- обаче 
ТИЩА, 32 КМ НИЗКОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ЕЛЕКТРИ- булдозера и един товари- 
ЧЕСКА МРЕЖА, 10 КМ ДАЛЕКОПРОВОДИ, 2000 ДКА 
ОБРАБОТВАЕМИ ПЛОЩИ, ПТТ ИНСТАЛАЦИИ, ВО
ДОПРОВОДИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ ОБЕКТИ, МЕХА
НИЗАЦИЯ ... ® БЕЗ ПОМОЩ ОТ ЦЯЛАТА ОБЩНОСТ становя.ването 
ТРУДНО ЩЕ СЕ ПРЕОДОЛЯВАТ ПОСЛЕДИЦИТЕ »
ТЕЗИ ДНИ СЕ СВЕЖДАТ ПРЕЦЕНКИТЕ ОТ ЩЕКИ
ТЕ, А СЛЕД ТОВА ЩЕ СЕ РАЗДЕЛЯ ПРИСТИГНАЛА- жа, далекопроводите, ПТТ 
ТА ПОМОЩ съобщенията и пр. Но по-

мощ, особено от машини, 
е твърде необходима.

мостове трябва да бъдат 
готови до зимата. Липсва 

механизация: два
Създадена по . време 

Народоосвободителна 
та борба от народа, Юго-

на всички видове култур
но-забавни програми тел не стигат да свършат 

ни на-спешните работи, 
становяването на пъти- 

на пъти
ща, водопроводите, ниско 
разпределителната мре-

на по
повод държавни и други 
културни манифестации, 

следвоенния период не само в града но и в 
продължава да бъде дъл 
боко свързана с народа 
— взаимно да си помагат

народна Армияславската 
и в

отдепни районни центро
ве: Долно 1 лъмнно, Божи 
ца и Долна Любата. В те-

и сътрудничат. Километ
ри нови пътища, канали, 
мостове, насипи, водопро
води, далеководи,

чеиие ма годината спорт
ни отбори на граничното 
поделение шешвно

Юнската 170 селскистихия, (гра
душка, наводнения, поро
ища) нанесе огромни ще
ти ма Бабушнишка общи
на. Засегнати бяха 32 
лища, 23 от които повече 
и ма тях са причинени не-

водопроводи, 
2000 дка плодна площ е 
превърната в пустош, от 
наводненията до 60 наето

уча'
твуват в у.солични спорт- 

стотици хектара залесени ми 'състезания, 
голини и, пр. са само част

над
ПОМОЩ от всички 
СТРАНИ

Отделим
принос те дадоха в про са унищожени 14000 дка, 

две училища, двадесетина 
домове и 260 
папски обекта.

се-всред множеството пости 
жения, които

веждаието на летния тур
нир пс футбол на малка 
вра 1а койю тази година 
за пръв път бе организи- 

общност. рап в . Босилеград под па- 
гронат на ,.Вечерне ново- 

те притичат на помощ на сш". Не изостана сътруд 
местното население при пичеството между гранил 
различни злополуки, бо- мото подег-ение и бригл- 
лести, пожари... Участву дирите в областта на кул 
ват и в разрешаването на турно-лабавштя и спортен 
комуналногбитови 
леми. Населението пък от

армейците 
дадоха и дават на наша
та' социалистическа и са-

селскосто- ^ Веднага след бедствието 
Отнесени започна да пристига по

мощ на настрадалото на
селение. Републиканският 
изпълнителен съвет от Фо 
нда за солидарност даде 
13 милиона, а първи се 
отзоваха побратимената об 
шина Севнице (пет мили
она), 18 големи камиони 
пристигнаха от побратиме 
ната община Плевдя, към 
която се приобщи и об
щина Вировитица. Изпра
тени са 200 тона цимент, 
30 куб. метра „иверица”, 
13 куб. метра дъски, 99 
врата, 14 хиляди тухли, 7 
хиляди тухли-блокове, 1 
камион с. облекло, около 
3 тона брашно и пр.

поправими щети. На й-м но 
го иастрада с. Радининце, 
чиито жители са отправи-

са камиони, луксозни ав
томобили, селскостопан-моуправителна 

Армейците между първи-

проб- живот.
Осве?! това граничарите 

своя страна, отделно те- от градското поделение в 
зи от крайграничните се- Босилеград дадоха огра
да първи ще обадят на мен принос при провежда- 
своите трапичари за вся- нсю на за зскопровода о» 
ко съмнително лице и ка- село Ьимър към Доганл- 
квото и да е друго нару- па \ маствув.-.ха в прочи:- 
шение. По този начин на ваис на .махленски пъти 
практика се потвърждава 
Титовата концепция за 
всенародна!а отбрана и 
обществената самозащи

та ч соло Божи на, Долно 
Глъмино, Г-елут и Извор. 
Между първите притекоха 
на помощ п при гасене на 
неотдавна избухналия по
жар в село Божица и пр.

Всичко гова потвърж
дава, че числящите се 
кг.м ЮНА на територията 
на Босилеградска община, 
как го и навред из страна
та пи активно съдейству- 
ват с живота и дейността 
с местното население. Же

Помощ пристигна и от 
други градове. Смедерево 
е изпратило 2400 блокове, 
25 печки, 10 тона брашно, 
..Нови дом” от Дебелац 
60 врата, от Пожаревац е 
пристигнало брашно, мес
ни изделия- Дирекцията 
за стокови резерви на Ре
публиката — 100 тона бра
шно 20 тона захар,™10 хи
ляди литра олио и пр. И 
още много
:ш са се 62 граждани, ко
та са внесли сума от два 
милиона динара. Помощ

та.
Взаимното и 

по сътрудничество между 
местното население и гра 
ничноте поделение не изл 

Босилеградска

всестран-

става и в 
община. Гежището на съ
трудничеството както ни 
уведомиха в граничното 
поделение, в течение на 
годината е било насочено 
в областта на културно- 
забавния и спортен 
вот. Болниците-граничари 
участвуват в провеждане

Много семейства са все още под открито небе

ланията им са това съ
трудничество и по-натаък 
да сс задълбочава и раз
ширява във всички обла
сти.

ли иск за изселването от 
това „селище”, костО пра
ктически пс съществува. 
Настрадали са и други се
лища: Грънчар, Модра
степа, Стол, СтрслъЦ,. Кам 
белевац, Александрова!!, 
Любсраджа, Драгипац, Го 
рчмпцс, Дучсиац, Валпнш, 
Ралин, Мезграя, Врело, 
Бсрдур, Лескошща, Радо
ст I. Раков дол, Дървена 
ябука, Масуроиац, Калу- 
джеропо, част от Бабуш- 
нпца и Сурачево, Кневац, 
част от Студена и др.

Съвместна общинска .и 
републиканска комисии са 
преценили, че щетите об
що възлизат па 156 мили
арда пови динара. Засег
нати са 260 км местим п 
пек ате го р изи ра пи I пли

ска механизация, прикач
им машини. Намесени са 
огромни щети и па гор
ското стопанство... И из

жи- и. Отзова-друг

М. Я.
общо, трудно е да сс из
бори къде и колко са
причинени щети. ’ Според е пристигнала от .Риека, 

па Ратко Младе- Суботица, Зренянин, Ма- 
нович, председател иач ОК 
па ССТ11, вече повече от

думите

обществен дълг рпбор, Сомбор. от всички 
(с изключение на Пирот 
!1 Блаце) общини в Ниш-

два месеца работят пет 
комисии, конто установя
ват щетите и едва тези дни 
ще приключат. След това 
ще се пристъпи към раз
даване па помощта, която 
вече е пристигнала и коя
то почти ежедневно прн-

то на този дълг гранични
те части и населението от 

община 
неразрив- 

развитисто и

всестранното 
е народа.

общност и 
съдействува не

От името на обществс- 
органи

ки регион, н от много гра
дове в Републиката — 
Белград, Кюпрня. Бор и 
много други.

Босилеградска 
представляват 
11а част в 
укрепването па всенарод
ната отбрана и обществе

но-политическите
населението нанации и 

Босилеградска 
правника па граничарите 
честити председателят, ца 

комитет

община,
В общината се придър

жат към препоръката пър 
вб да се установят разме

сти га.
ната самозащита.

В продължение па че- 
за'извънредни 

областта па 
обучение и без

упречно изпълняваме па 
задачи, повече вой 

цици получиха войнишки 
награди и признания, л 

Джордже По

паОбщинския 
СКС в Босилеград, Иван 
Василев, като

войниците-граничари
тук па граничната линия 

обществен 
к-|,м родината и при 
дават огромен при

ма све

ПЪЛНА МОБИЛИЗАЦИЯ
от Първия ден

ствуването 
резултати в 
военното

рито па щетите за всеки 
отделно,подчерта, агражданин 

сетне да сс пристъпи къмща, 5 км магистрален път 
са 23

че
моста,повредени 

18 от конто напълно са В настоящия момент се 
изготвя сапаппопиа прог- . рд1Ю е ясно обаче: сама

Бабушнчца не иго излеку
ва раните от природното 
бедствие.

оказване на пълна помощ.всичкиизпълняват
отиссери, унищожени са 

нмскоразпрудоли- 
10 км да-

ДЪЛГ
това рама, в която е дадено 

предимство па построява- 
мост — 

Любсраджа, ■ 
Стрслац. Тези

32 кмвойниците:
нович, Златко Хорват и 
Драган Якшич,
„Примерен войник".

нос в укрепването 
тлите традиции, 
доосвободителната борба 
и социалистическата ре- 

В изпълняване-

гелиа мрежа и 
лскопроводн 4 трафопо- 

Отвлечсии са оч
на Наро- нето па четири 

Рпдиншщс, 
Грънчар,

значката
постове, 
пороищата 25

Ст. Николовводеници,М. Я.
ВОЛЮЦИЯ-
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ПОКАЗАТЕЛИ НА. БАБУШИИШШЕСТМЕСЕЧНИТЕ 

КОТО СТОПАНСТВО
I

БОСИЛЕГРАД ИЗВЪРШИ РЕ ОРГАНИЗАЦИЯТО „БОСИЛЕГРАД" ОТ

Без загуби, но 

и без висона
анумулация

Без основни организации
1ДИТС капацитети, пд един 
ствеп начин ще бъде ре- 

нормативната

„Босилеград” от Боеплс-. Трудовата организация
град в рамките но която стопанисват три основни ор
ганизации на сдружения труд („Слога", „Напредък гулираиа 
в Услуга”) с обща административна служба, от 1 сей- дейност и личите Д - 

стопанисва без основни организации, дп, по-рационално ще ее
деловите обек-темврн т.г. ще ползуват

преустрой- ти, значително ще
. малят разходите при тра

нспорта, ще се премахне 
досега

кое го представлява 
увеличение на работната 
сила е З.Ь на сто. В това 
отношение. се изпълнява 
запланувания Ръст, който 
с обществения 
тази година 
увеличение на работната 

4 ма сто. Счита се,

, лика,Стопанската дейност на 
организации

се на-След двугодишна актив- низационното
- НОСТ II ПОДГОТОВКИ (при ТО 

ва и един безуспешен ре
ферендум), 282-та заети в Оборотно - производстве

на н услужна трудова ор- 
. „Босилеград” 

(ТО „Босилеград”), и

трудовите 
(без единиците па сдруже 
пия труд, чиито резулта- 

в състава

ство, организацията ще 
стопанисва под название

съществуващата 
взаимна конкуренция, ще ти се отчитат

организациите на сдру
жения труд) през първо
то полугодие па текущата 

отношение

организация 
от Босиле-ч гапнзация

план за 
предвижда

трудовата 
„Босилеград”
град, на произведения към 
края на юли т.г. референ- три трудови единици: тру 
дум с голямо мнозинство дова единица за търговия 
се изясниха и дадоха под на едро и дребно, трудо- 

предложения ва единица ^а комунално- 
битови услуги, с единни 
самоуправителни и дело
ви органи, които тези дни 
трябва да бъдат избрани 
и учредени.

Няма съмнение, че с 
ври ще започне да . стопа- организационното 
нисва като организация - тройство, ще се 
без основни организации, 
с една джиро-сметка, еди
нни самоуправителни ор- ки в стопанисването на та 
гани и единна развойна зи организация-

всичко, по-рационално ще 
Според проекта за орга- се ползуват съществува-

сс подобрят м взаимните 
с отношение. От друга стра 

и селскостопанските 
изобщо

на

на ръка с
че до края на ^годината 
този процент може да бъ
де ма/, хвърлен.

През отчетния период 
средният личен доход на 
заетите в стопанството въ 

динара.

напроизводители и 
населението щс имат пол
за от този вид реоргаии- 

ссл'

година по 
същия период па минала
та година се отчита катокрепа н^

1 проект за реорганизация 
на тази най-голяма сто
панска организация в об
щината. С това трудовата 
организация „Босилеград” 
от Босилеград, от септем-

зацпя- Защото, всеки 
ски магазин ведно ще бъ
де и изкупвателен пункт 
за добитък, горски плодо-

положителиа.
Трудовите организации 

са осъществили общ до
ход в размер от над 19 
милиарда динара, 215 278злиза на 

кошо представлява увели 
чение със 143 на сто. Най-

коетове н други селскостопан
ски произведения- При то
ва и всеки магазинер ще 
може да изплаща или да 
дава необходими стоки

приблизи- 
240 на сто повече

представлява 
тел но
по отношение на минало
годишното 
В общия доход най-голя- 
мо участие има промиш- 

., която е реали- 
около 8,5 милиар-

преус-
премах- висок среден личен доход 

има „Тигър” („Вътрешна 
авгогума”) — 294 915, след 
това ООСТ „Лисца” — 
264 957 динара (увеличе
ние към 107 на сто), хими

шестмесечие.пат редица съществуващи 
досега субективни пропус срещу самата за продаде

ния добитък и другите ви- 
Преди - довс артикули. леността

зиралаполитика.
М. Я.

