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14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и
единство със сребърен венец
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст- '
вото и единството между
нашите народи и народности
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НЕ СМЕЕМ ДА СЕ ОТКАЖЕМ
ОТ РЕФОРМАТА
*

НЯМАМЕ
ДРУГ ИЗБОР ОСВЕН ДА ТРЪГНЕМ ПО ПЪТЯ НА КОРЕ
„„„ НИЕ
„
™
ННИ И ЦЯЛОСТНИ ПРОМЕНИ В СТОПАНСКАТА СИСТЕМА И РАЗВОЙНАТА
ПОЛИТИКА
На 11
септември т.г.
председателят на Председателството на СФРЮ Ра
иф Диздаревич откри тра
диционния
Международен панаир в Загреб. В
речта си пред изложите
лите от 75 страни и Юго
славия Диздаревич
наймного засегна въпроси за
предстоящата
стопанска
реформа у нас.

ни начинания, които пре
дставляват истински из
ход от икономическата
криза и сигурен път към
икономически
напредък,
Изхода от кризата вижда
мс в коренни и цялостни
промени в стопанската си
стема и развойната поли
тика. Ние нямаме друг
избор освен да тръгнем
по този път и всички сили да впрегнем в осъще
ствяването на тази цел.

— При сегашните усло
вия, подчерта председа
телят на
Председателст
вото на СФРЮ, ние се
определихме за радикал-

Не смеем да се врънем
назад. "Не смеем да се от
кажем от курса на рефо
рермата. Стопанската
форма, основаваща се на
пълно съобразяване с ико
закономер
комическите
ности, ще създаде усло
вия за свободно свръзванс на стопанските субек-

КАКВО ЗАСТРАШАВА
РЕФОРМАТА?
3а да може стопанска
та реформа да се прове
жда успешно, твърде ва
жно е да се създаде бла
гоприятен политически и
обществен климат. За съ
жаление мнозина не ис
кат да го разберат това
и не действуват в тази
насока. Действията, които се разминават с тази
голяма
потребност,
без
разлика откъде идват, застопанската
страшават
реформа и пречдт да се
постигне акционно едиист
во на всички в Югослаанга*
вия- Без единство,
жираност и отговорност
това голямо
нг. всички
начинание не може да се
последовател
реализира
но. Разбира се, същевременио е необходимо бързо разрешаване на политическите проблеми, които намаляват способността ни да извършим стопапска реформа. Положе (
нието в Косово „епремеиетабили*
ио трябва да се
най-важназира и това е
непреходна
та задача я
на
цялата
отговорност
страна.

ти в пялата страна

ВЪЗ

основа на икономически
те им интереси и пазарна
та, логика и по този на-

чии ще премахва изкуст
вените
бариери,
конта
ни върнаха назад. Така ще
се открие простор за раз
витие единният югослав
ски пазар да укрепва с
помощта на пазарната ло
тика, а «е с призиви. А
развитият единен пазар
ще бъде крепка основа
на нашата страна и си
гурно условие за преодо
ляване на
политически
те явления, които застра
шават единството ни.
на
П редседателството
СФРю постоянно преду
преждава, че обуздаването па инфлацията е същс
ствено условие и елемент
на стопанската реформа.
В момента това е и па
чип да се отбрани курсът па реформата, понеже галопът па инфлация
та го застрашава пац-сериозио и храни всичкп
отпори па реформата.

ПРИЗНАНИЕ ОТ НИКОЗИЯ
ЮГОСЛАВИЯ Е ИЗБРАНА ЗА ДОМАКИН НА
ч ДЕВЕТАТА СРЕЩА НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ
СТРАНИ
стр. 2
ОТ ТЪРЖЕСТВАТА В БОСИЛЕГРАД И ДИМИ
ТРОВГРАД ПО СЛУЧАЙ В СЕПТЕМВРИ —
ДЕНя НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ТЕЗИ ОБ
ЩИНИ ОТ ФАШИЗМА
БЕЗ ЕДИНСТВО
НЯМА
ПРОСПЕРИТЕТ
СТРЕМЕЖ КЪМ ПО-СТАБИЛНО СТОПАНИстр. 4 и 5
СВАНЕ
СОЦИАЛНО-КЛАСОВА СТРУКТУРА НА СК В
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА
стр. 5
БЕЗ СЪЩЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ
„ГАЛЕНИКА” В СУРДУЛИЦА ПО ДВА ПЪТИ
БЕШЕ ЦЕХ И ООСТ
КОЛКО ДИРЕКТОРИ; ТОЛКОВА „СВИРКИ”
стр. 6
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
стр. 8
ПАК НЯМА СРЕДСТВА
ОБЗОР
стр. 10
РЕФОРМА — БЕЗ РЕФОРМА

ТРИФУНОВИЧ ПРЕД
ОТ ИЗЛОЖЕНИЕТО ИЛ
БОГДАН
ЗА КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ

ПОЛИТИЧЕСКИЯ АКТИВ НА НИШ

Народът загуби търпение
ф Промените в Конституцията па СР Сър
бия трябва да се направят без отлагане върху
обновите на публичните разисквания • Контра
революцията в Косово наближава кулмшгацион
пата точка — осъществяване целта за етиичес
ни чисто Косово и с при:,иви за въоръжено въс
таиие10 Иа сборовете на солидарност се припие
„ат всякакви злипи • Към иска за конституциоини промени в САП Войводииа пе се е пристъпило
подготовки на публичпо демократичен път за
иите разисквания
пай-широк кръг тру
непоследова- , на
Бавиост,
и неспособност
дчщм сс и граждани
тел мост
цялата страна, особено в
орга
на / компетентните
^Република.
Те
пашата
ръководства
да
дой
ни и
търсят бързи и задълбодат до единни и качестве
чени промени във всичиай-теж
ни решения за
области па общестки
проблеми
в
страна
ките
живот, които ад е
'вения
Косово
до
икота — от
доведат до енергично пре
им
номичсската криза
, одоляввие причините и
снмо и доведоха до силна
контрапоследиците па
политическа мобилизация

Богдан Трнфуновнч
Косово,
револщипята в
до оздравяване па стоиш 1
ството, до укрепване еди
нството в Югославия н в
СР Сърбия, до коикрет-

но осъществяване на ли
чната
отговорност, пре
ди всичко на носители-.
те на функции, конто не
оправдаха оказаното им
доверие. Народът загуби
търпение години наред
да слуша общи
приказ
ки, и то често от същи
те хора във високите ръ
ководства, а от тези при
казкп да не последват пр
авп акции — каза Б. Три
фуновпч.
^
РЕПУБЛИКАНСКА КОНСТИТУЦИЯ БЕЗ
ОТЛА
ГАНЕ
Фактът, че
някои от
най-тежките проблеми на
Югославия, преди всич
ко Косово, не се решават
бързо, мито успешно, вл
сицената политическа об
(На 3-та стр.)

|

ПО

и

СВЕТА

В НИКОЗИЯ УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ
ЦИя нл НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ

МИНИСТЕРСКАТА

КОНФЕРЕН

Югославия е домакин на
Деветата среща

Н А с

а

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ЗА КОНФЕРЕН.'СЪЮЗНИЯ
ЦИЯТА В НИКОЗИЯ

Отговорност на основополо
жниците на движението

Започва нов етап в дей ствуването
на необвър
заните — трябва да се хване крачка с времето.
Необходимо е движението да се включи в голе
V
трансформации, които донася техиолож
Па заседанието на Съмито
:<>
ГЧ
юапня изпълнителен съката революция.
та декларация” е най-до
С приемането на няко
вет от 13 септември пред
ссда1елствувапо от -Браилко значителни докумен брата картина па новия
ти н решения, всред кои етап. В но-я се намират
ко Микулич, съюзният се
стано
то най-важното е в Бел най-зиачителпиге
кретар па външните раград да се проведе Деве вища от Белградската
боти Будим и р Лоичар ни
тата среща на необвър конференция (през 1961),
[| формира за хода и резул'V
Мипистерската
заните страни на най- всички актуалпи преди
| 1атите па
високо равнище, в Нпко звикатслстна, които съз
I
|
конференция
иа необвьрГ V. ■:
-Я: М
зия (в неделя) приключи дава мопяващата се све
! лапите страни, проведена
Буднмнр Лоичар
Министерската конферен товна обстановка, разве
! от 7 до Ю септември в
дряването, до решаваме
ция. на
необвързаните.
НикозияНа конференцията учас то па регионалните кри може да получи копсепизпълнитеСъюзиият
зус
потърси
сс
друг
кан
зн
и
па
крупните
свегоц
твуваха 95 членки на
лен съвст прие информадпдат
Югославия,
за
пи
проблеми,
всред
кон
движението и представи
зпачепието и усЦИя за
тели на 25 страни и дви то най-тежки са иконо която сс определиха пей
резултати
на
иешиите
чки
страни.
мическите,
финансовите
жения, които имаха ста
Конференцията и одобри
Нашият
съюзен
секре
тус на наблюдатели и 1г развойните. Определени
дейността па югославска
сто за модернизиране е тар па външните рабо
гости. Доминантна ори
та делегация- В тези рам
ти
Буднмнр
Лоичар
сл
ентация на конференция още по-зиачнтелно ако
ки, съобщи Съюзният сс
че
се има предвид, че под ед като подчерта,
та бе — необвързаното
кретариат
за информации
движение в съвременни ходите през шестдесети Югославия не е била кан
отделно внимание е посте международни проце те и седемдесетите годи дпдат за домакин па Де
ветено ма заключението
си да формулира и съв ни на този век не съот- петата среща и след ка
Югославия да бъде дома
ветствуват на сегашните
то резултатите па Конфеременните възгледи за
кин па Конференцията на
света, необходимостта да н бъдещите проблеми, по рейийята оцени с висока
държави
шефовете па
па
не се изостава зад време неже науката и техноло- оценка заблагодари
или правителства на не
то, не само да се разби гията налагат нови пъти -доверието към Югосла
вия- Това за пас е
из обвързаните страни през
ща.
рат всички изменения
1989 година и председаключителна чест И ДОПЪЛ
в света, който бързо се ПРИЗНАНИЕ НА ЮГОС
пителна отговорност, ка тслствуващ па движение
ЛАВИЯ
меня, но необвързаните
то след това.
В процеса на започна
за ТОЙ.
по-рано да се включат
де
Шефът на кипърската
в голямата трансформа тото модернизиране
ция, която донася техно легацията на Югославия дипломация Георге Яколожката революция в на показа изключителни ак ву с хубави думи говори
тивности и инициативи.
за основоположниците па
вечерието на 21 век.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА МО Това, покрай признание движението, особено за
го за досегашната роля
ролята и приноса па пре
ДЕРНИЗИРАНЕ
Югославската
външна
Тмто. Изразя
Определението за мо на Югославия в света и дседателя
вайасп убежданието на политика характеризират
дернизиране,
чиято цел в движението бе и най-не
причина всички членки ма двпже обективност и последова
е движението да действу посредствената
телност, политическа сме
ва по-ефикасно и по-прив пашата страна единодуш пието якову. подчерта, че
но да бъде избрана за до
Югославия с ролята си лост, която й дава4 въз
лекателно, не трябва да
.макин ма Деветата сре па домакин п председател
можност да бъде безпри
се търси в документите
от заседанието, макар че ща, и председателствуващ ствуващ „ще. носи факе страстна в становищата,
/ в почти всички „хар йа движението. Да при- ла на надеждите за всич коментира избирането на
полшим, имаше два офи ки наши 1 народи.” и че
тии" същото се чувству
Югославия за домакин на
ва. Най-видими пробиви циални кандидати за до движението под водачес
Деветата среща на необ
•макин
(Никарагуа
и
Ин
ство
ма
Югославия
ще
в това отношение се чув
найдонезия),
но тъй като продължи да крачи сме вързаните страни
ствуват в
„Никозийскатираж мият вестник на
та декларация”. Има ги се узна, че мито една не ло напред.
и в „Заключителния до
кумент", в неговата поли
тическа, а повече в ико
номическата част. НайРешението на Министерската кон страни има огромно значение, защото
много ги има в решение
ференция в Никозия Деветата среща движението на необвързаността, което за формиране на Ми
на необвързаните страни да се пррве- то се определи за извънблокова полинистерския комитет за по
де в Белград намери широк отзвук в тика, обединява днес около сто страдобряване действуването ,
света. Предаваме някои реагирания- ни или над 2 милиарда души. Само в
на движението- В това
АГЕНЦИЯ РОЙТЕР като съобщава, ООН тези страни разполагат с две
важно тяло са избрани
че решението Югославия да бъде де трети от гласовете.
представителите на стра
вети пореден домакин на Конференци
ните, в които са проведе
ята на необвързаните страни изтъква,
ВЕСТНИК „ВЕЛТ" (ГФР) изтъква,
ни досегашните осем ср
че Югославия през последните някол че Индия, Египет и Аржентина са ока
ещи (Югославия, Еги
ко месеца, се стреми да вдъхне- нов зали най-голямо влияние Югославия
пет, Замбия, Алжир, Шри
живот на движението на необвързани да поеме ролята йа домакин на след
Ланка, Куба, Индия
и
те. Тя позовава движението на необ ващата среща на необвързаните на
Зимбабве).
вързаните да бъде по-ефикасно, .прео най-високо равнище, а италианският
Макар ,че
определени
долявайки атмосферата на „студената вестник „АВАНТИ” пише, че избираето за модернизиране на
война", която владееше по времето, нето на Югославия за домакин на
движението с нови идеи
КТадиГмОСКВТА пГчУГаТГомеи КонФеренчИята «а необвързаните пред
иай-цялбетно се потвърди
ставлява нов опит на необвързаното
в генералната дебата и
тара си по този повод, че всяка среща движение да се потвърди като незави
в общата атмосфера, ст
на представители на необвързаните
сима сила.
рува се че „Никозийска-
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ПРИЗНАНИЕ НА ЮГОСЛАВИЯ

СТРАНИЦА 2

1

Изхождайки от трайтшто определения на Ююславия за по.титика . па
отговорно
меобоързване,
стта която има като една
ос I ювополож и и чките
о*г
па движението и положи
тел ното значение което
провеждането па Конфсренцнята би имало за мо
;кдународното положение
па Югославия- Оцепявакато изключително
; к I
важни събитията н промспите до които се стига в света, Съюзният изпълнителен съвет заклю
чи да предложи на Пре
дседателството на СФРЮ
и на Скупщината на Югс
славия да организират Де
ветата конференция на
най-високо равнище на
необвързаните страни в
ЮгославиянзпълнитеСъюзният
лен съвет също предложи за тази цел да се сви
ка заседание на Съюзния
съвет в Скупщината на
СФРЮ.

кипърските гърци „Фи
лелефтерос".
В уводни ка на този не
зависим
ежедневник се
изразява задоволство за
рад избирането на
„Ти
това Югославия— стра
на водач в основаването
на движението4 на необ
вързаните, която
необ
вързаността прие
като
своя официална полити
ка”.

