
Бря-тстНо ' С указ на йрезидбнтй на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо- 

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

стоено с

българската народност В СФР ЮГОСЛАВИЯ зе

ГОДИНА XXIX ф БРОЙ 1363 » 26 август 1988 Г. ® ЦЕНА 100 ДИНАРА

как създаваме предпоставки ЗА НЕОБХОДИМАТА стопанска реформа? КАЗАХА

Егоизмът „храни“ 

инфлацията
Призивите вече 

не помагат■■■
(Акценти от речта на председателя 

Диздаревич във Вареш)

ДОКОЛКОТО НЕ ИЗВЪРШИ РАДИ
КАЛНА- СТОПАНСКА РЕФОРМА, ЮГО
СЛАВИЯ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕОДОЛЕЕ 
ЗСТРАТА ИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИ
ТИЧЕСКА КРИЗА. ТОВА Е ИСТИНА
ТА, КОЯТО НИ СОЧИ ИЗХОДА ОТ 
ТЕЖКОТО ПОЛОЖЕНИЕ. АКО Е ТА
КА, А ТАКА Е, ТОГАВА РЕДОВНО ТРЯ
БВА ДА СИ ЗАДАВАМЕ ВЪПРОСА: 
СЪЗДАВАМЕ ЛИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА 
КОРЕННО СТОПАНСКО ПРЕУСТРОЙ-

на Председателството на СФРЮ Раиф Дошло е време да се утвърждава отговорност и 
да се мени положението

ЗТВО? РАЗБИРА СЕ, И РЕДОВНО ДА 
ЦАВАМЕ ОТГОВОР НА ТОЗИ СЪДБО
ВЕН В МОМЕНТА ВЪПРОС. ЕТО КА- 
хЪВ ОТГОВОР НА ВЪПРОСА ДАДЕ 
.ПЪРВИЯТ ГРАЖДАНИН НА НАША
ТА СТРАДА", ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА 
1РЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ 
РАИФ ДИЗДАРЕВИЧ В РЕЧТА СИ В 
БОСНЕНСКИЯ МИНЬОРСКИ ГРАД 
ВАРЕШ НА 15 АВГУСТ Т. Г.

есенни рчеий. Призивите вече 
не помагат. Дошло е вре
ме да се утвърждава отго
ворност и да се мени по- 

се ложението.

Предстоящите 
месеци ще бъдат много 
тежки, може би най-теж
ки в целид следвоенен 
период. Не може да 
каже, че.ние в Социалис
тическия съюз се боим Завинаги мина времето 

на професионални и веч
ни политици. В политика
та са ни необходими все
повече хора, които не за
висят и не живеят от по
литиката. Трябва да въве
дем други критерии за из
биране на кадри, а не са
мо списък на функции 
в биографиите. Това, раз
бира се. изисква да бъде 
променен и „селекторът*’ 
в кадровата политика. До- 
колкото и занапрел тази- 
задача се изпълнява само 
от някакви си координа- 
цицонни тела, нещата ня
ма да се променят. И улич 
ните протести, които на
последък зачестиха, ни 
дават да разберем, че ние

Ние успешно осъщест
вяваме целите на иконо
мическите отношения на 
Югославия с чужбина. 
Югославия става все по- 
отворена към света. На
шият тазгодишен износ 
се увеличава. Расте и ва
лутният прилив на стра
ната. Преди осем-девет 
месеца валутните резер
ви на страната бяха на 
критично равнище, а в 
сегашния момент имаме 
лай-големи валутни ре зер 
ви в последните няколко 
години. Приливът на сре 
дства във валутните ре
зерви с тю-голям отколко- 
то се 11адявахме. Действу-

може Да се нарече сто
панска реформа. Налага 
се да подчертая 
дължи ' Диздаревич — че 
Комисията за стопанска 
реформа, която се оглавя 
ва от председателя иа Съ 
юзния изпълнителен съ
вет, работи в твърде бла
гоприятна атмосфера и 
оформи много решения- 
Отговорно твърдя, че те
зи решения са по-добри 
от началните иден. И в 
досегашната работа върху 
конституционните 
дмапм дойдохме дО- твър
де добри решения в опа
зи част на амандмаппте, 
с която създаваме консти 
туционпп основи за про
мени в стопанската сис
тема. Надяваме се, че в 
такава атмосфера п с та-

про-

аман- д-р В. ЧолаковичР. Диздаревич
имаме много малко хора, 
конто могат да водят дн- 

всякоотва и валутният пазар, 
когото някои се босха ка
то „дявол от кръст”. Сле
дователно ние в тази об
ласт осъществяваме пели
те за тази 
7ози начин създаваме ед
на от предпоставките 
стопанска реформа, съжн 
вянанс на стопанството и 
ускоряване па развитието.

алог с народа на 
място, хора, които се въз-

от онова, което ни очаква, 
по е напълно ясно, че се
га, повече откогато и 
било досега, са пи необхо
дими знание н решимост, 
мъдрост, търпелив диа
лог п смелост, за да пре
насочим 
процеси.' Думите са поха-

да ползуват с авторитет и на 
конто хората ще вярват, 
(д-р Божидар ЧОЛАКО
ВИЧ, председател на СК 
на ССТНЮ, в интервю на 
в-к „Борба")

година и поДнес беше казано, че 
не се намалява взема- 

стопанството,
за

отрицателнитенето от 
не се намаляват облага 
ния/а и данъците. То
ва е точно. Сега наис-

(Иа 3-та стр.)

в броя:ЗАМРАЗЯВАНЕТО ИА ЦЕ
ПИТЕ Е — ФИКЦИЯтила трябва решително 

да настояваме за нама- 
стьщите. Има 

това.
Както е известно през 

май приехме първите ре- 
формеки мерки след пери 
ода па така нареченото 
замразяване па цепите. То 

пе беше никакво зам
разяване, тона беше само 
фикция. Още веднъж се 
показа, чс цените майчино 
то растат когато 
мразени, 
първите крупни мерки за 
либерализация па цепите, 
либерализация 
сапация па 
солото положение и 
дадохме условия :)а 
лостпо преустройство в 
стопанството, което, коте
то бъде завършено, ще

ляване на 
възможности за

СРЕЩА I! МОК НА СКС В ЛЕСКО- 
11АЦ
ПРЕДСТОИ „ГОРЕЩА” ЕСЕН

РЕПОРТАЖ
ГГЬТ ДО СЪРЦАТА НА ХОРАТА

Ще приведа един при
мер. Преди три ~
к самоуправителните оо
щности
в Югославия е 
1060 милиарда

стр. 8
дена стр. 3

ОТ „ГОРИЧКО ’88” СЕ ЗАВЪРНАХА 
Д И МНТРОВГРАДСКИТЕ БРИГАДИ-

вана интересите
11РОЕКТОАМАНДМАНИТЕ В КОН
СТИТУЦИЯТА ИА СР СЪРБИЯ
ПОДГОТОВКА ЗА ШИРОКИ РАЗИ
СКВАНИЯ

имало
РИдинара ПОЛОВИНАТА С ПОХВАЛИ И УДА- 
РНИЧЕСКИ ДНАЧКИкоблокирани средства,

губят стойност по- 
джиро-

са за- 
Лредприсхме

стр. 9стр. 4ито
неже стоят на 
сметките ... Просто е 
неразбираемо защо са
моуправителните

ОТЗИВИ
СЕКС, ОПИАТИ, СПОМЕНИ...

БОСИЛЕГРАД
СОЛИДАРНА ПОМОЩ НА ВЛАСО- 
ТИНЦЕ стр. 10общ-

па вноса, 
въпшио-фипап

стр. 5интересите,пости на 
които имат тези сред- 

намаляват об- 
новс-

НА АТЛЕТИЧЕСКОТО ПЪРВЕНСТ
ВО НА СЪРБИЯ
ДИМИТРОВГРАДЧАНИ ПОСТИГНА
ХА ХУБАВИ РЕЗУЛТАТИ

В ЕЛ Е КГ РО РАЗП РЕД ЕЛ ИТЕЛ ЙОТО 
В ДИМИТРОВГРАД
ЗА ЧИЙ ИНТЕРЕС СЕ БОРИ СИН
ДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ? ,

съветва не 
лаганията. 
пение е 
курса, за който се оп-

Това дя-
иротивно на

стр. Истр. 6
ределихме.



/

1НАСИ нI ПО с ВЕТА
ЗА ЗАПАДНИЯ БРЯГРЕШЕНИЕТО НА ЙОРДАНИЯАКТУАЛНО СЛЕД

КРДЧКД КЪМ ПРЕСИЧАНЕ НД БЛИЗКОИЗТОЧНИЯ ВЪЗЕЛ
на самостоятелсъздаване

независима палестии* / 
Тази и по-

по-широкосъвет, 
Палестинския на- 

(парла-

тралем 
тяло па

„не се 
легитимни иоли-

стинския народсаДнес в Палестина не е като вчера: промените 
цялостно-правови, политически и военно-стратегически; 
тръгна се към решаването на спор, който трае седем 
десетилетия

па,
ска държава. 

и лобна възможност остава 
и занапред. При това се 
налага да дойде до пале
стинско-израелски диалог.

осигурят 
тнчески нрава, а на изра- 

легитимно
съветционалсн 

ме!гг па ' правителствоелскня народ 
право на легални 
ци”. Очевидно е, че тога
ва силата на палестинско

в Баг-чужбииа), проведен
— водещите палестии

грани-• ;
I дад

'ски личности бяха в със- 
иодробно да обсъ- 

Еди

Отричайки се от ейонте против, псе по-изразена е 
правови задължения към решеността им да йздър- 
Западния бряг, Йордания жат докрай. Не от по-Мал 
измени правовия на и ме- ко значение е потвържде- 
ждународен статус на та- ппето, че въстанието е съ- 
зи област. Израел иеочак ставна част па целокупна 
вано се намери в положе- та освободителна борба 
ние да държи под окупа- която води ООП за осъ- 
цня страната на палестии- ществяване па крайната 
ския народ, с когото зана- иед: независима, самосто- 
пред ще бъде принуден, ятсдна ‘палестинска дър- 
без оглед дали иска или жава.
не, да води преговори. Кра Тъц като чувствуваше, 
чката, на хашемнтския че палестинските въстанц- 
крал Хюсеин наложи да пи па Западния бряг, ко- 
се извърши и военно-стра йто от 1950 година се па- 
тегическо преуреждане на 
по-широки я 
елскн и 
план.

Без оглед това, сегаV не 
се започва от нулата. Из
вестно е, че в политиката 
нищо случайно не се слу
чва. Сегашният палестин-

ООП стана партньор, 
тъкмо тона досега паЦ-ре- 
шителпо отхвърляха Из- 
расл и САЩ.

а
тояниепято въстание рушеше 

к<Тн непреодолими до то
гава пречки.

Твди истина

дят новата ситуация- 
нстнсио оповестеното зак
лючение бе за един месен 

заседаниедава въз
можност па всички заин
тересовани страни м нови 
обстоятелства и

да се проведе 
на Националния съвет, на 

вземат и край-
ЗАТВАРЯТ СЕ ВРАТИТЕ 
НА НОВА ВОЙНАкоето ще 

Iиг решения.
Дотогава може да се 

очакват и някои нови кра 
чк11, които налагат обсто
ятелствата. През средата 
па този месец комунални
те и други служащи, как- 
то и учителите в 
щата на Западния 
прекъснаха всички връз
ки с Аман ч остават без 

На ООП е нало-

позмции Покрай повечего проме
ни които налага решение- 

Йордания за Запад-
ч*,у

то на
ния бряг най-значителната 
е онази която с тази кра-г*т чка намалява, ако изцяло 
не затваря вратите на но
ва война.

Крайното израелско и 
американско становище 
ще може да бъде извест
но едвам след ноември 
когато в тези две страни 
се провеждат избори след 
които правителствата във 
Вашингтон и Тел Авив

Г.Н
учили-

бряг
№Г1мира под юрисдикция на 

арабско-изра Йордания не разчитат на
международен него, крал Хюсеин през

мац гази гопдна на свои
те войници казва: „Няма
ме право да действуваме 
в името на палестинците”. 
С години носехме огром
на отговорност, добавил 

ско-израелски момент по- той, но без оглед това по
казва, че се навлиза в стсянно се съмняваше в
нов етап, най-вероятно ре- нашата позиция, намере-
шаващ, за крайно разре- пие да бъде начело на
шаване на спора- около борбата. Но, само иетори-
Палестина, който трае се- ята ще покаже колко и 
дем десетилетия- как е водил тази борба.

Началото на сегашния Сега отказвайки своите за 
момент започна през деке дължения към Западния

бряг той подчертал: Пале, 
палестии- стина да бъде на пале-

■

е • ■дт '^4>
заплати, 
жено да даде отговор за 
това дали е готова да

|И поеме задълженията към 
20 хиляди палестинци, ко- 

ЩМ ито до вчера бяха Йордан 
^§Ц ски служащи. Въпреки 

всички трудности и слож
ни условия, в които се 
води борбата на палестин
ския народ, благодарение 
на помощта на арабските 
страни, ООП досега вина- 

да продължат коравата ги бе в състояние да обез 
борба за запазване на не- печи необходими средства 
посредствените, все още за въоръжена и политиче- 
непомирими интереси. Във ска борба, 
всеки случай, с решение- Ключовата ориентация
то за прекъсване на „ком- . на ООП досега бе насоче- досегашните постижения 
потенцията си” на Запад- на към мобилизиране на и ефектни и не му остава 
ния бряг, крал Хюсеин всички палестински, араб нищо друго освен да про- 
отвори нова страница в ски и международни сили дължи своя път. Досега 
решаването на палестии- за провеждане на между- том потвърди, че знае ка- 
ския въпрос. Днес никой народна конференция за кво иска, а новите обсто- 
не може сигурно да каже Близкйя изток под шев- ятелства му дават надеж-

ство на ООН, на която 
да се решава за палестии 
ските изисквания

I ще могат да завземат по- 
определено 
Преди това ще се прове
де Палестински национа
лен съвет, който и сам 
ще вземе становища за 

ситуа
ция- До тогава повече ди 
пломаиии ще имат много, 
много работа. „Най-прос
тата” работа остава на Па
лестинския комитет. Той 
може да бъде доволен от

ЩШм - становище.
>д»1

Ясер Арафат: Последова
телен в търсенето на ре
шение на палестинския 

проблем новонастаналата

мври миналата година 
с въстание на 
ския народ на територи
ите под израелска окупа
ция, а политическите по
следици започнаха особе
но да се чувствуват през 
май тази година. Фактът, 
че въстанието трае и че 
не показва никакви беле-

стинците.-
ООП която има лош 

опит в отношенията с 
Йордания, но никога не 
отричаше мястото, ролята 
и значението й, радушно
посрещна измененото ста 
нови ще на Йордания, по
неже това изменение из
цяло се съвпада със- стра-, как тя щс бъде изписана.

НА РЕД Е ООП 
На неотдавнашния Цен-

зи на стихване потвърж
дава, че са създадени вси 
чки условия за избухване тегията и политическите 
и за решителното му про- цели на палестинското' ос- 
дьлждване докрай- Живо- вободително движение и 
1ът под окупация от две особено с решението 
десетилетия се показа ка- лестинците от първия ден 
го непоносим и въстание- сами да си решават за 
то наложи нужни същин- своята съдба. Въпреки то- 
ски промени. С това във 
вода падна израелският те те новата 
зис, че палестинският на- е проста и изисква нови

организационни и други 
подходи и решения.

• Американският дър
жавен секретар Джордж 

през Шулц от началото на го-

да и подтик да издържи 
до край.

(М. Аксентиевнч)за

кратки новинипа-

ТЕХЕРАН: На иракско
ва, за ООП и палестинци- , иранския фронт примири 

обстановка не
емната интервенция наси
лите на Варшавския дого Парламента. Страхува се, 
вор в Чехословакия. Де- 

цидеити, продължава. След монстрациите са 
посещението в Багдад, къ-

вънредно заседание на
ето, с известни малки ии- че са възможни интервен

ции от страна на войска
та и полицията и от въ
веждане на така нарече
ното военно положение, 
къквто бе случай през де
кември 1981 година.

провъз
гласени за стачка. Казва 
се, че „над 4000 души са 
се опитали да нарушат об 
щесгвения ред”. Арестува
ни са 77 \души, които са 
„били

род е терорис/гически, а 
с това и надеждата, че па
лестинската 
особено след изгонването 
на ООП от Либия 
1982, е потушена.

дето се срещна с иракс
кия мимустър на външни 
те работи и подпредседа
тел на правителството Та 
ршСАзис, комендантът на 
мировите сили на ООН 
генерал 
преди два дни пристигна 
в Техеран. Тук той напра 
ви двудневни контакти с 
ирански функционери.

съпротива,

дината четири пъти бе на 
Близки изток. По време организатори на

акциите .:
йович в ВАРШАВА: В няколко

градове в Полша стачку- 
работници. Правител

ството не е доволно и от 
официалните
които го обвиняват, че 
води лоша политика в об
ществената и 
реформа, 
ръководство 
търси да се проведе

в Ню ДЕЛХИ: В поне
делник на индийския под- 
континент се случи 
строфално земетресение. 
Счита се че в Непал са

ВЪСТАНИЕТО РУШИ 
ВСИЧКИ ПРЕПЯТСТВИЯ

на четвъртото си посеще
ние той не бе толкова 
остър във формулациите 
на близкоизточната 
за и никога

Славко
ката-

ватПолзувайки всички раз
полагаеми средства — по
литически протести, демон 
страции, стачки и камъ- 
л и-па л естинските 
ници през изтеклите осем 
месеца не показаха 
един момент безсилие. На

кри-
преди това не 

говори така за израелци
те и палестинците. Тога
ва изрази убеждението си, 
че мир Между Израел и 
палестинците не може да 
има все докато на , пале-

синдикати, загинали 450, а в север
ната част на Индия °к0* 
ло 650 души. Точното чи-

още
® ПРАГА: В . , понеделник 
вечерта избухнаха „нена
дейни” и масови 
страции в Прага по слу
чай 20-годишиината

въста-
стопанска 

Синдикалното
сло на жертвите все 
не е известно понеже все 
още не са почистени 
чки порутени обекти.