Е ЦЕХА ЗА ЧОРАПИ В БОСИЛЕГРАД

Планират нови капиталовложении
На старите машини, произведеш! още през 1967 фонд потърси 22 мплиар- 

гедина и които често са в дефект, се произвеждат и да динара кредит, от кои- 
некачествени чорапи. Тъй като дефектните чорапи не то 2,8 милиарда да се на- 
мйнават на пазара и тъй като старите машини не сочат за машини в боси- 
могат да създават доход за възпроизводство, „Зеле лсградския цех. Все още
Велкович” в Лесковац от Републиканския фонд за нс с известно какво ще
насърчаване развитието на икономически изостанали- бъде решението на фонда,
те краища е потърсил 22 /милиарда динара кредит, от ( Ако получим тези средст- 
които 2,8 милиарда за възобновяване- на машинния ва в тукашния, цех рабо 
парк в Босилеград та ще получат още 30 но

ви работници — казва Ве-
През първото полугодие сериозен проблем в про- либор Стойкович, помощ

на годината в цеха за чо- изводството. 
рапи в Босилеград са про 
изведени над 1,36 милио- шините е неотложна зада нансовм въпроси в ТО „Зе
на чивта чорапи, с която ча — казва Мишич. До ле Велкович”.
продукция произВодстве- като в други съвременни
ният план е преизпълнен фабрики производството е 
с няколко процента. От компюторизирано, тукаш

' тази продукция обаче над ните работници, които на
71 хиляди чивта сса дефе истина не са докрай опи-
ктни чорапи. Ръководите- тни в текстилната проми-
лят на цеха Радован Ми- шленост, полагат усилия
шич подчертава, че нека- ' и пробиват път на чуж- 
чествени и дефектни, чо- дестранни пазари. Сега се
рапи излизат поради ня- произвеждат детски чора-
колко причини: някога су пи за Либия- Наскоро ще
ровините не са качестве- започнем да произвежда
ни, чувствува се обезотго- ме за источногерманския
ворност и недисциплина пазар. Но тези машини не 
при работниците, а и ма- могат да създават доход
шините, особено старите, за възпроизводство. По-
често се повреждат. В то- точно, ако не се извърши 
зи цех има 80 нови маши- подмяна на машините
ни й 60 машини, които са под въпрос ще стане 

през бъдещето на цеха!
„Зеле Велкович”, в чи- 

ради честите поврежда- ито състав работи цехът,
нйя и липсата чна резерв- изготви развойна програ-'
ни части представляват ма и от Републиканския

„Тигър” — Бабушница: В цеха за вътрешни ! автогумл

промишленост 
„Лужница”, където увели 
чение е най-голямо —276 
на сто, но средният личен 
доход на заетите тук е 
233 793 динара и пр. Най- 
малък среден личен доход 
имат заетите в стронтел-

да, или 159,5 на сто пове- ческата 
че по отношение На срав
нителния период. Селско
то стопанство има общ 
доход от над 2,5 милиар
да (увеличение с 303 на 
сто) и' търговската дей
ност около 6 милиарда, 
относно увеличение при
близително 116 на сто.

Доходът също бележи 
сравнително добър ръст 
— увеличение със 189 на 
сто по отношение на ше- 167 613 динара и т.н. 
стте месеца на миналата го 
дина, или в общ размер 
е реализиран доход от 
около 5 милиарда динара.
И при него промишленост 
та е осъществила най-ве
че — 2,9 милиарда, дока-

ник на генералния дирек- 
— Подменянето на ма- тор за икономическо-фи-

ството, относно в . строи
телната организация „Из 
градня” — 148 605 динара, 
след това „Комуналац” 
съо среден личен доход

Работниците в цеха и 
представителите на обще
ствено-политическите ор
ганизации и ОС в Босиле 
град търсят обаче не са
мо да се модернизира про 
изводството, по същото 
тук цялостно да се. завър- 
шава. Сега боядисването, 
фиксирането й опаковка
та на чорапите се върши 

•в Лесковац. Мишич казва, 
че в сегашния проект то
ва не се предвижда. Под
чертава обаче, че -изисква 
нията са оправдателни: 
ако тези етапи в произ- 

и водството се завър.шават 
в Босилеград в цеха мо
гат да получат работа оттте 
100 (покрай сегашните 
200) работници.

През шестмесечието на 
т.г. нито една стопанска
организация не е стопани 
свала със загуби, но се 
посочва, че не е осъте_, 
ствена и висока акумула
ция, с оглед на редица 

пад 2,5 милиарда динара, затрудняващи 
По-бавен

то селското стопанство
стопанска 

та дейност обстоятелства- 
пока-

ръст отчита
чистият доход по отно
шение на дохода, тъй ка-

Инак все още няма 
затели за реализацията на 

то са нараснали облагани- физическия обем на про
даваята за задоволяване на об 

щите потреби.
изводството, които 
възможност за по-задълбо 

Инак в. стопанските ор- чено съблюдаване на об- 
ганпзации (без единиците 
ма сдружения труд) общо 
са били заети 1415 работ-

произведени още 
1967 година й които по:

щата стопанска ч дейност в
общината.

Ст. Н»В. Б.
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**ир ШШКшШ ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!Комунист
и „а Съюза на комунистите в Сърбия Б^ирад хГавгуст ШВ

г лС ФАКТОРЪТ ВРЕМЕ живота на всяка страна, пък и на нашата. 
Да си спомним само колко се гордеехме с 
бързото извличане на страната от повбен- 
ната беднотия-

амо няколко дни след 16-то заседа
ние на ЦК на СКЖ центърът 
ските събития бе преместен в Конституци
онната комисия на Скупщината на СФРЮ, 
която след четиридневна непрекъсната ра
бота върху

на политиче-

Изглежда, че в политическите разсъж
дения, поради разнообразни причини, преди 

и всичко от системно естество, факторът на 
завърши своята работа. Интензивно работе- всеки друг характер, като че ли .вчера е из- времето е някаде по страни, ако изобщо се 
ше и Комисията за стопанската реформа, за мислена и политиката, и икономиката, кул- разчйта на него. Алиби имаме много. Изтък- 
което към края на поли бяха осведомени тУРата и всички други области, където спо- ва се> че проблемите са от капитално зна- 
делегатите в Скупщината на СФРЮ, по- Рим и мъдруваме. Решенията в областта на че^ие (и така е, и точно затова търсят най- 
точно за изходните основи за реформа на политическата система и в икономиката ве- 
стопанската система и за основите

конституционните амандмани факти от политически, икономически

спешно решаване, а не протакане), че не
че едно десетилетие не дават добри резул- може през колене да се пречупват, че поло- 

литиката на промените в стопанската стру- тати, а много от тях са контрапродуктивни. жението трябва да узрее и т. н., и т. н. бси- 
ктура на Югославия. Ако към това добавим Като че ли се съмнява в това, пък затова чко ТОва е точно, обаче този „процес на 
множеството политически стопанския науч- тРаят толкова дългите спорове рколо про- решаване" трае толкова дълго, че някаде 
ни и други срещи, инспирирани от обще- мените. В икономическата сфера абсолютно ПОради така бавното и неумело, неенергич- 
ствената криза и посветени на нейното пре- е ясно, че пазарните принципи може лесно ното и пасивно отнощение към жизнените 
одоляване, може да се помисли, че не сме да ни тласнат напред, така както световни- Проблемй на милионите хора, би паднало не 
така далече от целта. За съжаление, не е ят опит показва това. Обаче, и тук има мно- едно, но кой знае колко правителства. У 
така. Изправянето пред многобройннте об- го съмнителни неща — така изглежда на нас никому, който е бил отговорен досега

идеологическите (чети: бюрократичните)

на по-

ществени проблеми, актуални почти едно 
десетилетие, говори че проблемите не се спирачи, 
решават, но само отлагат, а с това и задъл
бочават.

не е и възразено, а камо ли заради това да 
отиде от функцията си.

Цялата приказка за решаване на обще- 
преждения, като онова, че политиката на ствената и икономическата криза, а дори и 

Цялата . енергия, която се влага в опи- структуралните промени може да се облага ца невралгичните проблеми на страната —
само върху цялостта на функционирането като Косово — започва и завършава с тео- 

по- на пазара. Отправят ги хората от кръговете ретическо-вербални загадки, в стила „обеза-
което телно" и „трябва”. Това което представлява

Парадоксално е, че днес се чуват прсду-

тите нещата да тръгнат от „мрътвата точ
ка", всъщност е едно доста безсилно
държане на статус кво, с крайна неизвест- задължени за стопанската реформа,

неговото траене. Неотдавна един говори, че се срещат с гежки предразсъдъ- конкретна оперативна работа, преди всичко 
изтъкнат партиен функционер в момент на ци. Че' на нашето общество би нанасяло в икономическата политика дава предимно 

.искреност всички тези опити нарече „ме- вреда предприемачеството, развитието на неадекватни или лщни резултати. Тук е и 
тод на работа, който убива и не дава ре- частната и кооперативната собственост, че- най-новия пример с така наречената целна 
зултати". Разбира се, всички мислим на ковете и останалите новини в нашата ико- инфлация, която наскоро ще бъде значите- 
резултати, които подтикват хората на рабо- номика. Никой не оспорва необходимостта ЛНо надвишена. Реалното положение е тако-

от основно преизучаване на всички тези ка- ва, че за основните начинания в обществото

ност за

та и им откриват възможност за много по- 
добър живот отколкото досега. Това би би- тегории и на последиците от тяхното вне- сега трудно може да се говори, дори и след

повод при-стопан-социализъм според мярката на чо- дряване в нашите икономически и пооптимистичните изявления 
процеси. Обаче, тези обяснения траят ключване с работата на Конституционнатало тоя

века, да се послужа със синтагмата, която ски
най-ярко изразява искането на целокупното много дълго, докато страната икономически комисия- По-близки са ни мненията на спе-

пропада, а населението рязко обеднява. циалистите, които в засега известните про
мени в политическата система не виждатюгославско подрастващо поколение.

Задвижването на този огромен политиче- Други страни, наистина с друг полптп- 
механизъм не дава ефект нито прибли- ческо-икономически профил, успяха за от- гаранция за превръщане на Югославия 

зително на прокламираните обществени цс- носитслно кратко време — например за по- съвременна държава с европейските икдус- 
тп Все потежкйя живот на хората, все по- ловица от времето па нашата криза — да триалнп н други оелезн. За такъв досег са 

социални разлики голямата безра- постигнат връхни икономически резултати, потребни много повече условия, отколкото
пъК и съответен жизнен стандар на граж- ги имаме засега в политическото устроцст-

е во и в актуалните политически отношения- 
ис Можем да ги спечелим, но с много повече

в
ски

големите
ботица, инфлацията, която не може да се
спре _ са някои от чертите на системата, даните. Разбира се, намерението
КОЯТО произвежда “а^реггултати, ^^има =шческн ^ ™Г^Гда^нГоч.ш, политическа воля и разум, не губейки при

факторът* време ме може да се пренебре- това ценно време за ялово надмъдряване. 
Напротив, този фактор е съществен в Сдободан Куюнджич

ни не

ги на всяка крачка, вън 
живота. А може ли по всичко това да

безконечни разговори за очевидните тава.
се че

водят УV.
пата па СР Сърбия н в Констн-смоненнче всички посочени са 

от постовете си н са им наложе- тушюннпя съд на Сърбия и ниПОВОД ЗА РАЗГОВОР
се струва логичен въпроса — как 
от такова „разстояние” е видял 
проблемите в Южноморавски ре
гион, а как те му се струват сега, 
когато е в средището им?.

нп идейно-политически мерки.ЗА НАЧАЛО - ПРОМЕНИ
месеца, в три общини в Южна Сърбия

обна-
и практическа

Топа са само два примера на 
конкретно провеждане па Заклю
ченията па Съюза на -комунис
тите, а занапред ще има повече 
такива, обещава Зоран Яначко- 
впч, председател на Междуобщнн

0 Само за няколко 
са възбудени и завършени
деждват, ^^Гк^Гот^есхвено-политически работници в 
дейност на широк.кри ™ Щ организациите па сдруженияЮжноморавски регион,^ общините^ беседвахме със 3ора11

ЯнГчкович председател на Междуобщинеката конференция на 
Съюза на комунистите

С изключителен интересняколко акции, чиито резултати 
мобилизация следях всичко каквото \става в 

ската конференция на СК в Юж- ЛескоцаЦ| Враня и др. общини, 
поморавскн регион, на който си- ш<лючвайк„ отделни 
гурно сс пада голяма заслуга 
множество крупни ходове, които

активности 
за в Лесковац. Радваше ме успехът

сдруженияма организациите на 
труд и на отделни лица във вси
чки творчески области.

настават напоследък от страна 
комунистите в региона. И сам той 

нищо обаче не би 
и че неговата

« този регион
ще бъдат наложени как- признава, че

било мерки срещу фуи- можал да направи
Скупщината заслуга е само в мобилизирането тс по-бавно се решават,

ма силите, конто не са били из-. то ц другите краища на страната,
въпреки хубавите примери в ре
гиона, които показват как трябва 

и как се налага да се действува.