Последователността и
обективността на
Югос
лавия и не:йната .безпри
страстност в преценява
нето на положението й
дават възможност всич
кк свои становища да из- .
нася в унисон със свои 4
те принципни
определения, а не според това
колко нейните решения
ще задоволят едната или
другата страна, изтъква
коментаторът на в. „Фи
лелефтерос"
заключвайки-, че опитът който при
тежава Югославия има
всички необходими к,ачества да поеме ролята
на председателствуващ в
движението за да може
то да бт,де още
по-ак
тивно и по-присъщо на
международната сцена.
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контрареволюцията.
Ня
кои
становка и тн доведоха
„а .решения. в съществу
доведоха
ващата система се ппкя.
дотам, че енергичните про
за\п
тестп п
заха неделотворителни в
п искания на найосуетяването на
най-гол
широките народни маси
ЯМата опасност - Гонтра
в СР Сърбия да бъдат пореволюцията в Косово,
остри, отколкото в други
к°ято отдавна мина фаза
среди. Това обаче не зна
та ма и ндоктрйнирайе и
чй, че в нашата Републи
демонстрации и се приб
ка, както и в други релижава към кулминация
публики,
не се полагат
осъществяване целта
усилия ускорено да
се
за етнически чисто Косо
решават
икономически
во и призиви към въоръ
те, социалните и останали
жено въстание.
те проблеми.
Бюрократичното равно
Неотменимостта на пре
душие на
много полити
дложените конститущюнчески фактори не успяха
1ги промени
налагат
и
да разклатят на многого
дълбоко обоснованите ко
дншпите мцогобройии жа
нституцнонно-правни
и
политически причини. Не ( лби на хората свидетелствуващн за лични и се
отдържимо е, че СР Сър
мейни
трагедии,
непра
бия нито в една- същест
вдини и терор, мирните
вена област на обществе
протести, па ни масовите
ния живот не е учредена,
сборове на
косовските
нито ]Сюже да функдиони
сърби и черногорци и др
ра като единна републи
угн народи и народноска, дори и по
отноше
ние на елементарните дъ
ржавни функшш, които
има всяка друга репу
блика в Югославия- В то
зи смисъл говорим за съ
ществено
неравноправно
положение на СР Сърбия
У''У
като република. Това е
безспорен и неопровергаем
правен и политичес
ки факт.
Колко пъти още тряба да се повтори, за да
• е схване несъстоятелно
стта на съществуващите
конституционни решения
з СР Сърбия? Дали тря
бва да се дочака
първо
да се изселят под натиск
всички сърби и
черного
Д-р Богдан Трифунович
рци и така да се осъщес
тви една от най-мрачните
ти, които се солидаризи
цели в стратегията на ру
основател
рат с техните
шене па Югославия? Та
ни искания- Техните про
зи мрачна контрареволютести може да спре само
ционна стратегия се осъ
бързото и радикално из
ществява вече 20 години.
менеиие на съществува
лицето
а открито пред
щото състояние, и то с
про
на цяла Югославия
премахване ма причините
дължава от 1981 година,
за косовската драма, а не
успех.
и то с по-гол ям
някакви палиативни, мер
отколкото всички мерки
ки от арсенала па вербал
държа в
на най-висшите
пата-или хартиената демо
орга
ни и политически
крацияни на Югославия и САП
ф Свързването па
пу
Косово за осуетяване на
ЗА АМАНДМАНА ЗА ЕЗИЦИТЕ В СЛУЖЕБНА
УПОТРЕБА
- АмандманъТ, който говори за. езиците .. служ
конципиран с намерение
ебна употреба наистина е
в областта
принципът на националното равноправие
езиццте да сс защити от
иа служебната употреба на
живот. С тонякои нападки, които имаме в реалния
на
ямандмаи сс прави опит да се окаже защита
спъбохърватския език, който в една част от тсрит -

Я*

*=

=

лично
които роден език е
към народите па Югославия, на
сръбохърватският език, бяха изложени иа неприятникакво зас
пости. Следователно, тук не се касае за
тпашаване правата на народностите . Непоколебимо е
с ГзГщето и на СР Сърбия и „а СФРЮ за пълно

—г:,гг.:»иг
;г=,: - ™ ,;г=.

конституционните промени
те с
Трифунович.

‘*

Р

бличните разисквания по
проектоамандманите
на
Конституцията на СР Сър
би'Я с тези сборове, как
то и търсене на доказаТе
летва за твърдението, че
това са дирижирани об
лмцм ма •; натиск и мани
пулация с неволите на ко
совските С7,рби и черно
горците, предназначени за
промени в
Конституция
та, са привиден опит пу
бличните разисквания да
се занимават с нещо дру
го, а не. с предложените
амандмански решения.
КОЙ
ДОНАСЯ
„СУМ
РАК НА, ПОКРАЙНИНА
ТА”

ЕДИННИТЕ
ФУНКЦИИ НА РЕПУБЛИКАТА В ОБ
ЛАСТТА НА
ОТБРАНАТА, ДЪРЖАВНАТА СИГУР
НОСТ, СЪДЕБНАТА ЗАЩИТА, МЕЖДУНАРОДНИТЕ
ОТНОШЕНИЯ И ЕЗИКА В СЛУЖЕБНА УПОТРЕБА
РАЗШИРЯВАТ РАВНОПРАВИЕТО НА ХОРАТА В
ЦЯЛАТА РЕПУБЛИКА
— Манипулира се, че с единните функции се
иска да се обезпечи преливане на дохода от САП Войводина за покритие на^ Металургическия комбинат
„Смедерево” и подобно, което не е нищо друго, но
парафраза на сепаратиския лозунг „Трепча ради — Бе
сград се гради”. При това се забравя, че единните
функции на Републиката в областта на народната от
брана, държавната сигурност, съдебната защита, меж
дународните отношения, езика в служебна употреба
и т.н. с нищо не накърняват съществуващите права
на трудещите се и гражданите, на народите
и на
родностите и на автономните покрайнини, но напро
тив, те ги разширяват и обезпечават тяхната защита
и равноправие, без разлика в коя част на Република
та живеят. Тенденциозните тълкувания на Проекто
амандманите на Конституцията на СР Сърбия, неко
ректната им интерпретация и едностранчива аргумен
тация няма да уверят народностите, които живеят в
република Сърбия в това, че измененията в Консти
туцията ще им отнемат спечелените права — подчер
та д-р Трифунович.

ф Ясно е като ден, че
предложените
промеии
не означават застрашава
не на автономията, нито
стесняване на суверените
права на трудещите се и
гражданите, на народите
п народностите, но тък-

говори на политическия

актив на Ниш и региона

\ш тяхното по-пълно га
рантираме и защита и от
страна па органите на Ре
публиката.
ф На разми начини
се
промъква гезиса, че пре
дложените решения в
П роектоамандманите
до
вежда по двъирос поло
жението на народностите
Упорити са усилията па
някои
хора,
наистина
без никаква коиституциопмо-правпа и конкретна
аргументация, че в пред
ложените
амандманк те
се намират цеитралистически п унптаристически
тенденции, които що от
немат автономията иа по
крайнини те п че застраша
ват правата на мароднос
тите, които в тях живеят.
за
И тук става дума
нещо, което с много по
лошо от замяна па тези
еитс. Прави се опит ' да
неспокойствие
се внесе
между народностите и от
блъскващо
отношение
К7,м предложените кон
ституционни промени —т
и по цената ма по-иататъ
влошаване ца мож
шпо
ещото
думащ юпалните
пия- Всички решения в
П рое ктоам а идм ан и ге
из-

хождат - в пълна степен
от основните
стойности
ма нашето социалнстичес
ко общество,.'между кои
то безспорно един
от
първите е и принципът
па пълно национално ра
вноправие.
Няма никой
възможността да посочи
пито
едни ред в
тези
амандманп, където се до
вежда под въпрос то
зи принцип. Впрочем ре
шепията се отнасят
до
други области на обще
ствения живот.
ф Нс сс залъгваме, че с
промени в Конституция
та на СР Сърбия и Кон
ституцията иа СФРЮ .ще
решим
всички наши пр
облеми от всякакъв вид
дезимтеграцшт, намалява
ме ма
производството, •
стандарта изостряне па
социщшите
разлики до
нарушените
1 тщюиал ш I
отношения и контрарево
люция 11 Косово, понеже
пе само
коиституционпият текст е произвел та
кова състояние. Но про
веждането иа промените
в Конституция на СФРЮ
и па СРС в договорените
срокове и на линията

на изискванията от пуб
личните
разисквания, е
едно от съществените пр
едпоставки за излизане
от кризата, за бързо из
менение на положението
и сломяване
съпротиви
те на онези сили, които
от периода на публични
те разисквания по Крити
ческия анализ и заключе
ни ята на 13-то заседание
на ЦК на СЮ1К правят
всичко да продължат по
ложението, в което
за
промени само ще се го
вори и договаря, докато
икономическите,
полити
ческите, социалните и
всички други
условия,
ако още протакаме, ще
станат такива, че никак
ви прогресивни промени
повече не ще могат
да
се проведат.
Затова изключително
важно е, към предложени
те конституционни про
мени, а до предстоящата
цялостна
конституцион
на реформа, ускорено да
се работи и върху рефор
мата на стопанската система. по и върху промени
те и върху 4 осъвременя
ването на метода и пачи
работа на Съюза
иа на
иа комунистите и на ос
таналите субективни сили. Само с интегрална рс
форма в тези три сфери
кризата, която с инерция
та на натрупалите се про
блеми, ми тласка в ненз
вестност, може да се спре
и да се строи социалисти
ческо общество с модЪр
по н ефикасно стопанст
во, която ще стопанисва
в условията иа единен
югославски пазар с петни
ско
‘самоуправление,
с
по-малка
професионална
и с по-евтина държавна
органнзацня и админист
рация. с по-гол ям
стан. дарт иа трудещите се —
каза накрая Д-р Богдан
Трифунович.
СТРАНИЦА 3
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БОСИЛЕГРАД: ПРОФЕСИОНАЛНИ И ВОЛОНТЕРИ

ОТ ТЪРЖЕСТВЕНО-ДЕЛОВАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В
БОСИЛЕГРАД ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА

Закъснение илн незадъл
жително заключение?

Без единство
няма просперитет
Доклад посветен на 8 септември — Деня нп ос
вобождението на Боснлеградска община от фашизма,
изнесе Васил Такев, председател на Общинската скуп
щина в Босилеград. Спаскй Спасков, председател на
Изпълнителния съвет към ОС, говори за осъществяването ня Резолюцията за обществено-икономическото развитие на общината през 1988 година. Дадена
подкрепа на инициативата за въвеждане па местно
самооблагане.
Традиционната сесия на II повече и по-добре,
отговорност,
по-голяма
скупщина
Общинската
в Босилеград по повод 8 единство и мобилност, пр
септември — Деня на ос еди всичко на тези кон
вобождението на Боснле то са носители на разво
градска община от фа нните програми.
шизма (състояла се на
В доклада си Такси от
8 септември, освен тър
внимание посве
жествен имаше и делови делно
характер. В първата, тър ти н върху предстояща
жествената част на сесп та активност на проме
ята, която откри Данка ните в Конституцията на
Стоянова, председател на СР Сърбия. Утвърдените
преектоамандмани в Кон
Обтцествено-политичес- •
Сър
кия съвет към ОС доклад стнтуцията на СР
по повод 8 септември — бия чието публично об
съждане започна и в на
Деня на освобождението,
изнесе Васил Такев, пред шата община, откриват
седател ■ на ОС в Босилег- път и СР Сърбия да се
У>ч
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„Чарапара": Стремеж за високо качество

(

рад. В доклада си той
подчерта: — През послед
ните 44 години на свобо
ден живот в социалисти
ческа Титова Югосла
вия, постигнато е много
е икономическото и об
ществено развитие на об
щината. Всички сме сви
детели на осъществени
те резултати в развитие
то на стопанството, обра
зованието, културата и
физическата култура, в
областта на детската и
социална защита, в об
ластта на здравеопазване
то. Резултатите от мина
логодишния ни празник
досега също са значител
ни и видими. Всичко то
ва е осъществено благо
дарение на правилната по
литика на СЮК и СКС,
готовността на основни
те организации на сдру
жения труд от другите
среди и всестранната и
щедра помощ на широката
общност, както и
на усилията на всички
субекти в общината. Ис
тина е обаче и това, Че
сме могли да постигнем
СТРАНИЦА 4

учреди
като държавна
обществено-политическа
общност в чийто състав
-ще действуват двете ав
теномни покрайнини. Със
сем е нормално и СР Сър
бия както и) рутите репу
блики, да осъществява
всички своц конституци
онни функции на цялата
си територияГоворейки за твърде неза
видното положение на Ко
сово, председателят на ОС
в Босилеград изтъкна че
трудещите се и гражда
нйте в Боснлеградска об
щина не могат да оправ
даят бавното му разреша
'ване. — Спрямо контрареволюционерите, сепара
тистите, бюрократите и
всякакъв вид врагове не
трябва да имаме милост
и да се чака. Трябва да
се предприемат, съгласно
желанията на народа,
Конституцията и закона,
конкретни мерки за опа
зване на мира, братство
то и единството па Косо
во. Защото, без мир и ед
инство на Косово, няма

Преди дш> шеш. » ~
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да*

новина
го IIа
ми
в
обществено-политичес
лоград взе решение, споките организации — пре
„най-подробно
ред което
ОбщинсА'
да
се
утвърди броят дседателят на
^Л
кия синдикалеи съвет.
на функционерите на попредседателят и секретар
стоянпа работа във всич
кц
обществено-политиче' ят па ОО па СУБНОР фу
ски организации и в Об
нкциите си изпълняват
и
11(П иск ата скупщина,
врлоитерски (още преди
там където с възможно заключението на Предсе
функциите
да
се
изпълня
Щ/
дателството на ОК). С цел
ват волонтерски".
да се намалят разходите
Безспорно с, че заклю
чсиисто па Председател ■ от воло! перскиге добавь
стното Па ОК па СК бе
чии доброволно се отка
сред мероприятията за по
за секретарят на Предсе
следователно
осъществя
дателството на ОК на
нане па становищата на
Спаско Спасков
СК. Волоптарски добавъч
Осмото и Деветото засе
ЦК на СКС.
дапис на
ли почти една година
да има и в БосилеградсБез оглед това, членовене получава и секретарят
ка. община и навред в Ти те па СК и останалите са
на Председателството на
моуправителни сили в те
това югославия — подОСС. Очаква се от начало
■
зи
организации
и
ОС
черта накрая Такев.
досега не обсъдиха въпро то на идващия месец да
В продължение на дело са и не взеха съответни
се извършат и известни
вата част на . сесията, на решения- Дали се касае
изменения в органите на
закъсне
която присъствуваха и за небрижност.
общинското
управление,
представители от органи ние или за заключение,
по-точно два секретариа
зациите на сдружения тр което не задължава...?
уд, делегатите на 1рите
съвета разискваха вър
Когато се касае за осъществяването на ста
ху информацията за досе
новищата на Осмото и Деветото заседание на
гашното осъществяване
ЦК на СКС трябва да се подчертае и следното: в
па Резолюцията за обще
Боснлеградска община досега не са предприети
ствсно-икономическото ра
конкретени мерки и активности за формиране
звитне на Боснлеградска
на съвместни служби за две или повече общиобщина в течение на на
ни, какъвто е досегашният случай с действуване
стоящата година, която
првозащитник на самоупто на обществения
изнесе председателят на
равлението или на общинския прокурор, на при
ИС на ОС в Босилеград,
мер. В това отношение няма инициативи и от
Спаско Спасков. След то
съседните общини.
ва делегатите на трите
Отговор на въпроса е та (секретариатът за об
съвета на ОС в Босилегщо управление и обще
До
рад приеха проектореше трудно да се даде.
ствени дейности и секре
/ние за изменение и до него може би ще се стигне
ако се има предвид как тариатът за стопанство,
пълнение на общинския
финанси, урбанизъм и
во е положението, т.е. кол
бюджет, и дадоха подкре
комунална дейност) да
ко функционери са на
се обединят в един — се
па на инициатива да въве щатна работа, а колко по
__
кретеарнат за управление
ждане на местно самооб лучават волонтерски до
и
общи работи. В това
бавъчни.
Професионално
лагане на общинско рав
отношение се очаква да
нище, средствата, кои функциите сега изпълня се намали числото на
председателите
на
то да се използуват за ват
функционерите.
разрешаване на комуна ОК на СК, ,ОК на ССТН,
При приемането на зак
лно-битовите проблеми в/ ОК на ССМ, Общинската
Председателлючението
скугццина,
Изпълнителместните общности.
ния съвет на ОС, секре ството не взе решение
М. Ятарят на ОС и секретари до кога този въпрос да
се обсъди, т.е. реши. Има
йки обаче предвид не
обходимостта от намаля- /
НА 25 СЕПТЕМВРИ
ването на всички видо
I
ве разходи, т.е. от незаба
вната нужда за разтовар
ване на стопанството вре
Последният тазгоди от югославска страна
ме за разтакане няма. Без
шен събор н а югослав
ще участвуват Биляна
оглед, че в обществено-по
ско-българската грани
литическите организации
Йевтич,
Александар
ца ще стане на 25 сеп
/подчертават, че в тях ня
Илич и Драган Еленгември в Димитровгр
мат какво повече да ико
ков с оркестъра при
ад. Съборът ще бъде
номисват,
че числото
КХД „Георги Димит
функционе- ■
на щатните
открит от 7 до 19 часа ров" в Димитровград.
югославско време.
рн съответствува с кри
В програмата ще учас
териите на органите 'в
твува и Миле ИваноЗа съборяните ще
републиканските общест
вич,
първи акордеобъде изпълнена и съв нист в Югославия за
вено-политически органи
зации. Защо тогава зак
местна
културно-заба 1986 година.
вна програма, в която
лючение?
А. Т.
В. Б-

хч,

т
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Граничен събор в Димитровград
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ОТ СЕСИЯТА НА

