
ЕрштВо С указ на президента на 
СФРЮ Йосяп Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности

НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ^

ГОДИНА XXIX а БРОЙ 1368 ф 23 СЕПТЕМВРИ 1988 Г. # ЦЕНА 100 ДИИ.

КОНСТИТУЦИОННАТА КОМИСИЯ НА 
ДМАНИТЕ В КОНСТИТУЦИЯТА

СР СЪРБИЯ ОБСЪДИ ТЕКСТА НА АМАН 
НА СФРЮ Четете в броя:

Сърбия няма да 

натисна „спирачната“
Заседание на Председателството на МОК на 
СКС в Ниш

Безрезервна подкрепа на 
ръководството на СР СърбияПРАКТИЧЕСКИ ОСТАВА ОТКРИТ САМО ВЪПРОСЪТ ЗА МЕЖДУНАРОД 

НОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАЙНИНИТЕ стр. 3

Текстът на амандамни- 
те, който е предложила 
Конституционната коми
сия на СФРю е под Ра
внището на потребности 
те н предложенията, кои
то бяха изнесени в публи 
чннте разисквания, но 
все пак представлява за-

ликите и покрайнините са 
държави, понеже е запи
сано, че те осъществяват 
сътрудничество с органи 
и организации от други 
страни.

Сурдуличани предлагат

МИТИНГ „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО”

Заседание на ОК на, СКС в Димитровград

И ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ КОМУНИСТИ СА 
ЗА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕСКоментирайки забележ

ката, че предложените 
промени в Конституцията 
ма СФРю не дават възмо

стр. 4

лог, че ще се променят 
неща и че Сесия на Общинската скупщина в Босилеградпоне някои 

Конституцията на страна
та ще бъде по-добра. На
правено е онова, 
беше възможно в сегаш- 

Съзира се

жност да се уреди поло
жението

НЯКОИ РАЗВОЙНИ ПРОГРАМИ СА В 
ЗАСТОЙна СР Сърбия, 

председателят на Консти-
стр. 5

което
Бо-туционната комисия 

рислав йович заяви, 
предложените промени на ! 
съюзно равнище не пре
чат па СР Сърбия да из-

Други пишатчения момент, 
съгласие на републиките Не ни трябва гнил социален мири покрайнините, което ня 

никому.ма да навреди 
Затова Сърбия 
бе изтъкнато 
лото се тези дни заседа-

Борисав Йович стр. 6Iвърши замислените кон
ституционни промени. За
това по време па съгласу 
вамсто па съюзната Кои-

— както 
на състоя

ла републиките н покрай 
пилите Сърбия предлага 
да сс утвърди ясна раз
лика между характера на 
международното сътруд
ничество на социалистиче 
ските републики, които 
са държавни общности, и 
на автономните покрайни 
ни, които не са държав
ни общности. Сърбия се 
застъпва в Конституция
та на СФРю ла бъде вие 
сено ограничение за ме
ждународното сътрудни
чество на автономните по

Изповед на един ловджия
ние на Конституционната 

на СРС — няма СЕДЕМ СЪРНИ ЗА ДРАГОСЛАВ 
МАРКОВИЧ

ституция няма нужда да 
се повишава политическа 
та температура заради Ко 
нституцията на СР Сър
бин.

комисия 
да поставя бариери пред стр. 8

промеконституционните
ни.

НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ Е НЕОБХО
ДИМА ЗАЩИТА( стр. 10

Предишните резерви от 
Сърбия по отношение на 
предложения текст са све 
дени до минимума. Оста
ват открити още два въп
роса:
сътрудничество на репуб- 

покрайнините (и 
покрайнините имат забе
лежки по този въпрос) и 

на избиране

Когато става дума 
Конституцията 

СФРЮ, трябва да разбе
рем, че Югославия не е 
Сърбия, тя е общност на 
всичкн народи и народно 
стп, на всички републики 
и покрайнини н зитова е 
необходимо да сс увежа-

наза
ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ ЗА ЩЕТИТЕ ОТ НАВОДНЕ
НИЕТО И СУШАТА В СЪРБИЯ

международното Природата взе 

суров данък
ликите и

крайници, което в Конс
титуцията па СР Сърбия 
е утвърдено като единна
функция- Първият иск е 
внесен в текста па амап- 
дмаиитс, но вторият псе. 
Запазен е досегашният тс- 