че ва, че 
вито и даЕдва ли някой е вярвал,

може да се паме- Струваше ми се, че ироблеми- 
отколко-за един месец 

ри работи за 500 души от
черногорска националност па

общи- ворпост зарад
закопа за нахално завземаме 
земя, защото и досега имаше и ни

коитосръб- кпионерите,
СР Сърбия „извика"

нарушаваме
па отго-

ползвапп. Промените, 
па става дума — бяха повод за ма

за копгоска и
в стопански изостаналите

Прешеио, Буяповац и Медве- 
повече защото не 1

производствени циативи, по ис сс стигна до уг-

па

стоящия разговор.пи саджа; още 
откривани 
цехове. Имаше съмнения и в то-

Зоран Яначкович в последните 
14 години работеше в Скупщи-иови (На 2-ра стр.)върждаваме на отговорност.



55 Комунист
фактор н борбата про 

албанския иредснтиаьм, така 
и разширяването

значителен 
III в 
как го

идеология, тогава е нормално, че 
идейно-нолитическата 
пияния не върви с желания темп.

от неотложните за-ЗА НАЧАЛО - ПРОМЕНИ дифереп- на тази
и на територията 

САП Войводина
компетеитнос!

САП Косово иГолямо число 
дачи през 
ни даде

папоследните месеци не 
възможност е всички еи- 

Сдповремепно да се съсредою
вврху задачите в образова- ния» ^ ^ ^ „

па сърбите и черногорците в Ко- 
свобода, личната

себе си ясно и е въве само по 
. функция да допълнителна гара..- 

обезпечаване на ефикасна
интересите

че „извика-С оглед иа това,(От 1-ва стр.) липито” функционери в тези среди
връзки чим

името п възпитанието.Обмислях при това, какво става бяха свързани с разни 
с творческите сили, къде е тях- (другарски, приятелски, родиин- 
иото място и роля? Сега виждам, ски и др.) с делегатите иа общи- 
че проблемите в Южна Сърбия пските чекупщпии и 6 
— проблеми на изостаналия край, па общинските комитети иа СК, 
конто организираните субективни конто утвърждаваха и

републикан- за тяхната трудова и пдейпо-по-

огидеМ въвНо, наскоро ще
училища и образователни

с веи-
сово, на тяхната 
и имуществената 
па равноправието

всички
центрове, да се разясним

просветни работници и с вси- 
възпигатеЛи. ще бъдат увол

нени всички неспособни и профе- 
пеподготвенй учители и

сигурност, 
па тези народи 

както и за запазва-

имчленовете
ч к II и народности,

ме па утвърдения е конституция- 
в СР Сърбия и в

решаваха
чк II

сили в този край и 
ските органи и организации тря- лптическа отговорност, малцина 
бваше да разрешават по-органи- вярваха в това, че ще успеем из-

възложепата

та порядък 
на СФРЮ-сиопалпо

без разликапреподаватели, 
националност.
Сърбите и

В тези акции преуспяхме за- селват и от
и Мсднеджа, което някои изпол- 

за тезиса, че и присъствие-

Нима драстичният пример за 
албанеца от Дечани,зирано и по-ефикасно. Пяло да изпълним 

задача. наказване на
носил югославско знаме насе изчерногорците

Прешево, Буяновац и ТрИМесечиото мълчание
на властта и полити- 

в Кодово не

Този регпбн има много свои 
специфичности, които досега не 
се зачитаха. Но нито един от те
зи проблеми не е нерешим, 
против, всеки от тях може да 
се преодолее, защото съществува 
изключително голяма подготве
ност на широк кръг от хора 
решават парливите въпроси, ко
ито са оказали влияние върху изо 
ставането на Южноморавски ре
гион в обществено-икономическо- отговорност па 
то и др. развитие.

туй че се върнахме към конкрет*
На- на работа н задето раздвижихме явяха 

ч ангажирахме голям брой чле- то пя 
поне на Съюза на

на органите 
ческитс ръководства 
с още една илюстрация от спеш- 

потреба за разширяване
на СР Сърбия вър

компетентнитите органи от
ром упистите, СР Сърбия в тези общини не е

спиране на изсел- нанаСоциалистическия съюз, синдика- допринесло за 
да тпте, младежта, бойните, от кои

то мнозинство изпълниха докрай Конституцията на СР Сърбия
трябва да се приемат прешюасе- 
ннята за разширяване на компе 
теицинтс па органите на СР Сър
бия на цялата и територия- 
какво се касае тук?

компетенциите 
не ху пялата й територия, 

злоупотреба на 
в Косово и тежка

провокация бихме осуетили

нанането, и че при промените така че 
властта 

аитиюгослав-
такавазадачата си.

В гова се състои пай-гол ямата 
ръководствата, 

конто имат решаваща роля за 
пробиване на стагнацията, лентяй

ска
За в бъдеще.

Съюзът
няколко има отговорно

изкомструиран този всички задачи: към дългосрочни- 
тезме с цел да се оспорят и бло- те, които нареждаме а революци- 
кнрат предложенията за проме онните, както и към всекидневни 
„„ в Конституцията па СР Сър- те. Ако бихме говорили за преди- 
Опя за пълна компетентност на мство, какъв ^ред на нещата оих- 
държавните органи на Република- те направили?
1а иа цялата ц територия- Този Първенствена задача пред 
чез.чз, като неточен, трябва да мунпетите от Южноморавски ре- 
се отхвърли затова защото до за- гион е по-бързо обществено-ико- 
стоц в осуетяването и премахва 
пето на причините за изселване 
на сърбите и черногорците ог 
тези общини в предходния пери
од е дошло поради проблеми в 
политическото ръководство, а не 
затова че наличните компетенции

комунистите винаги 
отношение към

на
— През последните 

месеца бе
За относително кратко време 

са правени ходове, конто обнаде
ждават. Да посочим само практи
чните резултати в заемането на 
работа в Буяновац, Прешево и 
Медведжа, идейно-политическо и 
трудово разграничаване в орга- ко-ните на управление, правосъдни- 
ге органи на тези общини! Нима

по-това не е могло да стане и 
рано, какво е спирало 
ции?

стопан-номическо развитие със 
ско, политическо и културно ук
репване на Лесковац и Враня ка
то центрове на региона.

След това, тук е санация

тези ак-

— Направеното от първи май 
цоеега е плод на голяма мобили
зация и практическа работа на 
широк кръг обществено-полнтиче 
ски работници в региона, общи
ните, организациите на сдруже
ния труд и метните 
Сигурно е, че всичко това и още 
много неща е могло да се разре
шат и по-рано; а какво е спира
ло тези акции не, ми е извест

на
тежките последици от катастро
фалните наводнения и други при
родни бедствия във Власотинци, 
Църна трава, Лесковац, Буяно-

Зоран Яначкович па Републиката не са средство 
за осуетяване на контрареволю- 
пнята. Компетентността, за която ва1*- Прешево и други общини,

борбата против албанския нацио-
общности. ството и стихията. Който не дей

ствува, трябва веднага, преди да ' говорим, там където я има, сама 
му изтече мандатът, да бъде из- по себе, без работата на държав- 
ваден от ръководствата, за да ните и политическите органи 
отстъпи място на по-способен 
по-трудолюбив от себе си.

нализъм и премахването на всич-
и ки други причини за изселване на 

и организации, без тяхната отговор- сърбите и черногорците от Пре
шево, Буяновац и Медведжа, ино! пост, без контрол и надзор над 

тяхната работа не може на граж създаване на условия за завръща
ла ните и трудещите се да обез- не на изселените и доселване на 
печим условия за сигурен и спо- всички, конто са готови да рабо- 
коеи живот и труд. тят и живеят в тези общини.

От момента, когато са извър-

Успех се осъществи зарад не- зд ЖАЛОСТ, МНОЗИНА НЕ 
отложните обществени потреби 
всяко ръководство, непременно 
да пристъпи към разрешаване 
на натрупалите се проблеми и да 
почне да си прокарва път за из
лизане от кризата. Съсредоточи
хме се върху утвърждаването на 
задачи, някои от коите личеха 
на утопия (веднага да се наме
ри работа за всички незаети), се
тне за внедрителите на изпълне
нието им да бъдат определени 
кратки срокове. Друга съществе- 

• на практика, се състоеше в ре
шимостта всичко заключено да 
бъде изпълнено без остатък.

ПРАВЯТ ТАКА...

Всичко това всъщност е една 
ръководството, единствена задача, която се отна-

— Не правят, но изход от по
ложението, в което се намираме шепи промени в 
търси всяка предвидена задача в 
мандата да се

когато са преодолени опортюниз- 
Според мът, безделието и бягането от по

вярваме, литическата борба, бяха освобо-

ся до развитието на региона. Ще 
я осъществим чрез реформа на 
стопанската и политическата сис-

изпълни.
този трудов критерий, 
някои не биха останали на поето- дени огромни обществени сили, 
вете си ни 24 часа. Разбира се^ активизирани бяха 
това се намира в пряка противо- и се тръгна в акции. И на нас и 
положност с интереса и логиката 1,а Южноморавски регион — ка
на бюрокрацията в ръководства
та. Но обществените противоре- пистите това ни помогна да ви

дим състоянието на нещата, да 
установим какво е трябвало,

тема както и чреЗ реформа на 
ръководства Съюза на комунистите. Когато

говорим за метода на нашата ра
бота, ще се трудим всички регш> 
пални политически ръководства, 
всички регионални органи, ведом 
ства, организации отговорно и 

а ефикасно да функционират и да 
какво не е направено и защо не бъдат по-значителен -фактор 
е направено. Затова за

от Съюза на комуто се почне

чия у нас са такива, че преодо
ляването на кризата 
неизбежно отворено

води към 
стълкнове- от-1 спиране колкото досега вние с всички антисамоуправител- 

ни и антисоциалистически сили
Когато се. правеха спцсъците 

на' незаетите, мнозина от тях не 
вярваха, че това е действително. 
А така беше и така ще бъде!

изпълняването
па изселването на сърбите и чер- 

— било да се намират в негови- иогорците от Буяновац, Прешево 
те редици, било да са извън тях. и Медведжа, за

изселените и за населване
Все пак в една изключително ония, които искат да живеят

на поставените задачи. Тук ще 
се облягаме върху младите, спо- 

завръщане на собни и самоуправйтелно опреде
на лени кадри, които имаме, ще ш\о 
и луваме и оспособяваме такива ка

дри, ще поканим кадри и от ДрУ* 
1;и среди и вярвам че ще успеем 

и да цроменим положението в ре- 
, . - * гиона. Убеден съм, че с такава

диферен- лика Албания)' както и всички работа ще привлечем и нови чле^ 
. _ ДРугИ причини за изселването и нове в СК, преди всичко от р»
Ако на алранските национали- въз основа иа това да допълним довете на работниците селскосто 

за разрешаването на имушестве- етически и иредентистки сили с нашите оперативни задачи. папските производители и млад»
ните отношения, създадени с не- години бе предоставено младото Компетентността, която брга- 1
законното заемане на обществе- поколение да го тровят със своя- - ните иа СР Сърбия имат 
па земя- - та антиюгославска

Подобно се действуваше и 
върху утвърждаването на идейно- сложна област — в образование- работят в тези общини, трябва- 
гюлитическата отговорност на то, където национализмът вина- ше да утвърдим главната причи- 
функционерите и работниците в ги имаше крепост, в общините иа, (албанският национализъм 
органите на държавното управле- Буяновац, Прешево и Медведжа неговия план за създаване 
ние и правосъдните органи в идейно-политическата 
Прешево и Медведжа за пропус- цияция не върви с желания темп. 
ки и за нарушаване на Закона

на вег

жта.
Разговора води- 

Милан Момчилошн*
в тези

и вражеска общини е и все повече ще бъде



Комунист 3
ЮНА И КОСОВО

По-открнт и по-агресивен неприятел
Националистите обаче 

тяхната по-нататъшна дейност 
заседание на ЦК на СЮК,

Особено ни 
премахнати

доста бързо откриваме
каза Антон Лукежич* на Шестото 

от чието изказване

таналите проблеми в страната, ко
ито биха могли да сскалират, спо- СЪТРУДНИЧЕСТВО С

ТУЦИИТЕ В КОСОВО

и осуетяваме инсти-
ред тяхна преценка, могат да из
ползват и че този шанс трябва 
да използуват.

пренасяме изводи
загрижва, че не са недоверие към числящите се от

подтикват изселванетГна сърби° Иар°ДНОСТ ~
те и черногорците, 
дък все повече се

Ангажирането на промишлено
стта в Косово в производството

изтъкна

че напосле- -------------------------------------------------------- на оръжия и военни съоръжения
Също през 1987 година сред- НЕОБХОДИМА Е ПО-ПОСЛЕДО- е все по-значително. Сега са 

но организирано са
изострят и за

дълбочават, че трудностите и про
блемите на сръбското и черно- пет нелегални групи с 31 войника ТИГЕ 
горското население на Косово се от албанската народност, обеди- 
злоупотребяват за разширяване иени на позициите 'на албанския 

национализми и реван- нациоализъм. През първото по- 
шизъм. Срещу всичко това кому- лУг°Дие на гази година са откри- 
нистите и останалите

в
действували ВАТЕЛНА БОРБА НА КОМУНИС- ход бройни контакти и договори

със съответни стопански органи- 
__ зации в Косово. Всички субекти 

на единиците на ЮНА, намира- 
и щи се в Косово, са засилили сво- 

националис- ето сътрудничество с обществено- 
ти осем групи, в които са били 111 и сепаратисти засилват своето политическите общности и орга- 

преди обединени 69 числящи се от ал- действуваме. Срещу становищата низации, културни, образовател- 
.всичко в Косово, но и в Югсола- банската народност, конто са от- на Деветото заседание на ЦК на ни, спортни и други институции, 
вия, недостатъчно се противопос- рицателио повлияли на още 100 СК отговарят със засилена иепри- В плановете за сътрудничество и 
тавят, че се увеличава междуна- войника от тази народност. Ут- ятелска дейност. Комунистите не общите дейности застъпени са 
ционалното недоверие и се създа- върдено е, че организатори и са адекватно на това засилили облици на общи активности, ко
ва недоверие в способността на част от тези групи, преди влиза- своята активност, па албанският ито предимно се отнасят до тру- 
легалните. органи да менят съще- нето в ЮНА са били членове на национализъм и 
ствуващото положение, 
неефикасност по
на заключенията на Деветото за- с_ неприятелската 
седание на ЦК на СЮК се чув
ствува несигурност и бавно реша- жба- Тези нелегални групи цен

трално са заговаряли воръжени 
бунтове в казармите, убийства на 
войници и командири, отиване на 

са Косово п включване във въоръ
жено въстание, доколкото то се

Националистите като цяло 
отделно албанските

на други

организира
ни социалистически сили

в дови акции с младежта и местнб-сепаратизъм
Поради нелегални групи на терена и че ЮНА нарастна, понеже го внасят то население. Една от 

на определен начин са във връз- младите от средите, от които ид- слабости в това е
ват.