ОБЩИНСКАТА

СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

Стремеж към по-стабилно стопанисване
• Връчени Септемврийски награди и признания
• В работния Дял на сесията на Общинската скупформации™6"“ РеДИЦа ЙКТуаЛНИ °™ и ™Тази година сесията на
от
шните в региона, а
Общинската скупщина в
ч предстоя щата
стопанска
Димитровград
по повод
реформа се очаква да. се
Деня на
освобождениесъздадат нужните предпо
то
Ос ми септември —
ставки за още по-стабил
имаше тържествен и труно развитие занапред. Ве
ДОВ дял. В
~ първия дял
Дно с тези мерки — е не
на сесията, който се прообходимо да се
окаже
веде в голямата зала на ■ пълна
подкрепа на пред
Центъра за култура пред
ложенцте
конституцион
делегатите и гостите док
ни амандмани в Сърбия,
лад за приноса на Дими
защото същите ще бъдат
тровградска община в бо
гаранция за провеждаме
рбата и следвоенното из
на стопанската реформа.
граждане
реч произнесе
СЛАВА
ТОДОРОВ, пред
седател на
Общинската
скупщина.
Спирайки се върху, ра
звитието на
общината,
Тодоров между
другото
изтъкна, че Димнтровгра
лека община е сред оння стопански
изостана
ли^ общини в СР Сърбия,
кеято вече
осъществява
положителни
резултати
в
стопанско-икономичес
кото си развитие. Осъще
ствяват се задачите
от
средносрочния
развоен
план, а
слабостите
се
премахват, така че
сто
Ксзкс Стоянов — Чапаев
панството
вече се стаби
В края на тържествена
лизира. Дори и ония тру
дови
организации
като
та сесия на най-успешни
трудови колективи
бяха
„Циле”, „Братство”,. „Мевръчени
традиционни
талац“, „Сточар“ и „Град
те Септемврийски награ
ня", които по-рано труд
ди и признания, а и при
но вървяха напред, се ста
знания, с които удостои
билизират.
граждани от нашата об
Но и покрай това, под
щина Председателството
черта Тодоров, не можем
па СФРЮ.
да кажем, че всички тру
дности са
преодоляни.
ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА
Има още много пробле
ОСВОБОЖДЕНИЕ НА
ДИМИТРОВГРАД
ми, които
трябва да се
Тържествената сесия на
разрешат.
Общинската скупщина в
В сравнение с 1987 годи
Димитровград по тради
година, в настоящата
ция се използува за връч
на димитровградското сто
ване на септемврийски на
по-успепанство е сред-

гради и признания на зае
лужили работници и дея
тели от общиМата. Тази
година председателят на
Скупщината Слава Тодо
ров връчи четири ембле
ми, осем дщтломи и девет
похвали.
Емблеми получиха: мит
ническият пункт „Гради
на”. Регионалната самоу
правителна общност за
горско
стопанство
от
Ниш, службата за бърза
медицинска помощ при
Здравния дом в Димитров
град и Милько Филипопич, доскоро председател

приема високото отличие
па Фонда за подтик разви
тис на изостаналите кран
ща в СР Сърбия.
Дипломи получиха: Ми
лутии Ташков от „Свобо
да”, йован Василиев, сел
скостопаиски производи
тел от Драговита, Добривое Симонович, командир
па граничните единици,
Миленко Костмч, МИЛИЦИ
опер, Милан Каладжийски, началник в органите
на управлението, Саша
Сгапулов от младежката*
организация, Виолета Пе
йчева от гумарата и Ва
сил Каменов от мптпица-

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
НА ОК НА СК В ДИМИТРОВГРАД ЗА
ТУРА
НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СК. В ОБЩИНАТА

та. Похвали получиха: Ми
одраг Станоевйч, милици
онер за контрол на мина
ващите границата, Брана
Велков зает в „Сточар”,
Маргарита Ставрова Петрушин Костов и Сава Ива
нов от гумарата, Грозда
Голубова от „Свобода",
Йовица Антич от ТО „Бра
тство", Иван Андонов от
„Градмя" и Часлав Мано
илов зает в общата служ
ба при О Кпа СКС в Ди
митровград.
НАМАЛЯВА СТОПАНСКА
ТА ПРЕСТЪПНОСТ
В трудовия Дял на се
сията, който се проведе
в залата на Общинската
скупщина, председателствувана от ЙОВАН ЕЛЕН
КОВ,
подпредседател на
ОС, делегатите обсъдиха
няколко отчета и инфор
мации: за проблемите по
водоснабдяването на Ди
митровград
и някои се
лища в район Забърдие,
за жътвата и вършитба
та, за хода на престъпна
та дейност в първите се
дем месеца на годината
и др.
Следствие • продължите
лния засух изворът в с.
Петърпопинци намалил во
додайността си с 40%, та
ка че недоимък на вода
чувствуват
Бребевница,
Пъртопопинци, В. Одоров
ци,
Гуленовци и Радейна. Набелязани бяха ме
роприятия, с които да се'
смекчи този наболял въп
рос.
В отчета за престъпни
те деяния
през йървите
седем месеца на настоя
щата година беше изне
сено, че в сравнение със
същия период на изтек
лата 1987
година същи- те намаляват по всички
показатели. Обратен про
цес обаче се наблюдава

СОЦИАЛНО-КЛАСОВАТА

СТРУК

Коч съществени промени
особено ако
минимално,
Макър че за социалносе има предвид, че в кои
класовата структура на
О!
фекция „Свобода” е
членовете на СК разисква
крит нов цех, в който
ха не само органите и те
предимно работят м)гади
лата ма Общинския коми
работници, Бе изтъкнато
тет на СК, но и самите
че първичните оргамизаорганизации,
първични
ции в „Свобода” и „Ди
през последните гри-чети
митровград” трябва
да
ри години няма същест
приемат повече млади в
вени' промени в общин
ската организация на ко- / своите редове, особеност
произ- / /еносредствеиото
констатирамунистите,
водство захцото те не са
Председателство
но бе на
никакъв
СКС в Дивършили почти
то на ОК на
последните
прием през
митровград/ проведено на
се
две-три 1'одипи. Що
седми септември.
отиася до първичните ор
типизации мо селата,, бро
От 1986 година до срся'т па членовете пе само,
•гази
броят
на
кодата па
че егагпира по започна п
общината
мунистите
в
Причината
намалява.
1/а
да
от, 1651 е
нараснал
Увеличението
е съвсем ясна, — няма
1685 души.
млади хора.
от само 28 нови члена е

За разлика от други об
щипи и Димитровградска
община броят па самоог
льчилитс се от СЮК е
съвсем малък — само два
ма. Макър че това не за
служава внимание, Душап Латес секретар па
П рсдссдателството счита,
че една от основните при
чини за топа е високия!'
членски внос. От друга
страна ако младите хора
не са осъществили своето осповно право на ра
бота то не са и моти им
рани да търсят прием в
редовете па СЮК, изтъкпа Латес.
Инак, па заседанието е
констатирано че почти 45
ма сто от членовете са

от непосредственото про
изводство, а само седем
па сто селскостопански
производители. В редове
те па СК в общината, има
382 >1$ени. Очевидно е, че
работническо
мнозинство още няма. Затова тря
боа (препоръчва се) адмп
пистратпвни
работницп
да се приемат по-малко.
Но това не значи, че за
тях вратата па СЮК са
затворени.
соцнално-класоОсвен
пата структура па дневен
ред па Председателство
то бе и информацията за
Дискусията по повод от
чела на работната група
па П редседателството за

С Орден на труда
със златен венец е удо
стоен РАЙКО ЗАРКОВ,
началник на Секрета
риата на вътрешните
работи в Димитров
град, с Орден на труда
съ^ сребърен венец е
награден НОВКО СТО
ЯНОВ — Чапаев, от се
ло Петърлаш, а с Орцен народни заслуги
със сребърна звезда ТО
ДОР НИКОЛОВ от се
ло Сенокос.
само при ' престъпността
от страна на непълнозре
ли лица. Докато в първи
те седем месеца на 1987
година е имало 3 — в съ
щия период в настояща
та година р имало 6. От
областта на общата прес
тъпност,
извършена от
неизвестни -лица в 1988
година е имало 12 случлаи, от които са изясне
ни 11, а докато миналата
година процентът на изяс
нените случаи е бил 73%
— в настоящата е 91%.
В областта на стопанс
ката престъпност
най-го
ляма материална щета
е нанесена при аварията
в „Свобода" — 28 000 000
динара зарад което сре
щу 4 лица е възбудено, сле
дствие зарад несъвестна
работа. Съставени са би
ли и актове срещу
две
лица за незаконна търго
вия с жълтици и чужде
странна валута.
Възбудено е следствие
й срещу три лица в „Сто
чар” (едното се отнася за
„фалит” от 120 овце) на
стойност от 7 200 000 ди
нара. Броят на рецидиви
стпте е увеличен с 2 в сра
внение със същия период
на миналата година.
Отчетно беше, че е осъ
ществено завидно сътру
дничество _с правосъдните
органи, особено с проку
;
ратурата.
А. Т— М. А.
положението в първична
та партийна оргтинзация
в „Балкан”. Този въпрос
предизвика п дилема: как
членовете
на Комитета
да бъдат запознати с ра
зискванията по този въ
прос, да ли както досега
е практикувано с къса
информация или обшир
но? След сравнително бо
гата дискусия, Председа
телството застана на ста
новище за едно от след
ващите заседания на Об
щинския комитет да се
достави отчет а на работ
ната група и протокола
от заседанието на Пред
седателството.
у
На заседанието за деле
гат па Конференцията на
СКС от Димитровград е
предложена Милка Стояповнч от гумарата.
А. Т.
СТРАНИЦА 5
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СУРДУЛИШКАТА ФАБРИКА ЗА МИНЕРАЛНА
ПРЕЗ ИЗТЕКЛИТЕ 14 ГОДИНИ
ПЪЛНА ПО ДВА ПЪТИ БЕШЕ ЦЕХ И ООСТ

Отсъствгват 220 работника Колко директора толкова „свирки"
На старта след -годишийте почивки* както изтъкват
най-отговорнпте
в ТО „Димитровград’',
нма нроблеше с отсъст
вията на работниците. Пов
таря се старата практнка по време на почивкн
те да се вземат отпуски
по болест и по този на
чин
годишната почивка
се продължава. В момен
та отсъствуват 220 работ
ника, от които 105 сега
ползуват годишните си
почивки. Значи до нача
лото на този месец са пол
зували болнични дни.
Това прави' проблеми в
производството,
защото
заплануваното
дневно
производство не може да
се осъществи. В произ
водството на спортни обу

бъд‘0 спазен;. Монтажа
цъГи.ш:. комбиниран екщгрт германци пзаетите вТуМарата. Но когатр става дума за маши
ните, които са набавени
от . '.Машинната
пидустрня от Ниш, има проб
леми,
които предизвнкват застои. Същото со
Чтгнася п за строител ми
то работи, които пзнълп
яват строителната
тру
дова организация „Град
ил”' от Димитровград.
НОВИ
КИ

ИЗНОСНИ СДЕЛ

След успешното пред
ставяне па западния па
зар, преди всичко в Ита
лня и Франция, ТО „Ди
митровград” тези дни из

„Тигър"—„Димитровград”
вки две бригади са попъл . несе два пъти ло 10 хилнени, но недостиг на ра яди чифта спортни , обув
ботништ има в цеха за Ки в Гърция- Това е сра
ботуши, а също и в цеха внително малко количес
за технически стоки. Ди- тво, ио имайки предвид,
митровградската
гумара че става дума за нов ку
е поела задължение до пувач, който., напълно е
края на годината в Съве доволен от качеството на
тския съюз да изнесе 300 обувките, очакват се нотона разни профили, г/ри ви _поръчки-. До края на
непременно спазване на годината трябва да
се
сроковете. За тази цел изнесат стоки на стойно
са приети и нови работ ст. 3,5 милиона долара, а
цици, така че положение до края на август от из
то
гору—долу е норма носа са осъщетвеии 3,67
лизирано.
Все пак до милиона долара. Спортни
края на годината ще се
обувки най-много се изработи, всяка събота, а насят в Италия и Фран
може би и неделяция, а - технически стоки
РЕ и разни профилц-в Запа
МАЛКИ ЗАСТОИ В
КОНСТРУКЦИЯТА
дна , Германия, Италия и
Амглия. До края на годи
Заплануваната рекон
струкции и модернизация ната само в Съветския
съюз трябва да бъдат
на
валярата, с
която
значително трябва да се изнесени 300 тона профи
облекчи работата на зае ли за автомобилната интите в този цех, е в пъ
лен разгар. Сега се про дустрия, което ще допри
вежда монтаж на. три ма несе производството на
профили значително да'
шини, така
наречените
миксери, внесени от 1*ер
се увеличи При това има
майската
демократична
реални
изгледи такова
Република.- Тук работи
производство да се запа
те минават нормално, и зи през следващите .4—5
ако с този темп се про гоДини.
дължи, предвиденият ср
ОК
20 декември — ще
А. Т.

Всяка новаръководиа гарнитура в земунска „Га
лсника" върши реорганизация — така настава „одисе
ята" па сурдулишката фабрика от цех до ООС1 и
сОратно, от яваш до завидни резултати и'обратно
ма нейната ООСТ „ГалсНапоследък у мас е все
■по-гол им броят ма теоре пика—химия . От това
тиците, политиците м сто свързване със силен сто
пански колектив се очак
папските ръководители,
ват големи резултати,
конто
остро. крмтикуг/о
ват така наречената „оу- но нещата тръгват
риза цня
оаначавайкн я друг щ/г. Мощностите се
ползуват само с 50 па сто,
като едни от май-големп
те ШШОВ111ЩН за раздроб- бракът е все по-гол ям, са
мнимото на машата ико моуправителпите отиоше
ния замират,
трудовата
номика. Предлага се ра
дикално опростяване на дисциплина се парушайа
грубо. Самоумравителпитс
органнзашкй шата
гнома
на стопанството, като при органи са в Земуи, 'докатона се даде свобода’ па То изучат положението и
вземат мерки, проблеми
стопанските субекти да
се. организират съгласно те се трупат. Междувре
менно и па „Галеника"
изискванията на произ
водствен н я п рогдес.
пс цъфтят рози, така че
— ■ Идеята е хубава, пп се налага да 61,де сме
нена р7,ководната гар
рочедо това е и нужност
нитура.
Новите, ръково
прг сегашните
условия
— казва МИЛОРАД СТА дители веднага извърш14 КОВИ Ч, директор ма
ват реорганизация- „Гафабриката за минерална
лоннка" става СОСТ, ос
вълна ..25 мак" в Сурду- ловните й организации ст
Този път обаче
липа.
ават трудови
организанепременно трябва да се
шш, а цеховете — основ
предпазим .от една голя
ми организации. Така от
ма грешка, която се пов 1 юни 1978 г. и сурдули
таряше често е минало шката фабрика става ос
то: към
хубавите идеи
новна организация на
се отнасяхме с голям во сдружения труд.
лунтаризъм и формали
— Това е началото на
зъм. реализирахме ги
възхода на нашата орга
кампанийно и така оти
обяснява Ста
вахме в крайности, кон низация
Ползуването
йкович.
то вместо резултати, до на мощностите се изкачи
насяха много слабости и
на 98 процента. изготви
проблеми.
хме и реализирахме нов
ПРОБЛЕМИТЕ СЕ ТРУ развоен план, разширих
ПАТ...
ме асортимента на произ
Стайков! 14
подкрепя
водството, /ьведохме но
предупреждението си
с
ви дейности (монта, изо
примера на собствената лации. отопление), за ня.
си организация- От 1974 колко, години физически
година сурдулишката фа ят обем на производство
брика за производство
то се утрои,
Заздравихна минерална вълна запо ме отношенията, укрепна
чва. да работи като цех в трудовата дисциплина, по
състава па „Галеника" от виши се качеството на
Земуи, потточно в състава цродукциятд.
Извърших

ме подготовка за изгра
ждане на нова производ
стена лента...
НОВИ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Но в „Галеника"
не
щата отново не В'ьрвят
както трябва. И отново
се мепява
ръководната
гарнитура. Новите ръко
водители също вършат
реорганизация, но в обра
тната посока:
СОСТ ста
ва трудова организация,
тр удов ите
организации
стават основни органи
зации, а. основните орга
шпации стават цехове.
От началото па 1985 годи"
па сурдулишката фабри
ка пак работи като цех.
Историята се
повтаря.
Най-напред отслабва тру
лоната
дисциплина, вло
шават се .междуличност
ните отношения, пробле
мите се множат, а реша
ването
им се бави, за
щото са.моуправителните
органи пак са „пренесе
ни" в Земун. ООСТ „Мар
кетинг" недостатъчно се
грижи за пласмента на
сурдулишката
продук
ция, бавно се решават
проблемите в обезпечава
нето на суровина.
— Положението стайа
толкова сложно, че се
належг- да раздвижим ини
циатнва пак да се учре
дим като ООСТ. По същото време и „Галеника"
получи нови ръководнте
ли, конто бяха на също
то .мнение и ето, от 1 юли
т.г. ние пак работим ка
то основна организация
на сдружения труд. Над
явам се, че сега много
по-ефикасно ще решаваме
проблемите и че колекти
гът ни отновс ще тръгне
по линията на възхода.
К. Г.