от който може да сс 
рспуб-

наначинът
Председателството
СФРЮ (освен Сърбия, за
бележки имат и Босна и 
Херцеговина, Черна гора 
и Македония)- Сърбия

и мненн- 
непчкн. Не може

ват аргументитена
ята на 
да се натрапват промени, 
трябва да имаме полнтн-

ф ВОДНАТА СТИХИя УГАСИ 4 ЖИВОТА И „ОТ
ВЛЕЧЕ" НАД 810 МИЛИАРДА ДИНАРА ф СУШАТА 

„ГЪЛНА” 208,5 ХИЛЯДИ ТОНА ЦАРЕВИЦА
усет за реалнитечески

ВЪЗМОЖНОСТИ II ДВ ДСЙСТ-
На заседание на Пред- във Власотннце, Църна 

ссдателството па СР Сър- трава, Бабушшща, Пирот 
опя, което се състоя в п Лесковац са преценени 
понеделник, бяха изнесе- на над 810 милиарда ди
ни окончателните данни 
за щетите от наводнение
то н- сушата в Сърбия.
Водната стихия угаси 4

Председагелст-
СФРЮ да бъде

предлага
вото на 
избирано от Скупщината 
на СФРЮ! и да е отговор 

за да сс афир-

вупамс в рамките на съ
щите — подчерта той.

кст,
направи извод, че нара.

Щетите от сушата също 
са големи. Добивът ог ца
ревицата е намален с 
208,5 хиляди тона, от за
харното цвекло с 351 то
на, от гроздето със 150 
хиляди тона от сливитес 
38 хиляди тона. Щетите, 
конто бяха нанесени на 

селскостопан

но на нея, 
мира като орган па феде
рацията, Това предложе
ние не со приема от ня
кои републики, така че с

компромис-
решение: членовете па | 

Председателството на
СФРю Да бъдат избира- 

скупщините на ре-

;■

;В СР СЪРБИЯ
:

човешки живота, унищо
жи 171 н нанесе щети па 
2662 жилищни м 900 по
мощни обекта, както и на 
73 обекта па дребното сто 
паиство. Напълно са уни
щожени 15 км далекопро 
води и 10 
Счупени са 900 електри
чески стълба. 415 км път-

1400 чиновника по-малкопредложено
броят на чиновниците е на-В цялата страна

мален с 2500.
От юни миналата година до юни тази годи- 

иа броят на служащите в обществено-нолитичес- 
Робщности и организации в СР Сърбия е 

80 500 на 79 100.

НО .

по-важните 
ски култури са преценени 
па пад 874 милиарда ди

ни от
публиките и покрайниии- 

а Скупщината 
СФРЮ- ла потвърждава из

трафопоста.кмте
намалей от

Според данни
ка, коиго са обнародва стршт е „амлен

на Съюзния завод за статисти- 
тези дни броят на „дър

пате, нара.
Сърбия никога не е преища са станали негодни 

за движение. Целокупни търпяла но-големн щети
от природни бедствия.

:биранетоим.
Във връзка с междуна- 

сътрудничество

жавпите 
е 2 500. те щети от наводнението

родното



НАС |И Н| ПО СВЕТА

АРДФДТ ПРЕДЛАГА накратко 

МИР НА ИЗРАЕЛ
АПЕЛ НА ГОРБАЧОВ КЪМ ПЕКИН'
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За среща в Китай ИНТЕРПА- 
КОН

ЗАПОЧНА
РЛАМЕНТАРНА______
ФЕРЕНЦЙЯ В СОФИИ

Пребивавайки в Кра- 
еноярск (Сибир) генерал
ният секретар на ЦК на 
КПСС Михаил Горбачов 
в последната си реч се 1 
изясни за пълна нормали 
зацня на отношенията с. 
Кнтай „до равнището, ко 
ето' би било адекватно на 
отговорността на нашите 
страни за миролюбива 
световна политика”. Той 
подчерта съветската гото 
вност „без отлагане 
почне подготовка за 
ветско-китайска среща 
най-високо равнище".

Драфат ви предлага 
мир. Тг,реехте нашето при 

. зиаванс па резолюциите 
йа Сънета на сигурността 
242 и 338. В Стразбург (в 
речта си пред Европейс
кия парламент) Арафатбс 
ясен: ООП приема п тези 
две резолюции, както и 
всички останали резолю
ции па ООН, отнасящи се 
до палестинския въпрос”.