основните 
едностранчи

востта на инициативите в подго
товката на акциите и участието 
в гях. Но през последните месе
ци това постепенно се подобрява.

осъществяване
емиграция 

и албанската разузнавателна слу-
Националпетите обаче до

ста бързо откриваме и осуетява
ме в тяхната дейност. В ЮНА 
всички субекти на самозащитата В областта на културата и по- 
провеждат организирани дейнос- пуляризацията на военния при- 
гп и мерки за осуетяване ма не-, зив са направени значителни уси- 
приятелското влияние и действу- лия, въпреки че броят -на обади-

ване на жизнените проблеми в 
легалните институции на систе
мата, все по-често идва до съби
ране на национална основа, 
думи на Антон Лукежич, който 
говори от името на организаци
ите на СК в ЮНА.

вдигне, отравяме на войници и 
командири с храна, прибавяне 
на оръжие и боеприпаси за по
требностите на въстание на Ко

ване срещу въоръжените сили. лите се за военни училища е все
още незадоволителен. Необходи-

Особено за осуетяване на опити 
за проникване на врагове в Ар-

ма е по-широка и по-организира- 
на обществена акция. Организа- 

мията п срещу организиране на циите и органите на Съюза на 
нелегална дейност. Тежището на 
нашата активност е била и ще 
бъде върху развитието на идей-

ЗАСИЛЕНО ДЕЙСТВУВАНЕ НА сово и т.н. 
АЛБАНСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ комунистите в ЮНА са придава

ли значително внимание и на под-
Действуването на албанските 

националисти срещу въоръжени
те сили след Деветото заседание 
на ЦК на СЮК е било — според 
оценката на Лукежич — по-изра-

мла- 
на ал- 
мина-

лата година са прнетн 309 войни- 
: ка н командири.

готовката и приемането на 
и юго- дите в СЮК от редовете 
патрио- балСКата народност. През 

към

Според думите на Лукежич, 
досегашният начин на действува- 
не на албанските националисти.

но-политическо съзнание 
славски социалитически 
тизъм сред числящите се 
ЮНА. Предприемаме възпитател
но-политически и други мерки, 
като съставна част на борбата 
за хората за тяхно измъкване от

който предимно става на пропа- зително, по-открито и по-агреси- 
придобива по- вн°, особено чрез вербални изстъ 

вк_ пления пред ичислящитс се
ЮНА, след това във вид на раз-

ганден план, сега 
екстремни форми на наизява, — Да заключа — напомни Лу

кежичлючвайки и подготовки за дивер- 
сантско-терористични дейности в - лично писане и пропаганда, посе-

обекти
резултатите, които са 

влиянието на неприятелите и при- постигнати в ЮНА заслужават 
общаването им към политиката внимание. Те са продукт на кон
на Съюза на югославските кому- тинунрана и организирана актив- 
писти, казва Лукежич.

страната. Това потвърждават и гателства срещу военни 
сведенията за откриване на опи- « средства. Характерно е, чс ма 

дейност територията па САП Д<осо.во най- 
чести са случаите на повреди па 
военни инсталации и обекти, те-

Именно в Армията и покрай лефонни линии, фортификациои- защита па въоръжените сили от
предприетите мерки за осуетява- ии обекти и под. През миналата прониквалия и действуваме на

година са регистрирани 47 таки- чуждестранни агеитури, органи-
ва случаи. Налице са и провока- знранс ма неприятелски дейности

нарастване броя ции „ физически опити за папа- п осуетяване па терористични ак-
към цип, диверсии и други субверзн-

ти за нелегална групова 
в единиците на ЮНА.

пост, чиито носители са органи
зациите на Съюза на комунисти
те и командуването на единици
те. Обаче считаме, че мерките, 
които сме предприели и които 
ще предприемаме в предстоящия 
период могат да постигнат жела
ния ефект в осъществяване на 
заключенията на . Деветото засе
дание само с ангажиране на вси
чки субективни социалистически 
сили на обществото, особено на 
онези в Косово. Понеже неприя
телското действуваме в Косово 

наказателни, е процес, който продължава по-

Особено е важна задачата па

всички облици на нацио-нс на 
налистическо гю-действуване, в
изразително е
на числящите се към албанската дСИИя срещу числящите се
народност, които се проявяват от юНА, от които някои са имали впи дейности па външния и въ- 

позинии. През 1987 характер па обмислени провока- грешния враг. Срещу иац-екстрс- 
на увеличение дИИ> каквито са случаите в При- мнпте носители п организатори 

отношение на по-миналата го- щИпа, Урошевац, Джаковица 
дина е бил с 51 на сто, а за пър- Печ. Г/рез миналата година

тази година с ло 99 такива случаи. Стремежът

неприятелски
година процентът

м па неприятелско действуваме пре- 
предпрпемаме

по с има- дпрпемахме и ще
6 месеца навите

82 па сто е ио-голям по отиоше- е с-ьщия и през настоящата 
ние на предишния период.

мепчкм законни, п 
и дисциплинарни мерки. В духа Дълго време. Ние в Армията днес

имаме нелегална дейност на мла-

го-
дина. Албанските
все повече се застъпват за създа- па заключенията па Деветото за- ____ ..... .

ШШЩй Ш-ШШ ===
явили реваншизъм към албанска- ^ ади придобиване на ма- трябва да следят обстановката в интателната работа с младите дъ- 
та народноет^Броят на ^тц^„а- ^ 3аговаряТ създаване на ши- Косово, да анализират тамошни- "е° НеТ имало "достатъчно прави 
листически ижтъпле^я рок фронт „а албански национа- те процеси и да предприемат съо- „ цшроки ак1„ш в училищата и
е повод на • ■ ^ 'ачииската ЛИСТи срещу сърбите, а в този тветнн мерки. Чрез програмата „факултетите, и там, където жн-

злодеяниего в ^ фронт, според техни преценки, би па политическо образование и нь- пея т и работят. В Армията пра-
контииунрапо внм усилия да меним схващания- 

та па тези млади хора и по тоя

националисти

след 
казарма, 
слящи 
пост

Така например
албанската народ- трябвало да се включат национа- 'зпптапие вършим 

листите и други неприятелски си- и цялостно запознаване
машата дте войници с обстановката

се към на мла-злодеянието стабн-са оправдавали 
и се

„ начин даваме принос към
лизранс па положението в Коли от други краища мазаканвали с но-в Парачим

добий постъпки, докато
ЮНА от други

Преценяват, че сегашно- значението па осъществяване на 
положение им бла- заключената па Деветото засода-

95 числя- страна. сово.
нани- то кризисно

гоприятствува. Считат, чс между- пие па ЦК па СЮК и ягославска- 
и националните стълкновения п ос- та програма за Косово.

щи се към 
оналности но повод

проявили реваншизъм
това злодся- Подготви: Новица Пешпч

лис са



/

IЛ Комунист
необходиматаио това на получи

Забеля па се, обаче всеПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЖИВОТ широта.
по-гол яма подкрепа от все по-ши
роката общественост, която виж
да, че е време за решаващи ходо
ве и че не трябва да се спира иПРЕД СЪДА НА ОЬЩЕСТВЕИОША

и. лъжовно декласираме на прикри- руби 
Реши- то опортюимо яДР^* Понастоящем открито се гле-

Всъщност, от „голямата" поли- да ц очите_ особено на факта, че 
полита няКОИ политици — недържавни-

мас‘ с постоянни безпокойства и

ДЪХ.• Като едни вид постоянно при- индексирания, етикетирания 
да послужи безпрекословно съмняваме, 
как Уиистън телен удар, когото народът и чле

новете на Съюза на комунистите 
п парламента, разделил при тези дни зададе е явно извикване

политици (недържавннци), 
жда се и по това, че това е кои

иомняне бн можал 
анекдотът за това тнческа I шдържавническа 

ка е премахната трогателна 
ка. Голяма е 
ко полето на 
хуманността в 
за което отделни 
отговарят пред 

което

Чърчил, като водил остра поле
мика ни,

подстрекателства държат с темпп 
рапа „температура" събирането 
па сърбите и черногорците. Яре 
познаването па такива подстрека
телства, докоснато с само връхче 

иронията, хубаво и картни* 
съвме-

истината и широ- 
иеетичпостта и ие- 
Косово и Метохия, 

лица трябва да 
съда на Лартия-

пн-две категории: наеъствуващите в
държавници и политици. Необхо
димо ли е, в настоящето положе- кртен и .ясен език, който е антп- 
ние, да се спомене, че „вояко на- под на фразеологнческитс пераз- 
подобяване е нарочно” с нашето бирання. 

обществено-политичес- имеппо искат пс самота то на
но налепения етикет за

актуално 
ко положение.

Това само по себе си все пак 
не говори достатъчно, па поради 
това и нашето обяснение, което 
гласи: интересите на държавни
ците в тяхната работа водят ин
тересите на обществото и дър
жавата
хор^ които разрешават крнзегш- 
те ситуации и намират изход от 
тях; противоположно на това, по 
литиците. всичко което правят, пра 
вят го за да запазят позициите си —

Етическата хппокрпзия 
шестнадесетия пленум на ЦК па

па които
IIIО-

сърбите и черногорците,
албански братствотопоради прикрития 

СЮК се видя, че до майсторство ттизъМ м сепаратизъм трябва да 
е усъвършеистпувана н иай-модер 
но оборудвана, както никога до- 

пайл*вьрда е

стиото съжителство, 
и единството, за правдата и соли 

напускат своето огнище, настоя- дарпостта. Зад тези крупни думи 
майки за това да събудят, югослав 

11 ската съзнателност.
цинично са скрити истините за 
косовско-метохийският пъкъл и 

което Данте е само
люспасега

бариера, която трябва да отстъ- Срсд такива строители, „кои
то Югославия привидно строят, а 

констатация е на работни- 1ЮтаЙ1|0 рушат”, обществеността*,
благодарение най-напред па 16 за
седание па ЦК на СЮК, разпоз
на още някои, които между дру
гото вече дълго време и не

насилие, за 
голям албум от картинки. И ко- 

стигна до събирането на
пи пред истинските морални диа-това следователно са
П10311,
цпте н народа, които вече пока
заха своята разочарова!юст 
делни лица във връха на СЮК.

гато се
сърби и черногорци и подкрепа 
на техните оправдани протести ив от-

искове, защото основен мотив са 
се били и останаха борбата и отбра

ната, абсурд е този геет на угне
тените и застрашените да бъде 
провъзгласен като национализъм, 
докато от друга страна безправм- 
ето насилията и деспотизмът се, 
квалифицират с уж демократи
ческо-конституционната система, 
както това упорито обясняват ня 
кои политици в Косово. Този вид

Слагано маска пред лицето и
трудят толкова да прикрият сво- 

политпчсско-иедръжавничес- 
ко становище.

Членовете на Съюза на кому-

което ще рече, настояват да зала- по-нататък става упорито: даже п 
зят настоящето положение. От- отхвърлена и стъпкана маска (в сто 
ношението на отделни политици Новц сад, Панчево, Ковмн, Сом 
у нас е украсено вече дълго вре- бор, Белград, Крагуевац, Ниш, 
ме с лъжовна грижа към своя Смедерево, Косово поле, Обилич...) пистите в СР Сърбия ясно и гла- 
„домазлък”, своята „национална отделни ръководители повторно сио изтъкна искът, че производи- 

' общност” или „класа", а в тези я слагат на лицата, си, макар че телите па стату-кво вече не мо- 
горещн и несигурни политически предварително всички добре са гат да водят главна дума на пар- 
времена ги характеризира и все ги видели. Техните маски са под тийните събрания, което за съжа- 
по-голямата любов към собстве- краката на обществеността, все ление, на последното 
ната стабилност, а омраза към едно до каква степен техните но

сители все още лъжат себе си и
другите — че не са пито докос- закрити хоризонти на кризата мо

жеше и трябваше да бъде спря- 
Освен всичките отзиви които но от Централния комитет на 

време на тези дни изпълняват страниците СЮК. За сега очакванията са из- 
на печата, по този повод напомня неверени. Ако нещо може да ох- 
ме, че у нас, особено в автоном рабри, тогава това е немиренето

разискване 
на Централния комитет на СЮК 
за Косово не се случи. Въртене в

демагогия — за която открито се 
посочва на събранията тези дни 
в Косово и Метохия — далеч е 
по-опасна и от довчерашните фи
зически посегателства.

Защо? Затова защото тя съз 
дава по-дълбоко и по-системно въ 
трешно разпокъсване. Винаги е 
било така — както между друго
то е в Косово и Метохия и то 

чрез демократиче
ски и конституционни институ
ции може подло да се въвлекат 
и до най-значителните места на

промените.
Трябва ли от това да се вземе 

някое песимистично заключение? пати.
Никак!