БОСИЛЕГРАД

Още една занаятчийска кооперация
Неотдавна но инициа
тива па няколко строители — занаятчии, в Бо
силеград бе формирано
ново ,сдружение на индивидуални строители и занаятчии
„Квалитет".
Така, покрай вече съще
ствуващата занаятчийска
„Граджевикооперация
нар",, ще стопанисва още
една строително-занаятчи
йска и производствена ко
операция. Естествено ако
от самото название може
пещО' да се цени, сигурно
жение ,ТпТа
л<ение па добри
ствени майстори

наятчии н строители,
ва. новоформираната коНовата кооперация, ка- х операци;я ще се занимава
кто ми уведомиха ще се и с различни услужни
занимава с най-различни ' дейности,
дейности. Ето само ня
Кооперацията понасто
кои от тях: всички видоящем наброява десетина
• ве строителни работи, по
членове. Едно от услови-,
правка и поддържане, на
ята за постъпване в нея
всички видове ,превозни
е лицето да има съответ
средства, изработка
на на квалификация и Д?
различни железни иред- внесе членски внос от
мети, необходими за по- 20 000 ди нара.
ДДържане на дом а Щ ни и
Седалището на коопеелектрически УРеДи, по- рацията е в Босилеград»
радио“ и" ТВ-апаратп^про- ^ребитГ’изискват "ще от-

За СДРУ' "ЗВОЛСТПО на- различни, крият делови едшшии ..
и каче- предмети от дърво, пласт в други градове във въ— за- маса, гума и пр. Освен то трешиостта,
М. Я-
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Комунист

ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ ОЕ

/

и на съюза на комунистите в Сърбия

/

"

П„»5ЕЗИ ДНИ се пРоведоха заседания йа
Председателствата на ЦК и ПК на СК на
републиката и покрайнината, на конто бяха
сумирани активностите в осъществяването
и провеждането на Становищата на Шест
надесетото заседание на ЦК на СЮК и оценено сигурностно-полнтческото
положение
в техните среди и в страната след заседапето. Тези събрания са проведени във
функция на подготовка на следващото Се
демнадесето заседание на ЦК на СЮК което както се очаква, да обсъди смгурностно-пблитическото доложение в страната,
Тези активности са в съгласие с Устава,
който в член 133 предвижда именно такава
активност на органите на СК в републиките и покрайнините.
Събитията и явленията, характеризира
щи периода след провеждането на 16-то зассдание на ЦК на СЮК на своебразен на
чин показват, че положението в Косово не
стихва. Напротив, то многостранно се ус
ложнява така че ведно с положението в
стопанството, междунационалните отношения, непрекъснатия ръст на инфлацията,
със спадането на жизненото равнище на
трудещите се, създава още по-усложнена
картина на нашите всеобщи обстоятелства.
А него — искали ние или не — го диктуват
събранията и митингите на трудещите се
и гражданите. Всичко това, естествено, се
отразява в ново качество в затрудненията
и кризисното положение, и докодкото нс се
вземат навременни мерки и по съответен
начин не. се решават, могат да окажат
■ влияние върху по-нататъшното драматизиране на обществената и икономическата
криза у нас.
Под бремето на такива съзнания, и из
общо, в последно време все повече се на
трапва въпроса защо Заключенията на Три
надесетия конгрес и Първата конференция
ма СЮК се намериха на маргините?! Дали
се касае за неспособност на Съюза ма комунистите веднага да отговори на мпожест
во въпроси на времето, в което живеем,
или лък напротив се касае за блокади и
отпори в Съюза на комунистите и по-ши
роко!? А въпроси има много. Ето, напри
мер, нараства национализма във всички кра
ища на страната, а СК и другите субсктивни сили не са готови да разговарят и проучват националния въпрос в нова светлина.
Националното и класовото вече От по-д/,лго
време не се преплитат по диалектически
начин но едно се противопоставя на друго,
което сигурно не е добре.
Става и едно черно представяне на пашата действителност и отрицателна сслскповече и по-оправдателно се но
ЦИя и все
ставя въпроса как да се мотивират хора 1а
и комунистите ангажирано да участвуват
- в акциите'' и усилията да сс преодолее иоложемието в което СЮК и обществото се
намират. Това отделно се отнася до осъ1 нането па трите реформи, които
шестря
на СЮК.

... ..... ....

ската и политическата система и за рефорСЮК. По^ГГ0ас^Тр=Гя съзнания.
с които разполагаме, ще бъде

"ГВЯВаГ^,”иеТи1—

наистина

с"б- да Г У'П,.РДИ, че П-Р-ед
тина т
па СЮК н народа и сред
конференция
беше посрещната
югославските комунисти

Белград, 16 септември 198
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Къде се крие
заякът?
с голямо одобрение - и че нейните Заключе
ния всестранно бяха приети. Много хора и
институции, да ме говорим за организаци
ите на СК, тогава видяха отваряне на пер
спективи за излизане от кризата и укреп
ване на ония елементи, които, нашата фе
дерация правят силна, а отделно укрепват
братството и единството. Как тогава само
за три месеца да се стопи всичко това в
коловозите на дефетизма?!
В настоящето рохкаво и бременно об
ществено и нкономичееско положение, посилио от когато и да било, се поставя въ
проса за действуване д провеждане на
принципите иа демократическия централи
зъм- Без него, сигурно, не може да се гра
ди необходимото единство в СК и в обще
ството изобщо, а без единство няма пито
може да има акции и промени. Без прнла-
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ганс па този принцип па организиране ня
ма диференциация в работата и в дейиостта. Разбнра се, когато се говори за демо
кратически централизъм, тогава ме ре абсшпотнзмра пито едната, пито другата му
съставна част, , особено не* другата, засновапа върху централизма или пък, изхождайкм от неговото осъщеетвяиапс в духа
ма днешното време и неговите стремежи
към демократизация па СК ц обществото
изобщоОбаче, когато става дума за демокра
тическия централизъм в СК, тогава па това
място трябва да се утвърди, че той и днес
не се прилага със същия интензитет па
всички равнища на организиране па СЮК
Има, наистина, равнища където той сеирплага както по времето па пашите дълбоки
революционни вълнения преди четиридесет и повече години, а има и такива, къде
то той се свежда па просто утвърждаване
па кворум в органите и форумите. А това
не е добре. ] 1,смократ1^1есекмят I /е трали-
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Зъм не е само въпрос на дисциплина, но
е и въпрос на съдържание, метод на рабо
та и действуване, това е начин на отговор
,иа въпросите във времето, в което живеем
и така нататък.
Имайки всичко това в предвид, оправ
дателно се поставя въпроса как да се над
делее настоящето положение, как чда се
върви напред? Отговорът е повече от ясен.
Само с Титовата визия и наследство. Един
ствено по такъв начин може да се разре
ши съществуващото положение, следовател
но, с приемственото прилагане на Титовата
линия на борбата за изграждане на-социа
листическо общество, върху революционна
та платформа -на СЮК и чрез последовател
ното развитие на социалистическите само-'
управителни обществени отношения. Тези
определения не са се изгубили като зрън
ца пясък в морето, те са записани с едри
букви в Титовото е Карделевото наследст
во и наследството на другите великани на
пашата революция. А когато твърди.м това,
тогава имаме в предвид твърдото и после
дователно провеждане на 'заключенията,
становищата и революционните определс:
ния ма конгреса и конференцията и други
те органи на СЮК, които винаги ще бъдат
изведени от посоченото наследство. Алтер
натива няма ако става въпрос за целите
иа революцията на.това историческо рав
нище и в тези обществени и политически
обстоятелства. Ако пък не трябва, да се во
дят, а това се налага за необходимо да се
прави повече пъти, тогава трябва да се
водят около това как наследството, което
ип оставиха Тито и неговите съвременници
да се вгражда в нашето време и в негови
те изисквания. С други думи, как да се раз
берат процесите на демократизация на об
ществото и СК в класов и идеен смисъл.
На този план времето е много но-толерантно, отколкото в Тнтово Време н трябва да
го използваме докрай, като даваме възмож
ност СЮК по-бързо да се освобождава от
оковите и още по-бързо да се приспособя
ва към промените, за да мсГже в- демократпчссктие процеси оставяше по-малко прострамсвто за действувай/: па обществените,
политическите и идейните иузпродукти.
Сливането па всш/ко това е сложен процес
и трудна раобца, но трябва да се преодоля
ва убеждението че това е — немииуемост.
Ако така гледаме на нашето днес и
утре, сигурни сме, че не ще става онова,
което става та от едно дърво да не виждаме
гората, което е много лошо. Последното
изтъкваме затуй, защото в момента е яв
но, че вниманието на субективните сили
най-много е посветено на такива дървета,
а гората си остава незабелязана. Това нещо
скрива целокупния поглед към гората, сле
дователно всички наши стопански, иконо
мически и обществени г|роблеми, конто -от
ден па ден все повече се превръщат в еле
ментарни н екзистенциални. От тези проб
леми гората може да се „запали", а отдел
ни стъбла, конто понастоящем са в Цен. търа па вниманието н па обсъждането, да
си останат непокътнати. Обаче те нищо
няма да променят. Те нс ще реализират
трите реформи, це ,щс спрат инфлацията,
не гре намалят цените, не ще отплатя»'
дълговете и така нататък. Следователно, в
тази гора се крие заекът. Затуй трябва да
се настоява п да се намери правото място,
откъдето да се виждат и гората и отделни
те дървета.
Влайко Кривокапич
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2 Нсиуикст
РЪКОВОДСТВАТА И НАРОДЪТ
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Кой кому трябва
да вярва
В рамките на подготовката за начин специфични незадовблствп
предстоящото заседание на Цен всс пак може да се Намери общ
на знаменател, в това е мнението и
тралния комитет на СЮК,
което ще бъде обсъдена иконо- чувството на мнозинството хора
мичОската и политическата обета- в нашата страна, че така вече не
новка в страната неотдавна в може да се живее. В общата
ЦК на СЮК бе организиран раз идейна конфузия и безперспскговор с председателите на пар- тшшост хората пярпаТ само па
тилните организации на главни — делата. Те пзказпат иезадоиолте градове на републиките и гю стиото си толкова явно н ясно,
крайниците и на няколко по-го- че представителите на спомсиа*
леми градове. Те бяха помолени тнте партийни организации бяха
да кажат оценките си във връзка принудени да твърдят категори
с осъществвяането на политика чно, че СК ех загубил силата н
та на СЮК, своите опити, пред пкредитивитс си за контакт с раложения, идеи. Довчера срещите богините. Описвайки обстаиовот този вид можеха да бъдат ру- ката в обществото, един от участ
тинна част на рутинната партии- ницнте ясно п кратко у твърди
на процедура и на йерархичните причините, поради които се гу
отношения, но днес са непрнят- би този контакт: „всичко, което
ни и тежки за всички участници. трябва да намалява — расте." За
Партийните ръководители от две да направи първата крачка от
ония отгоре, които всестранната югославска ч криза,
равнища
се зан!\мават с висока политика СК трябва да се измъкне от обяи ония отдолу, при които хората тията на държавата, да напусне
отиват заради квартира, трудо- оазисите на високата политика и
ток, > да ослушне изискванията на чле
устрояване, - електрически
хляб — с години „играеха волей новете и народа. Впрочем, широ
бол" и прехвърляха отговорност ката вълна ,на демократизацията
та едни на други. Ония в базата н явната обществена критика не
бяха виновни задето не се про му оставят друг избор. Кризата
веждат заключенията и станови обективно предизвиква широка
щата на висшите органи, ония ангажираност на масите и докол
горе бяха критикувани задето кото СК не ^ насочва и осмисляне са сплотени и не' знаят какво ва, това ще го направи някой
искат. Членовете им отговаряха друг. Фактът, че прд рефлектос .незадоволство и пасивност, а рите на обществеността (макар
напоследък, особено след Шестна че все още има тъмни кътове)
десетото заседание на ЦК на се намериха и голям брой висоСЮК, и с явна критика, която ки партийни ръководители, мо
по обема и съдържанието си ня же да бъде само_ допълнителен
ма прецедент в историята на кураж на онези сили в Съюза
нашата Партия.
.
на комунистите, които деиствиВ общата дезинтеграция на телно се борят за съществени
всички обществени отношения, в промени. Защото дългогодишниделенията, затварянето и конфро те „неприкосновени
авторитети
нтациите големите партийни ор- без резултати са не по-сла а С1
' ган и^ации (като представителни рачка от ония, които се противо
организации и на Съюза на кОму поставят на политиката на СЮК.
нистите, и на цялото общество)
Въпреки големия натис
изнасят наяве общото незадовол страна на членовете и въпреки
ясно
оформените искове на Кон
ство, което е основна характери
стика на актуалната обстановка ференцията на СЮК, в най-висв обществото. Разбира се, неза- шите партинйи ръководства не
беше извършено разграничава
доволството не е еднакво нався не. Философията на калкулантст
къде, нито са същи причините.
вото и страхът от риск, без раз
Докато в Любляна хората са по
лика дали произхождат от бор
гълнати от екологическите проб бата за позиции, или ненаходчилеми и са загрижени задето не востта пред вълните на демокра
могат веднага да намерят работа тизацията съвсем очевидно не са
на две хиляди инженери, в Ско благоприятно условие за какъвто
пие хората се боят от колапса, и да било голям ход. Правят се
който може да бъде предизвикан компромиси, а кризата расте от
от високия наталитет (преди вси ден на ден като лава. Ние в ба
чко на пришелците —• албанци) зата, -бе казано на споменатата
и от безработицата (39 000 безра среща, вече нямаме сили да оп
ботни, половината от които са не равдаваме компромисните отгово
грамотни). Докато в Сараево хо ри на ЦК на СЮК пред трудещи
рата са ■ загрижени да не се вло те се. Войска с* мобилизира не
шат междунационалните отноше
поражения, а с победи — съ
ния, в Прищина владее страх, до що
с
бе казано на срещата. Може
ри и паника сред сърбите и чер ли предстоящото заседание на
ногорците, пък и сред голям
Централния комитет, за което
брой албанци. В Нови Сад се Председателството е подготвило
оценява, че, подготовката за кон програми за разрешаване на ня,ституционни промени преди вси колко основни проблеми, да бъ
чко е политически натиск на По де поне една малка победа? Тря
крайнината, а в Белград тези про бва да почакаме и да видим. / ,
мени се смятат като предпостав
ка за преодоляване на кризата
и потушаване на контрареволюКача Миянови*
цията. На представените по този

ИНЕЕйЩд

Знаят ли сами
да са оттеглят
„Съюзът на югославските, комуПИСТИ ВСС повече губи инициативата в разрешаването на нарловите обществени проблеми" 7—
каза щсфан Корошсц, секретар
па Председателството Т/а ЦК па
СЮК, па неотдавнашното заседйиме (30 август) на този партиен
форум. Такава тежка, а дсйствн
телно вярна оценка остана почти
иезабслязаиа в обществеността
може би п поради това, че сви
кнахме на все по-черии и тежки
картнни на нашата действителпост. А такова твърдение и оцеика трябва да загрижат всеки член
па СК и неговите ръководства,
форумите особено. Понеже Сък>
зът на комунистите без инициа
тиви престава да бъде, такъв ще
тъпка ма място и ще отстъпва
простор ма някой друг, който ще
вземе инициативата! Вече отдав
на на повече пленуми на ЦК, на
неотдавнашната конференция на
СЮК и на много партийни събраиия
е казано, че Съюзът
на комунистите все повече загуб
ва автрритета и доверието меж
ду работниците и сред народа, а
това означава, че и неговото
влияние е все по-малко. Сведени
ето, което на същото заседание
съобщи секретарят на Председа
телството, че този форум на 91
заседания е приел 967 заключе
ния на 335 страници, действува
парадоксално, когато се знае, че
икономическата, политическата и
обстановката на сигурност от
година на година, от ден на ден,
ни е все по-лоша! Освен заключе
ния и хартии, на които те са на
правени, необходима е истинска
акция, сЛед която ще последват
резултатите. Защо? — е въпрос,
иа който Съюзът на комунисти
ге трябва бързо да даде отговор
и да извърши радикална реформа на собственото устройство,
което ще му възвърне авторитета и доверието между работническите и пародиите маси.

\
В тази реформа — за да въз
върне авторитета и доверието —
Съюзът на комунистите трябва
ла премахне от своите ръководства и от своите редици иезнаещите, опортюнистите, бюрократите, кариеристите — „креслолю
бците”, които народът хубаво на
рисува на своите транспаренти,
СК трябва да се избори за това
иа същия начин да се постъпи и
в ръководството на страната. Тяхното оставане на функциите
би. означавало по-нататъшно ком
преметиране политиката, за коя
то СК се застъпва, а авторитета
на всички ръководители не само
1а партийните, би свело до нула.
Затова вместо тяхна отбрана (от
„извикване") трябва да ре под
учат да се оттеглят и да си заминат, та да запазят до, известна

степеи от своето достойнство, да
нс чакат да ги изгонят от функциите.