На 19 т. месец запо
чна шестдневно заседя 
иис на интерпарламен

конференция- 
парла

ментарни от около сто 
държави. Нашата деле 
гация води председате
лят на югославската ин 
терпарламентарна 
па Миран Меяк.

тарната 
Участвуват 500

«•ру-
Тези думи за израелск- 

„Еруза- 
Башам

ия ежедневник 
лем пост” каза
Абу Шериф, председател 
за печата на Ясер Арафат. 
И по-пататък Шериф ка
за: „ООП приема двете ре 
золюпни, а Израел би тря 
бвало да признае правото 
па палестинския народ па
самоопределение”: 
потвърди, чс от предсто
ящото заседание на Па
лестинския 
съвет може да се очакват 
изключително важни ре
шения”. Изглежда че се 
касае за формиране 
палестинско правителство, 
а вероятно и на независи 
ма палестинска държава.

ИРАК ЖЕЛАЕ ТРАЕН 
МИР С ИРАН

„Желаем да живеем 
г мир и добросъседст- 
во с Иран. Откровено 
заявяваме, че нямаме 
никакви претенции, ни 
то на педя от иранска 
територия”. Това тези 
дни заяви иракският 
министър иа отбрана
та. Аднан Каирала на 
прес-конференция в Ба
гдад.

Ясер АрафатМихаил Горбачов

Във връзка с издигането на „всеазнатската си
гурност” Горбачов изнесе няколко инициативи, отна
сящи се до всички страни от този голям регион ра
збира се и до Съединените американски щати. В на
стоящия момент инициативата за нормализация на 
отношенията с НР Китай има най-голямо значение.

връзка с бъдещата 
палестинска държава Абу 
Шериф заяви, че тя 
би била никаква опасно
ст за Израел. Израел ка
кто и новата палестинска 
държава биха имали меж 
дународни границии 
своята сигурност, а гра
ниците биха надглеждали 
силите на Обединените на 
Ц1Ш.

Той
не

национален

заПОЛОЖЕНИЕТО В ПОЛША
иа

Правителството 

сн подаде оставка
Каирала каза, чс ал- 

споразуме-жнрекото 
ние за границата меж
ду Ирак и Иран з 
Шат-ел Араб от 1975ВОЕННИ УДАРИ
година е мъртво и не 
може да представлява 
каквато и да е основа 
за решаване на грани
чния спор.на ХаитиПревратПредседателят на пол

ското правителство Збиг- 
нев Меснер на 19 т.м. по
даде оставка в Сейма (по 
лския парламент) преди 
да почне парламентарна
та дебата и да се гласува 
за доверието на прави
телството, което търсеха 
обновените полски синди
кати.

ната до колапс. Влоши
ли се условията за рабо
тата на стопанските пред 
приятия, въпреки, че Се
ймът през хмай тази го
дина дал на правителст
вото специални пълномо
щия за мероприятия, с 
които до края на годи
ната да изведе реформа
та на желания път. Вмес 
то това нараснали съм
ненията на полското об
щество в политиката на 
правителството, в резул
тат на което се появило 
драстично недоволство и 
стачки.

Шефът на военния ре
жим на Хаити 
Анри Нампфи на 18 т.м. 
бе свален ог властта от 
водача на удара генерал 
Проспер Аврил, бивш бли 
Зък статрудник на изгоне
ния преди това диктатор

Дивалие. Новия самоиз- 
бран президент на стра
ната е непопулярна' лич
ност в страната и наро
дът с краен резерв при
ема обещанията му за 

тази
латиноамерикан

ска островна държава.

ШУЛЦгенерал

НИТО ИЗРАЕЛСКА 
АНЕКСИЯ, НИТО ПА 
ЛЕСТИНСКА ДЪРЖА

демократизация на 
малка

ВА

В експозето пред депу
татите. Меснер изтъкна, 

- че правителството, което 
решава ключовите обще
ствени и стопански про
блеми . трябва да решава 
без натиск и в същото 
трябва да се има - дове
рие.

Американският дър
жавен секретар Джо- 
рж Шулц призва Из
раел да завърши оку
пация на Западния бр
яг и Газа.