Ако, именно, по 
дълбока криза настоящето е ста
нало един от критериите на ис
тината, обективността и прогре- ните поркайнини са заякнали по- на членството, макар че все оттте.
сивността в политическия живот литически групи, които със сво- главно, без краен резултат. За
— а ние твърдим че е така — ня- ите сепаратистки и автономачес сега.
ма тогава и място за съмнение, ки действуваиия станаха пречка

очевидно
Въпросът в партийната обще

ственост е вече формулиран и 
разпокъсва- гласи: Може ли да се жертвува.

не на народните сили. Според съ- авторитетът на Съюза на комуни- Държавните и политически ръко
да на обществеността, тези поли- стпте и неговия Централен коми-
тически групи, ползувайки авто- тет за да се защитят онези, в ко-

своята острота задава въпроса — помията като средство и изола- йте хората , вече не вярват и кои-
макар и условно — за. характера тор за своя „държавническа са- то не желаят като свои предста-
на настоящата югославска ситуа- мосгоятелност” отгледаха и отро- внтели. Партийната общественост ки чувствува безпорядък и опака
ция и надалеч досегаемите после- вен цвят на демагогията — изве- и народът, следователно, отвзе- ситуация, а публичният политичес
дствйя на борбата за обновление- стен като маниа демагогика — майки правото на политиците __

че сред отделни политици от ед- за нашето развитие и предизви- 
на страна, и народа и членовете каха катастрофално 
на Съюза на комунистите от дру
га страна, се стигна до конфликт, 
който е напълно нов, а който със

содства, а чак тогава се случва 
чудо: всичко се обръща наопаки,
попада в нацио-шовиннетечен ви
хър. Никой не знае изходът, все

ки живот е изпълнен с все по-голе-
ми размирици и несигурност. Тр
ябва ли въобще да се

то на революционното единство която народът позна, 
на трудовите хора, народите и 
народностите в Югославия-

Тук сме, именно: пред разкри-

недържавниците, че според наето 
Начинът иа мислене и постъп- ящите набелязани парцели, 

ките па отделни лица, които тези
напомняпро

дължават да дробят СР Сърбия каква степен бившата, какте
п настоящата демагогия на поли-дни поръчват, че уж са готови да

тото ядро на целия въпрос — отговарят пред съда на Партията повече от тях, че именно тези тйците — недържавници, когато
конфронтацията на народа с по- — биха искали и днес да бъдат парцели могат да бъдат смъртен стара дума за Косово, в това - е
литиците —: недържавници. облечени в одеждата на хубавите враг на силните синтетични про- Сила издържлява.

Благодарение на това, че прак звучни слова, фрази и „идеоло- цеси и в икономиката, и в обра-' Фразите и ' „блестящите думи” 
тиката е изборила правото да бъ- гии”. На протестните събрания, зоваиието, и в здравното дело . обществеността откри, а нейните 
де единственият критерий иа ис- които тези днис се състояха в Въпреки, че този процес, бла- носители сега открито разоблича-- 
тината, сломен е, главно, цинич- Косово и Метохия, беше казано, годареиие на импулсите на сър- ва’ ?ез оглед' че те и по-нататък
ният политически маниер (прак- чс това именно до голяма степен бите и черногорци от Косово при се повтарят,
тика на примитивно идеологичес- и малка съразмерност е вече из- доби концентрични ’ Р
ко арбитриране) от всякакъв вид вестно появяване по стар начин:

и не само нея, показаха, че знаят

кръгове, на 
по-голямо югославско пространст- Йоваи Маркович

I фф

• ТГ ГЦДЛФ На ”1К "комунист" Влайко Кривокапич, замест- Адрес на редакцията- Белгпап Плошад
3 ТГ Л ник главен И отговорен редактор Борислав Ву- Маркс и Енгелс" Мо 11
■ . 4 четич, главни и отговорни редактори на репуб- № 11, телефони, централа
: С указ на Президента на Републиката от люсанските и покрайнинските издания: Зия Ди- до 096;, и Нови Белград Булевард ,Дк
3 22 декември 1964 година „Комунист'' е удостоен 3ДаРеаич .(Босна и Херцеговина), Момир Бър- на 6, телефон 627-793.
■ с Орден народно освобождение, а с указ от кич Дуърбия), Реджеп Хайрулаху (Косово), Ри-
■ 30 декември 1974 година с Орден братство и сто Лазаров, Славко Герич (Словения), Мирко Издава НИРО „Комунист”.
■ единство със златен венец. * Михалевич (Хърватско), д-р Новак Йованович _

„ ... р [Черна гора), Коста Тоджер (Войводина). Печата се всеки четвъртък на сърбо-
Директор на НИРО „Комуцист . Витомир хърватски, то ест на хърватско-сръбски (кири-

: ч ки ^издания ом уиист^" <Вл айк^о ^Коивокапич Председател „а Издателския сгьвет „а и^ лица и латиница), словенски, македонски и ад-
: чки Д „комунист . Влайко Кривокапич. данието на „Комунист ’ за СР Сърбия: Мило- бански езици,

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

:з

а съкратени издания на бъдгар- 
Слобо- ски, унгарски, словашки, румънски, русин ски я 

италиански езици.
:■ вен
■

фффф+фффф+ффф*

:



* &тм, дел^ ?гяг с&71б_
Прибиране
ЖЕТВАТА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

реколтатан а ЖЕЛЮША

Училище 

вода и
ПРЕПОЛОВЕНА РЕКОЛТАТА )

3
Жетвата в Бабушнишка 

община приключва. Тази 
година земеделската коо
перация „Будучност” е на
бавила три нови комбай
на, така че общественият 
сектор е разполагал с "5 
комбайна. В жетвата и 
вършитбата се включиха 
п двама частни комбайне- 
ри. Досега са ожънатн 
5000 дка, предимно в оне
зи предели на общината, 
които могат да се комбай 
нират. Жетвата обаче в 
по-високите предели те
първа започва и ще про
дължи двайсетина дни.

Според първите данни 
добивите се движат от 
300 до 350 кг на декар.

Инак юнските наводне
ния нанесоха огромни ще 
ти на селското стопанст
во. Градушката и навод
ненията са унищожили 
6970 дка, засети с пшени
ца, а 580 дка са напълно 
отнесени. Добивите на за
сегнатите от градушката и 
наводненията площи са 
унищожени от 30 до 90 
на сто, относно средно до 
бивите са намалени с око 
ле 60 на сто.

Огромни поразии са на
несени и на останите сел

скостопански площи. Та- 720 дка с царевица, 100 
ка, например градушката дка с картофи, 450 дка с 
е унищожила 5590 дка с люцерна, 90 дка изкустве- 
царевица, 740 дка с овес ни ливади, 50 дка естес- 
330 с, картофи, 500 дка с 
люцерйа, 4500 дка, засе
ти с изкуствени треви.
1200 дка естествени лива
ди, 30 дка с чушки, 20 
дка с домати и пр. Навод
ненията 4 са унищожили 
1330 дка с царевица, 
дка с овес, 120 дка с кар
тофи, 350 дка с люцерна,
750 дка засети с изкустве
ни треви, 90 дка естестве
ни ливади, 150 дка, заса
дени с чушки, 80 дка до-

твени ливади, 120 дка с 
чушки, 60 дка с домати.

— Нанесените щети са 
огромни
спбкторът по селското сто 
папсткю Вукадии Тодоро- 
вич. — Дълги години ще 

80 трябва да се работи вър
ху преодоляване на по
следиците, относно има 
площи, които изобщо по
вече не съществуват като 
годни са селскостопанско 
производство.

В общината инак са мо 
изтъкне, билизираии всички сили 

унищоже- реколтата да бъде . при-- 
пшеница, брана навреме.

Дойде и дългоочаква- въпроса за подсилване на 
ния ден за село Желю- водоснабдяването. С помо 
ша. Започна изграждане- щта на армейците са хва

нати водите На извора в 
„Разсадник” село Града и е прокаран 

за местните общности Же водопровод до Желюша 
люша, Белеш и Гоиндол. на дължина от около 3 
В тази хубава акция се км. 
включи- и кооперация „Сто 
чар”, която отстъпи \ на 
посечените местни общно струира 
сти площ от 1 хектар за мрежа на улица „Георги 
изграждане на училище- Димитров” в Желюша.

Също така в местната 
Според думите на Ва- общност в село Желюша - 

сил Ризов, председател на е 
местната общност в село 
Желюша училището ще 
се строи в две фази. В 
първата фаза, както из
тъкна той, са Обезпечени 
средства 6т 95 
динара от които 
та общност в село Желю- да почувствува! недоимък 
ша е обезпечила 15 мили па вода. 
ома динара, местните * об
щности в Белеш и Гоин- 
Дол ще участвуват с по'
5 милиона динара, докато

изтъкна ин-
то на основно училище в 
местността

Това нещо е наложило 
и да се разшири и рекон- 

водопроводната

то.мати и т.н.
Следва да се 

че напълно са 
пн 580 дка с

подменен досегашният 
съвет на потребителите и 
е избран нов. _ Вземат се 
и мерки за рационално из 
разходване на водата, тъй 
като продължителната су 

милиона ша може да стане причи- 
местна- па някои части на селото

Ст. Н.

/ ч
ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ

Неотдавна местната об
щност в село Желюша бе 

общ- ше сдостоена с впсоко 
ВП 82—9? в

Републиканската 
мост за основно образова- прнзкание от 

Социалистическа ре Пирот зарад успешно съ
трудничество с Югослав
ската народна армия- Тя 
с единствената местна об

пие в
публика Сърбия е обезце 
чпла 70 милиона, динара.БОСИЛЕГРАД За целта в Желюша е въ
ведено Местно самооблага щност в Горно Пониша- 

ине, която получи такова 
признание.

За успешно сътрудниче
ство с юНА бяха присъ
дени грамоти п на : об
щинските скупщини в Ди 
митрошрад и Бабушница.

Това е още едно потвър 
жденне, че местната общ-

Засухът взе втория откос по, което ще продължи 
до 1 юли 1989 година.

Инвеститор на обекта е 
основното училище „Мо- 
ша Ппяде” в Димитров
град, а строителните рабо 
ти ще изпълни строител
ната трудова организация 
„Грация'’.

село/ Зли дол. например 
изтъкна, че тазгодишната 
реколта в село Злпдол е 
различна. В по-низките ма 
хали е изключително до-

то време през май/ кол- 
благопрйятно повлия 

ха в низките села, пове
че зле се отразиха в пла
нинските 
специалистите по 
стопанство. Тяхното мис

ия кои 
произво

В селата в Босилеград-
ска община, прибирането 

пълен
кото

на реколтата е в 
разгар. Неуморните и тру 
долюбиви 
ски производители, от су
трин до късна вечер ра
ботят. Ползуват хубавото 

* време да приберат рекол
тата, която въпреки дъл
готрайния засух, е на ми
налогодишно равнище. В 
низките села даже 
по-добра. Продължително
то слънчево и топло вре-

подчертават 
селско

селскостопан-
бра, а в по-високите сла
ба, отделно сеиодобивът. 
Подобно е н в Паралово, 
Броеница и Брапковцн.

мост в Желюша от ден 
на ден разгръща все по- 
ожнвена дейност, макар 
че наличните й възможно

РАЗШИРЯВА СЕ ВОДО
ПРОВОДНАТА МРЕЖА

ние споделят и 
селскостопански 
дители. Цветан Йовсв от М. Я.

Друга голяма комунал
но-битова акция, която се 
води тези дни в село Же
люша с разширяването на 
водопроводната 
Непрекъснатия* 
па селото, а с това и по
вишеното

стн далеч не са изчерпа
ни. Но в тази насока ос
тава да се ангажират за
напред всички съществу
ващи потенциали, а пре
ди всичко работещите в 
трудовите организации в 
Димитровград, някой от

ДИМИТРОВГРАД
е и Остава още Висок мрежа.

растежме, само с два-три дъж
довни дни, не само чс взе 
втория откос, но и уско- 

Поради 
села

— пад 105 тона пше-Лрибирансто на
зърно в Димитров-

пшени ци
изразходванецица.

Що се отнася до ефи
касността в провеждане па

чното
градска община засега се 
провежда според 
Както пи

па веда принуди желюша конто засега все още са
М. Андоноври събирането, 

тйва в планинските 
Догапипа, Назърица, Ка- 
раманица. Горна Любата, 
Плоча, ЦърпощиЦа и дру 

събирането 
последните откоси се- 
започнаха- да падат и 

жито. В 
коситбага

пп навреме да обмислят пасивни.плана.
сежътвата тя, може да 

каже, е па средно равни
ще. Това значи, и тази го 
дина пма аварии на ком
байните, които са предиз
викани главно Поради две 

май-голим 
са сравии-

осведомиха в 
„Коонерант" — организа
цията задължена и тази 
година за провеждаме на 
жетвата, същата вече е 
завършена около 70 на 

Това значи, че района 
Попишавие и Забърдие 

15 юли,

ги села, със
на
по, причини — 

брой машини 
телно стари н доста раз-

сто.снопи
пък.

първите 
низките 
отдавна приключи. ТКъгва 
та е в заключителен етап, 
в някои села и приключи. , 

Не само дълготрай

на
до понеделник, 
всички площи посени и поради неподхо

дящия терен. От друга 
страна част от частните 
комбайни са чуждестранно 
производство, така чо. спа 
бдяиапето с резервни ча
сти с доста т рудно.