демон-нито
ВСИ-в странатаот во- из-
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I

Егоизмът „храни“ 

инфлацията
СРЕЩА С МЛАДИТЕ ОФИЦЕРИ В НИШ

ЧЕСТЕН ДЪЛГ Е ДА БЪДЕШ 

ОФИЦЕР НА ЮНА(От 1-ва стр.)
кава отговорност ще 
карам докрай тази рабо-

форма, даваме обети — 
ще обуздаем инфлацията; 
но работим противополо
жно на това. Ще приве
да няколко

из-
Тези дни в Нишка ар-ч 

мейска област пристигна
ха група млади офицери 
— поручици и подпору-

че може да избухва нов 
пожар. Днешният свят 
е обременен е много про
блеми и това ни налага 
да бъдем единни и силни, 
готови да предотвратим 
всяка изненада.

Ю|НА е общоюгославс- 
ка армия, армия на всич
ки наши народи и народ
ности, на югославската 
работническа класа, гара 
нция на нашата незави
симост и на братството и 
единството. Затова на

сти, които краси висок 
социалистически морал, 
способност и всички ка
чества на една същинска 
югославска социалистиче 
ска личност — ^аза гене
рал Биондич.

Говорейки за нападките 
срещу К)ДА, той изтъкна, 
че се касае за добре поз
натите ни методй на вън
шните и вътрешните вра
гове на Титова Югосла-

та.

примера. Ли-ОБЕТИТЕ НЕ ОБУЗДАВАТ 
ИНФЛАЦИЯТА берализацията на 

е разбрана от някои 
възможност за

цените
като

чници — завършили шко
луването си във военните 
академии.произвол- Разпределени 
са вече по гарнизоните, в

Втората голяма цел, 
ято утвърдихме за 
година, е обуздаването 
инфлацията. Тук обаче не 
можем да се похвалим с 
резултати, а това е 
за който сме виновни 
чки. Все докато 
обуздае инфлацията, не 
можем да очакваме поло
жителни ефекти от цели
те, които осъществяваме, 
не могат да останат трай
ни резултатите на въшно- 
икономичсски план. А ние 
не обуздахме инфлацията. 
За седем месеца на годи
ната, като се смята пери
одът от юли миналата го
дина досега, инфлацията 
достигна 
190 на сто, а ние си по
ставихме като цел тазго
дишната инфлация ДВ не 
надмине 95 на сто. Към 
тази цел не всички се 
отнасяме отговорно. Ня
кои органи не предприе
мат навременни и добри 
мерки, не са разработили 
план от мерки, които ще 
влизат в сила сукцесивно, 
та една мярка да създава 
предпоставки за следва
щата, а всичко с цел да 
обуздаем и намалим 
флацията.

ко-
тази

но покачване на 
които имат икономическа

цените,
които ще поемат отговор
ни длъжности. По този 
повод в Командуването 
на Нишка армейска обла
ст бе организирана среща 
с младите офицери. На 
срещата говори генерал- 
майор Тома Биондич, по 
мощни к — коменданта по 
политическо-правни рабо 
ти в армейската област.

— Вие сте успешно завъ 
ршили военните академии 
и сега заминавате на опре 
делени отговорни длъж
ности в поделенията на 
ЮНА в Нишка армейска 
област. Знанията, които 
сте получили в школу
ването, трябва да прило
жите в практиката. Това 
от вас търси употритост 
и творческа работа, уме
ние м находчивост, реши
телност и сериозно отно
шение към задачите и 
длъжностите — каза гене
рал Биондич, поздравя
ва >,кн младите офицери.

Говорейки за междуна
родната обстановка, той 
подчерта, че тя се намира 
в един етап нгь подобря- 

Прекр^^^а се вой
ната между Иран и Ирак 
например, търсят се реше 
1шя за други ' наболели 
кризисни проблеми. Но, 
историята ни учи, че 
когато се гаси един пожар 
някъде наблизо или дале-

на основа и логика и които 
могат да минат на паза
ра. Вие знаете, I че някои 
стоки поскъпнаха с 300 
на сто, имахме случаи от 
Съюзния завод за цени 
да се иска поскъпление с 
800 на сто. Поискахме от 
Съюзи ия 
съвет да се обезпечат ва
лутни средства за интер- 
вентен внос на стоки, ко
нто най-много поскъпна
ха без икономическо опра 
вдание и логика, и така 
да действуваме за намаля
ване на цените им. И ка- 
во се случи? Републиките 
и покрайнините не успя
ха да постигнат съгласие 
за този внос, понеже ня
кои СР и САП, на чиито 
териториии се произвеж
дат стоките, които поскъп 
наха толкова много, че то
ва е непоносимо, не дадо
ха съгласие. Ние все пак

грях, 
вен 

не се
вия, които искат да я Дес
табилизират. При това 
прицелна точка им е и 
ЮНА. Но 10НА е много 
мощна, много силна и

ЮНА са чужди всички де 
ления и републиканско-по 
крайнйнски частични инте 
реси. Затова ние в Армия- свързана с народа и работ 
та трябва да се чувствува- иическата класа, така че 
ме като синове на всички никой нищо не й може.

Ст. Ст.

изпълнителен

наши народи и народно-

В БРИГАДИРСКИЯ СТАН НА МТА „НИШ 88"

Кога би хвърлил 

камък срещу войик?
приблизително

явления в нашето общес
тво. Отделно ударение бе 
сложено върху нападките 
срещу ЮНА, коитр идват 
от малобройните, 

дръзки 
на нашата система и» на 

Югос-

Понастоящем в Младеж 
трудова акцияката

„НИШ 88" работят брига
ди от различни места: 
Зсмун, МоТ^пча, Валево,
Баня Лука, Чаковец и та 
Книн. Пред пладне рабо
тят на различни комунал 
пи обекти в града, а в 
следобедните часове се

взехме временна мерка 
да се извърши този ин- 
тервентен внос. С това 
искам да кажа, че е не
допустимо 
„аз съм за реформа там, 
където ми конвенира, а 
там, където ми се взима 
аз съм против реформа
та”, без оглед, че това, 
което се взима изобщо не 
е заслужено или зарабо
тено.

но дос- 
противници

социалистическа
поведението лавия-

И самият опитен педа-ваие.
гог и с широко образова
ние и култура Миличевич, 

„Дали

ин- зашгмават с все по-попул
ярните свободни актив
ности културно-забав
ни програми, ндейно-по-

постави въпроса: 
някой от вас би се хвър
лил с камък срещу вой
ник?” Въпросът бе малко

„НЕСГОВОРНИ БРАТЯ”
литическо издигане, спо- 

активиости, срещи 
местните

Ние даваме обети — хцр 
извършим стопанска ре-

ртни
с младежта от 
общности, 
или трудовите 
ции в града. Не липсват и

провокативен, а при това 
и обобщен. Да или не — 
мислеха бригадирите. Ед
ин рускос младеж пре
късна паузата: „Да, но 
само срещу вражески вой 
нчк”.

Това внесе оживление 
в разговора. На въпроса 
на Миличевич: има ли за
интересовани за воени учи 
лщца и академия — мно
зина вдигнаха ръце в знак 
на потвърждение.

— Виждам, тук има би
та дири — от пионери до 
двадесетгодишна възраст, 
може, бн някой е вече бил 
войник — констаитира и 
пита Миличевич. Пак не- 
колнцпца вдигнаха ръце. 
С тях той разговаря като 
със стари познати, някои 
от тях са били в гарнизо
ните, където и самият е 
служил като офицер от 
първите повоенни випус-

училищата
организа-СРЕЩА В МОК НА СК НА ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

срещите им с войниците 
н командирите от 
кия гарнизон. С една ду
ма, няма ден нещо да не 
става в оживеното младе-

Предстои „гореща" есен 11НШ-

загуби приключиха сто
панствата па 
Владичми хан, Сурдулица, 
Църма. трава и Буяповац. 
Тези относително благо
приятни резултати обаче 
се обосновават върху нис
ки лични доходи. Положе 
името и стопанството на 
региона с сериозно, за ко
ето свидстелствуват и уве
личените загуби.

• ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ КОМИ- 
РАЗГОВАРЯЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ АКТИ- общшште жко селище, от срещи с 

местните общности до раз 
гопорп с високи полити
чески дойни и командири 
па ЮНА.

Този ден п залата за об
ществено-политически 
тпииостн бе особено жи
во. Гости на бригадирите 
бяха от Армията — пред
седателят на Комитета па 
СЮК в Нишка армейска 
област Миличевич и пред 
седателят на младежко
то ръководство Горднч.

Миличевич, и сам ня
кога бригадир на младеж 
ките трудови акции, вед
нага привлече 
то па младите слушатели 
и сказката се 
буквално в разговор 
младежите. Той кратко

ТЕТИ СА
ВНОСТИ НА КОМУНИСТИТЕ В РЕГИОНА

Като най-важни пред-Към средата на август 
или се- стоящи задачи са изтък- 

стопанските пробле- 
по кон

т.г. председателите 
кретарите на председател 
ствата на общинските

на Съюза на ко- 
територия 

се с-ьбраха

пати:
ми, разискванията 
ституциопнитс 1 
амандмапи и конституци
онните промени', подготои 
ките за конференцията 
СК па Сърбия, осъществя
напето на сътрудничество

ак
ко-

проекто-
митети
му пистите от 
га на региона 
в Лесковац да анализира! 
досегашните и да се дою-

лредстоящите

па

Когато става дума за 
помощ: да Власотиице и 
Църпа трапа, 
е, че изостана 
рана солидарна помощ от 
региона. Прието е заклю
чението, че бавно се осъ
ществяват заключенията 
за намаляване па режий
ните работници, па за то
зи проблем ще бъде из
готвен отделен анализ.

ворят за 
активности. На срещата, 

която председагелству- 
Божидар Стоянович, 

на Председател- 
МОК на СК, се

то е Косово, преодоляиа- 
последиците от 

Власо-
изтъкиато
организи-пето па

наводненията във 
тинце и Църна трава, сме 

па последиците

на
ваше 
секретар 
ството на кчавапе 

от сушата и реализация
та на намаляване

шщп...
Този следобед бо много 

^интересен за младите брн 
с гадири и сигурно дълго 

ще помнят срещата с дру
гарите от юНА на своята 

обета- бригадирска, трнбнна.

вннманне-
че интензи-констатира, на ад-активностите не е 

всички
превърнатът на 

бил една к 7,в В7,в
персо-М ИII истраги В11 и я 

нал.са необходимисреди и че 
по-големи усилия $а реа
лизацията на заключения- 

Осмого и Деветото 
на ЦК на СКС.

говори за актуалпата вое- 
ппо-полптпческа

което беСпоред онова, 
изтъкнато в разисквания- 

полугодие без М. М. новка в света и за пя коита от 
заседание та, ггьрвото
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ИЗ ДЕЙНОСТТА ИА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В БАБУШИИШКА ОБ 
ЩННА

Подготовка за широко разискване
желание, като СОИ.зд водно стопанство, 

СОИ за здравна заштита,
В „календара" за есенна народното 

та обществено-политпче- при това ще се настоява
ска дейност Общинска- всички изказвания, мис
та конферецция на Социа- . пия, предложения и ск>г

жестии да
Председателство в в Републиката автентич-

преден им, без преразказваме

а на помощ ще се прите
кат и армейците от ЮНА. 

„пристигнат" С изграждането па този 
водопровод ще се разреши 
водоснабдяването в Грън
чар, Модра степа, Мадо 
Боти ще, Мезграя и Дуб- 
рапа. Гражданите трябва 
да заплатят по 500 хиляди 
динара, конто ще внасят 

Сърбия па четири щ,тп. Проектн
ата стойност па 
що възлезе 1,28

лмстическия съюз и ней
ното
Бабушница на 
план изтъкват три въпро
са: публичното развисква- 
не по проектоамандманите 
на Конституцията на СР 
Сърбия, съвместната ак
ция с ПТТ Пирот за из
граждане на нЬва телефо
нна централа (дигитална 
система) и договаряне 
със заинтересованите за 
нейното изграждане и 
успешното приключване

или подправки.
Проектоамандманите са 

един вид последна въЗмо. 
жност да се установи за-, 
конността на територията 
па републикЬ 
без досегашното й раздел
яне на „три държави” в 
една държава, относно па • да динара, а гражданите

ще трябва да обезпечат 
10 па сто' от тази стойпо-

ДИМИГРОВГРАД

Най-широко 
допитване с народа

обекта
милиар-

три територии: централна 
Сърбия с две САП, има
щи прерогативи па „репуб

съюз и Съюзът на 
като орга.

кият
синдикатите, 
низатори на разисквания-

До началото па септем
ври остават броени дни и 
от ден па ден в Димитров 
градска община расте ин
тересът за публичното ра- 
зскваие по конституцио
нните амаидмани. Специ
ално, разискването гю по 
предложените промени в 
Конституцията на Соци- 
алистичека република Сър 
бия, тъй като и сега е из
вестно, че с бъдещите про 
мени СР Сърбия би тряб
вало ,да си възвърне вси
чки качества на републи
ка, както и останалите 
републики у нас.

В Димитровград в края 
на юли се състоя съвмес
тно заседание на изпъл
нителните тела при об
ществено-политическите 
организации, на което бя
ха обсъдени проектоа
мандманите и набелязани 
някои от по-важните за
дачи, които по време на 
публичното обсъждане па 
констуцмонните промени 
ще имат Социалпстичес-

ст.

та.ЖЕТВАТА ПРИКЛЮЧВА Както ни уведоми Мило- 
председател 

конфе- 
Социалистиче- 
и на това за- 

пълна
подкрепа на становищата 
на ЦК на СКС, които бя
ха изнесени неотдавна, тъй 
като в най-пълна степен 
отразяват желанието на 
гражданите и трудещите

рад Златнов
Общинската• Жетвата в Бабушниш 

ка община приключва, въ
преки че природното бед
ствие, сполетяло Бабуш- 
нишка Iг някои други об
щини в Югоизточна Сър
бия през месец юни, съз
даде допълнителни труд
ности, особено в засегна
тите райони. На много 
места житото е полегнало, 
засипано, дори и отвлече
но, така че в синортте на 
отделни села се жъне ръ
чно. Това допринесе жът
вения период да се удъл
жи, но в ССТН, както ни 
осведоми Ратко Младено- 
вич, председател на ОК на 
ССТН, очаква се успешно 
да приключи тези дни.

на
ренция на 
ския съюз, 
седание е дадена

се.
Предприемат се щател

ни мерки публичните ра
зисквания да протекат в 
конструктивен и градивен 
дух и наистина да допри
несат към предлагането 
на такива промени, кои- 
то ще съденствуват за 
преодоляването на спънки 
те, които досега пречеха 
на по-успешното ни обще
ствено-икономическо и по
литическо развитие.

Бабушница

лики”. Разбира се, при то
ва ще се прояви пълна 
толеранция към специ- 
фичностите на социали
стическите автономни пок 
райнини. Впрочем, пуб
личните разисвания най- 
добре ще отразят настро 
снието на народа и се 
очаква да се създаде кли
мат па искреност и дове- 

• С основание разисква рие, ма откровеност и 
нията по проектоаманд- желание да се преодолеят КАЗАХА: Иван Василев, председател на ОК на СКв Босилеград 
маните са на преден план, сегашните трудности и 
понеже още в разисквани несъгасия-

на започната жетва, която 
се провежда при извън
редно трудни уелговия 
след бедствието — граду 
шка, наводнения и поля- 
гане на житото след при
родната стихия-

СЪРБИЯ ДА Е ЕДНА ЦЯ 
ЛОСТ М. А.Ст. Н.

ДУМИ И ДЕЛАята по проектоамандма
ните на
на СФРЮ бяха изнесени 
някои становища за мяс
тото и ролята на репуб
лика Сърбия във Федера- ПТТ Пирот за строителс- 
цията. Още тогова се твото на телефонна цеи- 
изтъкна необходимостта трала, както и други ко- 
СР Сърбия да бъде едно муналио-битови акции, тр- 
и като цяло да действува ч ябва да ускорят разреша 
в югославската федера
ция-

Конституцията ЗА ТЕЛЕФОННА ВРЪЗКА 
— 900 ХИЛЯДИ ДИНАРА

— Трудещите се и граж' шщнте, 
даните в Босилеградска гостите 
община търсят по-уско- 

с рено Да се премахва се
гашното положение 
САП Косово и да се реша
ват натрупалите се проб-

команднрите и 
ма граничното 

поделение в Босилеград.
Василев подчерта и не

доволството на населание- 
то в Босилеградска об
щина поради повоторното 

леми в между национални съживяване на великобъ 
те отношения поради из- , лгарските претенции и 

действува- присвояването на отдел
ни наши исторически лич

ности. изкривяването на 
историческите факти, не- 
признаването самобитно-

• Подетата акция стта на македонския на
род и изразяването на 
териториални претнции 
към отделни части на 
СФРЮ,

в-

търсенето да 
създават някаква си сан- 
стефанска България- Те
зи свои „факти” и претен 
цин те възобновиха и по 
случаи неотдавнашното 
чествуване на празника 
на македонския народ 
Илинденското въстание. 
Ние осъждаме тези пос
тъпки, които затрудняват
междудържавните отно
шения- Тези опити пот
върждават колко голяма 
е разликата между думи
те и делата, т. е. колко 
НРБ на думи се застъпва 
за сътрудничество и доб
росъседски отношения* 
а на практика това стри

ването на тези въпроси.
Основното е да ее обез- 

Формиранйят политиче печат 1000 желающи 
ски актив за публично имат телефонна връзка, за 
разискване по проекто- която според изчисления 
амандманите в момента та трябва да заплатят по
„се въоръжава" с необхо- 900 хиляди динара. С пое- те народи и народности, 
димите знания за качест- трояването на телефонна Необходимо е да спре из- 
вено разясняване на пред та централа в Бабушни- селването на сърбите и 
ложенйте изменния- Со- ца значително ще се по черногорците, което под- 
циалистическият съюз ще добрйт телефонните връ- разбира последователно 
организира разисквания- зки и с останалите сели- да се осъществяват ста- 
та в местните общности, ща в общината. * новищата и задачите на ’
докато Общинският син- Наред с телефонно- Деветото и Шестнадесе-
дикален съвет в организа; то строителство еа подети тото.; заседание на ЦК на 
циите на сдружения труд инициативи за стррителс ОЮК подчерта' между др*у 
Тази съвместна акция на тво и на водопровода Лю- гото Иван Василев,
ССТН и Съюза на синди- бераджа — Бонинце. Стро 
катите трябва да допри-. ителството на този обект Босилеград по случай Де- 
несе за пътлна изява на ще подпомогне Фондът, ня на граничаря пред вой-

разителното
не на албамския нацио- 

Да . иализъм и сепаратизъм, 
които засягат спокойст
вието, свободата и сигур
ния живот на останали-

пред-
седател на ОК йа СК в

ча.
Иван Василев В. Б.