Войската отново на 

власт в В речта си по повод 
Ш-годишнината на кем 
пейвидските 
мения той призва две
те страни на прегово
ри, подчертавайки, че 
САпт няма да дадат 
подкрепа на едностран

Меснер критикува 
магогическите

де-
На 18 г.м. в Бирма ар

мията отново превзе вла-
Превратът дойдесхваща

ния, че дълбокото преус
тройство на държавата и 

може да

след споразу-
двумесечно хаотично със
тояние в тазиТова очевидно не бе 

случай с кабинета на Ме
снер, чиято политика бе

стта, в преврата изведен 
поради „необходимостта 
да се спре по-нататъшно
то влошаване на положе
нието". Начело на новата 
военна власт е начални
кът на генералщаба Сав 
Маиг, който от юли бе и 
министър на отбраната.

Военните власти, както няколко часа след 
съобщават, имат намере- рата демонстрантите 
ние отново да установят ново излезнали на 
мир и ред в страната и те на Рангун и други гра 
да облекчат живота на дове. Според обща пре- 
народа. След постигането ценка Сов Маунд е само 
на тези цели ще бъдат изпълнил наредбата 
организирани избори вър- бившия бирмански 
ху многопартийна основа.

азиатскастопанството
стане без тежки икономи 

и чески и обществени по
следици. Според него в 
Полша трябва да се про
дължи реформаторският 
процес ако не се желае 
страната да бъде считана 
като част от Европа са
мо в географски смисъл.

страна, с всекидневни ста 
чки и демонстрации — 
своеобразно народно въс
тание против досегашния 
режим на Не Вии.

жестоко критикувана 
лошо оценена от извън
редната чиви акции на която и 

нито
парламентарна 

комисия за контрол на 
стопанската реформа. За 
правителството на Збиг- 
нев Меснер е казано, че 
непоследователно и нере
шително е водило стопан-

да с страна — 
на израелската анек
сия на окупираните те 
ритории, нито на обра 
зуването на палестин
ска държава. Според 
Шулц Израел трябва 
да се оттегли от оку
пираните територии, а 
и палестинците трябва 
да зачитат правото на 
Израел да съществува.

Чуждестранните 
ции съобщават, че

аген-
само
прев-

от-
улици

При сегашното" подоже' 
ние Сеймът

ството, не е имало истин 
ска иде,я за промяна на 
стопанската структура, а 
политиката на цените и 
заплатите е довела стра-

ще даде ман 
дат за образуване на пра
вителството на нова лич
ност.

на
прези

дент Не Вин. \
СТРАНИЦА 2

БРАТСТВО ф 23 септември 1988
\



ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА СК В НИШКИ РЕГИОН В НИШКИ РЕГИОН

Безрезервна подкрепа на 

ръководството на СР Сърбия
На разширеното си за- посочват ония, за които

Големи проблеми 

в стопанството
Облаганията намаляват дохода в стопанството 

ф Сушата причини големи щети на селското стопан
ство ф Юнските наводнения катастрофално засегнаха 
районите на Пирот и Бабушница.

рът с писмото ма бившия 
трудещите се и гражда- републикански и съюз
ните смятат, че са най-ви ен ръководител Драго

слав Маркович, от кое го 
произтича, че човек не 
Може да бъде честен, ако 
се занимава с политика!

(13 септември)седание I 
Председателството 
МОК на СК в Нишки ре 
гион оценявайки

на
иовни за сегашното Горните констатации бя поети и за есенната сеи- 

ха изнесени на заседание- тба. 
то на Председателството 
на Скупщината на между 
общинската
общност (15 септември т. 
г.)>\на което бяха разгле 
дани шестмесечните бала 
нси в стопанството и не 
стопанските дейности в 
региона. Състоянието бе 
оценено като доста теж
ко: производството нама
лява, производителността 
също, залежалите стоки 
се увеличават, платежна 
та способност е всс по- 
-слаба. Обществените об 
лагания върху дохода ло 
шо се отразяват на моти 
вите за по-продуктивен 
труд и динамично разви
тие. Само износът и по- 
бързото обръщане на ка
питала показват увеличе
ние, но са безсилни за 
положителните процеси в 
стопанството.