Иа родът — на който тъкмо
тези дни бюрократичната нахалпост намира много мани и оспо
рва правото на разсъждаваме
има изтънчено чувство за лознанане па бюрократите и на всичкй опия, които стоят на лротиво
положма позиция на шловите ингерсси. Не се намират такива слу
чайно па неговите транспаренти,
но с пълно основание и твърди
аргументи, които инак му оспор
ват.
Народът не загубва паметта
си. Помни и знае оис-зи, които
страната задължиха до гуша (с
кредити, разбира се) и ония, ко
ито отвориха вратата на „педа
гози” от Албания да идват в Ко
сово н тровят младежта, на те
зи „културни" пратеници от съ
щата страна, по чието искане са
сваляни портретите на Тиго от
стените на културните домове и
други обществени ведомства (ка
кво нахалство!), помни ги и по тя
хната погрешна политика, с коя
то всъщност участвуваха в под
готовката на сепаратнчната коитрареволюцня и допринесоха тя
п след седемгодишна борба сре
щу нея и занапред да продължа
ва. Помни народът и някои от
сегашния партиен и държавен
връх като доносчици на Фадил
Ходжа (па и с основание го за
щитаваха), както и ония, които
и днес ни затрупват с фрази и
ни държат уроци от политически
бон-тон, вместо да дадат отчет на
СъЩия този народ и носят отговориост за обстановката, в коя10 Д°веДОха страната — до дъното на всички световни и европейски Ранг-листи. Помни /и затова
по строг избор ги слага на своя
те тРанспаренти.
Ще смогнат ли те сили да сн
отидат сами или н по-нататък с
присъствието си в политическия
жнвот на страната ще разпрода
.ват авторитета на ръководствата
11 организациите, в които се намнРат?! Ще направят ли това или
и'е останат политически мъртъвци иа Функциите,

Саво КъР*ашШ

. /

Комунист а
'

МИТИНГ В СМЕДЕРЕВО И В КОВИН

ДНИ НА ИЗПРАВЕН ХОД
На трети септември Смедерево бе център на Сърби*. Около
седемдесет хиляди души се съб
раха на митинга на солидарност
та, и братството и
сте с-кобите тг
единството
със сърбите и черногорците и
нто^кипГ130”"/ Народности' коправеии от п к ОСОВО’ а са обез'
правени от албанските националисти и сепаратисти. Смедерево,
град в който

нрисъствуващите с едноминутно
мълчание да отдадат почит на, за
гиналите граждани от Парачин
в нещастието на пътЯ' край Ябла
ница. Като подчерта че основната цел на този сбоц е искането
за осигуряване на свободен живот на сърбите и черногорците в
Косово, Ратко Личина предупреди, че всекиму, комуто е мило
между

ЦИ и роми, изпъдени от Косово,
с широко сърце прие гбсти от
много градове от (Срем, Бачка,
Банат, Черна гора; както и сърби и черногорци от Косово. Всички те се събраха да изкажат
недоволство и огорченост
към
злодеянията, които се правят на
сръбското и черногорското населепне в Косово.
Град Смедерево, в който след
Втората световна война се населваха жители от много краища
и така стана най-гъсто населена
та община в страната, посрещна
гостите човешки, достойно и над
всичко
гостолюбиво. Показаха
смедеревци, че патилата на сръбския и черногорския народ в Ко
сово са и техни патила. Макар,
че техните деца спокойно спят,
жените и дъщерите им никой не
обижда, гробищата не им рушат,
нивите не присвояват и не им
палят реколтата перфидно индоктринираните
великоалбански
вандали, че болката и позорът
са общи. За да не бъде — както
пише на един транспарент на косовците „Насилват ни децата, а
утре ще насилват вашите" — за
това се и събраха в такъв брой
единно, решително и безкомпромисно да търсят създаване на
условия, че сърбите и черногор
ците в Косово, както и всички
почтени албански патриоти, кои
то са под югославското знаме,
да могат мирно и свободно да
живеят, както живеят трудещите се и гражданите в останалите
краища на нашата страна.

ако се слуша волята на народа,
а не да се седи със^ скръстени
ръце и да с.е чакат „колети с
„мерки". Затова сборът в Смедерево търси спешно да се даде
отчет: кой какво е направил и
кой за какво е отговорен.
Говорейки за митингите, той
каза, че същите вървят успоред
но с кризата и че не са никакъв
нов метод На работа, но израз на
тежкото положение и на чувството на недоверие в институциите
на политическата система и в леталиите органи, докато в тях се
дят „креслолюбци" и ония, конто не схващат потребата от побързи промени в живота.
„Няокга ръководителите слиза
ха сред народа, разговаряха с него и така черпаеха пресни соко
ве от него, а сега се сърдят дето
народът се вълнува. Един такъв
облик на самоорганизиране въз
никна тогава когато сърбите и
черногорците и други народи се
озоваха в абсурдното положение
да се борят, в своята страна, за
своите права и за своите полити*
чески определения в Косово, Социалистическа република Сърбия
Да сс бори за друга конституциопна идея, а с това и да търси
промени в сегашните конституционни решения, да се учреди
както и останалите републики”
— подчерта Личина.
Оспорвайки критиката на злопамериитс среди и отделни личпости, чс сборовете са еднонацноиални, Личина специално апелира кз.м представителите на ин
формационните средства от друГИтс рпеублики да не позволят
на споите редакции да дават про
странство па отделни личности,
чиито статииподържат Рамиз
Ллия от Тирана или са тъждсствени с онова, коетоподписва Ви«тор Майер .. „Алсмейн цаитунг ,
които в тези сборове виждат само „опасна Сърбия" и сръбски
народ. На ония, които в свои.е
мрачни текстове, пс зачитайки
границите па цивилизацията и..а
вкуса, сборовете в С-ърОи* наричат „туземма еуфория и „илеш
нпи сборове" и така защищава.
към митингите, които
тесии к>сслопски мо
цокли не виждат и не искат да
и не
видя. молбата на прогнания
На своите чи=,. народ,
измисли-

ПОДКРЕПА НА РЪКОВОДСТВОТО НА СЪРБИЯ

Извиквайкивечепознатите
лозунги „Живота си даваме — Косово не даваме”,„Косово еСърбия"
Войводина — Сърбия”,
Народът да се пита", „Една Кон
ституция", „Един език", „Долу
креслолюбците” и подобно, събра
ните' граждани изразиха иедвос«нелепа подкрепа ма ръководсттото на СР Сър бия начело със
Г-гобопан Милошевич. СъщевреСлободан Милошев.
мснпо пв всички ония, които с
поведението си, са загубили довсрието на народа, защото с гояини на най-отговорните функции не са правили мигцо за сгш„а дивесксто нае алба,=
ране
национализъм
пи.
бе пор'ьчено да се махнат от мсстата си
в името на
даните, защото В ПР°ТИп1 СЛУ'
,
чай народът ще ги изхвърли.
,
Митинга откри Ратко ич
кон
председател на Общинската
ССТН, поканвайки
ференци* на

ПОСЛЕДЕН ШАНС
жител па
Браико Мишелич,
во и участник в ..продооспободителното движение, изшап преди дппдесст години от

Косово, в речта си по-широко се. жно ли е нищо да не могат да
спря върху целите на контраре- направят в защита на своите съволюцнята в Косово. Изхождай- седи и съграждани, с които с веки от събитията от времето па кове са живели в добри отношеВторат.а световна1 война, Мише- пия?"
лйч говори за дългогодишното
лъгане на сръбското и югославПред сърбите и черногорците
ското ръководство от страна на от Касово говори Радован Капекосовското ръководство. Сепара- танович, преподавател на Приротистите вешто видели, че за ос- до-математическия факултет в
ъществявамето на крайната им Прищина. Той изрази загрежнецел — създаване на велика Алба- ност • поради безотговорното повения — е потребно да се разбие дение на някои високи политиСърбия и Югославия- Затова се чески личности по въпроса за
и застъпваха за амандманите -от контрареволюцията в Косово. И
1968, година и за Конституцията покрай множеството нереализиот 1974 година. А тогавашното рани становища и заключения,
ръководство на Сърбия не успя мнозина от тях се изкачиха на
ло да види последиците за своя по-високи и по-отговорни функнарод и се задоволявало с орга- ции. Към всекидневните извикваиизиране на разисквания и с ни , нця тези силници остават .глухи
сане на сини и други книги, за и нататък карат своята полити
което би трябвало окончателно ка. Оставането им на високите
да даде отчет пред народа, за- партийни и държавни функции е
щото една такава политика е най-голямата опасност за Юго
платена с огромна цена.
славия и за нашето братство и
единство — каза Капетанович.
Мишеличотхвърли твърденията накосовскоторъководство,
че
На митинга в Смедерево гово
сърбите и черногорците- се изселпат по икономически причини, ри и един албанец, пенсиониран
„Нашите вековни огнища напус- бивш работник в Металургнческия комбинат Меджиад Агедювнахмс поради вековния терор
гспцопд, който трае непрекъсна- ски. Той призва всички почтени
то, почти от 1941 година. Затова албанци да поемат отговорности
промените в Конституцията на да защитят своите братя сърби
СР Сърбпя са последен шанс да и черногорци, да им помогнат в
се поправи историческата греш- , неволята.
ка, направена към СР'Сърби* и' Г„П1ТГ.ГТП.Д „ ттпгтпвтгтнп
към сръбски* народ, който с ° ДОСТТА И Д
Конституцията от 1974 практпче- 1и гт
ски загуби своята държава."
~ името на работническата
състо^ митингът в л
От
~ Така се Но,
~
1
Смедерево.
товане е краят
класа па Смедерево на митинга
хо!,и слънчев септемврийски
говори работникът в Металург..- деи Голям брой участници в то.
чески* комбинат Сърджан 1л..го ди _
вечерните часове се
риевич. Обяснявайки защо се нав Кови„; градче, което
ля,а вьрху промеп..те на
оп т, смедерево раздел* само река
смпунията па
М > я,
и дуНао> На този митинг на солнказа.
дарност се събраха повече
от
„Вас, конто насилват, бият н двадесет хиляди жители на Ко
ГОНяХ ох Косово .. па пас, кон ви.. и останалите места в южен
то ХОрМОзят и пребиват за явно Банат. И този път се видя, че
казани думи пъп Войводина, Ре- пскуствени граници съществуват
„ублнка Сърбия, относно нейни- само за политическата бюрокрахс орга„и на властта и правосъ- ЦИЯ| а „ародът .е един от двете
д„ехо не-могат да защищят, за- схраШ1 „а реката. Потвърдиха
т по валидната Конституция това ковннцн, конто, както и
пямах право „а това, „ямат въз- смеДеревцн, сърдечно и братски
можност да защищават елемеи- посрещнаха своите гости.
харщ1хи човешки права на житс- , Сборът откри Влайко Чукич
Л1(Хе ох споята територия. И тря- от При щипа. Изразявайки благо
бват ли по-ясни и по-силни аргу- дарност иа ковинцн за сръдечноменти за единно регулиране на то посрещаме, той каза, че се
държавните функции на пялата 0бРъща към народа, който в
територия на Сърбия ”
Кови., е формирал пръвнят южУчастникът и НОВ Павле Лу- нобанатски партизански отряд, Д
кич между другото се пита: „Ка- не към онези, конто явно казват,
кво става с очи* почтени албан- че аа тази страна не е трябвало
.... и 100 хиляди комунисти в пито да се борим.
Косово? Защо са така песфнкас(На 4-та стр.)
.... в действуваиетео си и възмо-

\

Комунист

Дни на
изправен ход
' (От 3-та стр.)
„Ос се обръщам към
онези,
които за тази страна не са дали
шгго една ' капка кръв, пито ед
на капка пот. С тодпнп в нашата
връхушка бюрократите не проя-'
вя ват слух за лозунга „Пролета
рии от всички страни, съединя
вайте се!", а подтикват щовини■ зьм н национализъм- Ние не же
лаем да разпалваме националис
тически страсти, а искаме по
братски, по социалистически на
чин да призовем към братство и
единство в Югославия”.
'
Саво Кръстич, председател па |
ОС в Ковии, изтъкна, че всички,
които истински обичат тази страна, не могат и ме искат да въз
приемат
такова
положение
в
Косово. Поради това, Митингите
на солидарност са оправдателно
последствие на недоволство от
такова положение. Спирайки се
върху * писането на отделни вест
ници, както са „Днес” и „Млади
на”, които за митингите се изказ
ват като за „ударшщески чети”
в ръиете на великосърбските”,
Кръстич прояви недоверчивост,
че оправданите и честни искове
на сръбското ръководство за пра
вата на сръбския и черногорски народ и равноправието с ос. таналите народи в
Югославия,
било и който да е може да про
възгласява за
политическа ерес,

ПОВОД ЗА РАЗГОВОР

Кой не е подготвен за
реална инономина
Твърде острите реагиралия от страна на ЕИ, отправени към
Съюзния изпълнителен съвет, поради интервеитния внос на артиот
кули за широко потребление, от псе по-големите захващания
дохода в стопанството и (твърде) големите реални лихви, стича
повод за разговор с Любиш. Игпч, председател на деловия отбор
„-0"<:;н"™"пълмптс-

без обмитяване на чуждестранни

леп съвет ни отпусне валута- за апарати аа домакинството , каюпнос па суровини и възпроизвод- горнчмо нп убеждаваше Любиша
ствеи материал» която ще нохар- Игпч".
Решението
за интервеитния
чи за внос на телевизори и бяла
техника и други апарати за дома внос в И ши се оценява и като
кппетвото, пие сме готови ведпа- „неразумна постъпка, от която
га да намалим нашите цени е не само стопанството, но и пяла
15 до 20 процента и да произве та страна, ще имат повече щети,
дем двойно повече апарати, от- отколкото полза".
колкото за тази валута ще бъдат
IIпак, по начало, п Електронкупени в чужбина”.
Така неотдавна Любпша Игпч, пата индустрия никой няма нипредседател на деловия отбор п 1цо срещу вноса и лоялната конЕлектронната индустрия в Ииш, купепцпя. Обаче, когато останакоментира най-новото, дълго вре лите правителства с всичко, па и
ме предвестявано решение
па с протекцпошш мерки защищаСъюзния изпълнителен съвет за ват своето стопанство, нашето я
интервеитния внос па апарати за слага в неравноправно положедомакинството, за да, според оце пис па домашния пазар, защото
нката на СИС: „осуети вилнеене- не позволява внос на възпроиз-то на цените на домашния пазар, водствен материал без обмитявау спори инфлацията и стопанство * не и от ден на ден все по-дълбо
то ни накара да работи според ко пъха ръцете в неговите джо
бове.
световните норми”.
Л до каква степен става това
В дългия разговор той отдел
но изтъкна, че Електронната ин „пъхаме ръиете в джобовете на
дустрия, както между другото и стопанството" сочи и фактът, че
а техните носители за сръбски всички подобни и сродни пред през първите шест месеца на та
националисти.
приятия в страната, нямат как- зи година Електронната индус
Най-пласТично
положението вото и да е влияние върху цени трия работеше по-добре, огкогав Косово представи Миодраг Мн- те на своите произведения.
то и да е по-рано. Физическият
лошевич, който говори от името
обем на производството е по-гона сърбите и черногорците в Ко
— Ние консантирахме, че в лям по отношение на миналата
сово: „Косово и Метохия днес са цената на един
цветен телеви- година с 10 процента, износът съ
долината на плача, неспокойния зор, с 91 процент участвуват об- що така е по-гол ям с 48 проценсън на децата, многобройните за лаганията, цената на .енергията, та ма конвертируемия пазар, а
гасени огнища, тъгата за родния обмитяването и останалите фис съвкупният износ се увеличи с
край, черна хроника, която ста кални облагания, а че само девеу 57 процента, така че ЕИ е суфина още по-черна след 16 заседа процеитаг от които шест се па- нитарна в износа с 15 процента,
ние на ЦК на СЮК'.
дат за личните доходи и съвмест- Обаче, финансовите резултати на
И в Ковин, както и в Смеде- но потребление, в ЕИ, се реша- стопанисване са далеч по-неблар.ево, говорителите, .бяха прекъс- ват в Ниш. А 'какво са това девет гопрпятни. По-голямото число ор
вани с овации и лозунги, песни и процента? Това са трохи, върху ганизации в състава на тази гоодобрение от насъбралия се на които колективът трябва да пла- «яма стопанска система завърши
род. Потвърди се, че народът до мира настоящето и бъдещо раз- шестмесечната равносметка
без
бре знае и разграничава добро- ! витие".
мзлпшък доход, в две трудови ор
то от лошото между онова, ^.оеИ именно този факт, че мно ганизации имаха и загуби!
то се прави в различните места го фактори извън колектива оп
Откъде такива~лоши финансов страната.
ределят ръста нд цените ма до- ви т,
резултати?
Такова4 чевръсто, решително машните изделя, че всеки от сто- .
Нашият събеседник ги пьлкустановище на народа, да се поп панството взема „колкото му е ва преди всичко с Изострените
речи на албанските национално» иеооходимо , а след това също- усло6ия на стопанисване,
висоти и сепаратисти да си правят то това стопанство се критикува, кия ръст на цените на домашникаквото си искат, оттте един път че „неоправдано зида цените”, в
тс суровини и големите реални
е предупреждение на една част Ниш се обяснява като неподготлихви върху средства, които ЕИ
на ръководството в СЮК на след веност ма държавните органи да ползува от банките
за текущо
ващото, 17 заседание на ЦК на водят реална икономическа по стопанисваие.
СЮК да направи истински и ко литика. Много по-умно би било
В такива условия почти и не
нкретни крачки в. разобличава ако „цените на домашните изде са били възможни по-добри фи
нето на контрареволюнията в Ко лия се намаляват с по-малки за- нансови резултати.
сово и нейните носители.
хващалия от Дохода в стопанст
И въпреки всички тези- труд
Бранислав Кривокапич вото, вместо одобренище ■ внос ности, Любиша Игич отделно
из-
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тт,кна и факта, че и Електронна
та индустрия н
настоящия момент има към 5000 работника,
които нямат достатъчно работа.
технологически изти
мнмопчеем игли
низания на сдружения труд тряб
ва час по-скоро да установи, ще
бъде разрешен до края на тази
година.
По какъв начин, попитахме на
шия събеседник?
Ще
помолим
компетентните
органи да пи окажат необходи
мата помощ в тази насока. Име
нно, ние сме готови на тези ра
ботни пи да дадем
двугодишно
чаплатено отсъствие, при условие СОИ-те, общините и по-широката общественост да се откажат от всички приноси и облага
ния от личните доходи. Знаем,
че това в настоящия момент не
е популярна мярка, но това би
ни създало възможност да подобрим структурата на заетите, защото никак не се отричаме от
по-нататъшното заемане на работна ръка и по-значително да укрепавме технологическата и тру
дова дисциплина. Когато изминат
тве години, едно. число от тези
работници бихме приели повтор
но във фабриките, а за остана
лите .ще се търсят по-инакви ре
шения”.
Освен това „предложение", чу
хм е от нашия събеседник, че Де
ловият отбор в Електронната ин
дустрия ще отправи повече иско
ве към Съюзния изпълнителен
съвет за подобрение условията
на стопаннсзане. Преди всичко,
ще, се търси Съюзният изпълни
телен съвет още един път
да
преоцени своето решение за интервентния внос на стока от ши
роко потребление. Ще се иска и
намаление на реалните лихвени
проценти.
И накрая, може би като куриозитет,, трябва да се посочи и
факта, който ни съобщи Любиша
Игпч, който е, да кажем межйу
другото, и член на Председателството на СР Сърбия' когато бе
съобщено решението ’ за
интервентния внос и списъка на арти
кулите и суровините, които без
обмитяване' ще бъдат внесени,
отнесохме се към мнозина в страпата — да търсим тълкуване и
предупредим за лошите послед
ствия от такова решение. Обаче,
всичките ни отговориха, че тя*
за съответния „списък” никой не
е питал.
Велимир Филипович