с пшеница 
около 703са ожънати или 

хектара. От това 503 са 
комбайни ос-< жънати с 

■гиналите; поради лошия и 
за машини

пият засух, който захва- 
Босилсградска общи 

не беше
на и
на, по и пролетта 
иай-благоприятна. Дълготр 
айните дъждове и студено

неподходящ 
терен, ръчно, 
с жънати площи е събра-

■От всички
А. Т.
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МОНТИРА ТЕЛЕФОННА ЦЕИ- СЛЕД ДЪЛГОГОДИШЕН ЗАСТОЙ

Отново рейс за Внсон през ВидличВ БОСИЛЕГРАД СЕ 
ТРАЛА ЗА 60Й НОВИ НОМЕРА

Със сдружени 

сили н средства
види. С 

за този
остава да сеМоинци до 

Както е изве-
па пъТя отза-След дългогодишен 

стой в движението през Вълковия •
месец стйо трасето бе ирокара- 

преди десети к>ли, та- 
чс цялото движение за 

събор

разполагаемите
средства трябва да 

бъдат насипани 
критичните 
правени 
канали. Правят се усилия 
за обезпечаване на сред
ства за продължаване па 
работите. Досега за този 
път са изразходвани 174 
милиона динара, обезпече 

Републиканския фо 
пд за подтик развитието 
па неразвитите 
СР Сърбия, Общинската 
самоулравитслна общност 

помощ на

пътВидлич, миналия 
отново бе

с чакъл 
места и на- 

всички канавки и
повъзстановена 

центъра кавръзката между
на общината и осеете се- граничния 
ла от района, па Висок, през него. Прокарване на 
Именно от миналия месец трасето етапа с усилено 

„Ниш-скс- ангажиране на Предприя
от Ниш

минаобезпе-Средства за новата автоматична централа 
ООСТ ПТТ Враня н Републиканският фонд, а за

сдруженият
чиха
прокарване на мрежата гражданите и 
труд в общината рейсовете на 

прес” отново 
лцнията 
всеки петък, събота и пе

тното за пътища 
и Самоуправителната 
щмост па интересите за 
местни, пътища от Дими
тровград. На трасето са 
завършени само

поддържат 
за Висок и то об-връзка да получат през 

средата на идната година. 
Това обаче не значи, че 
телефонни номера не що 
получат по-рано. Още по- 

въвеждане вече ако се имат предвид 
сегашните усилия и каче
ството на работата от пз-

След известно закъсне
ние в ПТТ единицата в ни отделя. Рейсовата линия то 

зн път минава през Мони 
цн, Вълковия, Долни Кри 
водол, И затопим, Камснм- работи, което 
на до Сенокос и обратно.
Автобусната линия е бла-

Боснлеград се монтира но 
ва телефонна централа, с 
която ще се създадат въз
можности за 
на още 600 (покрай сега
шните 400) телефонни по-

кращца,земните
позволява
рейсовете 

времето е сухо. Да
движение па 
когато
ли линията ще бъде по
ддържана и през зимата

и голямата 
ЮНА.годареппс па пускането в 

движение на новото трасе
ста. Средства за тазн ав- пълнителите, 
тематична централа обез- Досега 360 души от Бо- 

ООСТ за ПТТ съ- енлеград и Райчиловцн 
са заплатили по 660 хнля-

А. Т.

печиха
общения във Враня н Ре
публиканският фонд за на 
сърчаване развитието на 
икономически 
лите краища. Монтиране
то е в ход и се очаква сдружения труд за

телефонен номер 
щат по 2 милиона дина
ра. Около 200 номера ще 
бъдат резервирани за ос
таналите местни общно
сти, а местните общности 
в непосредствената бли
зост до пощите в Горна 
Лисина и Долна Любата

V
НОВИНИ ОТ БОСИЛЕГРАД

ди динара и се счита че 
с други (допълнителни) Примерният пощалнонще участву- 

Органнзациите на 
един 

запла-

изостана- средства не 
ват.

да приключи през октом
ври. приет като редовен по- 

щатлиои, когато по-стари
те другари заминат в пен
сия-

През юли и август ра
ботниците от ПТТ в Бо
силеград отиват на заслу
жена годишна почивка. 
По това време местната 
поща сключва договор с 
други хора да заместват * 
щатните пощалиони. Един 
от тях е Милентие Евти
мов от село Горно Тлъ- 
мино, който иначе живее 
в Босилеград. Младото 
„пощарче” се наложи ка
то работлив, редовен, мно 
го внимателен и културен 
в обноските с хората ра
ботник. Много успешно 
замества отсъствуващия 
пощалиои.

Управителят на едини
цата на ПТТ мрежа в Бо
силеград Бора Николов 
подчертава, че успешно 
продължава и неотдавна
започналото подземно про

Лисица в градателефонната нови телефонни номера 
ще получат след пропар

ено ването на коаксиалната

карване на 
мрежа. Прокарването на

1 е довер----
на „Телефон-монтаж" 
Скопие и според догово
рите същото трябва да

тази мрежа
от мрежа от Сурдулица до 

Босилеград, която сега е 
до Окрглица. През последните някол

ко седмици една лисица
кокошките на-че две от 

мерила закопани в гради
ната край курника, а след 
два дни лисицата ги от
несла. Това говори, че не 
се касае за крадци, но за 
лисица. Дали знаят за то
ва местните ловци?

положена
Николов подчерта, че 

граждани от Босилеград и 
Райчнловци и сега могат

приключи до края на се- 
петмври. Значи ли това, 
че заинтересованите орга
низации и граждани до 
този срок ще получат 
лична връзка със света? 
— Не, казва Николов. В 
подписаните договори с 
гражданите и организаци 
ите запланувахме тази

лукаво се • промъква 
курниците в града и вече 
е отнесла осем кокошки 

Стопаните

до

да се включат в акцията 
и за получаване на телефон 

ни номера, но че за целта 
трябва да заплатят повече 
средства '— 
лион динара.

и един петел, 
на тези кокошки живеят 
в самото подножие на об
расналия с гори хълм Ри 
совица. Стопанката Пенка 
Живкова Савич разказва,

Може би това ще му 
послужи като добра пре
поръка един ден да бъде

по един ми-
Стефан Стойков

В. Б.

Ще озеленее ли наново Рудина?На 6 км източно от Бо
силеград, в елипсовидна 
форма от юг на север, се 
протяга скалисто-варови
ково възвишение Рудийа, 
в синора на селата Извор 
и Ресен. Рудина е най-го- 
лямата голина и единстве 
на по геоложки състав ва 
ровикова скала в боеиле- 
градския карст. Почвата 
е плитка, с тъмно-кафяв 
цвят. Заема площ от 550 
хектара, Рудината започ
ва от Кръстанова махала 
в Ресен до „Славче" при 
с. Извор, където се преси 
ча от югославско-българ
ската граница.

Най-високата точка в 
местността е Плоча, край 
някогашното езеро (1243 
м). Изложението й е юго
източно, южно и западно.

По цялата Рудина се на 
мират големи вдълбнати,- 
ни, и до 26 метра дълбо

ки суходолия, повечето от 
които водят към Извор- 
щйца, а 18 суходолия во
дят към Сушица; и двете 
леви притоци на р. Дра
говищица., По Рудина най-

*
нов" от Босилеград, ръко- 

, водени от специалисти по 
горското стопанство при 
горската секция в Боси
леград се борят да възвръ 
нат заглъхналия живот в 
Рудина. Те искат този ска 
лист и песъчлив терен да 
превърнат в „зелен оа
зис", като по такъв начин 
се възвърне и горското 
богатство в този край от 
една страна, а от друга 
се спре опасната ерозия- 
Някои очакват наново да 
се съживи легендата, спо: 
ред която в местността 
„Езеро" на Рудина се бо
рели селските бици с мо
рския бик...

ярко личат последиците 
от изсичането на горите: 
земята, по ударите на еро 
зията — е изчезнала. Ос
танали са долища с най- 
интересни форми. Тук чо 
векът значи със столетия 
е унищожавала природа
та и затова тя е напълно 
опустошена и трябва да 
се възобнови — чрез за
лесяване.

А някога Рудина била 
обраснала с борови гори.ч 
Останки от тях личат и ' 
днес, а за това говорят и 
някои названия като „Бо 
ровски дол”. Имало и ле
ска, габър и др. видове 
гористи растения- Но ко
гато се намножило насе
лението на селата Извор 
и Ресен — те изсекли го
рата и разорали почвата, 
която по-късно от навод
ненията била отнесена.
По Рудина, когато била вор.

Усилено се работи на Рудина

гориста, имало и езера и 
блата .. .

Преди' 80 години започ
нало залесяването на Ру
дина. Тази благородна ак ство и единство" от Из- 
ция възвръща живота' й- ток, „Йосип Шоша.— Ма- 
В нея, активно участвуват джар” от Банялука, „Кру 
и жителите на Ресен и Из шевска република" от Кру

шево и „Иван Караива-

И младежката трудова 
акция в 1988 година об
хвана и Рудина. Бригади
те „Рудар" от Бор, „Брат

,
Не ще бъде малко кога 

то отново се възстановят 
горите по Рудина.

Стоян Евтимов

' \
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТА 

С 44,88 НА СТО

БОСИЛЕГРАД: ОТ СМТА .ВЛАСИНА —

КРАТКА СРЕЩА

Нашенец 

бъдещ пилот
И третата смяна на съ

юзната младежка, трудо
ва акция „Власина — 88" 
в Босилеград, където 
ботят и другаруват бри
гадири и бригадирки от 
Лайковац, Пирот, Сомбор, 
Сува река и Длександро- 
вац, както и бригадири
те от първата и втора 
смяна, успешно реализи
рат заплануваните задачи. 
През първата декада, ко
ято приключи миналата 
събота бршадирите не са
мо че изпълниха заплану
ваната норма, но същата 
дори е надхвърлена с 
44,88 па сто, при това вси 
чките пет бригади са про
възгласени за ударни.

В щаба на акцията ни 
уведомиха, че през пър
вата декада най-добри ре
зултати 
младежката трудова бри
гада ,,Жупски вннограда- 
ри” от Александровац, ко
ято е преизпълнила плана 
със 75,29 на сто. Това и 
ке изненадва. Тази между 
петте бригади които рабо 
тят в третата смяна е и 
най-голям 
опит. Формирана е още 
през 1946 година в съста
ва на Втората краишка 
бригада в разгара на из
важдането на разрушена 
та ни страна. От тогава 
' а сам акция след акция 
и почти на всички меж
ду най-добрите, за 
свидетелстЕуват не 
1-ЧЯ
призн *ия • Орден на гру 
да със златен венец, Е.м- 
лема тридесет години на 
свободата, Емблема чети
ридесет години на 
НОЮ, Емблема на РК

на ССМ на Хърватско цар" от Лайковац еначе- 
„Владимир Назор", Ембле твърто място — бригада, 
ма на РК на ССМ на СР която също така има ве- 
Македония, Емблема на че десетгодишен бригадир 
РК на ССМ на СР Сърбия ски труд на младежките 
„16 Ноември" и 
ма на РК па ССМ на САП 
Войводшт „Херой П\ч> чин” 
ки".

ра-

Ембле- трудови акции: „Пещер", 
„Ниш”, „Пирот", „Пара- 

„Кмии", „Сисак", 
„Баия лука", „Делмблато" 

На второ място с пре и др. Носител е на РК 
изпълнение па норма ог ма ССМ ма СР Словения и 
54,34 е МТБ „Титови брм ОК ма ССМ Любляна, Ем- 
1адмрп от Сува река, блема „Вич-Рудник", след 
С АП Косово — • бригада това на Емблема ма РК на 
която е формирана през ССМ 
1971

В организация на дет
ския вестник „Другарче", 

Радио

ше ми се да летя и пазя 
кашата свобода ... Вре
мето си минаваше, а мо
ето желание

предаването 
Ниш за българската на
родност и В.П. 7833 през 
миналата учебна година

на
да стана 

пилот — ставаше все по- 
голямо и по-голямо. След 
като свърших основно 
училище, конкурирах и 
за мое щастие бях приет!

Така разказва бъдещи
ят пилот Милан Еленков, 
за когото неговите препо
даватели ни казаха, че е 
примерен и прилежен уче 
ник.

се проведе награден кон
курс, под название „Па
зителите на синьото небе 
— другари на всяко де
те”.

на СР Хърватско 
участвува „Владимир Назор", на РК 

па ССМ на БиХ „Самичка 
„Сутйеска", жетва” п Емблема „Вел- 

„Марийово", ко Влахович”.

година и
на редица младежки тру
дови акции:
„Морава",
„Автопътя Братство и еди МТБ „Милентие Попо- 
нство”, „Титоград”, „Сара вич" от Пирот, на която 
ево", „Нови сад”, „Смеде- тазгодишното бригадирско 
рево” и пр. На всичките лято е дванадесето поред, 
осъществява извънредни през първата декада е 
резултати, поради което преизпълнила нормата си 
от всички се завърша с с 22,14 на сто. Участвува- 
бригадирското признание ла е на акциите" „Крагуе 
„Лента на акцията”. вац", „Сисак”, ' „Валево”,

На трето място е МТБ „Зворник”, „Титоград" 
„Бане Секулич” от Сом- „Джердап", „Пещер", „Гло 
бор, САП Войводииа, коя- говац”, „Славонска ложе
то и миналогодишното ори га", „Козянско" и пр. Но- 
гадирско лято участвува сител е на Емблема на 
на СМТА „Власина — 87". РК на ССМ на СР Хър- 
Бригадирите и бригадир вагско „Владимир Назор" 
ките от Сомбор са преизпъ след това на Емблема па 
лнили нормата си с 33,30 РК на ССМ на СР Черна 
на сто. За изтеклите десе'1' Гора „Буда ТомОвич" и 
години участвуват на МТА РК на ССМ на Косово „Ге 
„Сараево”, „Партизански рои Косово", 
път", „Автопът „Братство 
и единство", „Рийека",
„Кадиняча", „Ниш", „Ко- 
пер” и др. Носител е на 
Лентата на акцията ог

За 20 наградени учени
ци и техните преподава
те пи в началото на юни 
бе организирано наградно 
пътуване със самолет от 
Ниш до Мостар и посеще 
ние на общото военно 
средно училите „Маршал 
Тито" в Мостар.