И в селското стопанст-

със-
тояние в страната. Кру- 
нич, Стойшич, Радосавде- 
вич, Широка, Власи, Вър
ховен, Матич и други. Ако 
търсим да се прекъсне с 
това посочване, каго ава-

иконо- 
обществе- 

но положение в 15-те 
общини на региона под
черта, че не само члено
вете на СК, но и

мическото и
Членовете на Предсе

дателството разгледаха и 
регионална най-новите сведения в 

борбата за премахване на 
последиците от летни
те наводнения в Пирбтс- 
ка и Бабушнишка община. 
Констатирано бе, че пот
ребата от помощ не се 
осъществява с жела
ния темп. В Бабушнишка 
община се налага спеш
но изграждане на някол
ко моста, оспособяване на 
десетки километри пъти
ща на електрическата и 
ПТТ мрежа, за което са 
нужни големи средства. 
Но тези средства — фи
нансови и материални — 
бавно пристигат, а хуба- 

-

В заключителната реч 
председателят ма МОК на 
СК в Ниш Властимир По- 
тич,

всички 
гражданитрудещи се и 

дават безрезервна подк
репа на ръководството на 
СР Сърбия да се намери 
изход от сегашното кри
зисно положение.

— Общо е искането да 
се свика извънреден кон 
грес на СЮК, който да

нгард се излагаме на ри
да загубим доверие го 

бе казано
ск специално се спря 

върку иенамаляващите от 
пори в решаване на по
ложението в Косово и в

на народа 
в разискванията.

Изтъкнато бе, че пове
че от 30 хиляди комуни
сти в Нишка община смя 
тат, че публичността 
работата е истинския не

конституционните 
ни в Сърбия.

Единството не може

проме

в
да има, колкото и да се 
изтъква и да е ясна нео
бходимостта от единство, 
ако ръководството се от
деля от народа и ако от
делни

сложи край на колебани
ята и опортюнизма, да ее 
очисти партията от неспо 
собните и да се афпрми- 
ра самоуправителния со
циализъм н по-нататьшпо 

обществено-пол и ти че 
ско развитие. Народните 
сборове са израз на ьнсо 
ко политическо,

чин да се излезие от със 
тоянието на конфузия, 
конто някои са внесли и 
внасят в партийните ре
дове. Затова търсят и пре 
дстоящото XVII заседа
ние на ЦК на' СЮК да 
бъде явно с директно пре 
даване по телевизията, та 
ка че пред лицето на об
ществеността всеки член 
на ЦК да покаже своето 
лице.

Казано бе, че комунис
тите и работниците в пи- 
ротскп ,,Тигър’’ са загрн 
жени и огорчени, че ня
кои членове на ЦК па - по затова защото дълго 
СЮК н Председателство- търсеше, апелираше и мо 
то му все повече се дис- леше, а когато загуби гъ- 
таннират от народа, а с 
това и от политиката на ма нозе 
СЮК. Израз па такова по другото Потич. 
литикаиството е приме-

ръководители от 
креслата си провъзглася-

то ват народа за виновен за 
състоянието в страната, 
а другите ръководители, 
които искат да осъщест
вяват волята на народа 
обвпинавят за състояние 
то сред народа. Народът 
не тръгна на митингите 
стихийно, поради момен
талното настроение след
ствие на нечие възвание.

пагр.чо-
съзнание

НИШ
чно и класово 
в борбата да се запази и 
защити обществения ред, 
сигурността на страната 
и да се нормализират мс 
ждунационалните 
шения — бе подчертано 
на заседанието.

Разискванията по прое- 
ктоамандманите на Кон
ституцията на СР Сърбия 
вървят успешно, 
и конструктивно. При то 
ва по име и презиме сс

Протестен 
митингпо състоянието не е до

бро. Тримесечната суша, 
като голямо природно бе
дствие п до 50 на сто на
мали тазгодишната рекол 
та. Това се отразява зле 

животновъдството

на 24отпо-

септември
върху
което се намира пред го- В знак на солидарност 

със справедливата борба 
на сърбите и черногорци 
те в Косово, а по искане 
на множество граждани 
и трудещи се в Ниш на 
24 септември в 12 часа ще 
се проведе протестен ми
тинг. Както сме осведо

рпение, целият се вдигна 
каза между леми изкушения в пред

стоящия период, а също- 
така ще има много труд-

масово

Ст. Ст.

ПРЕД СТАРИТЕ БОЙЦИ ПО ПОВОД 70-ГОДИШНИНАТА ОТ ПРОБИВАПЕТАР ГРАЧАНИН ГОВОРИ 
НА СОЛУНСКИЯ ФРОНТ

Пробивът на Солунския фронт означи, 

че великата порта на победата е отворена
л кма поелседателят на Предссдателсг- щс прерас нат в радост и триумф. Црибнвът на Со-
• Изтъкна председа я „упския фронт означц, чс великата порта на поое-

вото на СР Сърбия на митинг дата с отворена. Съюзническите пълководци тога
ва са оценили, чс сръбската войска върви напред 
„като буря". И така е било. Под неудържимата ата
ка са капитулирали окупаторскнтс сили 
след друга...