Урежла единна редакционна колегия: гла- мир Петросич таи.™,,,.
вен и отговорен редактор ва зсички издания дан Йов^ювот
председател

МШШ1

единство със златен венеп.
Мнхалевнч> (Хърватско), д-р Новак Йовановнч
Директор иа МИРО .Комунист”: Витомир [Черпя гопя\ Коста Топжер (Войволниа!
Сударски. главен и отговорен редактор ня вецПредседател ня Издателския съпет на изчки издания, на „Комунист": Влайко Кривокапич. данието на .Комунист” за СР Сърбия- Мило-

Слобо-

четвъртък ма _ сърбохърватски, то ест на хърватскосръбоки (кири- г
липа и латиница), словенски, македонски и ал-- V
бански елини, а съкратени издание на българ
ски. унгарски, словашки, румънски пусниски и
италиански езици.
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ОБЩНОСТИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

село с перспектива

•Село Злйдол е едно от *жецн
селскостопански
-босйлеградските села, къпроизводители — миниДето миграцията
много
фермери.
не се чувствува.' И сега ,
^
еотдавна посетихме то
когато в повечето села 1 в
па.село и с председателя
общината рядко може да
на местната общност Де
се' срещнат млади хора,
кча Спасов разговарахме
в това планинско, но с
за проблемите с които се
иззъпредни'условия за се
срещат.
леко стопанство, село има
— Проблем номер едно
не .малко млади хора, осни е още недовършеният
танали тук определили се
път от Бранковци до кра
да продължат традиция
■ мата махала Шаркиици.
та на техните родители и
Започнахме го преди дведядовци на добри селско
трп години и ето още не
стопански
производитес готов. Останаха непроли. С други думи * казано,
битп стотина метра и ни
докато другите села Ос
как да дойде ред. В СОИ
тават празни,
село Злиза комунална дейност обе
дол и занапред има добра
щават, а всичко остава
перспектива. Селото заесамо па обещания, а ние
ма над 1500 ха с около
80 домакинства пръснати ' сами без механизация тук
не можем нищо да напра
по склоновете на плани
внм — подчерта Спасов.
на Църпоок в няколко ма
хали. В селото почти всяДруг ме по-малко антуко домакинство и сега отален проблем в местната
глежда по три-четири кра ' общност е твърде безотви и по десетина брави
говорното отношение на
овце. Няколко са и сдруСОСТ „Напредък”
към
Е БАБУШНИШКА ОБЩИНА

1

селскотсопанските произ
водители в селото. ИменИР» ..и покрай ежедневно
то покачване на цените,
„Напредък” вее още пере
довно изплаща изкупения
•добитък. Тук в селото ни
' уведомиха, че има неиз
платени блокове и по Тричетири месеца. Сигурно
е, че това създава голямо недоволство и по-нищо не допринася за раз
витието на животновъдст'
вото в това село. Предсе
дателят на местната кон
ференция на ССТН, Цве
тан Йовев, ни уведоми,
че в местната общност
връшат подготовки за ус
пешно провеждаме на пу
бличното разискваие по
проектоамамдманите
за
промени в Конституция
та на СР Сърбия, и се
надява че и тази твърде
важна обществена задача
успешно ще завършат,

1

В ДИМИТРОВГРАД ПРИКЛЮЧИ МОДЕРНИЗИРАНЕТО НА КЛАНИЦАТА

Принос на сдружения
труд в общината
По повод 8 септември —• Денят на освобождение^
то на Димитровград, на седми септември тържествено пркилючиха работите върху реконструкцията и
мсернизацията на кланицата в Димитровград.

Преди две години съот ване 40 и за уреди за
ветната
републиканска
разхлаждане 40 милиона
инспекция закри кланица
динара. Строителните ра•га поради редица недоста боти завърши .'.Изградба"
тъ.шт не само от хйгиениот Скопре, разхладителчна гледна точка но и в
ните уреди са от „Шума-смисъл на оборуденост.
Дия” — Белград, чието по .
Трудовата
организация
ставяне изпълни ТО „Ра- 1
„Ииекс-Сточар” ООСТ „Нии
де Кончар” от Загреб,
шава”, в чийто състав е
,
кланицата, предприе необ
Реконструираната ирбо
ходимпте мерки за прерудена кланица сега за
махавие на недостатъциседем часа работа може
те и за реконструкция и - ла обработи 5 хиляди кимодепнизацид на съща лограма месо, а в разхла
та. На малкото тържест дителните камари могат
во директорът на „Ниша
да се съберат 10 хиляди
М. Я.
г?а” Велин Николов изтъкилограма месо. Макър
кпг, че в реализацията
че работите са завърше
па този проект
особена
ни кланицата официално
по.мощ е оказана от сто още .не започва с работа
панско-политическия
ак локато съответната коми
тив на общината, чидто
''Чет ме -> даде зелен сиг
. инициатива. са сдружени
нал.
средства па стопанство
то
от 14 милиона- ди
Очаква се, каза предсе
ре» от предишните
годи
нара. Своеобразна помощ' дателят на Общинската .
ни, тъй като в жетвата
(във вид на кредити) са
скупщина Слава Тодоров,
са
включени грп нови
оказали ,;Бал кан-Компас”
който на символичен на
комбайна. Всеки от тях
30, ЗОИЛ „Дунав” с 57 и
чин означи завършаване е прибрал .житото от око
..Кооперант” с 12 милио
на работите (и пускане' в
ло 100 ха, което се счита
ни' динара. „Нишава” със
пробно производство) че
за сравнително добър ре собствени средства е участ
модернизираната
клани
зултат, тъй.като парнели
ги-вала с • 96 милиона ди
ца ще допринесе снабдя
те. здеетп с жито, са мал
нара. От съвкупните раз
нането на града с месо
ки и чес/о неподходящи
ходи — 200 милиона ди
значително да се подоб
за комбаймпрапе.
нара, за строителни рабо
ри.
ти са изразходвани 120,
Ст. Н.
А. Т.
за технологическо оборуд

Приключва вършитбата
: у

шшшшш

I

■■

Всеки си има мярка

'

полето
Комбайните навреме ожъпаха площите и
счита че ще бъдат иакуна
Тези дни .и селата
пени около 50 нагона, та
част и
полупланинската
ка че пламът щс б'|,де пз
Бабушнишка община пр
II/,лпеп с около 70 па сто.
иключва вършитбата. Жетвата в ниските предели
И/шк добивите еа досзавърши
средпо от
па общината
та скромни:
дена.
преди двайсетина
200 до 250 кг на декар. В
засегнатите от бедствието
Според • плана Бабушпи
шпемица е униобщина е трябва-' 22 села
па
тика
щожепа от 30 до 70
ло да предаде 77 оагойа
сто.
хлебно зърно, но поради
В службата по .селско
градушката и наводненията от 20 юни т.г. рскол. стопанство
при Общипскупщина ИЗ'ГЪК- '
тата е преполовена. Досс
ската
ват, че тази година жет
/а от частните еедскосто
вата и вършитбата са ор
са
производители
папски
гапизираип далеч ио-доб
изкупени ■35 вагона, а се

;

Току-що привършилата жътва н
вършитба в Димитровградска общц
па (макар че и някои селища п
Бурела още продължава иреднзвика сериозни разисквания. Кръста
Длексов делетат от село Смнлйвцк
изнесе па последната сесия па Об
щинската скупщина, че и района
иедоразумема Забърдпе е имало
N11,1 с някои частни комбайнери.
Касае се за премерването па ожъиатите площи.
• — Комбайнерите гн изкарват с
30% по-големи — каза Алексов. Това нещо пп възмущава. Защо да
пие
плащаме по-скъпо? Впрочем н
се разбираме оу мерки-... Но те ка
то вземат метъра и' започват нако
со...

■■■

— Този въпрос може да се у реди и с присъствието на стопаните
— добави ирсдседателствуващият на
сесията на ОС Йован Еленков. Аз
винаги сп пр.исъствувам, когато се
жъне: Мери той, пък меря и аз —
и разликата излиза тогава малка.
Намеси се п председателят на
Изпълнителния съвет Крум Велич-.
ков, като каза, че собствениците би
трябвало на комбайнерите да пока
жат и документи от кадастъра.
Ако имаме в предвид, че на село
имаме предимно остарели произво
дители, конто не винаги могат да
прпсъстпуват при комбайнирането,
би трябвало и „мерките” да бъдат
по-всрнн, без опит. да се навреди
М. Я.
на производителя.
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ТУРИЗМЪТ
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ДИМИТРОВГРАДСКА

МОДЕРНИЗИРАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПЪТИ
ЩА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ВСЕ ОЩЕ Е
ПОД ВЪПРОС

ОБЩИНА

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА СА
ИЗПОЛЗУВАНИ ДОСТАТЪЧНО

ПАК НЯМА СРЕДСТВА

СезоНът пред край, а някои приети решения псе още нс са реализирани
Намнращ се на магист
ралния път свързващ За
падна Европа с Близкия
Изток, Димитровград, от
далечен от югославскобългарската граница са
мо пет километра,
по
местоположението сн
е
идеален за туризъм, Да
ли възможностите се пол
зуват оптимално е въп
рос, на който сигурно не
може да се даде положите
лен отговор. За развитие
на туризма, особено на
транзитния, са
направе
ни значителни
крачки,
но все още има място
за много по-високи заво
еванпя в тази област.
ЛЕГЛА ИМА ДОСТАТЪЧ
НО, НО...
Минаващите през Дими
тровград пътници—тури
сти могат да ползуват два
хотелиерско-гостилничарски обекти
мотела
на „Уния” край автопътя
и хотела на „Балкан—Ко
мпас” в центъра на гра
да. В мотела на „Уния”
от 1 януари до 15 август
са нощували почти 3500
гости, 95 на сто от кои
то са чужденци от поч
чти всички страни
на
Европа, но най-много от
Турция- Този обект раз
полага с 50 легла, а в
разгара на сезона се пол
зуват и още 40' легла в
бунгалата на мотела. Ха
рактерно е, че най-мно
го гости $ имало от пър
ви юли до 15 август —
почти 1800, така че лег
лата по това време са би
ли попълнени. Инак, бро
ят на чужденците в срав
нение със същия период
на миналата година е по
чти двойно по-голям, ко
ето е и нормално ако се
има предвид, че през по
следните десет • години
не се помни да са мина
ли през
югославско-бъл
гарската граница толко
ва пътници.
Другият обект
хотелът на „Балкан—Ком
пас” разполага със 10.7 ле
гла главно в двукреватни стаи, а има еднокреватни и апартаменти.
Мощностите досега са би
ли попълнени с 50 на сто,
но както изтъква рецепдионерът Иван
Лрков,
през първите шест месе
ца увеличението е мйнимално, докато през юли
и август броят на н°щУ
ващите е увеличен с 50
на сто. До ЮЛИ наравно
са били домашните гости и чужденци,' докато
от юли насам преобладават чужденци,
главно
СТРАНИЦА 8

км от тях са заинтересо
турни и гости от Унга
вани да.наминат в обекрия. Понеже вече има до
говори тук да нощуват тнто н да ядът. Дедости
групи, очаква се и занап , гат паркинг—планове, пебудките
на
а
ред мощностите да бъ | Й]кч,
„Сточар” за сандвичи и
дат' попълнени е 50
па
освежителни питиета, ко
сто.
иго вече са поставени, псе
още не работят.'
...НЕДОСТИГАТ ПРИДР V
От друга страна и окол
ЖАВАЩИ
СЪДЪРЖАността па Димитровград
НИЯ
има пз1Г|,предни турис
Освен хотела в „града, тически възможности, ко
пто 113общо ие се пол
..Балкан-Компас” има ту
зуват. Става дума за Пс
ристи чее к о- госп 1Л п п ча рпа
ски обект и край граипч- търлашката пещера
ио-пропуСКпател 1111я пункт 7 километра от града, ло
шште терени п полите па
,.Гра;нша”. където ГОСТ11

Хотелът на „Балкан" в града: Мощностите се ползуват
с 50 на сто
многобройни услуги —
обмен на валута, депони
ране на пари, услуги ма
шпедйции, ПТТ-услуги, ин
формации и гостилнича
реки услуги. И макър че
физическият обем е уве
личен с около 26 на сто,
все пак недостигат прид
ружаващи го обекти и
съдържания, които да до
принесат за увеличаване
нс само на финансовите
ифекти. Ясно е, че пито
мощностите могат да съ
берат всички транзитни
пътници, пито пък всич
ПОСЛЕДНО

говорим за далеч извест
ния Погамовскн манастир
п ждрелото па Ерма. То
па са възможности, кои
то сигурно би предизви
кали интерес па част от
пад пет милиона пътни
ци—туристи,
минаващи
през" или покрай Димит
ровград. Да им доближим
и покажем тези места, по
чти ннщр не е направе
но, което говори за отно
шението ми към гурпзъма
и ползата от него.
А. Т.