СТРАНИЦА 4 БРАТСТВО • 26 АВГУСТ 1988\



ПОРАДИ ЛОШОТО МАТЕРИАЛНО ПОЛПЖиннс и 
ЗДРАВНОТО ДЕЛО В РЕПУБЛИКАТА ® ПО СЛЕДИТЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА

ПЪРВО НА КАСАТА, ПОСЛЕ Частично 

ПРИ ЛЕКАРЯ реализиране
I

„Комунистите в Средно лския център имат по 
школския център и Основ пет — шест часа или пък 
ното училище трябва да половин от необходимо- 
изнамират съвместни ре- то число часове. Засега 
шения за решаване на въп тази - възможност по се- 
роса във връзка с техно- риозно не се обсъжда и 
ложкия излишък на прос- под въпрос е по-нататъш- 
ветните работници тъй ния статус на тези работ- 
като основното училище ници, които не по своя 
приема кадри от образо- вина са се намерили в та- 
вателния център. Също кова положение, 
така такива работници 
със съответна училищна 
подготовка трябва да се 
иасочават в сдружения 
труд, по-точно в материал 
ното производство. В ре
шаването на въпроса тряб средношколски

За рецепта и сега се заплаща 300 динара. Толко
ва се заплаща и за преглед при специалист,

участвуваше в получава
нето на някои ортопедски 
и зъболекарски пособия 
н помагала.

обаче пак
__________ __ е увеличено
ползуващите здравни услуги, които не запла 

щат така наречената партиципация

не за при всички специалисти. Значително е 1
числото на

НЕ ЗАПЛАЩАТ ВСИЧКИза лекуване и за
здравни услуги

Според най-новото реше 
ние не всички участвуват 
в заплащането на здрав
ните разходи. Изцяло са 
освободени от заплащане 
деца, ученици и редовни 
и задочни студенти до 26- 
годишна възраст. Този 
статус имат пенсионерите 
с най-низки пенсии и със 
защитни добавъчни, тези 
които получават постоян
на социална помощ, зсме-

През средата на изтек
лия месец в СР Сърбия 
бяха приети нови законо- 
предписания, които нала
гат занапред повече оТкол 
кото досега да се запла
ща за запазването наздра 
вето, т.е. за отиване при 
лекар, за ортоцедски по
собия, болнично лекуване 
и прочие. Счита се че по 
този начин ще се подоб
ри твърде тежкото мате
риално положение в здра
вното дело, да се намалят 
„ненужните” 
в здравните ведомства, да 
се изостри отговорността 
за опазване на здравето 
и да се намалят домаш
ните бюджети на все по- 
скъпите лекарства.

умофтизиолог. Една 
вините е и тази, че до 30- 
дневно болнично лекува
не занапред за един . ден 
се заплаща по 500 дина
ра. Ако 
дължи повече от 30 дим 
1 става
плаща. Новини има и при 
балнеолечението. Покрай 
гова, че в лекуването уча 
ствуват е 30, т.е.

от но
— Регионалната СОИ за 

средно насочено образо
вание в Лесковац за реша
ване на проблема (в. Юж- 
номоравски регион има 85 

препода
ва да се имат предвид и ватели числящи се към 
възможностите за трудо техноложкия 
устрояване в САП Косово прие и самоуправително 
и в трите общини в Юж- споразумение едно средно 
номоравски регион (Бу- училище да превзима, т. е. 
яновац, Прешево и Медвед да приема на работа пре 
жа)”.

лекуването про-

същото не се за-
излишък)

делци, които нямат да-

подаватели от друго под 
Това е едно от заклю- условие училищата да 

ченията на Председател- не са отдалечни над 50 
ството на ОК на СК в километра. Тъй като вси- 
Босилеград от преди два чки центрове от босиле- 
месеца, когато покрай дру 
гото се разисква и за така 
наречения
излишък в средношокл- 
ския център „Иван Ка
раиванов”. Въпросът бе 
сложен на дневен ред по
неже числото на „преко- 
бройните” преподаватели 
в това средношколско ве
домство — главно поради 
честите реформи в рефор
мата ма средното образо
вание и намаляване число-

посещения

градския са отдалечни 
повече не сме в състояние 

техноложки проблема да решаваме и 
по този начин 
Ганче Василев, директор 
на босилеградския средно 
школски център- Хората 
трудно се решават да за 
минат на работа в други 
среди — продължава той 
— понеже тук са решйли 
семейни, жилищни и 
други въпроси.

казва
ПРИ СПЕЦИАЛИСТ С 
300 ДИНАРА

Занапред, кол кото и до
сега, за една рецепта ще 
се заплаща по 300 дина
ра. Толкова ще се запла
ща и за преглеждане при 
лекар специалист. Прегле
ждането обаче-не ще се 
заплаща при лекар спе
циалист по физикална ме 
лицина,- специалист по 
обща медицина, по меди
цина на труда, гинеколог, 
педиатър, стоматолог, пие

Босилеград: Отзиви в солидарността

пък върху кадастрален 
доход и членове на се
мействата па всички тези 
категории. Така нарече
ната партиципация не за
плащат 11етр удоустроеии 
те, конто се намират в 
списъците ма СОИ за тру 
доустрояване, тези които 
получават инвалидни до
бавъчни поради инвалид- 
пост и бойците получава
щи материална осигуров-

сто, сега за еднодневно 
балнеолечение се заплаща 
и по 500 динара. За едно- 
лисвп; лекуване в ре.са- 
би пита: •.йонните 
не също така се заплаща 
по 500 динара.

Парично и досега се

Техноложкият излшцъкто ма учениците — започ
на от година на година да занапред няма да има оня 

, се увеличава. От 32 пре- статус, който имаше до- 
подаватели даже седем сега. Без оглед броя на 
души нямат условия Да 
работят пълно работно 
време — няколко от тях 
имат по пет-шест часа, най *
-много до половината от 
седмичната норма.

центро-

часовете тези преподава
тели досега приемаха не- 
намалени заплати, а спо
ред приетото решение на 
Регионалната СОИ запла-БОСИЛЕГРАД
тите занапред (от начало
то на тази учебна година) 
ще се намаляват: 
първата година с 25 
на сто, през втората със 
75" о, а ако и в продълже
ние на третата година оста 
нат да са прекомерни СОИ 
за тях няма да обезпечава 
средства.

Солидарността и 
този път иеизостаиа Два месеца след разиск

ването проблемът само час 
тнчно е смекчен. Един 
преподавател, който се 
числеше към прекомерно 
тб число (по български 
език и имаше четири ча
са)) преди няколко дни бе 
избран за директор на 
Културния център в Бо
силеград. Съществува въз 
можпост основното учи
лище да приеме на рабо
та двама преподаватели 
по физическо възпитание 
и един преподавател по от 
брана и защита, обаче 
между двете училище 
досега нищо конкретно не 
с решено. Може би същес 
твуват възможности сдру 
жеиият труд в община
та да приеме един маши
нен иижииер, един препо
давател по химия, един 
по фпзцка, един матема- 
тик и един преподавател го! 
по индустриална меда го- 
гика, конто в средношко-

ка. през
За известни здравни ус

луги не заплащат бремен
ните п тези конто се ле
куват от стерилитет, за
болелите от професионал
ни болести и поради по
вреждане на работното 
място. Такъв статус имат 
заболелите от малигни за
бол я па пия, 11ерие1 ю-му- 
скулатурпм заболявапия, 
захарна болест, церебрал
на парализа, цистична фи- 
броза, хемофилня. треска, 
бържна ппфлуепцмя и 
някои други заболяваиии.

Безплатно получават ле
карства 11 р и те ж аващите 
„Партизанска спомеиица 
41”, пародиите герои, бой 
ците от Испанската вой
на, носителите ма Ордена 
Караджорджева звезда с 
мечеве, Златния медал на 
Обилич и тези кои то при
тежават Албанска споме- 
1п ща.

на

те организации, самоупра 
нителнитс 
Общинската 
В щаба по цивилна защи- 

че по
бъдат събрани 

динара.
Освен гова бе оргапизи-

И Босилеградска общи
на се включи в акцията 

на по- 
от катастрофал

общности и
скупщина.за преодоляване

следиците 
ното бедствие, което неот- 

захвана част от Юж

тозита разчитат, 
начин щс 1 
пад 5

В. Б.лавна
на Сърбия- Именно

стихията обще-
милйонавед

нага след
ствено-нолитическитс

предприеха съответни 
оказване на по-

рапа и еднодневна трудо
ва акци.я — от, всяка ор
ганизация ПО НЯКОЛКО ду
ши, участвуваха 
и възстановяване на със
тоянието във Власотиици. 
Самоуправителпата оОщ- 
ност за жилищна и кому
нална дейност

си- -Г•
ли
мерки за 
мощ
парични средства, добро
волен труд и 
ния- Отзивът на

и този път не изос- 
Оргаиизациите на 

макт.р

ЖШюяЙ»»в чистенепа настрадалите, с

8мехаииза-
паселе-

яГНВ
пието
тапа.

няколко
мехаци-дпи участвува с 

заци.я- 
Да кажем че в акцията 

участие с добровол- 
работа и бригадирите 

смяна на

сдружения- труд, 
че и самите, са в твърдо 

положение, без
&;\1

незавидно 
колебание се отзоваха на 

отделя-йки опре- 
ма. Не изостава

взеха 8напризива 
делена су 
и индивидуалното участие 

както

\\втората 
СМ ТА „Власима — 88”, ко 

работят в Босилеград.
М. Я.

от

.4:1итосе,па трудещи! е 
обществено

В. Б.
- лолитичсски-
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ИППНЗВРАСТВММДамПУШВЯеНИВа,
ЧОРАПИ в БОСИЛЕГРАД

ствпанствои
СТАНДАРТЪТ НА РАБОТНИЦИТЕ В ЦЕХА ЗА

Жилищният въпрос е остър проблем
ОРГАНИЗАЦИЯВ ЕЛЕКТРОРАЗРЕДЕЛИТЕЛНАТА 

В ДИМИТРОВГРАД

\ За чий интерес се бори 

синдикалната организация?
__ Този въпрос може ле

сно да се реши. Проблем 
е, така да се каже, само 
техническата му „обработ
ка” — казва

ли-През първото полугодие на годината средния)
ООСТ „Чорапара" в .Лесковац, в чиито

възлезна начен доход в
състав работи и босилсградският цех

220 хиляди динара. С тези лични доходи заетите
ако Стойкови ч.около

в цеха някак връзват двата края, разбира се,^ 
имат допълнителни приходи. Имат съвременен ооще- 

с различни и качествени ястия- Повечето 
от тях обаче нямат квартири, не получават кредити за

В една твърде успешна стопанска организация — 
деловата единица за разпределение на електроенергия 
в Димитровград — последните месеци в значителна 
степен са нарушени взаимоотношенията, което кулми
нира с иск на първичната синдикална организация за 
отделяне от основната организация, чнето седалище 
е в Пирот.

_ В „Чорапара" работят 
около 800, а в цеха в Бо- 

към 200 работ-
ствсн стол

силеград 
пика и не е трудно сред-жнлпщно строителство ...
ствата за жилищно стро
ителство да се „разделят" 
и сумата, която 
лежи на работниците 
цеха да се сдружават в 
СОИ за жилищно дело в 
Босилеград, а не както 
досега е Лесковац. Какво 
трябва да се направи? Ра
ботниците в цеха трябва 
да раздвижат инициатива 
част от средствата, за жи
лищно строителство да се 
сдружават със СОИ в Бо
силеград. Работничексият 
съвет на „Чорапара” тряб 
ва да я обсъди и да взе
ме решение.

директор по икономичес
ко-финансови въпроси в 
'[ О „Зеле Велконич" и Ле- 
сконац.

е безЗащо този въпрос 
отговор още от открива
нето па цеха?

принад-труда. Същевременно не 
трябва да се забрави, че

С оглед, че става дума 
за дейност с отделен об
ществен 
проблем заслужава и от
делно внимание. Особено 
ако се знае, че на погре
шна страна се намери и 
първичната 
организация, която в кон 
кретния случай не защи
тава обществените ннтере 
си, интересите на труда и 
работниците, но на група 
без право недоволни ли-

в
— Средствата за жили

щно строителство се *|»ор 
мират на равнище па ос
новната организация » Ле 
сковац и няколко кредити 
са дадени на работници н 
Босилеград. Макар

поинтерес, този тази делова единица
лични доходи е най-добра 
в общината — средният 
личен доход на админи
стративен работник със 

синдикална средно
първите шест месеца от 
годината е бил почти 370 
хиляди динара. Очевидно 
е, че са ясни и мотивите 
и желанията — да се заг 
пазят придобитите пози
ции, а не резултатите от 
труда да бъдат единстве
ното мерило.

За всичко това неотда
вна е разисквал и Съветът 
на сдружения труд на 
Общинската скупщина в 
Димитровград и между 
другото недвусмислено за 
ключил, че със сегашната 
организираност се задово 
ляват обществените инте
реси, интересите на сто
панството и гражданите 
в снабдяване с електро
енергия, като и това, че 
с неприемчиво предложе
нието на синдикалната ор 
ганизация за отделяне на 
деловата единица от със
тава на основната орга
низация в Пирот.

фонд 
не се , от-

От жилищния 
обаче средства 
пускат за
об,, ще тис» I и ж ил и ща 
силеград, т.е. не се сдру- 

в Самоуправитсл-

из! раждане па 
в Бо-

образоваиие за жават

ца.
В края на 1985 . година 

въз основа на становища
та на ЦК на СКС бе раз-

Тази възможност ще 
посмекчи проблема, но не 
доимъкт на средствата и 
занапред ще бъде ограни
чаващ фактор. Още пове
че ако се има предвид, че 
жилища са необходими и 
за нужните на цеха те
кстилни спецйалисти. А 
такива кадри няма да до
йдат тук без стимули (уве 
личен личен доход, апар
тамент, работно място за 
съпругата). Затова на це
ха в Босилеград и на 
„Чорапара" е необходима

движена инициатива за са 
организи- 

сис-
- моуправително

ране на по-големите 
теми. Последователно ре
ализирайки становищата 
на Работническия съвет
на трудовата организация 
за разпределение на елек
троенергия от Ниш, в чи
ито състав бе и тогаваш
ната основна организация 
от Димитровград, приема 
проектоелаборат за само- 
управително организиране 
на трудовата организация, 
в който между другото е 
било предвидено трите ос 
новни организации от Пи 
рот, Бабушница и Дими
тровград да се организи
рат като една основна ор 
ганизация със седалище в 
Пирот, а в Бабушница и 
Димитровград да работят 
делови единици. За така
ва организираност са би
ли всички структури в ре 
гиона, общината и трудо
вата организация,- 
и в тогавашната основна 
организация в Димитров
град, така че от 1 януа
ри 1987 година работи ка
то делова единица.

Кредитите могат да смекчат жилищния проблем на 
младите работници

пата общност за жилищ
но строителство в Боси
леград. Освен един апар-

зи средства не са доста
тъчни, считам, че може 
повече кредити да се от
пуснат на работници в 
цеха
най-компетентните за тази 
област Велибор Стойко- 
вич, заместник генерален

тамецт, за чието изгражда 
не средства е отпуснал 
Републиканският фонд, финансова помощ. 
ООСТ

казва един от

„Чорапара” не
В. Б.А. Т. строи други апартаменти.

БОСИЛЕГРАДСКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА ГОДИНАТА

Под регионално равнище
както

Загуба са отчели две организации:
— 3,4 милиона динара, главно поради незаплатена ре
ализация и „Услуга" — 29,8 милиона динара. Стопан
ските организации за възпроизводство 
137 милиона динара. Средният личен 
147 556 динара и същият е далеч по-малък 
републиката и региона

„Напредък" дити, за която цел са за
платени 97 милиона

станция — 248 хиляди ди 
нара, в ТО „Граджеви- 
нар" — 229, а най-низки 
в „Услуга” —- 154 и в „Из
градил” — 107 хиляди ди- 

чес- нара. Личните доходи
стопанството в общината 

доход, възли- все още изостават зад ли- 
динара чните доходи в други сре- 

(увеличение с 95,2 на сто) ди и са далеч под жизне- 
за възпроизводство са от- ния минимум. Средният 
делени около 137 милио- личен .доход в стопанст-

ди-
нара. Те са увеличени до
ри с 242 на сто. Върху 
това увеличение са повли 
яли безпаричието и 
тата неплатежоспособност. 
От чистия 
защ 857'милиона

са отделили 
доход възлиза 

от този вОттогава досега същата 
осъществява значителни

в
резултати, което е пости
гнато с лб-добра органи- През първото полугодие 129,3 на сто. Същевремеи- 
зираност на работата, нор на годината стопанските но по-ускорено са се уве-

организации в Босилеград личавали 
ска община 
„Услуга",
„Автотранспорт", Ветери- лиард 
парната станция, занаят- (скромно) 
чицеката

разходите — 
доходът,

миране на същата и пре
дни всичко с увеличено сти 
мулиране на производ
ствения труд. Това обаче 
на отделни лицца не е от
говаряло, затова на засе
дание на първичната син
дикална организация ера 
здвижена инициатива за 
отделяне, за което са се 
изяснили 17 от 29 заети, 
преди всичко онези, кои
то не са за зачитане на 
труда и резултатите от средства са увеличени със

(„Слога", 138,9
„Напредък", ко*йто възлиза на 1,1

на сто и
ми- 

отчита вото в Южноморавски ре- 
В стопанството в общщ гион на пример възлиза 

мата работят над 650 ду- към 230 хиляди динара. 
^ ши. Средният личен доход Наистина, в региона са 

по зает възлиза 147 556 ди- по-високи и останалите 
нара и в сравнение с ми- 

вото в общината за раз- налогодишния
период той е увеличен със 
118,6 на

на динара.динара
увеличение

кооперация 84,7 на сто.
„Граджевинар", „Изград- 
ня" и Общите служби в 
ТО „Босилеград") са осъ
ществили общ доход от 
7,6 милиарда динара, В лични обществени потре- 
сравнение със същия ми- би е отделило 40,7 на 
налогодишен период тези

В затруднени условия 
на стопанисване стопанст- финансови резултати 

през този общият доход е увеличен
със 156 на сто, доходът

сто. Най-висок със 169, а чистият доход
личен доход в стопанство- към 114 на сто.