__ Борбата за освобождение и обединяване ос
тапи траем белег в съзнанието на сръбския народ. 
Огромните жертви, дадени тогава повече от ед- 

четвърт от населението на тогавашна Сърбия 
— вдъхновява поколения и поколения със свобо
долюбив дух за мир и съгласие между хората и 

Този дух напълно сс изяви в партизан- 
На традицията на

мени, на митинга ще при 
съствуват от 
души от Ниш 
лнте общини в региона, 
както н известно 
жители от Косово, дори - 
н от СР Македония*

150—200 000
II остана-

ЧЙСЛО

Предприема се всичко 
необходимо митингът да 

Ме-протече в пълен ред. 
стннте общности в НишСР СърмаВ сградата и а Председателството 

бия, председателят Петар Грачанин даде прием за 
солунските бойни и военни ветерани от Първата 
световна война от Франция, Великобритания, Г-ьр-

на високи фупкцио-

ще бъдат домакини 
гостите от другите край

на
една

ща*
М. А.

ЦИа и Италиа й присъствието
федерацията, СРС и Белград. Привстству-мери на

вайки ги П. Грачанин между другото каза:
_ Вече но традиция през тези дни се събира- 

славните боеве от Първата 
със старите бойни да въз- 

за свобо-

на вото време за строител
ни работи отминава. Из
глежда, че много от зап
лануваните работи ще ос
танат незавършени, така 
чс населението 
край ще посрещне зима
та с големи проблеми.

Всичко това налага да

ме да си спомним за 
световна война и заедно ,народите

ската борба, в революцията, 
предните, предвождана от Комунистическата пар- 

и Тито, народната войска на всички народи и
новата сво-

за дните на воюваме 
винаги с чувство

обновим спомените и с най-голя-дата. Това нравим
бойците и мъд-

воеилоначалиици,
които

от тозиза геройството 
на техните

памо Възхищение 
ростта и изкуството 
е чувство за 
са дадени, с чувство 
следиици на една такава

свобода и независимост, 
нашето подсещане

седем десетилетия
След трагичното преми- 

петърпеиие цългооча- 
и поражението

ти,я
народности па 
бода...

донесохаЮгославия
към жертвите, 

гордост и чест, чс сме иа- 
традиция в борбата за

огромни ДЪЛГ
_ Останаха пи общите гробища и обща 

изход иа един подвиг, в който инак отдаде-
която вечно 

битие. Затова

памет,па па се вложат още по-големн 
усилия за преодоляване 
па друдостнте, което тъ
рси много труд, средства 
и организираност в пред
стоящия период.

като
намериха здравата мишка, 

ше ги съединява в историческото
„съюзници” в нашите уши щс отеква то- 

близко, като дума, която се ува-

циоиална чени хорае по-подчертаио, 
от проби-Тази есен

понеже ознаменуваме
Солунския фронт..

Албания дойде е
когато отчаянието

думата
пло, роднински 
жава и има огромна почит.

ва на
наване през 
квамия момент,

Ст, Ст.
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА'-СКС В ДИМИТРОВГРАД

31 ШИРЕЩ КОНГРЕСН ООМНТРОВГРШНТЕ КОМУНИСТИ С1
предложените амандмани 

Конституцията от 1974
се от българската народ
ност, живеят и още 
други народи' и народно
сти, дава пълна подкрепа 
па ръководството па СР 
Сърбия в неговите насто
лния Да разреши натру
палите се проблеми в об
ществото, отделно в Ко
сово. Л основно предусло 
вие за това е, както 
изтъкнато, приемането на

надесето заседание на ЦК 
па СЮК да бъде отворе
но и да се предава по те
левизията, за да се види 
кой за какво се застъпва. 
Всичко това допринася за 
нарушаване мй социално- 
•класовата структура и п/ 
бспе доверие в партията.