Нс без основание покрай другите причини и9
лошата пътна'мрежа се
посочва като един от осповиите проблеми, които
зле се отразяват върху
обществепо-ус кореното
по-пкопомическо и стопан
ско разпитие на Бос ил еградска община. Особено
когато става дума за регноналпите пътища, къде
го от 125 км само 30 са
асфалтирани. Затова с го
дини наред обществено
политическата структура
в общината този остър
проблем извиша не само
на общинско, но и па ре
гионално и републикан
ско равнище. Недоимъкът
па средства почти винаги
досега забавяха разреша
ването му. По всичко ли
чи, че заплануваното * мо
дернизиране па десети
ната километра регионал
ни пътища в Босилеград-,
ска община в течение на
настоящата година пак
ще бъде под въпрос. Име
пио. в тазгодишната про
грама на Републиканска
та самоуправителна общ
ност ч на интересите за пъ
тип?? бе запланувано мо
дернизиране на част от
регионалните пътища (Ри .
барни — Караманица, Бо
енлеград — Горна Любата и Две реки — Дукат
— Заграня). За целта бя
ха обезпечени и 330 милнона динара, от това 100
милиона
предназначени
за разширяване, пробива
не и прочистване на мест
ни и некатегоризирани, а
останалите за модернизи
рр.не на посочените три
пътни направленияИзпълнението на плана
пое предприятието за пътщца от Враня. Според
договора с Общинската
скупщина
запланувано

бе на регионалния път
Рибарци
Караманицав
течение на годината да Оъ
де извършено разширяванс, поставяне на пропу
сни гърби, чакълна настилка па дължина 3,8
км. Вследствие на недоимък па средства запла
нуваният участък цяло
стно не с завършен.
И на регионалния път
Босилеград — Горна Лю
ба] а, където бе заплану
вано да се модернизира
1,45 км работата не е заггьршена — няма средства. Остава и този уча
ст/, к, където всички зем
лени работи са завърп/епи да се асфалтира.
ПЪТ
За
регионалния
Две реки — Дукат — Заграня са извършени вси
чки подготовки за проби
ване на участъка от Ду
кат към Заграня на дължина от 4,1 км, а рабогага върху пробиването
му ще започне към края
на настоящия или през
следващия месец. Обаче,
вследствие на прекомер
ното увеличение, на инфлацията и за това път
но направление, недостигат около 100 милиона ди
нара.
В Общинската скупщи
на ни уведомиха, че за
довършване на вече заплануваните и започнати
участъни са необходими
още 501 милиона динара,
за което вече е и отпра
вен иск за обезпечаване
на средства. Дали посоче
ните пътни направления
ше бъдат доведени в ред
с което макър и незначи
тел но ще се подобри съсчоянисто на посочените
регионални пътища в общината, зависи от възмо
жностите на Републикан
ската СОИ за пътища.
М. Я-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОРАЗ т1РЕДЕЛИТЕЛНОТО В СУРДУЛИЦА

СРОКЪТ НЕ Е ЛАСТИК
Тъй като не беше завършена до средата на гоппата, електрификацията на
Сурдулишка община
гхпременно трябва да приключи до края иа годината
Досега не беше обичай мата сесия иа Общинска
на празничните тържест та скупщина в Сурдулива в нашите общини да ца, която се състоя в Де
се отправят критики на ня на освобождението на
конкретен' адрес. Докла общината от фашизма,
дите ср попълваха преди председателят
Миодраг
мно с постижения, поло Ристич без стеснение по
жителни политически оц сочи
организациите, ко
енки и многобройни обе- ито имат слабости в дей
щания, а тука—там. има , ността си.
ще обобщени критични
оценки.
Неподкупената
— Електроразпределите
_
4
л
Реалност, обаче наложи
лното в Сурдулица — каДа бъде нарушено и това за Ристич
не изпълни
правило. На тържестве- . задачите, си от програма-

та за. електрификация на
неелектрифицираната част'на общината. Така не
беше спазен договорени
ят срок за привършаване на електрификацията
— до края на юни. Елек
трификацията трябва да
бъде завършена ндй-късно до края на годината и
това е последният срок.
Доколкото не се спази и
този срок, ще се наложи
да бъде утвърдена конкре
тна отговорност.
Ръководителите на Еле
ктроразпредедителното се

оправдават с факта, че
катастрофалното наводне
ние в 'Църна трава е на
ложило хората и техника
та да бъдат прехвърлени
там. Оправданието им е
прието,но то не ги осво
бождава от задължение
то непременно да спазат
новия
срок. Защото хо
рата вече откровено него
дуват от' продължително
то разтегляне на срока.
Срокът на електрифйкани
ята все пак не е — лаетик.
К. Г.
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П^™СЕЛ'АТЕЛСТВОТО
НА РЕПУБЛИКАНСКАТА
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СР СЪРБИЯ ЗА ПРОРКТПА
МАНДМАНИТЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА
СЪР

Младите ще се изкажат
чрез референдум

3-*€

ДА НЕ БЪДЕ КЪСНО

Знаем ли къде са децата нн?

В отчета за . хода на тане усамотена, а трябва
ние.
престъпността в първите най-активно да: се вклюГ Не 'бива- възпитателно-• "
седем месеца ма година- чат и всички други субеобразователният
процес
та ,който обсъдиха деле- кти. Преди всичко: учида се’остави само на учи
гатите на Общинската ску лището, пионерската и
лището; нито - пък да се
пщина в Димитровград младежката организация,
очаква тази функция да
на последната сесия, . пО- родителите и обществото
поеМе някой друг. Само
Освен
официални съб
Предложението на мла
с общи сили може да се
като цяло.
край положителните тен
рания, кръгли маси, мла
дежкото ръководство в
И наистина, . може ли съдейотвува за правилноденции за намаляване на
дежта в СР Сърбия. по
Сърбия е следното:
пок
престъпните деяния беше да се допусне,, както по- то насочване на младите
проектоамандманите
на
райнииите да бъдат застъ
сочи и Зарков, родители- хора. Не бива да изостаизнесен и един тревожен
Конституцията на СР Сър
пени
във Федерацията , факт. Напоследък расте
те да не знаят къде са не и по-засилената дейбия .ще се изясни и чрез
чрез делегацията на СР
децата им в малките ча- пост на пионерската и
броят на непълнозрелите
референдум. Това заклю
младежката
организаСърбия, а Скупщината на
престъпници. Докато в
сове (а тогава обикновечение е прието на засеция, но незаменима е и
СФРю Да има три съвепървите седем месеца на
но стават кражби, отвадание на Председателст
ролята , на родителския
та —* Съвет на народите, -,1987 година такива е има
Ряне и каране на чужди
вото на Републиканската
дом.
Стопански и Съюзен съло трима — в същия пеавтомобили и пр.), което
конференция на
Факт е, че днес има все
Съюза
вет. В Съвета на народириод на 1988 година техправят най-често непълно
на Социалистическата мл
повече заети родители, а
те равноправно би били
ният брой е удвоен. Как- зрелите престъпници. Вяр
адеж, на което беше об
застъпени всички
децата
им по-дълго време
репу
то изтъкна в изказванено е, че времената се ме
съден и4 приет операти
остават без надзор, но ~н
блики, а в рамките на де
нят, Димитровград от ден
то си на . сесията на Об
вен план и Основите за
в такива случаи трябва
легацията на СР Сърбия
щинската скупщина Рай на ден става все по-ожида се намери съответно
водене на разискванията
вен град, но това пък от
и покрайнините.
ко Зарков началник на
решение. Най-лошо е ако
в младежката
организа:
Секретариата на вътреш своя страна търси да ое
децата бъдат оставени на
Съюзният съвет биха съ
ция на Сърбия по проек
ните работи в Димитров повишат и грижите и уси
улицата,
тоамандманите на Консти
чиня вал и 220 делегати ка
град в тази акция тяхна лията за възпитанието На
М. А.
поколеподрастващото
то на всеки 100 хиляди
та служба не бива да остуцията на СР Сърбия— С оглед на факта, че
граждани чрез пряко из
МЛАДИТЕ И РЕВОЛЮЦИОННИТЕ ТРАДИЦИИ
ясняване се избира
най-голям брой спорни въ
по
един делегат. Икономиче
проси за положението на
ската политика в ЮгосСР Сърбия и правата на
лавия би водил Стопанс
нейните
граждани — то
алци,
средношколци и
Богатата революционна
нович. Младите бяха прекия съвет, като по такъв
ва е тяхното пряко изказ
мнозинстдруги младежи и девой
традиция на свободолю- обладаващото
начин се попречи разкъ
ване по тези въпроси ед
ки.
во, а тяхната програма
бива Лужница приобщи
сването на страната
на
инственият законен начин
Младите спортисти се
бе пригодена именно към
и младите в Бабушнишка
национални
икономии.
на утвърждаване на * уссъстезаваха за Купата на
това забележително съби
общмна към поддържане
ще каже ду
Младежта
ловията и начина на уч
освобождение на Бабуштие.
и развитие на това на
мата си и във връзка с
редяване на Сърбия като
Още на 5 септември ве
ница. Състезанията
се
следство. В плановете на
четвъртото - предложение
на
държава е рамките
проведоха по футбол на
ОК на ССМ един от цен черта младежта от Бабу—
с
новата
Конституция
Югославия — това е обя
лагемалка врата, спортна С1ре
тралните въпроси в дей шпица организира
да се предвидят непосре
въпроса за
снението на
ността на младите е: по рей огън край костница- лба и шахмат. Съорганидствени
и
тайни
избори
що референдум?
затор на тези състезания
ддържане и задълбочава та на загиналите във вой
За. изясняване по такъв '
органите на властта,
мата с подходяща прог 4 бе / общинската СОФК-а
ме на придобивките от
при
задължително
издига
начин са. предложени че
Онова, което предизви
НОВ-а и уреждане и под - рама, която сетне се пре
не на повече кандидати,
тири спорни въпроса. То
ква истинска почит е понесе в центъра на града
държане па паметниците
референдума като
и
за
ва. са преди всичко наро
па загинали бойци на те ц се превърна в истин- сещението на младите на
непорседствено изяснява
дната. отбрана, държав
семействата на загинали •
ско народно увеселение.
риторията на общината.
па гражданите по найне
на сигурност, съдопроиз
На същата ^ата те (съвте партизани, Заедно с
Че е така свидетелствуважните
въпроси.
водството, международни
местно със запасните вооцелелите бойци всяка го
нйй-иовото
(по
слува
и
Членовете на Съюза на
те отношения- Те трябва
сини командири) органи дина те посещават роди
чай
6
септември
—
Деня
/мласоциалистическата
да. бъдат единни за цяла
тели, съпруги и деца на
зираха поход по .следите
па освобождението па об
деж по тези въпроси ще
та. република.
на лужнишките партиза загиналите, връчват им
щимата
от
фашизма)
тър
бъдат запознати чрез раз
А икономическата, по
ни с централно тържест- скромни подаръци и прежество по повод откривалични материали: афиши,
културнаво в местността „Церичкарват с тях часове на
литическата и
пето ма бюстта-памегннк
ит.н., а ще се
брошури
покрай
не”. Тук се включиха око
разговори,
та автономия на
на
първобореца
и
общеизкажат до края иа окто
От» Н.
мините може да остане ка
ствен деец Бошко Богда ло 100 извид^нцн, фернмври.
кто и досега.
ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ

Пет акции пет
удариически значки
'

*
тазгодишната Септемврий
Един от лауреатите на
САША СТАНУЛОВ.
ска награда иа Димитровград е и
за
Септемврийска награда е присъдена
Дипломата ма
акции.
младежките
трудови
активността в
бил досега. —
На колко трудови акции си

... « Г.“ '=”= ,.п„Г

в Съюз

ната1кР„&“Г..т—' «■ г®”’» “• “
нье
град 87”.
__Колко удариически значки имаш?
„мам похвала, а от оств.мли__ От една акция
значки. На акцията ,,Гори
удариически
те четири пет
— една от пашата бригазначки
чко 86” получих две
ма Сеп
да и ед иа от
, Какво ти
темврийска награда

1?^м»Р",988

Спша Станулрв

— Както и всяка награда, значи многр- Но не
сцмо за мене. Присъдената награда значи, че активно
стта па мас младите някой вижда, забелязва, макьр и
недостатъчно. А ние младите все пак сме активни уча
стипци във всекидневните събития й-можем зряло да
обмисляме; Пример от митинга в Цървенка, на който
девойката Вера Япкан каза „без ръкавици” онова, ко
сто мисли не само младежта но и народа.
— Твоите плановб за в бъдеще?
След някой ден заминавам за Сента да отбия
военната повинност. След това — в Белград, където
ще следвам. А след това... Това с още далеко!
Саша Станулов е роден през 1969 година. В осми клас с бил председател на Акционната конферен
ция на Съюза на социалистическата младеж в основи ото училнще, също и във втори и трети клас в насо
чепото образование. Член на Председателството на
Общинската конференция ча ССМ е от първи до чет
върти клас. В редовете на СЮК е от декември 1986
година. Всичко това говори, че дипломата на Септем
врийска награда не е присъдена само за бригадирска
дейност, но за съвкупната , активност на Сашо.
А. Т. N
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Реформа-без реформа

ОБЗОР

Една от целите на реформата Ъа
образованието — въвеждането на профплирано образование в средните учи
лшца — бе да се школуват средни из
пълнителски кадри за стопанствбто.
Всъщност това, свободно' може да се
каже, бе и единствената цел. Днес,
след няколкогодишен опит, на много
равнища се констатира, че реформа
та не е била подготвена, относно сто
панството най-малко е заинтересовано
за кадрите, които се школуват.
Че е така свидетелствуват и приме
рите на средните училища в Бабушннца, Димитровград, Сурдулица, Босиле
град, а и в други среди. Така напри
мер бабушнишкнят образователен цен
тър „Бук Караджич” вече няколко го
дини школува „текстилци". Един беъл поглед в списъците на незаетите
ясно показва, че вече две поколения
(или два випуска) чакат работа и някоя от текстилните организации да ги
приеме. В „Текстнлколор", „Първи
май" и „Лисца" изтъкват, че те не са

и състояние всяка година да откриват
толкова работни места,
Същото е положението и с „мета
лиците", „химиците", както и с разли
чни други техници, чиито професии
са строго определени. И сто: отново
имаме средиисти 6 различни специал
ности, които чакат работа.
Ето защо все по-често се изтъква,
че реформата е била „без реформа",
или че в най-скоро време трябва да
се извърши „реформа па реформата".
„По-рапо работа чакаха гимназис
ти, а сега различни техници" — често
се чува все по-настоятел но. „Каква с
разликата?".
Разлика действително няма!
Очевидно е, че в предстоящия пе
риод към средното образование тряб
ва да се пристъпи научно и задълбо
чено. Още повече, че и много преподаватели вече станаха „технологически
излишък" само поради това, че тсхиите предмети се закриват,
Ст. Н.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА КУЛТУРНИЯ ДОМ В БАБУЩ НИЦА

Няколко културни прояви
След годишните по
чивки (юли—август) кул
турният дом в Бабушнишка община
разгърна
оживена дейност. Няко
лко -културни прояви бя
ха приобщаване на това
ведохметво към ознамену
' ването на Деня на осво
бождението на Бабушнишка община от фашиз
ма — 6 септември.
Преди всичко заслужа
ва особено внимание ор
ганизирането на художе
ствена изложба във фоа
йето на библиотеката в
Бабушница.
СедемнадеВЛАсет художници:
ДАН НИКОЛИЧ от Пи
рот, МОХАМЕД — АВ
ДО РИЗВАНБЕГОВИЧ от
Сараево, ЗОРАН ЖИВКО

ВИЧ от Пирот,
РАДО
МИР ЧИРИЧ от Бабушни
ца, ГАВРА ТОПАЛОВИЧ
от Нови Сад, МАКЕДОН
КА
ХАДЖИВАСИЛЕВА
— КИРИАС от Скопие,
ВЕСНА БЕГОВИЧ от Ти
тоград, ВЛАДИМИР СТО
ЯНОВИЧ — ДУБНИЧКИ
от Враня, ВЛАДЕТА ДЕЛЕТИЧ от Костолац, МО
МЧИЛО ИГНЯТОВИЧ от
Пирот,
МИЦО ЙЕЛИЧ
— Црънкович от Сисак,
НЕВЕНКА БАРЕЖА от
Сараево, ЙОРДАН ЕРЧЕ
ВИЧ от Крагуевац, ЛЮБИСАВ СЪРДАНОВИЧ от
Титов Върбас, БОГОМИЛ
КАРАЛВАРИС от Риека,
ИВАН ЗЕФИРОВИЧ от
Белград, ДЖОРДЖЕ СТ
АМЕНКОВИЧ от Зайчар

Поетична антология

Догаряме
..Ти ПОМНИШ ЛИ ТИХИЯ двор...”

Д. Дебелянов
Тихия двор изчезна вече
с бетонни стени окован,
само понякога вечер
спомняме си за него с блян.
Сънувам бели сънища озарени,
от мечта към стария край,
с порти широко разтворени
ще ги намерим ли — не се знай.
Празни мечти и празни легла
ръфат настървено нашия път.
На прелом жизнен стоя
в догаряне виждам смърт.
Стефан НИКОЛОВ

СТРАНИЦА 10
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— всичките участници в
пленера „17 воденици" в
Долни Душ и ик, инак ху
самодейци,
дожници
изложиха свои картини
от 2 до 15 септември т.г.
Тази художествена > из
ложба привлече особено
внимание сред младеж
та и тя е насърчение на
художниците—самодей
ци в Бабушница и те да
организират СВОЙ
пленер.
Следващата
културна
проява е гостуването на
кукления театър от Ниш
с пиесата за деца „Три
прасета". В залата на
културния дом най-мла
дите от Бабушница (учециците от долните кла
сове на основното учи
лище и детската градим
ка „Детска радост") зае
ха до последно място и
с интерес проследиха пи
есата. С оглед че това е
първо представление от
този вид пролича, че по
добни гостувания трябва
да се организират по-че
)
сто
Според плана на кул
турния дом, до края на
месеца ще се организира
литературно
четене
с
участието на трима нишки поеГи, които ще по
сетят трудови организа
ции, основни училища и
местни общности.
Предвиждат се и реди
ца други културни събития, които ,ще се орга
и измрат до края на годи
пата.
Ст. Н.