сто
от дохода си. Обремене? то в общината имат зае- 
но е и с лихви върху кре- тите във Ветерийарната В. Б.|
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!Комунист
и на Съюза на комунистите в Сгпйи. Брой 1635 година ХЬУ1

р я Белград, 26 август 1988

НОСОВО-ФИТИЛЪТ Е ВСЕ ПО-КЪС
Централният комитет на СЮК 

денонощно заседание 
пя Да развърже замърсения косовски 
От подготовката

на косовската драма, „която отказва пушката 
от клина", ма който е окачена 1981 година 
— не може да продължи да мълчи, мито да 
остане неопределен.

Би било мъдро албанците, които са за 
цивилизация, демократическо развитие и 
свободен живот, а не са за система на бе- 
йове и зулумн, за страх и проливаме на 
кръв и в своите домове и навред по Косо
во и на Балканите, на които албаиството 
не е станало „религия 
гиозната принадлежност” (поръка от Тира
на) трябва най-сетне да проговорят, и с ду
ми и с дела. Наскоро, и без това ще бъдат 
принудени.

Държавата и нейното иефункционира- 
ие, сигурно е една от основните причини 
за контрареволюцията. Когато държавата 
не функционира, народът се самоорганизи- 
ра. Колкото нейното действуваме е по-лошо, 
то пространството за разноразно „самоор- 
ганизиране" е по-голямо, а облиците по-раз- 
новиднн. Кухините в нейното действуване 
дават пространство както за организиране 
на сепаратистко, така и за формиране на 
легално народно движение и негова безпре
пятствена самоорганпзацня за търсене на 
правда и свобода. С това вървят, на една 
страна банди за ограбване, опожаряване, из
насилване ... а на друга се организират де
монстрации, или нощни часовои които са 
принудени да правят сърбите и черногор
ците в Прекале, а и другата, както неотдав
на беше показано на телевизията.

следване може да идва в Белград, Нови Сад, 
Панчево, Нова Пазова . .. може да пише пе
тиции, да държи протестни събрания, де-, 
монстрации ... Може да започне и война. 
Но сами те, особено не „самоорганизирани", 
събрани в няколко оазиса не могат да раз
решат косовския проблем.

Четвъртата точка и ведно опората за 
разрешаване на косовската трагедия е да се 
утвърди лична отговорност за хода на кон- 
трарсволюцията. Главните виновници: Ход
жа, Бакали, Нимани и отне някои (и албан
ци и сърби) от най-тесния политически 
връх в покрайнината през 1981 година да

последното си не ус- 
възел.

за това заседание, неговия 
ход, заключения и събития, които последва
ха все пак може да се извлекат много по
лезни, предимно горчиви заключения. 

От Централния комитет се искаше — 
не за пръв път и не само по този повод —
проблемите да развърже с „ключа” на Алек
сандър Велики. Той нито може така, нито 
пък. смее така да действува. Би трябвало 
да кормува с политическите събития в 
СФРЮ. Не може

по-силна от рели-

защото „осмината му гре- 
оци ' от по-дълго време, нито в един случай 
не му позволяват.

На заседанията на Централния комитет 
— в атмосфера, която се предаваше по теле-

пмаха третман, какъвто заслужават, и какъ- 
повечето страни биха имали, днесвто в

Косово най-вероятно би било мирно. Инак 
налага се силно впечатлението, че отговор-

визията — не можеше да се разреши 
къв в особено не косовският~ реубс: равно
весието на безсилието пречеше на всеки по- 
раднкален похват: всеки и във всяка оцен-

иост за контрареволюционното действуване 
бавно пристига, а и когато дойде — ръката 
на правдата към най-отговорните е много 
мека, че страдае само „тревата”.

Що се касае за зачестилите хайки на 
. отделни функционери, те никога не са има
ли и днес нямат място в нашето комунис
тическо движение. Съвсем нещо друго е 
правото на хората от всички 
от функционерите в Косово, както и от ос
таналите — да търсят отчет за действуване- 
то, или бездействуването си. А кому поли
тиците ще дават отчет ако не е членството 
Н на народа. Дълг впрочем на политическите 
органи а в това отношение най-напред би 
трябвало да върви ЦК на СЮК) е безпри
страстно да оценят действуването на всеки 
свой член. Ако сгрешат при това н защи
тят оня, който не би трябвало, или пък 
отхвърлят оня, който е прав, само губят ле- 
гитнмитет. Да се игнорира публичната кри
тика, значи отделяне от „базата”; отхвър
лянето па критиките без аргументация, зна
чи да се прекъсне връзката с нея; да се 
спре опетияваисто на хората е комунистиче
ски, но и цивилизован дълг.

Нито един от четирите „ъгли” омагьо
сания косовски крт,г не може да се решава 
независимо един от друг. Първите ходове би 
трябвало да направят албанците — ония, за 
конто се твърди, че са честни, доблести», 
но мълчаливи. Ако Косово започне да се за
щищава с оръжие, тогава ни техните думи

ни ка

ка признаваше само силата на аргументите; 
предимно не се разискваше за фактите, но 
за оценките, което само по себе си е абсурд
но.

За двадесетина дни, колкото изминаха 
от заседанието, станаха известни промени: 
отрядът на ССВР получи по-големи право
мощия, Председателството на ЦК на СЮК 
създаде работни групи, които както е съоб
щено, „пряко ще се ангажират в изпълне
нието на отделни задачи в Косово”, иреден- 

в най-новите си афиши зове на въста-

еднакво

тата 
ние ... Всс докато държавата не обезпечи сд- 

еднаква защита, 
задължения за

накви условия за живот, 
права п свободи, еднакви 
всички хора, без оглед на етническо потек
ло и вероизповедание, все докато държав
ните интереси и цнвилнзациоппнтс процеси 

личните капризи, старите

Остана, както и преди пленума: разпла
та чрез печата която свидетелствува, че сту
дената война между федералните единици 
и отделни лица се разгорещява; 
банци приемствено осъществяват политика- 

мнозинството албанци си

някои ал-

нс надделеят 
„сметки” н маниери от времето на нашалъ- 
цпте фитилът па балканския „барутен по
греб” ще става все по-къс, а зловещата опас 
пост всички пационализмп в

Балканите да проговорят с проливане па

та на геноцид;
мнозинство сърби и черногорци семълчат;

„самоорганизираз” — търсят правда и за- 
масово да се изселят; дър-щита, готвят се 

жавата не функционира; 
прехвърля от лице на лице...

Все по-злокобии са изгледите
Косово: най-напред на

Югославия иотговорността се
па
кръв и пепел е все по-присъща.

Другата страна па по-раншното заклю- 
— че косовската драма не може да 

без албанците е: Косово 'не мо- 
само

Югосла
вия Да сс превърне в 
сън скачаха само 
в Косово, сетне целокупното исалбаиско на
селение в покрайнината, а безсънница 
гЛежда захвана и другата покрайнина, цяла 
Сърбия ■ - ■ Днес няма

ченне
се разреши
гат в нормално състояние да доведат 
сърбите и черногорците. Меалбапското пасе- 

Косово което е изложено на пре-

сърбитс и черногорците

из-
пе ще представляват нищо.

Мнлнвое Томашевнчлепне вцяласпокоен сън
Югославия-

Това в действителност са четири пъзло- 
се* свързва и върху кон- 

косовската драма: първа- 
която се върти косовската 

Косово

Обработна на игриви точки, за които
то ще се решава 
та точка около

сигурно са самите албанци, 
без албанците. Глав- 

обикиовсио
драма
нс може да се разреши

сега получават, както
честни албанци, ко-

II и кой няма правото да премълчава и да не се съобразява с 
изискванията на работническата класа. Тенденциозните критици на 
Съюза на комунистите в Сърбия и 
аортата, която свръзва работническата класа и Съюза на кому
нистите и по този начин, без оглед на намеренията 
за изтласкване па Съюза на комунистите от обществената сцена. 
Знае се накъде може да нн отведе това при сегашните условия у нас

на роля 
сс казва, най-числените

ръководството му секатна

КТО е споделил за в. „Борба ог 10 ав.усг) 
пред нахлуването на сепаратистите и 
ще се изсели. За ония които мълчат - 
луми и с дела дпсс пече не може 
твт рди че са честни, нито че са югославски 
насочени. Почтеният, доблестен ю.~жи 
определен човек, все едно дали с«б™« 
сърбин, словенец, хърватин... Днес

допринасят

от партийната база, но и от оста- 
граждани.

Всичко публично
публична оценка. От това пра палите трудещи се и 

досега никой ме 0 „избягал”, Никой може би ще се попита:
ръководствата що е необходимо да се 

това?

подлежи3сам 
и на 

да се

па< за-

I вило
то е валидно н за 
на Съюза па комунистите, 
вата
па проверка п критика по

напомни
Него-8 Изправени сме пред факта, че 

(Ни 2-ря! стр.)
работа подлежи на публнч- 

само
В
3
Рн



5» Комуннст
и да се нормализира 

социалисги-
волюиията 
обстановката в тази

автономна покрайнина, /а 
останалитеИГРИОБРАБОТКА НА ческа

п да сс разрешаткто
обществени проблеми.

квалификации за ия- 
атмосфера в Сър

на ония, кон-

Техните
по може да се "а*съжая<;нис\ Но медитации и

„а икономиическа- “ ;;™^апс 
та и Обществена криза все по-ма- ||е мр“сляТ ,

какви- ,то с 41риститал" и пр. най-меко 
безвкусици (на горещи

те поборници , за културен диа
лог). Всичко това се прави с цел 

хвърли прах в очите на на- 
собствената

Няма никаква причина да сс 
крн-

(От 1-ва стр.)
п от наш опитпреценява силата па тези 

тнци. Затова тази статия ме е на
писана, за да щитн Съюза па ко
мунистите в Сърбия от тази 

знрат критично от някои дейци такава критика. Впрочем той не 
и журналисти. Това не би било 
необикновено ако някои от Тези

активността на Съюза на комуни
стите в Сърбия и на ръководст
вото му се наблюдават и анали-

ири условията
също", „Вожда, ко-

лки са възможностите за 
-го и да било манипулации. Нара
ства не само исзадоволството 
работническата класа, но и готов 
костта <й Да сс противопостави па 
всички
ботиичсска класа, и не

II

казано санасе нуждае от такова нещо. Има
ло е и ще има критик или крити
ци. Доброжелателната и аргумен
тирана критика е необходима. 
Впрочем Съюзът гц\ комунистите 
в Сърбия и ръководството му та- 

ч.чат и търсят публичен, аргумен
тиран и критичен подход. Но ко

ма за опита па от-

критнкн не се отличават с прием- 
ствена необективност, пък и със 
злонамереност.

Съюзът на комунистите в Сър 
бия като съставна част на Съюза 
на югославските комунисти се ан-

да се
рода и да се скрие

Като че ли нашата об-
мапипулации. Нашата ра- 

само тя, 
отговор- позиция-11рнтежава Iюлитическа 

мост и твърде развит политичес
ки усет за състоянието, в което 
сме изпаднали, усет за

не е толкова полити 
за да може да

щественост 
чески грамотна, 
разбере 'за какво става дума, още 

дейността на Съюза нагажира за разрешаване на актуа- 
лните обществени проблеми — от 
проблемите в стопанството, „тес
ните места” в

автеитич-гато става ДХ повече, че 
комунистите в Сърбия и ръковод- 

явна. Очевидно е
пмте стойности и.% пашата социа
листическа — Титова революция

делии лица да оспорят дейността 
ма Съюза на комунистите в Сър-

конституционната бия -и па ръководството му, между за единството па народа и 
и политическата система до осуе-

ството му е 
обаче, че все още има хора, ко 
иго смятат, че и ДНЕС ни са не
обходими суфльори при форми- 

обществепо мнение. Та

на
пред родпостите, за цената, с която е 

заплатена свободата и вече не се 
примирява с все по-бързото тър
каляне назад, в миналото, с ира- 

участвуваха не само членове на знитс приказки и обещания
на комунистите, но и дру- онези ръководители, които с го

ти трудещи се и граждани. Тези дими лъжат народа с приказките
събрания оказаха силна подкрепа см. При сегашните условия не мо-

комуннетите в на идейио-полнтическите опреде- же да се манипулира с такава ра-
лениа йа Съюза на югославските ботиичсска класа и народ. В гова „0110Л„-,^ е- тях нс е имало и няма изнасил-комунисти и на Съюза ма кому- отношение са абсурдни твърде- л ^ т~ г' л * . пане на сръбкини, няма уоиист-ниститс в Сърбия и на ръководст- нията, че в Съюза на комунис- У &

вралгичните точки на обществе- вото па Съюза ма комунистите в титс в Сърбия се манипулира и ва 1Г изгонване на сърои и черно- 
ната действителност и начина, по Сърбия- На преден план изпъкна се „водят игри” с народа. Кой горци от Косово. С извърнената 
който трябва да бъдат премахна- ПСкът на членовете на СК, работ- днес може да манипулира капри- си политическа диоптрия те не 
ти. Безспорно е, че това и тако- ническата класа и народа да се мер с работническата класа на са виДели' и не искат да видяг

осъществяват последователно, ре- „Змай”, „Борово”, „Агрокомерц” това- Те не се интересуват от 
нистите за акция почерпи насър- шително и ефикасно приетите оп- и други колективи. Или кой днес това- По-точно те като че ли се 
чение от Осмото заседание на, ределения- Това беше самоиници- може да манипулира със сърби- радват на това! ДНЕС е очевид-
Централния комитет на СК в Сър ативен народен референдум, от те и черногорците в Косово, кои- по- че те не кРият това.
рия- който бе оказана плебисцитна то с години търпеливо очакват

подкрепа на стремежа на ръко- от обществото да им обезпечи
СЛЕПОТАТА НА (ПРЕД)ПЛАТЕ- водството на СР Сърбия да се спокойствие и сигурност на ве-
НИТЕ КРИТИЦИ извършат промени в Конституци- ковното им огнище? С тези хора

другото трябва да се имат 
Б вид неотдавнашните протестни съ 

брания навред по СР Сърбия, ко
ито бяха спонтанни и в които

тяване на контрареволюцнята 
Косово. Активността му е във 
функция на осъществяване на 
становищата на XIII конгрес на 
СЮК и X конгрес на СК в Сър- Съюза 
бия и е съгласувана с изисква
нията на времето.

В Съюза на

райето па 
кива се декларират, въпреки опи- 

да се камуфлират, като попа
та им
Следователи и поборници на оьо- 

„прочуто” въпросително изре 
чение: „Кой извърша червата на 

в Косово”(?!). Според

|;а

албанцитеСърбия е достигната 
пен на идейно-политическо 
ство и съгласие във връзка с не

висока сте- 
ед ни

ва съгласие и готовност на кому-

КОГАТО СЕ РАЗКАРА МЪЛГАТА

Онези, които злонамерно обви-
ята и да се установи по-крепко ед не манипулира ръководството на няват Съюза на комунистите в 
инство в СР Сърбия. Никой няма Съюза на комунистите в Сърбия, Сърбия и ръководството

„игра с народа” в същност се
Идейно-политическото единст-

. РР- И акционната мобилност на ^раво да премълчава и да не се което уважава основателния им
Съюза на комунистите в Сърбия, съобразява с тези изисквания- протест и се ангажира в рамки-
както и решимостта на ръковод- Те са и най-добрият отговор на те на собствените компетенции и

. ството му без компромиси и ко- критиците на Съюза на комунис- възможности за ефикасно разре- му писти да се действува последо-
лебания на изнамира решения и тите в Сърбия, които остават ве- шаване на техните проблеми. С вателно — с Титовия пример —
да се бори за преодоляване на рНи на подхода си и продължа- ТяХ манипулираха и манипулират сред народа и с
обществената криза — в курс ват да дават друг смисъл на тези ония които ги доведоха в такова уважава неговият глас, да се па
на Определенията на Съюза на сърбания, пък и да ги подценя- положение, ония, които сипват зи братството и единството, да
югославските комунисти — не ви- ват. 
наги среща подкрепа и разбира
телство. Например някои лица в
средствата за масова информа- все по-видимо у тези критици
ция, а някъде и цяла редакция което, без оглед на намеренията
(например за загребския седмич
ник „Данас”) като че ли са се спе
циализирали за Съюза на кому
нистите в Сърбия и едва ли не 
От текст на текст, от брой на 
брой, довеждат под въпрос него
вите .инициативи и акции. Това 
го правят усърдно и последова- 

: телно без да оставят на читателя 
” възможност за двоумение, че то- 

■" “зи и такъв техен ангажимент не

му в

противопоставят на определения
та на Съюза на югославските ко-

народа, да се

вода в огнищата им. С Косово п се пази независимостта и терито- 
с косовскня народ манипулират рналната цялост на Социалисти- 
ония, които не чуят гласа на тях- ческа федеративна република Ю го 

и мото огорчение и протест; ония, славня- Да обърнеш гръб на ос 
които се крият от техния осно- нователннте искове на работниче- 

им, излиза от рамките на Съюза дателен бунт; ония, на които ире- ската класа и народа, според ко
па комунистите в Сърбия и вече чи комунистическата дума за съ- нто веднага трябва да бъдат пре- 
днес, а още повече утре може да стоянието в Косово; ония, които кратени деленията, неединството, 
произведе вредни последствия за откриват и преправят „индикатив- формалната демокрация и безот- 
отношенията в Съюза на комуни- пи” изречения в изказванията и говорността, 
стите и преди всичко за отноше- съобщенията вместо да се 
нието на Съюза иа комунистите ж.нрат за подобряване на положе- славия, празните обещания и пр., 
към работническата класа. Става името и за прекратяване на изсел- значи да обърнеш гръб на работ- 
дума за забележката на (пред) ването на неалбанското населе- ническата класа. Това никога не 

критици, че в Съюза ние от Косово; ония, които не е било характерно за Комунйсти- 
на комунистите в Сърбия се ма- виждат човека в Косово без ог ческата партия относно за • Съю- 
иипулира с народа. Не ще и съм- лед на националност; ония, па за на

Непосредствен повод за това 
реагираме с нещо, което става

подкопаването . на 
анга- икономическите основи на Юго-

платените

е самоинйциатива, а получава под 
^ .крепа.,-от. онези, които вече се 

Ц^хекл^рираха публично за този 
курс.