А когато става дума за 
условията, при които се 
учи Милан можем свобо
дно да кажем, че те са 
идеални. И не само усло
вията. Идеално е и дру
гарството, което владее ме 
жду учениците в това 
единствено училище у 
нас. Всъщност това е 
Югославия в малко, как
то мнозина наричат учи
лището, защото тук се 
учат ученици от всички 
краища на нашата стра
на.

е осъществила

бригадирски

Накрая на нашата кра
тка среща Милан пожела 
да поздрави всички же
лаещи да учат за пилоти 
и им поръча, че ако ис
кат да осъществят мечта
та си, преди всичко тряб
ва да са отлични ученици, 
а също така и физически 
здрави. Бъдещият пилот 
от Димитровград поздра
ви и всички читатели на 
„Братство”!

Да кажем и това, че в 
течение на третата смяна 
както и през първите две 
на акцията твърде успеш
но се организират различ 
ни впдбве трибуни по ак- 
туални 
ки въпрорп, провеждат се 
различни видове курсове, 
богат с културно-забавни
ят и спортен жпвотМ. Я-

коего
мак*

брой бригадирски
всички акции, след това 
на Емблема „16 Ноември" 
и др.

идейпо-полптпчее

С преизпълнение на нор 
от 29,34 на сто МТБ 

Ши-
АВ- ма

„Миладин Илич —1- Милан Еленков Т. Петров

ХУБАВИ НОВИНИ ОТ СЪЮЗНАТА МЛАДЕЖКА ГРУ ДОВА АКЦИЯ „ГОРИЧКО 88" По време на посещение 
то в споменатото учили
ще, покрай другото има
хме възможност да се за
познаем п с един бъдещ 
пилот — нашенец. Това е 
МИЛАН ЕЛЕНКОВ уче
ник, Роден е пез 1972 го
дина, в Димитровград, къ 
дето и днес живеят роди
телите му.

Димитровградчаии сред най-добрите
преизпълнили плана със 120 бодпото си време 

гат, да се занимават с 
к ултур I ю-художоствеш I 11 
спортни дейности. В рам
ките па младежкия стан 
има игрища за футбол, 
баскетбол, зала за тенис 
на маса и олимпийски ба
сейн.

мо-ф В първата декада
на сто

Арсов" ог Шип, СР Макс- 
„25 май" от Мали- 

шево, САП Косово и „Ста- 
Жагар" от Радовлица, 

СР Словения.

И през настоящето бри
гадирско лято димитров- 
градиани продължават ху 
бавата традиция, създаде 
на още преди четири де
сетилетия- В първата де

на съюзната младеж

допия,

— Откакто зная за се
бе си от всичко на света 
най-много обичам самоле
тите и свободата.

не

Както измъква . Ивици
када Милано», комендант на Знаейки порядъчното 

младежката трудова бри- трудолюбие ма Димитров- 
димигровградчаил

трудова акция „Горич
ко 88" еа призиълнили но 

със 120%, и ще

Като малко дете често 
пъти в родния Димитров
град вдигах главата и на
блюдавах самолетите, ко
нто летяха горе, високо, а 
пък аз си мечтаех — как 
един ден и аз ще хвърк- 
на между облаците. Иска-

ка
градската младеж очаква
ме от младежката трудо
ва акция „Горичко 88" 
бригадата да се завърне

гада,
във всяко отношение, слурмата си 

бъдат провъзгласени за 
бригада. Инак па

жат за пример.
акцияНа съюзната 

„Горичко 88" бригадири
те имат хубави възможно 

па сво

ударна 
тази акция участвуват и 
„Втора далматинска" СР 
Хърватско, Сплит, „Тота

с редица отличия и при
знания*

М. А.сти за уплътняване
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Художествена галерияРЕГИОНСРЕДНОТО ПРОФИЛИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ В ЮЖИОМОРАВСКИВ

Рационализацията не е само форма
х «ОТ СОИ ЗА СРЕДНО ПРОФИЛИРАНО ОБ- тичии и ефикасни дейио-
| РАЗОВАНИЕ ДО УЧИЛИЩА И ПРОСВЕТНО-ПЕ- сти. Тук безспорно тряб-
- ДАГОГИЧЕСКАТА СЛУЖБА « ОБЩИ АКТИВНО- ва да сс посочи и аига-

СТИ ЗА ПО-РАЦИОНАЛНО И КАЧЕСТВЕНО ДЕ- жираието върху подобря-
па ученическияЙСТВУВАНЕ ването

стандарт.
И занапред твърде кон

кретно се работи върху 
рационализацията на учи
лищната мрежа като при 
това паралелно 

в ти върху подготовката на 
плана за учебната 1989/90 
година. С други думи, тър 
си се оптимално решение 
в тази област — учебно
то дело да Ъъде рационал
но организирано по и да 
изпълнява своята пълна 
образователно - 
телца функция, 
внимание, разбира се, се 
отделя на средното обра
зование в Буяновац, Пре- 
шево и Медведжа — мно
гонационални среди.

Когато става дума за

Първият записвателен работата на администра- 
срок през юни показа, че тнвните работници, па въз 
са имали право онези, ко- основа на това се пристъ- 
ито са инсистирали раци- пва към рационализация.

Без вреда за самоупра- 
вителното решаване 
СОИ, работата на скуп- 

които са щинските и други самоуп 
равителни органи също е 
рационал изпрана: 1 ювър-
шена е селекция на въп
росите, с които скугцци- 

ня- пата се занимава, извър
шено е обединяване на 
отделни проблемни обла
сти — и вече това се чув- 

записвателен срок. ствува осезаемо. По-малко 
се заседава, повече се ра
боти оперативно и дого
вореното се провежда. 
Също е твърде значи- 

номоравски регион се при телно: анализира се на
стъпва за осъществяване правеното, разрешават се 
на програмните задачи и проблемите, 
колко се настоява практи- се действува. В този сми

съл внимание заслужават 
Когато се касае до по- някои ходове, като напри 

рационална работа, тряб- мер: направено е съгласу
ва веднага да се каже: в ване на годишните прог- 
СОИ за средно профили- рами за работа на двата 
рано образование съще- междуобщински 
ствува програма, която се но-педагогически 
и реализира. Онова, кое- в Лесковац и Враня, с ко
те е договорено в Репуб- ето се отбягва паралелиз- 
ликата, онова, което ни 
задължават заключения- приемането на заключе- 
та от Осмото заседание ния; работи се върху ана- 
на ЦК на СКС, не е при- лизи на ползваемост на 
ето само като форма, от- учебните капацитети; из
носно формално задълже- вършена е. селекция на 
ние. В самата професио- активностите на училища- 
нална служба на СОИ е та, които 
намален броят на работ
ниците с 10 на сто. Кога
то пък става дума за та
зи акция в училищата — 
работи се селективно — 
установява се обемът на

се рабо-онализацията на училищ
ната мрежа последовател
но да се провежда — ня
кои отстъпки, 
направени и компромиси
те, които ' в определен мо
мент са били необходими, 
при записването са се вър 
нали като бумеранг: 
кои капацитети не са по
пълнени, а трудно това 
ще се поправи и през вто
рия
Това е само детайл с кол
ко ангажиране и внима
ние в средното профили
рано образование на Юж-

възпита-
Особсно

СКУЛПТУРАНикола Антов
рационално ангажиране 
на заетите в средното об- 

по-ефикасно разование през 42-часова- 
та работна седмица на ре
публиканско равнище сле

В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР В 
БОСИЛЕГРАД ПРЕД ВТОРИЯ ЗАПИСВАТЕЛЕН СРОК

Има още свободни места
За учениците в първи и трети клас в средношкол- 

„Иван Караиванов” в Бо-

чно да се действува.
два самоурпавително спо
разумение, а също ще се 
интензивира работата вър 
ху осъществяването на 

просвет допълнителното, добавъч 
заводи мото и подготвителното 

обучение в състав на ра
ботата на преподаватели- 

мът при разглеждането и . те с 24 часа фонд — сле
два да се състави и годи
шна програма за работа

ския образователен център 
силеград по време на предстоящия втори записвателен 
срок има още свободни места — около 50, предимно 
в производствените специалности.

В първи клас има 15 свободни места — 14 в па
ралелката за сътрудници в природно-математическите 
науки и едно място в паралелката за металообработ-
ватели.

В трети клас в машинна специалност (III 
образование) има 13 свободни места 
работватели и 7 за машиношлосери. Тук не са попъл
нени и 24 места в паралелката, в която се школуват 
техници по органическа химия.
МЕСТА ЗА ЗАДОЧНИ УЧЕНИЦИ

В този образователен център има няколко места 
/ и за задочни ученици. Във втори клас има места за 

15 такива ученици — за 10 ученици в машинната и 
за 5 в икономическата паралелка. В 
фесия в трети клас има две, а в икономическата про
фесия в четвърти клас четири свободни

степен 
6 за металооб-на преподавателите в из

вънучебната дейност.
Рационализацията оче

видно не означава нама- 
ще бъдат фи- ляване на дейностите. Всъ 

нансирани, а също и ко- щност, касае се за по- 
гато се касае до финан- ефикасно действуване, съ- 
сирането на дейности из- държателно по-богато със 
вън системата на профи- съответни обществени 
лирано образование и ре- ефекти, 
дица други твърде прак-

машинната про-

(В. X.) места. В. Б.

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ Помощ на петето за поправителни изпити
и изобщо почивка. Всъщност тряб- понеже тогава обучението е на високо про- 

дителите трябва да приемат без драматиза- ва да се създадат далеч по-благоприятни ус- фесионално равнище и гарантира успех на 
ция на съществуващото положение, без ловия за учене. Също са необходими прия- ученика на поправителния изпит в края ав- 
особена трагедия- Грубите постъпки с де- телски и другарски контакти и сътрудниче- густ. *
тето (като обиждане на неговата лцчност, ство с ученика. Необходима е положителна И накрая: родителите през лятото тря- 
физически наказания, лишаване от храна, домашна атмосфера, правилен дневен ре- бва да намерят хубавата дума за ученика, 
възбрана от излизане от къщи и другару- жим и хубаво разпределение на времето, който подготвя поправителен изпит трябва 
ване с приятели,‘въвеждане на режим кой- Родителите' биха могли и да' контакти- постоянно да го ободряват да му ’вдъхват 
то се свежда до „зубрене” за изпити), не рат с училището, относно с преподавателя, кураж, да му внушават че ’с воля и усилие 
могат да поправят положението на ученика, който може да даде съвети, относно как се ще успее да надделее трудностите ще овла- 
който е длъжен да се подготвя за изпити, организира времето за учене и почивка. дее учебния материал и че ще излезе под- 
Трябва да се има предвид, че усилията за Доколкого пък родителите планират да готвен за изпит. Необходимо © на ученика 
изпити са трудни и отговорни, па на учени- вземат-инструктор или пък по-добър ученик да се създадат по-благоприятни условия У 
ка през ваканцията трябва да се оказва по- ученик — приятел, който също може да дома, относно да му създадат работно кът- 
мощ, да му се дават съвети и да му се помогне на ученика за подготовка на изпи- че", където детето на спокойствие ще може 
помогне у дома за създаване на по-голяма тите. Инак по всички неуяснени въпроси да учи и положи изпита и ше започне но- 
мотивизация за по-успешна подготовка на трябва да се търси., помощ от училището, от- вата учебна година с по-добри изгледи 
изпитите. носно преподавателя. Най-добър е случаят, успех в по-горния клас.

Тук имаме предвид преди всичко: по- когато самото училище 
добра храна, необходими възстановнителни товка на учениците за поправителен изпит.

Неуспехът на ученика в училището ро- почивки

за

организира подго- професор-педагог
Владимир Чолович
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БОСИЛЕГРАД

Физическа култура0(п51^3)1 Младост" започна с подготовкип
СПОРТНА СТРЕЛБА

Десетина дни на иг'р'и: И тази състезателна
щето „Пескара” край дина босилеградският фут игращею „Пескара” край 
Драговищица, под ръко- болен отбор - ще играе Драговищица 
водство на треньора Ге- със същите играчи ,които дни се подготвяха и фут- 
орги Георгиев, футбодис- Гиналата година носеха болпетите на „Юмко” от 
тите на „Младост” от Бо- фланелките на отбора. Се- Враня, които тази година

ще се състезават в Меж
ду републиканската фут
болна дивизия „Изток**. 
Това е още едно потвърж 
дение, чс босилеградският 
отбор макър. и със скро
мни средства има условия 
за работа. Впрочем това 
потвърдиха и футболисти 
1е на „Юмко” и ръковод- , 
ството ка този отбор, ка
то подчертаха, че от ус
ловията в Босилеград ос
тават твърде доволни, но • 
не н от услугите на Ю- 
стмлннчарслвото, .които ка

Да кажем и това, че наго>

В чест на 

граничаря
десетинана

силеград се подготвят за га обаче 'с едногодишен 
предстоящото футболно опит повече, е гаран- 
първенство в Междуоб- ция за по-голям успех, 
щимската футболна диви- Това обаче не трябва да 
зия Враня група „ЮГ”. ' им бъде единствената си- 
Упражняват се различни гурност. Успехът им ще 
варианти, а преди всичко, зависи от самите футболи 
както подчерта Георгиев, сти, от тяхната мотивира 
подготовките имат за цел пост и отговорност към 
да поправят физическата всяка игра и всеки съпе- 
кондиция иа футболисти- рник. На ръководството 
те. Още повече, че тъкмо на отбора и треньора е 
тя най-мнрго липсваше по
чти при всички футболи
сти през изтеклото фут
болно първенство, за ко
ето говорят и загубените на по-старите с младостта то че ли не умеят да при- 
няколко футболни срещи на по-младите, всред тях влекат шети. 
в последните минути на не малък брой талантли

ви футболисти.