В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ
В БОСИЛЕГРАД

ДИМИТРОВ"

Подобрява се
ученическият стандарт
С щедра помощ па ши
рок ата общност в Боси
леградска община от го
дина на година се нодоб
ряпа ученическият стандарт. За целта вече са из
градени и ползуват учи
лищни общежития и До
лна Любата, Бистър, Гор
на Любата, а от начало
то па настоящата годи
на започна изграждане и
па общежитие при босилетрадското основно учи
лище. С оглед па недои
мък на средства, изграж
дането му бе запланувано
в две фази. ГГьрвага фа
за вече е готова, и от на
чалото на новата учебна
година отделно число учеиици ще бъдат настане
ни в него. За строежа на
първия етап (половина от
заплануваната сграда) са
изразходвани около 140
милиона динара. Капаци
тетът му е за 24 учени
ка. Директорът на учили
щето Владимир Михайлов
ни уведоми, че в обще
житието ще бъдат настанеми ученици от околни-

те села: Рссен, Гложйе
Броеница» Злидол — уче
цици, които досега, са по
лзували частни квартири.
Тези дни започна стро
еж и на втдрата полови
на па сградата. Михайлов
подчерта, че са обезпече
ни сердства пялата сгра
да да бъде сложена под
покрив. За целта щс бъ
дат изразходва пу\ около
82 милиона динара. Погол яма част от . средства
та обезпечи Републикан
ската общност за основ
но образование и възпи
тание. С изграждането на
втората половина на сгра
дата, ще бъдат настане
ни още 30 ученика.
С изграждането на об
щежитието и при босиле
градското училище, къде
то броят на учениците
ежегодно се увеличава,
ще се намалят средства
та, които тук се изразхо
дват за превозване на те
зи ученици, конто сега
ще бъдат настанени в об
щежитието.
М. Я.

БЮСТЪТ НА БОШКО БОГДАНОВИЧ

Дело но скулптора Пая Рнстнч
-Г". •
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С. Миладиновци, председател на ОС откри паметник-лоста на Б. Богданович
По повод Деня на. освобождението на Бабушни
шка община от фашизма, в центъра на градчето бе
открит паметник* бюст на първобореца от този край
Бошко Богданович, дело на скулптора Пая Ристич от
Пирот, понастоящем живущ в Белград. Този изтък
нат югославски скулптор е автор на редица забележи
телни скулпторни произведения: направил е памет
ници-бюстове на Никола Тесла, д-р Воислав Вучкович в Пирот, на Радое Доманович, Стеван Сремац.
Яша Проданович, Жикица Йоваиович—Шпанац в Бел
град и на други иизтъкнати югославяни.
Скулпторката творба на Бошко Богданович в
а ушница е произведение с висока културно-историческа дейност.
Ст. Н.
БРАТСТВО

16 септември 1988
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-МЕЖДУОБЩИНСКА
— ГРУПА ЮГ

РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

Висока победа
ФК „Асен Балкански” — ФК „Будучносрг”
кухина) 4:0 (2:0)

(Първа

Димитровград, 11 09 1988. Спортният център
„Парк , времето слънчево, теренът тревист. Зрители
300 души. Голмайстори: Предраг Костов в 9 минута —
1:0, на. 2:0 — Зоран В. Христов в 28 минута; 3:0 —
Зоран В. Христов в 50 минута и на 4:0 —. Зоран Ц. Хри
стов в 89 мийута. Жълти картончета: Любиша Таков
(„А. Балкански”) и Ненад Велковйч „Будучност”).
Съдията Душан Стоилкович от Ниш — добър.
ФК „БАЛКАНСКИ”: Ми
лко Соколов 7, Любиша
Таков 6, Тоша Рангелов
8, Милован Тодорович 7,
Саша Крумов 7, Алексан
дър Станков 8, Бранислав
Манолов 7, -Синиша Дпмнтров 7 (Зоран Стефанов), - Предраг Костов 7,
Емил Иванов 7, Зоран В.
Христов 8,.
В четвъртия кръг в Ре
гионална футболна диви
зия „Асен Балкански” от
Димитроград извоюва ви
сока победа срещу „Буду
чност” от Първа кутина
кразу Ниш. Димитровгра
дчанидемонстираха
ху
база игра. В първото по
1.
2
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
1С.
11.
12.
13.
14.
15
16.

лувреме .отбелязаха само
два, а можеха още
толкова голове.
И в този мач се изтък
наха футболистите от на
падателния
ред, особено
Зоран В. Христов, който
отбеЛя3а три хубава гола: едни от друг по-ху
бави. Зрителите остана
ха доволни от показаната
игра, обещаваща по-до
брн дни за Димитровград
скня футбол.
В петия кръг „Асен Бал
кански” ще играе
ррещу „Слобода” от Бубан
край Ниш. В предиграта
ще се срещнат кадетите
па двата отбора.

След четвъртия кръг табелката изглежда така:
4 3 0 1 12:5 6
Раднички
6
4 3 0 1
10:4
Единство (Б. паланка)
4 3 0 1 10:7 6
Слога
4 2 1 1
9:6
5(1)
АФК Ниш
4. 2 0 2
9:5
4
Асен Балкански
4202 12:10 4
Слобода
4 2 12 10:8 4
Мрамор
4 2 0 2 10:8 4
Куршумлия
4 2 0 2
8:8
4
Рудар
4 2 0 2
4:6
4
Задругар
4 2 0 2 8:10
4
Будучност
4 1 1 2
6:7
3(1)
Палилулац
4103 12:15 2
Единство (Пирот)
4 1 0 3
2:7
2
Борац
4 0 2 2
5:9
1(1)
Моравд
4013
1:8
1(1)
Младост
Д- С.

ПРИЯТЕЛСКИ МАЧ В ЧЕСТ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖ
ДЕНИЕТО НА ДИМИТРОВГРАД

Победиха занчарци
„А. Балкански" „ен
Димитровград
' '
200. Теренът
т-,н Парк"-в Димитровград,
зрители
тревист, времето прохладно Голмайстори. 1:0 — Д.
иа 1:1 израмИваиишевич за „Кристал" в
шлшеи Милечс
ни Зоран Христов в
|юлза на
вич в 62 минута а крайни резултат
Кристал” постави Ристич в 82 минута.
“ята Кирил Ставров от-Димитровград.
,

,А. Балкански”: М. Со
кодов, Таков, Рангелов,
Тодорович, Крумов, Стан
Манолов,
кои, Христов,
Митов, Т. Иванов, - Алексов. Във второто гюлувре
МС играха още Т. Соколов, Предраг Костов, Пс

играха' Мияетич, Манчев,
СтоБойкович, Джокич,

Митов; Марии,
ИЛкович
Милошевпч,
Митрович,
Ивапович, а
Стапишич,
полувреме
ВЪВ второто
играха и Джорджевич, Мс
девица,, Джурович,- Маря
пович, Ристич, Ивапович
и Игмятович.
В чест иа Деня иа ^с"
Дим иг

приятелски
сс
о:игра „А. Балкан*
мач
между
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„Младост” (Д. Въртогош) — „Младост” (Босилеград)
— 0:4 (0:2)
на домашния отбор оба
че загубиха нерви и за
почнаха щ играят неспор.
тсмемски. Затова съдията
показа на двама червени
картончета, а наскоро сл
ед това беше принуден и
да прекъсне мача.
Сега
се очаква какво ще да
же дисциплинарната ко
мисия, макар че превъз
ходството на босилеградските;
футболиста беше
напицр — водеха с 4:0.
„Младост” игра в следния състав: В. Гонев, В.
Иванов, 3. Младенов,
А.
Васев, Б. Воинович, Й-Глигоров, С. Стефанов, Р
Захариев, В. Захариев, В. !
!
Тасев, И. Рангелов.
В четвъртия кръг „Мл
адост” от Босилеград ще
гостува па „Моравац” от
Преде я не.
М. Я.

АТЛЕТИКА

Улични бягани
В навечерието на праз
ника па свободата па Ди8 септеммитровград
ври в организация на
СОФК
и атлетическия
клуб „Железничар” се ор
ганнзнраха улични бягаш 1Я за всички възрасти
па 600 и 800 метра. И поиеблагопрнятиото
край
време, бяха постигнати
хубави резултати. В бя
гам и ята взеха участие състсзтаелн от Димитров
град, Ниш и Пирот. Ре
зултатите са следните: пм

ФУТБОЛ

Поражение на
„Партизан"

Прекъснат мач
Ог две „Младости” —
боснлеградската в третйя
кръг „Младрст” излезе посилна и сЬ наложи над
отбора на едноименния
отбор от Долни Въртогош
край Враня с 4:0. Босиле
градчани прведоха още
във втората минута чрез
Б. Воинович, а само след
5—6 минути — Р.'Захари
ев повиши резултата на
2:0.
Босилеградският отбор
обаче не преставаше
с
^атаките си. И по-нататък
имаше превес в играта
н постоянно атакуваше
вратата на домашния от
бор. В резултат ма така
ва игра
босилеградчани
и през второто полувре
ме отбелязаха още два
гола чрез В. Тасев и И.
Рангелов.
На. 30 минути преди кр
ая па мача някои играчи

I ОБЩИНСКА
НА ДИВИЗИЯ

онерки (V—VI кл., до 12
години) — Владан Йоваиович
(Пирот), Драган
Йованович (Пирот) и Не(Димитров
пад
Гигов
град); пионерки (V ‘и VI
кл., до >2 г.) — Юлия Ка
меиова, Анкица Петрова
и Наташа Славова (всич
ките от Димитровград).
Сред пионерите от VII и
VIII клас най-добър бе
ше Ненад Петров, а сред
пионерките
класирането
' следното: Душица Доя
нова, Даниела Еленкова,
Пеш Гюрова.
Девойки:
Камелия Милчева н Суза
па Горчева.
Градска младеж: Зоран
Стояновци (Ниш), Зоран
Дурмишевич (Ниш) и Дра
(Днмигаи Тодорович
тровграл). Учаща со лша
дож: Саша Джорджевич
(Нищ), Деян Мнладинов
н Горан Димов (Димитро
играл).
Д. с.

Футболният отбор на
„Партизан” от с. Желюша загуби от отбора на
„Таиаско Раич” от Пирот
с 3:0. В този мач желюшани играха некомплектни, така че поражението
беите нбминуемо. Но и
по край това
„Партиза м не игра лошо и за
напред вероятно ще даде'
по-добри игри.

/

с

БАСКЕТ-БОЛ

Победа за раздяла
„Куршумлия” — „Свобо
ц?” 76:86 (41:38)
Баскетболистите
на
„Свобода” от Димитров-,
град в края на първенст
вото успяха да надиграят
отбора на
Куршумлия
като гости, Това ведно .
беше и една от най-добдимитроврите игри на
отбор. С тази
градския
победа „Свобода” се нареди на третео място на
табелката. Ведно е спече
лена и купата за най-дис
циплиниран отбор.
РЕГИОНАЛНО СЪРЕВНО
ВАНИЕ НА ИНВАЛИД
НИ ЛИЦА В НИШ

Спечелили четири
медала
В Ниш в началото на
месеца се проведе състе
запие на инвалидни ли
иа с малокалибрена пуш
ка и малокалибрен
пи
щов. В него участвуваха
състезатели от 15-те об
щини в региона.
Димитровградчани спе
челиха четири медала —
Гроздан
Велков, златен
медал с малокалибрена
пушка в своята катего
рия, Тихомир Тошев оре
бърен медал с малокали .
брои пищов, Александър
Марипков бронзов медал,
с малокалибрена
пушка
и Гроздан Велков, брои
зов медал с малокалиб
рен пищов.
д. С.

скн” н „Кристал,, от Зай
чар, член па Мсждурспу
ДПХ5л и к а 11 с I с а , ф утбол 11 а
низи,, „Изток". Срещата
предизвика голям инте
рес. обаче студеното вре
ме не даде 11*11М о ж пост
броБ| публи
II ПО-ГОЛ ЯМ
ката и да се отзове по-ма
('амата игра беше |1а
ДИ
нисоко равнище. В първо ' В ЧЕСТ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА
то полувреме димитровгр
МИТРОВГРАД — 8 СЕП ТЕМБРИ
вдчлмн добре ее държе.ча
ТУРНИР ПО СПОРТНА СТРЕЛБА ЗА ИНВАЛИД
п то завърши наравно 1:1.
НИ ЛИЦА
'
През второто
гюлувре
„Граничар” с
ме дойде до израз по-пад
В чест иа' Дсня иа ос
място зае
мощната игра на зайчар
вобождението иа Диммт439 кръга, а трето---- мит
ропград — '8
септември
мината 355 кръга.
щт. Те взеха преиъзходст
„ с два гола напълно
се проведе турнир по <
В отделното класираво
разоръжиха димитровгра
спортна ' стрелба с възме най-хубав успех пости 1
1
душна пушка за преходгиа Александър
Марин
ов' отбора на „Кристал”
чата куча ма председатеков със 161 кръг, следван
игпаха и двама футболно
ли па общинската скупот Гоша Глигоров със 158
(Манчси и Михов), ко
щипа.
Участвуваха 9 от
кръга, трето Ангел Гогов
по-рамо бяха в съста
бора. Отборно победи дру .също съС 158 кръга.
ито
V жсетното за спорт м рекреч
па па Асен Балкански".
Д. С.
Д. Ставров 1 ацня с 475 ,кръга. Второ
ч
СТРАНИЦА П
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Е, мой исписпичс! Народ йс одавна
рекъл: „Кудс йе тънко — туй се Ни
не", И: „На сирочс и рак и... дидза".
Тека и у нашу сироту
Лужиицу:
стунтише се облаци, натъпче небо и
— зац-ьрни ни! Мурговица однесе Ради1ьинци, а и друга села настрадаше.
Мора да йс Бог лешто сърдит на нас.
А како и не би бил сърдит, кад га
народ заборалил, па/нема ни срам ни
образ и не поштуйс обичайги од ста
рице. Море, нсма чес' и час'. Жене
йедпа чекайу да им мужи отиду на
печалбу. Девойчетийа не чекайу онина сраман. дън, него йедва чекайу да
почну . . . Да Бог сачува!
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БОБАН ДИМИТРОВ
От теб получих комплекс на малоценност

Без думи

ИЗ „БЛЯСЪЦИ НА ОСТРОУМИЕТО"

ф Времето никого не обича и ни
кого не мрази, времето към никого,
не е равнодушно — то отнася всички.
Древноиндийски афоризъм
0 Времето е
ник.

най-мъдрият . съветПерикъл

ф От всички (неща) времето е найпоследно и най-първо; то има всичко
в самото себе си и единственото съ
ществува и не съществува ... Тъй ка
то утре за нас в действителност (ще
стане) вчера, вчера пък (беше) утре.
Хераклит Ефески
ф Нощта носи съвет.
Менандър

ф Всичко, което е чакано
време, идва бавно.
Сенека

Мойа покойна мати причаше да йе
оваква сприйа закачила
наш край
преди педесе' године, кад сам йа имал
Две године. Провалил се облак, расипало се небо, потекле нървене воде.
Тъг мойа баба 1ека рекла: „Мора да
йе негде закопано копиле. Овай спри
йа нема да престане док вода не ископа копилета!" И тека и било: Кад
га Мурговица донела у Л>убераБу, тъг
се небо изведрнло и слънце огреяло.

дълго

ф Времето прилича на домакин
от висшето общество, който студено
стиска ръката на приятеля, * който си
отива, и с отворени обятия прегръща
новодошлия.
Шекспир

Ако йе той тачно, кой знайе колко
ме копилетня овай сприйа однела комто Власотинцп!

ф Течението на времето неведнъж
е узаконявало онова, което престъпно
ни се е струвало отначало.
П. Корней

Чуйсм преко радийо да ни Нрачую
помоБ. Стндза брашно, цимент, Бебетия • • • Ама, жега ни налегла, па без
Небе може, али се не може без кров
над главу. А куБа се не прави за Месец
или два. Иде йесен па, че по н>у и
зима. Куде че тия
народ
што
йе опустея?...

ф Времето, казват, лекува всички
рани; с изключение, мисля аз, на лю
бовта и глада.
Е. Роидис
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Слезо’ у Бабушннцу. Вндо’ кум-Ратка. Он йе иекакав пуравелник. Пита'
1-а: „Куме. стндза ли помой? Че има
ли бар за недечье и пийен,е?” Он се
усмипу па рече: „Има, има!” Добро,
а како че народ без кров над главу?
Он се намършти: „Куме, тия народ се
купе у Мурговицу!” Леле, бруко! Си
ромашии смо със све, па и със памет!
Айд у здравйе!
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