югославските комунисти.
нение, че една такава квалифика- които повече пречат събранията Силата на Югославската кохмуни- 
ЦИя заслужава пълно разяснение, на сърбите и черногорците' за етическа партия винати е била в 
за да. може да се разбере за как свобода, мир и защита на консти- работническата класа и с работ- 
во в същност става дума и какво туционните им права; отколкото ническата класа, с народа. Да 
се крие зад нея, особено затова, врагът, който ги изгонва. С една се скъса тази връзка и това вза-

.... ... . ____ че тезисът за манипулирането с дума — с Косово манипулират имно влияние, значи да се прекъс
-:6ието с идеино-политическите оп- народа или за „игрите с народа”, ония, иа които Косово е там да- Р

р^делеййя на Съюза на кому- Както най-често 
т? ■Цхйетйте и със стремежа му да се 

"разрешат многобройните обще
ствени проблеми както в Социа
листическа република Сърбия, та
ка и в Югославия- Като си слу-

Подходите на тези критици са 
г разййчйи само на първи поглед. 

- В'гс?ьщност общо им е насъгла-
не артерията, която вдъхновява 

не ги застрашава непосред- живот у Съюза на комунистите 
ци и му обезпечава легитимитета на 

които посред- водеща идейно-политическа сила. 
това не пречи на неговите побор- ством Косово се играят с Югосла- Това обективно означава изтлас- 
пици на думи да се декларират зия. Оттам в техните статии и из- кване иа Съюза на комунистите 
като борци за демократически казвания има толкова много без- от обществената

у частност към състоянието и съ- 'о накъде би 
битията в Косово и същевремен
но толкова нескрита озлобеност трябва да го знаят (предплатени

те критици; на Съюза на комуни
стите в Сърбия. Те обективно

пише спомена- лече, 
тият седмичник, с нищо не се стаено, не засяга ни сърцата, 
подкрепят и аргументират. Обаче душата им, ония,

Известно
това при 

Това

сцена, 
ни отвело

жат по-малко с аргументи, а. по- диалог.
вече с инсинуации и политически 
диеквалификации, те 
телно се опитват да дисквалифи- ЛАДИИТЕ 
цират политически Съюз на ко
мунистите в Сърбия и ръководст-

сегашните условия у нас.последова МИНА ВРЕМЕТО НА МАНИПУ
към стремежа на Съюза на кому- 

Не е спорно, че с народа мо- пистите в Сърбия и на ръковод- 
же да се манипулира. Това лес- ството му да се потуши контраре- (На 3-та стр.)вото му.



Комунист 3
ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЯТА НИШ

Д-р РАДИВОЕ МЛРИНКОВИЧ .мшш,.,.,щШШкРЕПУБЛИКАТА НЕ Е ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕЗИ ТРИ ЧАСТИ м у 1ПЛА1А и ОР1АНИТЕ НА и единството във функциониране-

^•ггя;*— "--*■».—«.»ограничи-™“ггхг™.д„г„г"г рк
те промени в СР С п« УЧИонни ли, даже и застрашили някои не- що е ограничен, тогава това са |^Ц
чл7вств\/па гхвргттр Ия’ ясно се прикосновени, суверени нрава на покрайнинските органи в провеж- чувствува съвестта и поведението трудовите хора и
На по{1нтическата бюрокрация от родите н народности в покрайни- 
покраинините, която СР Сърбия ните. Когато става 
третира като тричленна федера
ция, при което се смята, че от-

ш

Ий шграждани, на- дането на една типично държав
ническа функция-

Подобно е и с въпросите, свър- 
изтък- зами с явната сигурност. С какво 

„ - ват правата ма народностите. За- това повече, отколкото другите
я в Републиката тряб- бележката за застрашаваме права хора в Републиката, биха 

ва да се уреждат на почти подо- 
бен начин както в СФРЮ.

Такава съвест

:дума за авто- нипомня-, тогава отделно се

били гами в изпълняването на някои 
ограничени хората в покрайнини типично държавни функции. Но 
ге, а особено числящите се към това ограничаване е такова, че с

него тези функции нито. им се

та на народностите е твърде се
риозна и политически чувствител
на, при предположение, че е и народностите, ако единствено за
точна. За точността на забележ- цялата Република биха се уреж- отнемат,, нито стесняват, но те

от покрайнините в ката най-добре може всеки да- се дали: престъпни наказания за вече не би били напълно равни с
Комисията за изменения на Кон- увери само с анализ на предло- малолетните, правната защита на републиканските органи в изпъл-
ституцията в Скупщината на СР жените решения за спорните въп- животите ма хората, тяхното здра няването на тези функции. Напра
Сърбия техните по-инакви пред- роси. ве, достойнството? По какъв това вена би била такава разлика, ко-
ложения в Проектоамандманите 
да бъдат дадени във вид на алтер

и поведение до
казва, между другото, и искът на 
членството

В този смисъл трябва да пов- начин 
дигнем някои въпроси.

Да ли, да кажем, наистина са

ще бъдат застрашени су
верен Ате права на народностите, 

ко се предлага, * че Председател-
но равноправни с предложения- застрашени правата на числящи- ството на СР Сърбия 
та, които прие Комисията, или 
мнозинството

ято дава възможност за по-голямо
единство в изпълняването на тези 
функции, а СР Сърбия в това от
ношение би била доведена в горе

нативи, следователно, като напъл-
разисква

те се към народностите, или към върху въпроси от общо значение долУ равноправно положение с 
нейни членове, трудовите хора въобще с това, че за републиката и предлага тях Другите републики. С това само 

Чрез този иск проличава съвест- републиканският орган би имал мото разглеждаме и решаване в би се премахнали някои драстич- 
та и разбирането на Комисията правото да дава задължителни ин Скупщината ма СР Сърбия? Най- ни разлики, с които СР Сърбия 
в Скупщината на СР Сърбия ка- струкции на покрайнииския орган подпре, с какво сс застрашават бе република с ограничени права, 
то трипартийно тяло, в което са на управление за изпълнение ка правата на трудовите хора и чи- Предложените конституцион- 
представители на помежду си ра- републиканските закони и други- слящите се към нородностите в нп промени в СР Сърбия последо 
вноправни части на СР Сърбия те предписания, прилагащи се па САП, ако се обезпечи Върховният вателно са върху курса, който ут- 
— „без покрайнините" и части- цялата нейна територия? Ако тук съд ма Сърбия за извънредното върди СЮК, а по съдържание и 
те от покрайнините. Значи, даже нещо се ограничи, тогава това би правово средство да решава сре- °бем не излизат от утвърдените 
нито Комисията за конституцион- представлявало възможно своево- щу решение в сила на, редовния рамки. Те са необходимият ми
ни въпроси в Скупщината на СР лие на покрайнинските ограпп, съд в покрайнината, поради на- нимум, без който СР Сърбия не 
Сърбия не се възприема като но същевременно би се намалила рушение на републиканския за- може да функционира като дру- 
единствено тяло на Скупщината, възможността предписанието раз- кои, прилагащ се на територията гите републики.

мнозинст- лично да се прилага, или някъде па Покрайнината? С това, всъщ- ^ тези промени не се засяга 
въобще да не се прилага. А име- пост, правата на гражданите се същината на позицията на САП 
нно това се желае с амандман увеличават, а ограничението се 
XXIX.

в което се решава с 
вото.

елемент накато конститутивен 
покрайнинския федералнзма. докато — на друга 

се страна — се премахват големите
ЯСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА отнася само за

защото на гражданитеСлед това, по какъв начин би- съд, 
ха можали да се ограничат суве-Съвестта за СР Сърбия като 

тричленна федерация и партньор
ските отношения между телата и 
органите на тези единици още 
по-ясно се вижда от предложени
ята на членовете от покрайнини
те в Комисията във връзка с оп
ределени въпроси. За това,'гго нс- 
порицаем начин 
предложенията 
на Комисията във врт»зка с аман- 

лредлага

недостатъци в конституционни- 
разпоредби. С премахването 

едно на тези недостатъци се откриват 
възможности за задълбочаване 
па истинския демократизъм, за 
ефикасно и отговорно функциони 

н райе на институциите, на полити
ческата система, за по-голяма 
степен па политическо единство 
и съдружие в СР Сърбия, за по-

създава възможност, макар чрез 
извънредно правово лекарството терепите права ма хората, па и на- 

ако Републиката да . търсят защита от още 
територия съдилище, 

начала

родностите, 
единствено за цялата
урежда, освен основните 
за наследство п основите насоки НЕОБХОДИМ МИНИМУМ

По-нататъшен задълбоченза наследство, а още и условията 
за наследяваме на имение от сгрз дстаГлеп анализ още по-убедптел-

по би показал пеосиоваността исвидетелствуват наследника? Нима това чена нана тези членове тп проси, еднакво отнасящи се поточността па възраженията, че
Републиката с наличното Проектопредложение голяма защита и осигуряване на 

па амапдмапитс към Конститу- правата на трудещите се и граж- 
цията па СР Сърбия се застраша-

са
надо всеки жител 

когато се намери в подобно поло- 
без оглед ма неговата прп- 

или онзи

дман XXIX, където се
модел в случай ма изпълня* даните.същ

ване на републиканските закони, 
които се прилагат на територия* 

цялата Република, какъвто 
важи за федерацията в случай 

на съюзния закон 
републи-

жсмис, Вярвам, че в публичните ра- 
граждачп- зпскванпя, конто трябва да бъ

дат максимално откровени и де- 
това предложение

ват п- ограничават суверените ира-надлежност към този
народност? А това сс иа па трудещите сс п

XXX. Пи- те, а особено па народностите и
покрайнините. Напротив, същите мократичии,

народ, или
предвижда с амандман

повече от другите граждани н 
СР Сърбия би били

та и а
ма застрашени най-често сс разширяват и засил- ще бъде обогатено и разширено 

ват гарапцпте за осъществява- с пови иден. Това е само първата
крачка в поредицата на консти- 

ограппчава, ог- туцпонни промени, които ще по-
прсдстоящия период.

па неприлагане 
от страна на някоя от 
ките. Същ е случаят

: XXX, XXXV ,XXXVIII.

хората н числящитеправата на 
сс Към народностите 
единството на цялата 
биха сс уреждали 
на собствеността и границите 

в собствеността?

амап- пето им.
Ако нещо се

съдържанията рг.пнчават се покрайпнпскнте ор- следват в

и с чсс това,
Републикадмапите

Това са само някои, случайно по-
пасочени примери.

Своеобразното проявяване
СР Сърбия като три- 

отхвърляпе- 
члеповете на Ко

па Обработка на игриправата
По какъв начин биха се огра

ничили суверените нрава па на- 
роАпостите ,ако за цялата Репуб- 
лика единствено биха сс урежда- («> 2-ра стр.) 

проектоамандма- 1<онто „ажат за цяла- представляват протпгоинстн ма
дванадесетте делегати в « ^‘'убли'ка, както са: основи- раадора, —я- п -единство-

Скупщината на СР Сърбия за из- те за Р^има на нодата^алш.с^ ^ ^ илатформа за об. крона на ръководството”. (Пред)
мсиелйето на процедурата Р - и защитата па води , , ЩОто пи м по-добро бъдеще. Вя- платените н злоиамерни критици
движване постъпката за предното влияние па ; чс 0.гдаш|а сме сс отка;)а. 1их Съюза на комунистите в Сър-

' ние Конституцията на ' ’ г)а „РАЛАТА НА НАРОДНОСТИТЕ лн от тази и такава платформа, бия — искали или не — трябва
се предлага и възможно ■ пудпо о да се приеме ар: у- ц,якОИ очевидно пи теглят назад, да уважават това поръчение н
конституционен референду у 1 у 1Ю„еЧс отколкото на Накрая пека сп спомним за поука. Това няма да им бъде ле-

несъгласувапе ст ^ граждани в републиката една мисъл, която бе казана на ено, понеже идва от Съюза на
у се ограничават суверените права неотдавнашното заседание па комунистите в Сърбия. Но какво

па народностите с това, че един- Председателството иа ЦК па СК да се нрави — *с тази истина нс
стаено за цялата Република 0*ха в Сърбия: „Ръководството че
се уреждали някои важни вънро- компетентно да оказва подкрепа

съвестта за 
чЛенна федерация е 
то от страна

от покрайнините да
Народът изобщо не сепа иа народа, 

нуждае от подкрепа. Сцмо наро
дът, гражданите, обществеността 
може да дава или да не дава под-

семисията 
разисква върху 
ните на

чай на
та в скупщипитс на 
и покрайнините.

Като един от аргументите
определени лред- 

изтъква се

за е може да сс манипулира.
Момнр Въркнчоспорването на

ложения за промени



4 Комунист
ОПРАВДАШШ ЗА СВОБОДА НА МИСЛЕНЕ Ю

Може лн па се вярва на конвертираните титоистн?
то като биографски образ. А ме
ждународното ревновесиЪ е 7'ито- 
вата мярка па необвързаността, 
а не европофобия. Този символ 

поставен на идсалистически

Нова Назова, гюказ-УСИЛИЯТА НА ОТБОРА ЗА ЗАЩИТА НА СВОБОДАТА НА гшгти
МИСЛЪЛТА И РЕЧТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДПРИЕМАНЕ НА РЕВА- ва как сръбските националисти 
ЛОРИЗАЦИОННИЯ АТЕНТАТ СРЕЩУ ДЕЛОТО И РОЛЯТА НА ма терена бързо прилагат всичко, 
ЙОСИП БРОЗ ТИТО което се произвежда в акаде

ппте лаборатории.

па митинга в

ме е
крака, това не е дело на полити
чески маркетинг, но произтича от 

широките
Какви са началата па Отбора

за защита па свободата на ми- Смятам, че Тнто не мо131 да 
сълта п думата? По съдържание защитят пито отборите за

теспогърди, вата защита, пито могат да

Кой е крив, че изпадна „Сут- 
йеска”? Тито. А ако бе изпаднал 
„Челик”, кой би тогава бил отго
ворен? Пак Тито. Как така? За- типично балкански

че и Югославският футбо- по стил академично двосмисле..... ликвидират отборите за негова!а
поръка ретроградни. Не е това ликвидация, понеже Тито е легеп-

залегпал п светов-

сила паматериалната 
слоазс па народите и

лего-
народнос- 

СЮК и Ю.НА. Оттам за
го

тите, на
югославската общественост не е 
проблем да се открие правил ли 

т(\а или онова Тито,

това
лен съюз е част от 
която трайно ни остави
Няма свободна воля, всичко е нереална, но само
подчинено на фаталния Титов де- им мисли. Каква е това свобода го народи. Грябиа ли

Тито да дава сметки пред все гю- 
и сена-

системата, . по
Тито. отбор за защита па някоя уии- да, авторитет

за собствените пата история и в сърцата па мпо-
мъртвияг

е или не е
началото на края е отхвърля- 

припципа Тито, неговата 
с национални мерила,

но
не то натерминизъм. - иа мислите, която върви след ко-

Така излиза от „Предложение- нюктурппте „политически" стано- оживелите националист 
то за свободно и критическо пре- вища, неспособна н размислянето ратисти? На Тито се сърдя г хьр- 
разглеждане на историческата да вземе и някое становище на ватекмто националисти, понеже пи 
роля на Йосип Броз Тито", изпра- албанския народ. Защото основа- кога не се показал като хърватин, 
тено от Отбора за защита на сво- та за разбиране на предложение- особено във връзка със гепинец 
бодата на мисълта и речта до то на този Отбор представлява и мас-пока, сърбските нациопали 

СФРЮ, оценката, че сегашната нерешена сти не могат да му забравя! ДРа
Михайлович и мнимото деле-

замяна,
бойните възвания за разплата ме- 

собственициге, кирайджиите,жду
техните кирайджии в Югославия.

Това значи оная унищожава
ща детитоизация, а не евентуал- 

преодоляване 
или на досега на самоулравлени- 

под. Защо;о ако можахме

Председателството 
Скупщината на СФРЮ и югослав- конституционно-правова 
ската общественост.