В чест на Деня на гра- 
15 август — 

в спортния център „Парк” 
в Димитровград 
ската стрелкова

тровград с 421 кръга, след 
ван от дружеството на Съ 
юза на трудови инвали
ди с 415 
чар” с 411 кръга и ВП 
3343/42 с 340 кръга.

В отделна 
ипя най-добре се класира 
Евдоги Григоров със 163 
кръга, следван от Алексан 
дър Марипков със 162 и 
Саша Миланов със 152 кръ

ничаря

в град- 
зала се 

проведе турнир по спорт
на стрелба с въздушна пу 
шка. Турнира организира 
СОФК-а Димитровград, ко 
мисията за спорт към Съ-

кръга, „Грани-

конкурен-

възложено да установят 
такива взаимни отноше
ния, ДД слеят опитността

юза за трудови инвалиди 
и стрелковата 
„Граничар” в

дружина
Димитров- га.

-град. На първокласиралите 
се отбори и в отделно
то класиране бяха връче-

На турнира участвува
ха четири отбора. Първо 
място спечели отборът на 
градската младеж в Дими

М. я.играта.ни дипломи и признания-
Д. с.

А. Бапиански“ стартува на 21 августОТ ТРАДИЦИОННИЯ ТУРНИР ПО МАЛЪК ФУТБОЛ 
.ДИМИТРОВГРАД 88” н

Победи, Диадеус Лятната пауза футболи
стите па „Асен Балкан
ски” в Димитровград из
ползват за да сс подготвят 
по-добре за предстоящия ш 
есенен полуссзон. Още на Щ 
26 юни започнаха на щ 
десетдневна подготовка в Щ 
спортния нентър „Парк”, ■ 
като два пъти в деня уп- 
ражняваха. Организираха >
и няколко подготвителни

и
шт-

ф Най-добър голмайстор беше П. Георгиев 
СЪЩИЯ отбор

ог

Най-гол яма културно- метрови наказателни уда
ри — по-успешни излязо
ха футболистите на „Ама- 
деус" и победиха с 3:0.

За най-добцз голмай
стор беше провъзгласен 
Перица Георгиев от отбо
ра на „Амадеус” от с. Же- 
люн!а, който постигна об
що 7 гола. За най-добър 
вратар беше провъзгласен 
Саша Дииич от отбора 
„Кафе Хир” от Пирот.

Инак този турнир по 
футбол на малки врата 
тъврдс успешно оргапизи 
ра Общинската конферен 
ция на Съюза на социа
листическата младеж в 

със

спортна проява през лято 
то в Димитровград беше 
турнирът по футбол 
малки врата. През юли, 
по-точно, от 12 до 21 ли, 
в спортния център „Парк” 
всеки ден се събираха и 
по повече от 1000 души,, 
които наблюдаваха инте
ресни мачове.

Тази година

на
мача (с „Каблови”, „Зай
чар”, „Прогрес” в Пирот 
и Димитровград, както и 
с „Раднички и „Драгош” 
в Пирот. Ог показаната 
игра дпмитровградчапи 
могат да бъдат доволни, 
с оглед па факта, че до 
започването па новото пър 
венство остават броени 
дни. Отборът на „Асен 
Балкански” с чувствител
но подмладен.

и юношескпят отбори ще 
играят като домакини сре 
щу съответните отбори на 
„Раднички” от Пирот.“

Д. Ставров

И по-младшпте катего
рии стартуват на 20 и 21 
август' п то в Купата в 
Нишки регион. Тези със
тави п пионерският отбор

турнирът 
по качеството на показа
ните игри, надмина досе- 

Участвуваха 31гашннте.
отбори, но в течение на 
надлрезарванията се отка 

на „Власаки 
няколкократен 

победител.

за отборът 
Алексов”,

Но покрай това трепьо- ЗВОИЦИ 
рът Новица Алексов очак 
ва добри резултати.

В първия кръг димн- 
тровградчани ще гостуват 
в Бела паланка. Там иа 
21 август ще 
„Единство”, 
кръг
играят па домашен терен 
срещу отбора па „Мла
дост” от Габровац край 
Ниш.

Отлично организирансътрудничество 
СОФК-а в Димитровград.

досегашен 
Инак целият турнир се

На първокласиралия се 
отбор, както и на отбора 
проявил иай-голямо спорт 
сменство и най-добрият 
вратар получиха скромни 
подаръци — спортни рек
визити, а най-добрият гол 
майстор — преходна купа.

играеше ло куп-система, 
така чс борбите бяха ин- 

ослорвани и турнириграят с 
Във втория 

дпмитровградчапи

тереспи и 
победителят беше неизве
стен. Играеше се вдъхно
вено и без калкулации. Накрая да кажем и то

ва, че първото място и 
500 хиляди динара заво
юва отборът от село Зво- 
ици, а второ младежите 
от село Ракита, които пък 
спечелиха 250 хиляди ди
нара.

Традиционният турнир 
по футбол иа малка вра
га, т.п. „Джефов меморн- 
ал”, който вече няколко 
години успешно оргапизи 
рат младежите от Звон- 
.ци, бе проведен и през 
това лято.

ствуваха шест отбора, Именно от 31 щлн до 
които се следяха с инте- 5 август т.г. иа игрището Да добавим, че по вре- 
рОс от публиката. край река Блатъшшща, ме на турнира постоянно

На турнира участвува- всяка нощ — под светли- работеше и бюфет, в ко- 
ха и два женски състава, пата па рефлектори, се цг Г.то пе малобройната пуб- 
Яъо финансирането му раха мачовете. Този ■ път лика можеше да се снаб- 
взеха участие и частните участие взеха общо 25 от- ди е ядене и пиене. С ед- 
търговски организации в бора от общините Пирот, на дума казино, органнза- 
града. Ма най-добрите от- Димитровград и Бабушпи нията иа турнира беше 
бори бяха раздадени спо- ца, както и войниците от — отлична.

граничната застава „Бучи 
Д. С. дел”.

Зрителите имаха възмо- 
К7,М 30жност да гледат 

мача. Освен отбори от 
Димитровград — участву
ваха отбори от някои съ

села и от Пирот.

Д. Ставров

БАСКЕТБОЛ
седни

На първо място се кла- 
„Ама- 

Желюша,

Успешен турнир
сира отбор;,'! на 
деус" от село 
който и

Димитровград може да 
сс похвали, че сс намиранай-много пока-
сред ония градове у нас, 
които организират с ус- 

баскет
Вън финалния мач 

„Амадеус” се наложи над 
отбора „Млад 
пер”.

Мачът

за.

иел. турнири по 
(мини баскетбол). Ведиа- 

след турнира но фут-

милицо-

г а
бол на малки врата в Ди
митровград се проведе и 

по баскет в орга-

в регулярното 
завърши наравновреме

__ 0:0. И в продължените 
(два ггьти по 5 минути съ- 

наравно). След
турнир 
низания на „Свобода” и 
СОФК Димитровград. Уча

ртми реквизити.
Т. Петровщо остана 

изпълнение на единадесет
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УС&А1&У& * сатиРа * забава
БОБАН ДИМИТРОВКарикатурен екран:

ММ Ос ГАТОС

Здраво исписниче!

Кад мо] Бора беше Бак у Пирот, из
пешНи. 1а заметнем наЛужницу се ишло 

рамо сиреше, у руку држим миску, па 
рано, док ]ош трепери дзвезда над село, 
по.)дем на Върлу страну. Над Росницу ме 
огре]с слънце-

&

Кад нродадем сиреше и миску, ]а 
отидем на стан при Бору. Он сгану^сше 
със ДраЬелка из Стрелни. Ти]е ДраЬел- 

беше Ьаволес. Такъв

СГ)'

ко си од малецко 
си му беше п дсда: волешс да се задзре 
у сукшу.

Без думиДемокрация Ледпуш не мога’ па вре.ме да се вър
нем у Лужницу, па сам морал да прес
пим при децата у Пирот. Вечера’мо. Тъг 
ДраЬелко рече: „Ча-Тошо, а.)де да те во
дим у Оиоскоп!’ 1а се отимам: „Мани се, 
сипе, пе]е то] за мене!" Али, наговори ме 
и — отидоЧю.

I

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Кърсат га изел ■ ■ ■
Кад тамо, пред биоскопат, налепене 

слиНе. Некакве кракл>аве женсЬе отран- 
чиле ноЬе. ДраЬелко се слъгнул, па и' 
гледа оздол. Бе.ъЬим мисли да су без 
гаче. Изводи га без кл>уницу.

Улезо'мо. Почеше по дзид да мърда]у 
разгологузене женштине. Купу се. 1а се 
л»утну на ДраЬелка: „Дете! Кво ]е ово]?” 
А он: „Еути, ча-Тошо! Това ]е „Бал на 
воду”!” Е, до мо

Като свършил — Истат 
ко поискал думата:

— Предлагам да обра
зуваме комисия, която да 
прегледа керемидите. Та
ка и станало.

шегобиец 
от село Драговнта Истат- 
ко Дешев тези дни ни ра
зказа следната историйка.

— Дълги години рабо
тех на керемиджийницата 
в Поганово. Добре си жи
веех и се разбирах е вси
чки. По едно време нещо 
шефът започна да ме мъ
мри.

— Ти Истатко — започ
на да ме упреква той — 
правиш лошо керемидите. 
Не ги сечеш добре... Тво 
те излизат все криви и 
никакви. — Опитах да му 
обясня, че не е вярно ... 
дори моят калъп ги сече 
по-добри

(другия майстор, но ни
що не помогна.

Забелязали и други, че 
шефът нещо зле се е 
„наострил” срещу Дешев 
и го предупредили да впи 
мава.

Известният

Когато комисията пре
гледала керемидите — ока 
зало се, че Истатковите 
са хубави. Шефът се на
мерил в почуда, как 
възможно това.

IТогава на Дешев мухру 
мнало да отбелязва кере
мидите, които сече.

* * *
е Про]доше године. Деца завршише 

школе. Мо] Бора постаде учител, и отиде 
у Влашко. ДраЬелко постаде новинар и 
остаде у Пирот. На ради]о казу^е како 
се поздравл>а]у комшще и роднине.

Ономад, мо]а Цвета се сетила што 
]е на ]едно наше унуче родендън на 
Паителе, па ме прати да идем у Пирот, 
при ДраЬелка, да га замолим... Добро. Оти 
до' ]а у Пирот. На аутобус. Нащо’ Дра
Ьелка. Он ме убаво дочека. Не]е забора- 
внл што сам га ранил. И на спаиье ме 
задржа. Кад вечера'мо, он се усмину па 
рече: „Ча-Тошо, а]де да идемо у биоскоп.” 
1а му реко’: „А, дете, то] ме неч’ прева
риш!” Али — превари ме! Рече: „Ча-То
шо, овм]а вилм ]е твърд, не]е „Бал на 
воду”.

— На всяка керемида, 
аз слагах по едно кръст
че. За същото уведомих 
няколко мои другари.

Когато станало събра
ние шефът започнал:

— Другари, Истатко 
прави лоши керемиди . .. 
Всички напукани и изкри 
вени са негови ...

— Е, шефе, кърсат те 
пак се поше-! гзеде ... 

гуват Истатко Дешев, а 
неговото твърдение под
крепили и другарите му и 
от обвинението срещу не
го не излезло нищо, а 
шефът го оставил на спо
койствие.

Ташковия М. Андоновот

От море
Добро, кад ]е твърд ...
Улезо’мо 

мрда}у слийе.
Што ]е женското голо, Бене-Ъене. Али, 
мушкотога готьака ич ми око не вата! 
Оален, бре! Ко, наплат! Там, потам!

мене. Све младиььа.

у би)оскоп. Почеше да 
Голе! Диптелен! Леле!

Погледа’ окол 
Само ^а дърггьак. Пристал деда уз говеда. 
А, ДраЬелко, погане зедан! То] ли ти ]е 
твърд? Те ти га, па 
не]е мерак за то].

А]д у здрав]е!

си га гледа]! Мене

IТодор Лужничйи

ьрягстВо Директор и главен 
Димитров. и отговорен редактор Венко

Издателски съвет: Димитър Манов (председател), Дра
ган Джорджевич, Миле Илич, Никола Стоянов, Йор- 
ран Миланов, Чедомир Маркович, Гойко Вукичевич 
Венкица Велкович, Васил Такев, Мирча Стоянов, Вен
ко | Димитров, Миланка Зарева, Матея Андомов. 
Вестникът излиза веднаж седмично.

Адрес на Издателството: „Кей 29 декември" № 8> 
18 000 Ниш.
Телефони: Директор (018)46-454, Редакция: (018)52-751.

Годишен абонамент 5000, а полугодишен 2500 дин. 
За чужбина двойно повече.
Текуща сметка: 62500-603-9529 СДК — НИШ. 
Печатница: „Вук Караджич”, 
вич" № 72, Ниш.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НА
РОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Урежда редакциоина колеги» „Станко Пауно-ул.