на на грешкитенопозиция жа
на Сърбия, албанските нацио 

налисти го не търпят, защото уж 
го интересувал

на Сърбия логично и непосред- пие 
ствено е резултат на Титовата на-

Зпрочем, да се изпита причи- ционална политика, която с Кон- никога много 
ната и зачатъкът на днешната ституцията от 1974 година доведе албанският проблем, за словенски 
криза — пишат от името на От- до автономните покрайнини с ат- те националисти той с недемокра 
бора Танасие Младенович и Ми- рибути на държавна независи- тичен офицерин, който поселячил 
ча Попович в която се изявява мост и това само в рамките на ,културния живот и т.н. и т.н. и 
в катастрофалното състояние на една република. т.н.
стопанството, в националните и
социалните антагонизми, в моно- Неколцина подписници на то- 
литното господствуване на бюро- ва предложение за дискредита- 
кратичната олигархия, в липсата ЦИя на Тито и на националната 
на действителна политика на де- политика на ЮКП/СЮК бяха и от
мокрация и отговорност и в за- ангажирани в изготвянето на про ционалистите? Само там, където Тито действително бе автори- 
'страшаващите етнически и иконо СЛОвутия Меморандум. Но тъй са нещастни всички национално- хет. Той можа да приеме ръка на 
мически миграции, в прекомерни- кахо Меморандумът бе „нелегал ти, може да станат щастливи вси един Дража Михайлович, но в 
те дългове на държавата, в без- но правен и недовършен”, това чки народи. Тито с неимоверната нея и да види нож. Знаеше във 
работицата и инфлацията... 1ря- бе удобен момент за континуитет си способност да прави синтези войната да накаже Бакарич; да 
бва да се изпита историческата на посочените идеи. не делеше народите на модерни и разчисти с Джнлас, да спре Ран-
отговорност на бившия президент немодерни, на по-силни и по-сла- кович и националистическите ли-
на Републиката, в чиито ръце по- Между подписниците има и би, на заслужни и незаслужни, дери. Той бе решителен в своята 
вече десетилетия била концентри конвертирани титоисти, автори, ко но ги взимаше за равноправни, непоколебимост.

пто и сами — на думи и дела —
с години допринасяли в изграж- Много неща ще станат значи- Можем накрая и да се съгла- 

в дането на култа на обич към Ти- тел но по-ясни когато се открият снм с Отбора. Да, Тнто бе дей- 
Бюрокрацията, то днес хе искат да дадат свой неговите архиви. Всичко тече по ствително виновен, но в онзи Хе- 

дял и на индокрииацията и на своето историческо течение и без гелов смисъл, според който „ве- 
култа на омраза към Тито. Може тенденциозно подкарване. Лично ликият човек желае да бъде ви- 

на би това е устойчивото (академии- не приемам Тито като кому ние- новен,

ето и
да напуснем съветския модел наис
стопанисването, когато почна 

-донася загуби на работническата 
класа и на народите  ̂така можем 
да напуснем и днешния модел на 
стопанисване — но без обиждане

да

и омаловажаване на принципа 
Тито: стратегическото братство и 
оперативно равноправното един
ство.

Има ли по-добро доказателст
во за Титовата национална поли
тика в многонационалната страна

всеобщото недоволство на на-

рана абсолютна власт.
Действително не зная, кой ста

ва по-досаден и „по-актуален
последно време.

ней- 
свободните

която ни кара да слушаме
ните заседания, или

канятинтелектуалци, които 
четене. И колко е точно, че при- но) пазарно стопанство. Но

а да вярваме, че това

затова навлиза в големи 
как тически светец, но и негативните конфликти". Пактуването не до- 

истини от неговия личен и поли- нася величина, пък не зная кол- 
тически живот не биха могли да

съствието (на универсалните, 
не сектантските) интелектуалци е

което сега 
правят по диктата на своята сво- ко е политически продуктивно и 

за демократизацията, бодна воля няма след година две ме убедят в политическата потре решително с подпалвачите на ос- 
съществува да превърнат като концесия на ба от рушене на неговото

ключово 
толко е истина, че значе- новите да се разправя за това 
страстна ангажираност, която че- историческия момент, когато още ние. Не поради някакъв догмати- как би трябвало да се построи 
сто служи за окайване на соб- ие могло всичко да се каже? Ако зъм, но зарад по-известната ра- първият етаж на свободата на

Отборът бе предложил изпитване ботнпческа перспектива. мисълта и речта.отвените грешки, пък по-интели-
гентните хора смятат, че и анга- на историческата отговорност на 
жирането на интелектуалците не- собствените членове на местата 
що значи не само по себе или където работеха, още и можеше жем да

Политическата култура 
градим от ех

не мо-
ушНо.

за вечните художествени стоино- да се намери воля да се повярва Или от това предложение. Тито 
сти на творчеството им, но към в доброто намерение на целта им.

от Опитът за провокация, т.е. за опе- 
тняване на Титовите постижения

в нашите пространства е ‘много 
по-важен като символ на между- 
национално равновесие, отколко-

съдържанието и хипотезите, 
които изхожда. Данко Плевник
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ЩТЕИТЕ ОТ СУШАТА 
ДОЛАРА ПРИ ЦАРЕВИЦАТА НАДХВЪРЛЯТ 500 МИЛИОНА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА В ДИМИТРОВГРАД 

СКА ОБЩИНА

Общините ще направят първите преценки .-Л&2Л • ,:Г:.чг

Невля е по-близоПоради продължител-
селскостопан-

те, зеленчуците, 
гледа и др. култури. 

Ако в

на републиката вече два 
месеца няма валежи и до
бивите в селскотр стопан
ство ще бъдат намалени 
е повече от 40 на сто.

В Секретариата за фи
нанси в СР Сърбия изтък 
ват, че според закона, об
щините са длъжни да 
формират комисии, които 
да утвърдят истинските 
щети от сушата и да пре
дставят сведения в Репуб 
ликанския изпълнителен 
съвет. Помощ ще полу
чат общини, в които, ще
тите надхвърлят 10 на сто 
от националния доход в

слънчо-ния засух 
ските култури, предимно 
царевицата, ще1 претърп
ят сериозни загуби. Ако 
не превалят по-големи дъ

В СР Сърбия Димитров- града. Понеже същият на 
градска община е на трето - Говорейки на тържест- 
място отзад по асфалтови вото по повод пускането 
пътищи, а сигурно бибйла на пътя, Никола Стоянов, 
и на „първо” място, ако не председател на Общин- 
се броят и 11 километра • .ткия комитет на СКС в 
от международното шосе. Димитровград, особено из 
Но положението се пОдо- тъкна п^гиноса на труде-

скоро време не
завали дъжд продъл
жителната суша ще бъде 
провъзгласена за природ- 

ждове за няколко дни. до но бедствие. В Социално- 
оивите от царевицата ще 
бъдат много малки. Суша
та чувствително ще нама 
ли и добивите от

тическа република Сър
бия, както изтъкват в Хи 
дрометеорогическия
ститут, в Някои

брява. Към края на- мИ- щите се от димитровград- 
налия месец (на 28 юли) ското стопанство, които 
тържествено бе пуснат в при наистина трудни ус- 
движение пътят от Лука- ловия за работа са събра

ли 40 на сто от необходи- 
300

ии- 
краищаовошки-

ЖЪТВАТА И ВЪРШИТБАТА В 
СКА ОБЩИНА

ДИМИТРОВГРАД
вица към Невля на дълЖи 
на от 6 километра. мите и изразходвани 

Сдружавайки две над- милиона динара за постро 
в ените 6 километра асфал-ГОРЕЩИНИТЕ НЕ ПРЕЧАТ ници на всички заети

Въпреки непоносимата 
горещина жътвата и вър
шитбата в Димитровград
ска община се развиват 
по предвидения план. В 
Понишавието досега са 
ожънати 311 хектара (све
дение от 17 август) в ра
йона на Забърдие над' 
200, а комбайните вече са 
се пренесли във Висок.

Жътвата и вършитбата 
спорят и в южната част 
на общината, макар че 
там с изключение на око
лните на Димитровград 
села, площите с пшеница 
са малко. Но и там вър- 
шачката работи непрекъс
нато. Очаква се тези дни 
да върше в Поганово и 
Бански дол. И прибира
нето на уема върви без 
проблеми и досега са съб
рани около 12 вагона.

пшенииа-

Понишаваието дори и по 
40 тона. За Отбелязване е 
също и това, че тази го-

общината (като собстве тов път. 
по участие от 40 на сто) 
със . средствата на Репуб-

Напомняйки и участие
то на ЮНА, Изпълнител- 

самоуправи- ния съвет на СРС Репуб- 
общност за 

пътища. Комитета за 
общения и фонда за не
развити, Стоянов подчер-

предишната година. Общи 
ните ще решават и за от
меняването на данъка на 
селскостопанските

дина площите с пшеница 
в Понишавието 
чени.

ликанската 
тел на общност за пъти
ща, Димитровградска об-

ликанскатаса увели-
М. А.

произ
СЪ-воднтелй.

щина тази година сложи 
асвалтова настилка на ре-

122 от Лу- та, че сега е най-важно да 
се запази темпът на изгра
ждането на инфраструк- 
турни обекти в общината.

А. Т.

СЛАБ МАЛИНОБЕР ТАЗИ ГОДИНА гиоиалния път 
кавица до граничната за
става край село Верзар. 
По този начин Невля се 
„доближи” с още 6 км до

Набрани само 56 тона малини
Тази година не излезе 

добра за производството 
на малини. Продължител
ните дъждове през проле
тта, а засухът по-сетне, 
значително намалиха до
бивите.

В Поганово, Драговита, 
Бански дол и Барйе са на
брани само 56 тона мали
ни, докато миналата го
дина са били набрани дво 
йно повече.

Както ни уведоми Йо-
ВЛАДИМИРОВ, ди

ректор на ООСТ „Коопе- 
рант” малиновата рекол
та, от която 51 тона се 
отнася към първо и 5 то
на към второ качество ве
че са предадени, като за 
първо качество авансната 
цена е 220 000 и за второ 
качество 
ра. Незначително количе
ство малини от трето ка
чество (за пулпиране) са 
набрани в село Барйе.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ГРУ 
ИНЦИ

ПОПРАВЯТ СЕ 
МАХЛЕНСКИТЕ ПЪТИЩА

120 000 дина- Няма година, а местна- общност Груинци отбеля- 
за още една трудова по
беда. Именно,

та общност в Груинци, в 
Босилеградска община да неотдавна

завърши акцията за под-ие разреши някой кому
нално-битов проблем. Та
зи година това

мяна на мрежата с висо- 
бяха ма- ко напрежение. Изпълни- 

хленските пътища. Пред- тел. на работата бе зана- 
седателят на Скупщината ятчхщската кооперация 
на местната общност в . „Граджевинар” от Босиле 
това десетина километра град.
отдалечено от Босилеград . И докато населението в 
село Иван Тасев ни уведо- това средно по големина 
ми, че със собствени сре- ббсилеградско село твър- 
дства, доброволен труд и де успешно разрешава ко- 
помощ от общинската са- мунално-битовите пробле- 
моуправителиа общност ми, което е отражение на 
за жилищна и комунална добрата организираност 
дейност, с години за двнже местната общност, изра- 
пис пътища, махалите Ми зяват 
лкашйе, Рекарци свързал вие към 
с център а на селото. В дък” от Босилеград, която

никак да се организира и 
започне с изкупване на 
селскостопански излишъ- 

Тасев

Добивите от 
та са добри — средно

хектар, а в
по М. А.ван3,5 тона от

КАК СЕ РАЗВИВА СЕЛСКИЯТ ТУРИЗЪМ В БОСИЛЕГРАД?

само хубавата природа Ф • • •

В Босилеградска общи- 
през летните месеци 

навсякъДе е оживено. По 
селата има повече

са на гости м по
им ат

на
вхора;

надошли 
жество хора, които

голямо недоволст- 
ООСТ „Напре-думи запохвалнисамо

природните красоти тук. 
Любуват се до насита на 
китните ливади, на

долове със

ход е разширяването *на 
същите до Ковачевцн,
Лърлюш, Баба Стаиш т
махала. Попов дол и Дъл- цн, а както заяви

' има какво да се изкупи, 
на Преди всичко на мляко.

ежедневно

Г . й1

шШзеле
ните гори и 
студена бистра вода. га орница.

— Още в началото 
годината, в местната общ н че 
пост се договорихме тежи това село, където . има 8 
ще на тазгодишната ни ак мпннфери, може да се

изкупят над 400 литра мля 
ко. Самият той би можал 
да продава по 20 литра

от гоСелският туризъм 
па година все отпо-дина

бързо се внедрява 
те планински води, умерс 

климат, разновидии- 
гоетби: „варй-

. Чисти- с. РссенСелска къща и
местният фо-по-достъпеп 

лклор, да им се покажат 
народил обичаи и преда
ния; да чуят хубавите иа-

Т1Ш1ЮС1* да бъдат махлен
ските пътища. Организи
рахме се добре и навреме, 
и ето, резултатите са на па ден.
лице. Събрахме над 700 Няма съмнение, че това 
000 динара, дадохме по ня е още едно, всред множе- 
колко дни доброволен ството потвърждения, ле 
труд, помогна нн и Об- тази селскостопанска ор- 
щинската скупщина и ре- ганизацня не проявява нн

каква активност за по-ин-

С една дума ражда се 
един

ният
те местни 
во”, „зеленини", киселото 
мляко, разни баници и 

вкусно 
вкусна риба,

вид трудо» курорт, 
е л с кт р и фи ц и ра н е то 

са създаде-
С

па селищата 
ни много 
впя за 
днес.

Занапред 
да се
ският 
малко
Трябва да се напрани ней
но та да стане на гоету- 
нащитс хора в този край

песни и нпетрумен- 
жемапето, гайда-

родпи 
1П като 
та и др.

С една дума, 
туризъм да се оразнообра 
зн н обогати с повече съ
държание, така че да при
добие повече поклонници.

по-хубави усло- 
На село

месо апогачи,
на животпякъде и 

горските плодове
лешници, малини, бо- 

ровинки — привличат вси 
чки. От друга страна и 

не остават длъ- 
своите домакини: 

и вили и по-

яго-

би трябвало селскиятди,
иообмисли как сел- 
туриз'ьм да получи 
по-оргапизирап вид.

зултатнте ие изостанаха 
— подчерта председателят тензйвно развитие на се
на Скупщината на местна лекото стопанство в общи 
та общност Иван Тасев.

Тази година в местната

туристите
жни на пата.хващат коси 
магат в прибиране

помагат в жътвата...
М. Я.С. Евтимовна се

ното,
СТРАНИЦА 7
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ГРАНИЧНО-ПРОПУСКВАТЕЛНИЯТ ПУНКТ ГРАДИНИ
СТАВА ЛИ ДИМИТРОВГРАД ПО-ЧИСТ? — ЗАДРЪСТЕН

До средата на август 

„влезли" 395 000 чужденциНавиците не се 

менят лесно и бързо ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ СЕ ПРЕНАСЯТ• И ПРЕЗ 
НАРКОТИЦИ

В тези горещи августов 
дни на граничио-про-

пренасяне наопити за 
наркотици. Това, както и 
досега, правят 
турски граждани, 
й холандци и др. Прена-

Но ко-чко това. Преди всичко 
това са създаваните с го
дини навици сред гражда
ните, които все още в 
контейнерите хвърлят не
ща, на конто там не им е 
място. Сигурно е, че 
гато започнат студовете 
ще се намери някой, кой
то да сипе неугасена жар. 
От друга страна от брое
ните магазини в контей
нери се хвърлят празни 
картонени кутии, конто 
ги пълнят бързо, а това 
също е непозволимо. 
сто се случва, когато чи
стачите вече са почисти
ли, боклукът от магази
ните отново да се намери 
там, където не му е мя
сто.

милиона туристи, 
гато става дума за хиги-

Общо е впечатлението 
че през последните някол
ко месеца хигиената в Ди 
митровград е значително 
по-добра. Това преди всич 
ко се,дължи на факта, че 
са набавени 130 контейне
ра и специално возило за 
празнене на същите, с ко
ето са създадени необхо
димите технически пред
поставки за ежедневно и 
успешно събиране на бо
клука. По улиците са по
ставени достатъчен брой 
кошчета за боклук. Свой 
принос дава и комунална
та трудова организация 
„Комуналацц”, относно не 
йните 4 работника, които 
наистина се стараят и 
„си гледат работата”, (за 
тази работа са необходи
ми повече чистачи, но сре 
дствата, с конто разпола
га организацията не дават 
възможност за ангажира
не на още чистачи).

Все пак всичко това не 
значи, че градът свети от 
чистота, защото все още 
има неща, които отрица
телно въздействат на вси-

ски
иусквателмия пункт Гра- 
дини о още „по горещо": 
гой буквално с задръстен 
от превозни средства и 
хора през цялото деноно
щие. Митническата и дру 
гитс

предимноената в непосредствената 
околност па града, нищо 
положително не може да 
се каже. Освен граиичпо- 
пропусквателпия пункт ко 
йто се почиства 
муналац", 
ско-туристмческите

„Бал кап-Компас" 
край границата, авто-база 
та, бензиностанциите и мо 
телът, където транзитни
те туристи най-често се 
отбиват, са препълнени с 
боклук, а тези организа
ции не намират съответен 
начин да се справят с 
проблема. Да не говорим 
за малобройните н неуре
дени паркинг-плацове край 
международното шосе, ко 
ито никой пе чисти, а те 
могат да бъдат източник 
на епидемии. Това с нищо 
не може да се оправдае, 
защото е очебиещо, че 
разходите за поддържане 
па чистотата са много по

ло има

сят предимно хероин, кой 
то през Холандия „зами
нава" за Америка, където 
сс продава по баснослов
ни цени — дори 1 кг по 
1000 долара!

През юли и в първите 
дии па август на гранич- 
по-пропусквателния 
кт Градини са конфиску
вани 8 кг и 400 грама хе
роин.

ко-
от „Ко- 

гостилничар- 
обек-

служби полагащ 
ромип усилия, за да 
избегне

ог-
се

създаването па 
по-големи колони. И с ус
пех се справят със зада-

ти па

пуйчата.
— Само до средата па 

август в нашата 
Градини 

395 000 чужденци и 18 000 
паши граждани и пякол; 
ко десетки хиля/ш пътни
чески н товарни .превозни 
средства 
лорад Чирич, управител 
на митницата в Димитров 
град. В същия период от 
пашата страна са излезли 
85 000 чуждестранни и 
15 000 наши граждани.

Попитахме Чирич има 
ли опити за пренасяне на 
наркотици?

— Макар че сега вече 
пе му е „сезона” — има

Че- страпа
влязохапа

— Това не е голямо ко
личество, но за отбелязва
не е, че и сега, когато му 
е минал „сезона” се пре
нася- Това по-равно обик-изтъкна Ми-
повено ставаше от октом- 

на май. НиеТова са навици, които 
трябва да се менят, ако 
искаме градът ни да бъ
де по-хубав. Навиците тря 
бва да се менят не само 
заради жителите на гра
да, но и поради факта, че 
Димитровград е транзит-. 
но-туристическо 
през което в течение на 
годината минават над пет

ври до края 
инак се стараем движени
ето на моторни превозни 
средства и на пътници да 
става без застои, обаче
голяма е честотата, пък и 
горещото време ни създа
ва големи трудности — 
сподели Чирич.

малки от цената на някоя 
епидемия-място,

М. А.А. Т.

РЕПОРТАЖ

Път до сърцата ма хората
За тях — армейците, ня

ма невъзможно. И по 
принцип: винаги, където 
е най-турдно — първи се 
отзовават.

Това потвърди и бедст
вието в Бабушнишка общ 
ина. Същинска катаклиз
ма в Радининце. Инже
нерната част на старши
на Зоран Делибашич от 
7 юли до 12 агвуст разчис 
тва огромните наноси, про 
кара път до срутените 
къщи, установява връзка 
на това'село със света.

похвални и благодарствени 
думи
Кръстич, пенсионер и ня
когашен стопански деец в 
Бабушница, сега деен в
местната общност.

— Направихме общ обед 
и договор. И сега върви 
по график. Нито минута 
застой, нито дума на не
доразумение.

ст и .такова усърдие, като 
че ли са несъвместими. А 
тъкмо всичко това е сля
то в една мъжественост, 
която ще победи. Непре
менно! Както е известно, 
че селото отново ще бъде 
свързано със света.. .

В Стол заварихме и пред 
седателя на ОК на СК 
Алесандар Панчич и пред 
ателя на ОК на ССТН 
Ратно Младенович. Не, не 
са дошли за надглеждане. 
Просто да _ видят как вър 
ви работата и да попитат 
трябва ли нещо да се по
могне, да видят има ли 
нещо за спешно решава
не. Техният разговор с 
армейците и селяните е 
делови, приятелски.

И ето още една гаранция 
за успеха (на акцията: 
щом всички действуват ка 
то едно, щом няма „под
чинени”, а разбирателство 
и договор — ясно е: ице 
е спорна работата!

Напускаме с. Стол, а 
над него връх „Стол” се 
е смълчал и озадачен пот
репва, стъписан от сила
та на армейците и маши
ните, които уверено про 
карват новия път.

споделя Сретен

— В с. Стол сме като у
дома си, приели са ни ка 
то най-близки — заявява 
старшина Зоран Делиба
шич. -т— Няма въпрос, за 

Същата част намерих- който не може да намерим 
ме в с. Стол, в което път- общ език. Разбираме се. 
ят и мостът, съврзващ се- Помагаме си. И другарува 
лото с общината, са отне- ме. Доволни сме от при- 
сени. Мощните машини ема, от сътрудничеството, 
пробиват околвръстен път от всичко, с което селяни
на дължина от един кило- те правят да улеснят из- 
метър. Работният ден пълнението ни на тази не- 
трае от седем до 21 часа. лека задача...
Сиреч от сутрин до мрак!

Разбирателство и договор — гаранция за успешна 
работа

граници и предели. единицата на старшина 3. 
Резултатите са внушите Делибашич ще остане до 

лни: в Радининце са „объ 
рнати”, разчистени и пре-

Същото потвърждават карани над 25 куб. метра метра 
За селяните от Стол път багеристите и работещите скална маса, наноси, пръ А до тази дата ще се прик

машини ст. Разчистване, извозва- лючи и останалото. 4 
не, прокарване на пъти- Гаранция за това 
.ща, почистване на.дворо- мошните 

Славко ве. С една дума: създава
не на основни условия за 
живот.

В Стол се работи усиле- 
тук няма ни делник, 

ни празник. Има труд ( и 
позйават само труд. Според плана

31 август. Вече са проби
ти и насипани над 4 600

околовръстен път.
ят.е пулсиращата артерия, на товарните 
В медицината пресече ли Зоран Перван от Маглай, 
се артерията — спира жи- Динчар Ахмеди от Преше- 
вота. Армейците възста- во, десетниците 
новяват жизнената арте- Драгой от Подравска Сла- 
рия на селото и едновре- тина, Игор Останек от Тър 
менно прокарват път до бовлье и останалите. И тук 
сърцата на хората.

— За младите момчета чищто солидарност и вза- 
от Армията имаме само имопомрщ не

са
машини, неспи- 

мъжеращият им грохот, 
ственият изглед и сериоз
ността, с която работят 
армейците. Младоликият 
изглед на „войниците 
же да

една „малка Югославия" но: мо- 
толковаизмами: 

- млади, а такава Ст. Николовупорито-
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ПОЛОВИНАТА С ПОХВАЛИ 

И УДАРНИЧЕСКИ ЗНАЧКИ

ОТ „ГОРИЧКО 88" СЕ ЗАВЪРНАХА
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ БРИГАДИРИ

БОСИЛЕГРАД: ПОВОДИ» СРЕЩИ, РАЗГОВОРИ

Примерен войник 

н младеж /
От Съюзната младежка 

трудова акция „Горичко 
88" на 20 август в Дими
тровград се завърна дими
тровградската 
бригада „Братство и 
ство”. Макър и малоброй
на — тази година наброя
ваше само 25 бригадири 
— димитровградската бри
гада осъществи хубави ре 
зултати. Копаейки 
ки край; пътища, дими- 
тровградчани са осъщест
вили трето място в трудо 
вите" активности, докато 
в обществените дейности 
са първи, заедно с брига
дата от Сплит.

От 25 бригадири от ак
цията с ударнически зна
чки са се завърнали шест 
бригадири, а похвали са 
получили шестима, което 
е почти 50 на сто.

Ивана Младенова но. Фактът, че бях само 
момиче още повече, ме 
караше да работя за да 
не излезе после че съм 
имала „протекция”.

— Инак Ивана е учени 
чка от втори клас в Же- 

образова- 
телен център в Белград.

Саша Манов е завър
шил втори клас ОВО „Йо 
сип Броз Тито” в Дими
тровград и от септември 
ще продължи школуване
то си в млекарската шко
ла в Пирот. Бригадир е 
пръв път.

е вто
ри път бригадирка. Тази 
година в бригадата е би- ДРАГАН ЙОКИЧ, е ед

ин от тримата войници- 
граничари в поделението 
па Милунче Петрович в 
Босилеград, на когото по 
повод 15 август — Деня 
на граничаря бе присъ- невно се потвърждава. То 
депо най-голямото войни ва ги сполтява и не нап- 

признание-значка разно се казва, че войни- 
„Примерен войник". То- шкия колектив е като 
ва бе и повод да се срещ- едно семейство.

За войнишкия живот, Йо- 
кич казва, че представл
ява всеобхватно учили
ще, където всеки младеж, 
самоотвержно изпълнява 
всички задължения, ежед

ла единственото момиче. 
— Участвувах преди двемладежка 

един-

лезничарския

шко
канав

— Това дето съм на гра
ничната бразда ме прави 
ощд по-щастлив. Защото 
да бъдеш в първите реден 
вс е пазенето на територи 
алния
страната ни е общ и све
щен пълг. За нас няма не 
възможни задачи. Всичко 
сс изпълнява с висока съз ' 
нателност и отговорност.

А братството и единство 
то чрез изпълнение на те
зи задължения на практи
ка се потвърждава. Дру
гаруваме и когато сме на 
дължност и в свободните 
часове, а бдителността ни 
— със задоволство подче 
ртава това дето се казва 
ннто за миг не ни напуска 
още голобрадо момче.

— Догодина пак зами
навам на акция! Много 
ми харесва! А ударник се 
става със силна воля й ... 
доста мазоли. — И без се-

интегритет на

Тримата ударници
дене в канавките, допъл
ва го Саша Алексов, уче
ник от трети клас в Же- 

образова
телен център в Белград, 
стипендиант на Титовия

години също на акцията 
„Горичко 86” 
имам определен опит. Да 
бъдеш ударник трябва да лезничарския

така че

Как се става ударник е 
въпрос, който отправихме 
към трима от шестте удар 
ници.

имаш силна воля и да же 
лаеш това да осъщест
виш. Всичко друго е лес фонд.

— И аз съм за пръв Драган Йокичпът бригадир и мога да 
кажа че не е трудно, за
щото аз и Саша работех
ме и по-трудни работи. 
Ако работиш упорито — 

стигнеш до

пем с този тих и скромен • 
младеж, който тук на гра
ничната бразда с войни- 
цп-граничарн от различ
ни краища на страната ни > 
другарува и бдително па- 

от шестте ударници. зи суверенитета ма наше-
Сигурно е, че и отгово- ™ социалистическо и са- 

рнтр на останалите тр.ша ^управително общество, 
са подобни. Още повече I Драган Йокич е от 
ако се знае, че от тях Вояводшт. Роден е в Ко
пна и ветерани с по 12 пачпппа. По професия е
бригадирски акции. шлосер, а преди да дойде

н юНА с работил във фаб 
риката за бира в Панчсво.

Инак, йокич високото 
войнишко признание е 
заслужил с безрезервно из 
пълняване на всички въз
ложени задачи. За него 
другарите казват, че е мла 
деж с широка душа, с ог
ромна сиергня и разбира
телство. За това не им, би
ло трудно когато е тряба- 
вло всред себе си да избе
рат най-добрия за войни
шкото признание. Само 
хубави думи за него имат 
и командирите му.

лесно ще 
ударническата значка. 

Така говорят тримата

А. Т.в ДимитровградБригадирите на гарата

НА СМТА „ВЛАСИНА -88" В БОСИЛЕГРАД

— Присъдената награ
да е потвърждение за по
ложените ми усилия — с 
гордост изтъква Йокич. 
Не пропуска обаче да каг 
же, че наградата са могли 
да получат и други всред 
другарите му. Всички са 
изпълнителни. Всред тях 
няма лоши младежи и вой 
ннцн. Наградата го задъл
жава н занапред да пола
га усилия и ДЛ изпълнява 
свещения дълг към роди
ната. — Не ще ми бъде 
трудно, още повече да се 
старая н оправдая приз
нанието. Когато нещо се 
обича нищо не е трудно.

9
проблел* само на СР Сър
бия, по това е общоюгос- 
давскп проблем и че за 
бързото п ефикасно разре 
шаване са Нужни псеобщп 
усилия, е конкретни задъ 
лженпя- Още повече, че 
въпреки отделни мерки 
конто вече дават п резул
тати,
още е тежко н все още 
отделни виновници за то
па заемат високи постове, 
не само в САП Косово, но 
п в СР Събрпя пък п във 
федерацията. Отделно се 
влошава личната п имуще 
ствепа сигурност на сър
бите и черногорците конто 
живеят тук поради кое
то изселването е все още 
проблем номер едно.

Що се пък касае за про- 
ектоамапдмаиите за изме
нение па Копстнтуцияата 
па СР Сърбия, които вече 
са па публично

Костадинов

на проектоамаидмапите за 
изменение
ция&та на СР Сърбия и 

па дело зак- 
па 16 заседе-

Идейио-политичсското
издигаме на младите пред 
ставлява една от приори
тетните задачи па младеж 
ките трудови акции. На 
СМТА
редовно се провеждат 
различни видове младеж
ки трибуни, на които пред 
бригадирите и бригадир- 
ките, говоря'*’ обществено 
политически 
общината, 
публиката.

Копститу-на

провеждане
обсъж-лючепията

па ЦК па СКЖ за 
и Косово, говори Борис Кос- 

председател

под-
същсс-

дапе,
черга, че между 
твепмте изменения ео пред 
вижда п СР Сърбия

-88" пие„Власима
патадипов.

Комисията за жалби и
РК па ССТН

паоп-
положепнето вссдацялата си’ територия 

бъде
държава! т 
СФРЮ по-конкретно и яс 
по да се утвърди фуикци 
ята и на цялата терито
рия и по-ясно да се утпър 
дят суверенните права на 
I гарода
конто живея в нея.

лаквания при 
па СР Сърбия. Между ДРУ 

'гои изтъкна, че

като равноправна 
единица воб-гото

цествеио-политическо I о
положение па само в Сръ
бни, по въоби(е в страната 

трудно, по и

дейпи от
Iрегиона и ре

пи е доста
непреодолимо. За

бързо излизане от криза- 
добави той, нужно е 

идеи по-пол ити- 
па всич-

чтвъртъкВ миналия 
пред бригадирите от трета 

СМТА „Вла-

по-не и народностите,
та смяна на 
сипа -88" 
за акгуалното 
по-пол итичсско 
пие в страната 
Ст.рбия, с отделен преглед

А родината се обича над 
всичко -г добави накрая 
граничарят Йокич.

та,в Босилеград 
общсстнс-

положе- ки 
и СР ко па

Говорейки за провож-. по-глоямо
дано па югославската про- 

Косово, Коста- 
подчерта, че проб
на Косово не е

ческо единство
субекти, а преди всич- 

Стлоза иа комуиис-
грама за 
дипов 
лемьт М. Я.м. я.ии

тите.
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ДИМИТРОВГРАД
ПО ПОВОД 
САМОДЕЙНОСТ В

СЕКС,
ОПИАТИ,
СПОМЕНИ...

Защо протанане?
Веднага да кажем: вече .па: обогатяване на книж- 

навлизаме в последното 
тримесечие на годината, 
а приетата програма за оз- 
наменуване на 
дишнината на читалщце-

жносТи са останали псма- 
белязани!) и с оглед ма 
късото време (само три 
месеца) една ли; може ця
лостно да се изпълни. А 
дори и да се изпълни, 
въпрос е: какво ще б-ьде 
качеството па изпълнени
ето, тъй като е известно, 
че прибързаната работа от 
коле е била причина за 
Iюскомосапа работа!

Крайно е време комите
тът по ознаменуваме па 
100-годи111пня юбилей от
ново да се събере и при
еме спешна програма (с 
конкретни задачи и задъ 
лжеппя) за изпълнение па 
приетата вече програма!

Ст. Н.

ния фонд, особено със ста 
ри н ценни книги и публи 
кацин, изложба на книги

100-го- в културния център, по 
тур девите организации и 
училищата,
не на две тематични из
ложби на книги и нзлож-

НОВИЦА ИВАНОВ: „ДА ДРЪПНЕШ СИН- 
ДЖИРЧЕТО" (РАЗКАЗИ), „БРАТСТВО” 1988 Г.оргапизира-то и театралната самоде 

йност (приета още през ме 
сец март) не (или само час 
тично) се
Да Оставим настрана, че 
подготовките за този щби рчсски 
лей и програма е трябва-

След няколко книги на млади поети, 
Деница Илиева, Сетфап Манасиев и др., в 
библиотека „Изгрев" излезе през 1987 г. от пе- 

л/,рвата книга па още един млад автор 
Новина Илиев. „Да дръпнеш сииджирчето' (раз 
кази) за съжаление не бе забелязана от крити
ката па българската народност в Югославия-

Първото, което би трябвало да се запитаме 
след прочитане на кишата е: дали тя предлага 
нещо ново в прозата на народността? Отгово
рът е: да! Тази книга предлага новини във фор 
мата и в тематиката на разказа. Всички раз
кази на Новица Иванов са къси. Тази форма 
той поддържа от първите си стъпки в литерату
рата, а й остава верен и в първата си книга.

Тематично неговите разкази са разнообраз 
ни. В тях се срещаме с теми, които е докосва
ла Здеика Тодорова в своите новели: секс, опи
ати, контрабандисти. .. Вечните теми на писа
телите от българската народност в Югославия 
(любовните страдания, отношението село — 
град и пр.) докосва и Новица Иванов. Някои 
от тях отслабват книгата като цялост. Героите 
па неговите разкази са съпруги, баби, несвик- 
иали в градския живот, контрабандисти, жени, 
шофьори. . .

Книгата има две части: „Той е в крьвата 
ми" и „Аз съм в кръвта му". Първата част е 
писана в несвидетелска форма, а втората в 
„аз”-форма. В „Той е в кръвта ми” е включен 
по-малък брой разкази в сравнение с втората 
част, но те са много по-силни от разказите в 
„Аз съм в кръвта му". Темите са по-разнообраз 
ни, героите са необикновени, тихи хора, които 
отиват в по-голям град, контрабандисти, кръв
ници.'. . С особена сила се откровяват „Да дръ
пнеш сииджирчето”, по който книгата е озагла 
вена, „Земетресение", „Стълбите”, „Няма да спи 
ра автобусите” и „Старата брадва”.

като

'реализира, ба на стари документи, 
печат н пр. < наградим тво

чатконкурси за уче
ниците и младежта във 
връзка с юбилея, литера
турни четения н срещи па 
писатели млади автори, 
културо-художествсма про 
грама и др.

Както личи, програма
та е доста обемиста (въ
преки че не малко възмо-

ло да се приемат още през 
миналата година! Сега ос
тро изпъква въпросът: как 
во .може да се „направи до 
края на годината за дос
тойното' ознаменуване на 
този изключителен култу
рен юбилей?

Преди да отговорим на 
въпроса да си припомним 
какво е запланувано. Само 
дейният театър е трябва
ло да подготви две нови 
театрални представления, 
организиране на фото
изложба „100 години кул
турна мисйя на самодей
ния театър в Димитров
град", литературни вече
ри, репризи, гостувалия 
на самодейния театър в 
местни общности, госту 
вания на самодейния те
атри от вътрешността по 
повод юбилея и пр.

с
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Традицията задължава достойно ознаменуване (Сцена 
от пиесата „Банович Страхиня"

Библиотеката, като про
дължител на дейността на 
читалището, е предвидя-

ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ВЕДОМСТВА В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕД НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Броят на учениците намалява Във втората част предимно се говори 
любовни приключения и за спомени от загубе
на любов. „Стадионът" е разказ, който малко 
се различава от другите разкази. Героят в- него 
анализира хората, които както и той, са дошли 
на мач. На някои той дава

за

В ход са поправителните изпити. С нови учебни 
занятия и основното и Средно-профилираното училище 
ще започнат на 1 септември. Броят на учениците и в 
едното и другото училище намалява.

До началото на учебна- в детската градинка „Де- 
та 1988/89 година остават тека радост", която започ- 
още пет дена. На 1 сеп- на с работа, 
тември първият училищ
ен звънец отново ще при
зове учениците да заемат 
местата си в учебните 
стаи/ В основно учили
ще „Георги Димитров” и 
в образователния център 
„Иван Караиванов" в Бо
силеград се вършат по
следните подготовки. У 
двете училища вече се 
проведоха заседания на 
трудовите съвети, на кои
то бе направен договор за 
успешно начало на нова
та учебна година. Напра
вени са и годишни прог
рами за ^р^ота. Съответ
на подготовка се върши и

Басилов, същите все още 
не задоволяват нужните 
критерии, отделно в ма
шинната специалност. По
край това тук ще сс яви 
старият Проблем — недо
стиг ма учебни помеще
ния, поради което обуче
нието ще се провежда в 
две смени, а това пряко 
се отразява върху възпи
тателно, - образователния 
процес.

имена според акть
орите в мача, или според отношението им към 
1'ях, според външните и вътрешните качества: 
Антирефорко, Буре Марадона, Центрокасапи- 
нът, Спорт-Гьоте. „Таймс Скуер" е разказ, коц- 

проблемите
юрист от малкия град", неговите желания и 
възможностите му, когато се срещне с реално
стта в

то докосва темата за на „младия
Директорът на основно

то училище „Георги Ди
митров" Владимир Стои
менов ни уведоми, че та
зи година и четвърти и 
осми клас ще работят по 
новия план и програма. 
Новата учебна година се 
посреща и с нови пома
гала, които — както под
черта Михай-юв — ще до 
принесат обучението да 
бьде на гю-ьисоко равни
ще.

големия град. Чувствата на някои свои 
I ерои от разказите си той подкрепя с думи ог 
познати популярни песни на „Бщело дугме" и 
други: „Пусни нека филмът изтече", „Рондо", 
„Кръгът". ПоИ в-едното, и в другото 

училище броят на учени
ците ще бъде по-малък, 
но броят на паралелките 
вероятно ще бъде на ми
налогодишно равнище: в 
Основното училище 77 — 
от първи до четвърти клас 
46, в горните класове 31, 
а в

този начин той говори за душев
ното състояние и за мислите на героя: „Можеш 
душо, лажеш курво, лажещ взештице” („Ротъ

Като успешни разкази 
гата ще споменем , Апартаментът и стаичката" 
„Кръгът", „Таймс Скуер“ и „Содом и Гомор“. 

„Да дръпнеш сииджирчето"

от тази част на кни-

е книга на срав 
нително млад автор, но струва ни се, това е 
една от най-интересните и най-добрите книги, 
публикувани в издателство „Браство" през пос
ледните години. Може би и най-добрата...

средношколския цен* 
тър 13 — в първи й в.го- 
ри клас по 4 з трети — 3, 
а в четвърти — 2.

С нови учебни помагала 
ще започне и новата уче
бна година в Образовател
ния център, но според ду
мите на директора Ганче

Мила Васов
М. Я. ч
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Баскетбол —* 
дивизияФизическа култура ,®][>0/рД) МАЛКА АНКЕТА ПРЕД НАСТЪПВАЩОТО 

БОЛНО ПЪРВЕНСТВО ВМФД ВРАНЯ
регионална ФУТ

Гостите не 

дойдоха Ще успеят пи сега?засени™вСбеТрадЪРВЕНСТВО На СР СЪРБИЯ

Футболното първенство класиране. Само 
в Междуобщинскд- футбо 
лна дивизия Враня — тру
па „ЮГ", ще започне на 
28 този месец. В дивизия-

Димитровградчанн 

постигнаха 

хубави резултати

трябва
да го използуваме.

ЙОДРАН ГЛИГОРОВ:В продължение на пър
венството 
баскетболна

в регионална — За първите две места 
които водят в погорен 
ранг на състезанията ще 

футболни отбори, между Се борими ние и „Пчиня” 
футболният отбор 

Босиле-

дивизия мач
ът вДимитровград на „Сво 
бода" с

та ще се състезават 13
„Партизан"

Алексииашки рудници" не 
се проведе, защото гости-'' 
те ме дойдоха. Причината

от
които и 
„Младост

от Търговище. -Трети кан
дидат ще бъде „Моравац" 
от Владичин Хан. Все пак 
надявам се, че този

од
град. С какви амбиции ста 
ртуваг босилеградските 
футболисти е въпрос

за неидването им засега 
не е известна. Димитров
градският отбор постъпи 
според правилата:

ПЪТ
с ще (успеем. А защо и да 

който мнозина от любите не? Условията ни за 'тре
лите на футболната игра 
в Босилеград се питат, а

• Пеги Гюрова — в състава на СР Сърбия
ниров*г<и са добри. По-опиизлезе

Димитровградските ле- 
коатлетици продължават 
да ни радват. Ето и на 
последното първенство на 
Социалистическа 
лика Сърбия проведено 
на 20 и 21 август 
се класираха високо, а 
Пеги Гюрова е взета в 
състава на отбора на Сър 
бия, тъй като постигна

Каменова — Деянова и 
се класира 
място, като ведно поста
виха

па терена и след чакане 
от 30 адинути излезе.

Този мач, най-вероятно, 
ще бъде ' зарегистриран 
със служебен резултат от 
20:0 в полза на „Свобода".

тни сме за една състеза
телна година.

Шансът който вечр две- 
три години изпускахме са 
мо поради без отговорност 
сега не би'трябвало.

ГЕОРГИ 
(треньор) — Реално възмо 
жности и сили имаме да 
спечелим ако не първото* 
то поне второто място. С 
пграчкия потенциал 
между най-добрите в диви 
зията. Това дето досега не

на четвърто отговорът потърсихме от 
няколко футболисти:

РА ДЕНКО ЗАХАРИЕВ: 
— Крайно съм оптимист. 
Първото или второто мя
сто са наши. Най-голям 
съперник за това ще ни 
бъде „Моравац” от Вла- 
дични хан. Едно от тези 
две места ни води. в по
зорен ранг на състезания 
Защо да не използуваме 
това?

ИВАН РАНГЕЛОВ: —
Надявам, се че едно от 
първите две места можем 
да- спечелим.

Разбира се с по-голяма 
отговорност и дисципли
на. Впрочем ние като фут 
болен колектив имаме до
бър потенциал за високо

и републикански ре
корд за пионерки!

Мъжката щафета (4 х 
400 м) в състав: Коцев — 
Марков — Петров — Ко
лев се класира на шесто 
място.

Най-новият успех на ди
митровградските 
лети членове на 
ннчар" още 
твърди, че се касае за 
талантливо поколение спо

репуб-

Д. С.те ГЕОРГИЕВ:т
Футбол за Купата на Юго
славия (пионери и юно
ши)

твърде висок резултат в 
скок във височина (145 
см), сред което се нареди 
сред най-успешните леко- 
атлетици в републиката.

щафета 
4 x400 м) димитровград^а-

лекоат- 
„Желез- 

веднаж по- Пнротчанци
по-успешни

сме

успявахме да се класира
ме по-високо е отражение 
част на нашатаВ женската ртисти и за сериозна ра

бота на младия треньор 
Александър Марков.

неоргапн 
зираност, част на скромни
те ни материални усло
вия, а най-гол яма част от

ни застъпваха пионерките 
Еленкова Гюрова Димитровград, 20 август 

1988. — В надпреварата за 
Купата на Югославия за 
пионери п юноши димит
ровградските състави бя
ха по-слаби от съотвени- 
тс състави на „Раднич- 
кп" от Пирот, и пиротча- 
нцн минаха в следващия

Д. С.
пристрастното съдене на 
някои съдии.ФУТБОЛ

М. Я.

Неуспешно
начало

СЪВЕТЪТ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИ
МИТРОВ" В БОСИЛЕГРАД

публикува
кръг. КОНКУРСРезултатът от срещата 
на пионерските състави 
па „А. Балкански” н „Рад- 
ппчки” с 5:1 в полза ма 
„Раднпчкп", а при юноши

1. За един стажант-преподавател по музикално образо
вание с пълно работновреме, за неопределено време, 
за работа в подведомствените осмокласовн отделения 
па училището п то; в Бистър, Долна и Горна Любата 
п Горна Лпспна;
2. За двама стажанти-преподаватели по физическо 
възпитание и то:

а) Едип преподавател с пълно работно време за 
неопределено време за работа в подведомствените ос- 
мокласовп отделения- на училището в Долна и Горна 
Любата;-

ФК „Единство" (Бела паланка) — ФК „А. Балканс 
ки" 3:1 (1:1)

ге в регулярното време 
мачът завърши наравно 
— 5:5, а след продължени 
ята
ха да се класират в след
ващия кръг.

21. 08. 1988 г. , игрището маБела паланка,
„Единство". Зрители: 1000 души. Теренът тревист, вре- 

горещо. Голмайстори: Драган Михайлович в 10 
„Единство", а изравни на 1:1 — Зоран Христов 

На 2:1 повиши Зоран Дурмпшевпч в 53 ми 
от 3:1 постави в 81

мето пнротчанци успя-
мин. за
в 39 минута, 
лута, а окончателния резултат 
Зоран Христов.

Д. С.

Футбол па малка врата
получиха: Лстар Йоваповпч 

Горан Живич и Зоран Димитрие-
Ниш

б) Едип преподавател с 1/2 (половина) работно 
време за неопределено време за работа в подведом
ственото отделение на осмокласовото отделение в с. 
Бистър;

Жълти картончета 
от „А. Балкански" и

.Единство". Съдията Владко Дспков от Още един 

турнир р 

Димитровград

г.ич ОТ 
беше добър-

3. За един преподавател по изобразително изкуст
во с 5 часа. седмично през учебната 1988/89 година в 
гг.чеденнето в с. Бистър; ^ ,

4. За един преподавател по география със 7 часа 
'одмично в учебната 1988/89 година на работа в отде
лението в с. Долна Любата.

УСЛОВИЯ: предвидената училищна подготовка 
според Правилника за професионална подготовка на 
преподаватели за основните училища („Сле вестник на 
СР Сърбия бр. 29/68), да притежава необходимите 
качества^ за вършене па възпитателно-образователна 
дейност, да знае български език и да е зачислен на 
ведомостите на СОИ по заемане на работа.

Лични доходи — според Правилника за лични до 
ходи в училището.

Конкурсът е открит 8 дни, като се вземе в пред
вид п деня на публикуването му.

На почивка се отп- 
1:1.

Футболният отбор „Асен 
Балкански" игра в

сове.
де е резултат

нторбто полуирс- 
Балкапски" не

след- 
Милко Соко- Въвния състав: 

лов 6, Ми лова и 
5, Зоран В. Христов 6, 
Миловаи Тодорович 6, Са- 

Сипиша

ме „Асен 
устоя срещу агресивната 

белопаламчапи. Те 
по-добри и н

Стоянов

игра на 
бяха много 
резултат 
пор|снмс на 
те отбелязала още два го- 

димитровградчанн, 
шансове

Крумов 6,
Димитров 6, Тота Рангс- 
лов 6, Александър Станков 

Костов 5 (Зо-

ш Общи меката ко1 к|>сре1I- 
на Социналпстнчос-

на такова съот- 
силите — цп,я

кпя съюз В 
град п СОФК-а в Димпт-

Дпмптров-
6, Предраг 
рап Ц. Христов), Зоран 
Стефанов 5 (Емил Иванов) 
и Петар йованович 6.

ла, а
ровград в края на август 
ще организират още един 
турнир по футбол па мал 
ки врата.

Първият който се про
веде през юли излезе ус
пешен и тъй като интсре- 
совапнето за този спорт е1 
голямо, е взето решение 
да се организира още един

До 20 август заявки за 
участие в турнира еа по
дали 16 отбора.

макар че имаха
успяха. Дори грети- 
за „Единство" беше

не
ят гол
автогол па 3. Христов от 
„А. Балкански".

Във втория кръг в пс- 
август

В първия мач от новия 
футболен иолусезон „Асен 
Балкански"
„Единство" от Бела палан- 

мипа добре. В 
първото полувреме димит- 

някак дър

пагостува Заявления с доказателства за изпълняване на пред- 
неднните в конкурса условия се .изпращат па следния 
адрес: Основно учнлщДе „Георги Димитров", Босиле
град, улица Иво Лова Рибар бб, като се назначи: „за 
■конкурса”.

Непълни п закъснели модри няма да

деля. па 28
„Асен Балкански" ще гос
тува отборът па „Младо
ст” от Габровац край ГР-

па

ка и не

ровградчаии 
жаха
та, макар 
отбор имаше повече шан-

Ниш. се взимат вравновесие в игра- 
чс домашният предвид.Д- С.Димитър Ставров
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сатиРа * забава

Карикатурен екран: ИЗ „БЛЯСЪЦИ НА ОСТРО
УМИЕТО"

Приятелства
Г арниранои

Тия ДНИ ДОЙДС при 
сипатога мц от 
дека йс доктор за нскойс науЬе, ама я баш 
нега разбра па койс. Повел си и жеиуту и 
депата. А емнат га немаше.

„Кво да праим съга?" — питуйем бабу-

приятели мене приятел» на 
Белград.' Учеван човек. Рече

• Приятел, който е дости
гнал власт, е загубен приятел.

X. Адаме
• Приятелите са бароме

три, които отбелязват тем
пературата па наш Пя кре
дит.

ту, а ома ми рече:
„Мапчо, срам йс да му 

вечеру. Изведи га до мотел ат, 
райтс!"

турамо иашу 
г/а там вече-

■0. 5). Маргарита де Блесиигтън
• Приятелите са като дре

хите. Трябва да ги напус
неш, докато не са се изно
сили. Иначе те ще те напу
снат.

„Леле мамо, ко да га изведем, кве парс 
че ми требу, нали знайеш дека у вързолят 
има два- три милиона” . . .

„Ти га одведи — рече бабата — а синат 
ка дойде нема да жми, че ти даде парете!”

Иема кво: вати я госянинатога под

Бобан Димитров Без думи

Ж. Ренар
• Приятелите не са нищо 

неприятели, с
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ * руку, та у мотслат.

„Дете, реко, дай тука три 
по-стдлам!”

„А ти нема ли да вечераш?” — пита го
рянинът.
„Нема, пийе с бабугу не вече рамо! Доктур 
пи йе казал да не се претоваруйемо преди 
легагье.

вечере, амадруго, освен 
които сме сключили прими
рие, което не всякога се спа 
зва честно.Свенър« * *»

Дж. Папини

Преди 30 години един ясеновделец. Келнерът донесе вечеруту, тури Ьу кри- 
во-лево и све нещо си орати под мустак, 
ама не га разбра кво йе.

Тамън гоейете започеше да вечерайу, 
еве ти Ьи двоица дойдоше и почеше с не- 
кнкве пумпе да дидзайу прашуляк, напран 
се мъгла, йедва се видимо.

„Кво праите бре, човеци, не видите ли 
дека тия човеци вечерайу!” — окну я-

„Е стари, нийе смо от Пирот окани 
тука да запрашимо против свакикве гадин- 
Не!”

МОЛЯ БЕЗ ДОКАЧЕНИЕстар ергенин, се оженил за една пиротчан- 
ка> която току-ще завършила основно учи 
лище (осми клас). Момичето имало, дру
гарки които дошли след няколко години 
в Звонска баня и си спомнили за другар- 
рката от младини.

Направили й посещение в банята, но
бил

Без връзкн
тя била отишла в Звонци. У дома 
нейният мъж.

Попитали го 
та им. Мъжът им казал, че е на покупки 
в Звонци.

„А вие какво сте на нашата другар
ка?” — попитали те.

„Аз съм свекърът!”,— казал той.
Поседели малко и другарката 

ла, а „свекърът” веднага изчезнал.
Заразправяли се другарките за едно 

друго и те й казали:
„Всичко тука ти е хубаво. А и 

кърът” ти още е млад!”

Оповергавайки все по-честите забележ
ки, че посредством мадежката - коопера
ция в Димитровград хубава работа се по
лучава само ако имаш връзки, компетен
тните в кооперацияата казват, че това е 
далечно минало. За да бъде всичко край 
но обективно за всяко вакантно

тук ли живее другарка-

„Арно, арно, ама не може ли да поче- 
човецп да йеду, не видите ли дека пра- 

шакат пада на йеденгьето?”
кате

„Видимо, ама кво да гтраимо, 
„гарнирано”, нийе смо 
половина

а може иим дош място се
ползува „бомбе” (капела) па кому какво 
е щастието.

Браво! Така и трябва, ще рече всеки,
се намира

изокани у десет и 
и нийе си работимо работуту! 

Гледам вечерата преседе на госянина-
женуту му. Они гълтайу, ама 

лъчите им се върчайу надзад.
„Е, баремка нема да ни йеду комарци 

довечера!” — опита се госянинът да напран 
шал у.

тога и на за-само че най-често в „бомбето”„све-
само един кандидат!

Записал: Йордан Миланов А.Т.

„Море остави Ьи! Йедно време ка 
бъле йедеоше, нийе чекамо комшпйе 
отиду, па тъгай с бабуту узнемо 
мо с прашак църЬете!”

ни
да си 

да насоли- 
— реко я и сиЧЕРЕН ХЛЯБI М-петров 7^

МПСЛПМч

Имайу ли бре тия човеци акъл. УжЬнм 
овамо дидзамо 

се вечера. 
масе и има 

наполо-

туризъм че развивамо, а 
турло, та не може на раат да 

Погледа и къмто друЬете 
кво да видим: йеденгьето оставено 
вин недойедено, а йедън по йедън си из- 
лазе.

„Алал им вера на тия у ' мотелат! На- 
шли кико да прае стабштизацийу, 
по-мало да йеде!” 
сянинатога и

та народ 
— реко си я, па вати го-

реко:
те водим на „Компас”, там 

ие малко по-убаво, а сигурно не запрашуйу!"
„Айде че

Брягово Димитров. И ГЛаВеН И ОТГОВОРеЬ РеДаКТОР Венко Адрес ^Издателството: „Кей 29 декември" № 8,

• Г—^тесдк-
вич" № 72, Ниш.
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