Па заседанието също с 
изтъкнато, че тази среда, 
в която освен числящи

ПЪЛНА ПОДКРЕПА НА РЪКОВОДСТВОТО НА СР 
СЪРБИЯ 12 па

година.
разрешаване на натрупа
лите се проблеми, кому
нистите от Димитровгра
дска община поддържат 
иска за провеждане ма из 
вънредеп или редовния че 
тринадесети конгрес на 
СЮК. Ведно с това те тър 
сят предстоящото ссдсм-

Съвкупното общество- 
но-икономическо н поли
тическо положение в сгра 
ната ггаправо се отразя
ва н върху социално-кла
совата структура на Съго 
за на комунистите и сто 
ва н гга стагн1гращото по
ложение на членовете

На заседанието ма Об- 
щйпекия комитет е изор-' 
аи и делегат за нредстоя- 

копференция 11 а ^'1>'щата
юза на комунистите

Това е Милка 
в ТО

на
Сз,рби я.
Сгоянович заета 
„Димитровград".

е
в

организацвдта на 
пистите в общината. Това 
бе констатирано на засе
дание на Общинския ко
митет на СКС в Димитро
вград, проведено на 14 се

кому-. Акценти от разискванията
да видят,, че имаме абсо
лютно всички права, ка
кто и останалите народи 
и народности в СР Сър
бия."

ф АДАМ 
председател 
„Днес, когато общество
то трябва да защищава 
историческата роля 
другаря Тнто, все по-чес- 
то нападана от някои дру 
гари на, високи посг(>ве, 
тази среда н без митин
ги подкрепя иастоянията 
за положителни промени 
в Конституцията п обще
ството. Оказваме и пълна 
подкрепа на ръководство 
то на СР Сърбня в иа
стоянията за единна СР 
Сърбия н Югославия-”

ГЕОРГИЕВ, 
ОСС:

ваше и конкретна отго
ворност, 
го заседание трябва да 
поправи грешката от шсс 
тпадссетото и затова то 
трябва да бъде отворено, 
за да сс види кой за ка
кви становища се бори. 
Днес много трудно ссстй 
га до конкретна отговор
ност п става, истинско гс 
ройство да сс смени ня
кой функционер. Най-до
бър пример за това е Пе; 
тар Матнч, председател 
на СУБНОР. С такова по 
видение па отделни ръко
водители народът не се 
съгласява и за това идва 
до масови протести и ми
тинги, конто сигурно не 
са вражески и национа
листически. Митингите и 
събранията са последица 
от положението в Косо
во и от тях Съюзът на 
комунистите не трябва 
да се дистанцира... На 
такива като Дража Мар-

МЯСТОТО и 
той

копич не е 
СЮК и ние търсим 
да бъде изключен. Но та-

Седсм 11 а десето*на
птемврн, на което бе обсъ 
дена могаткива промени не 

да се проведат без извън
реден или редовен 14 кои 
грее, па който 
ството уда се

социално-класовата 
структура и . задачите на 
комунистите в този сми
съл.

иа
СВЕТИСЛАВ ТРАЙ

КОВИ Ч, председател на 
уставната комисия при 
МОК в Ниш: „Моментът 
когато обществото е в

ръковод-
лодмлади".Констатирайки, че бре 

ят на членовете на Съю
за на комунистите 
няколко години се задър
жа на бройката от около 
1650, че е видимо спадане 
заинтересованоста за пое-

• 'ДРАГАН ЗЛАТКОВ, 
председател на Съвета на 
сдружения труд при Об
щинската скупщина, 
ет в „Градия": „Младите 
са смутени при такова не 
единство в 
и не знаят какво да пра
вят".

ф ВЛАДИМИР СТОИ
МЕНОВ, зает в „Свобо
да”: „Понеже нашата об
щина е многонационална 
среда, поради несъгласия 
та между СР Сърбия и 
Войводина, по време на 
публичното обсъждане на 
проектоамандманите, ка
ним делегати от Войводи 
па да дойдат при нас за

вече
криза и когато някои па

на СЮКпускат редовете 
е и удобен момент в не-за-
товите редове да влезнат 
млади хора. Що се отна
ся^ до национализма, той 
не е в народа, но в бю-

тъпване в редовете 
СЮК, почти всички 
стници

на ЦК на СЮКуча-
в разискванията

рокранията, а единство
то на* народа е най-важ
ното. Особено ме раДва 
че тази среда, в която 
болшинство от население
то са българска народ
ност, търси промени в 
Конституцията с цел да 
се осъществи единство в 
СР Сърбия н Югосла
вия/'

изтъкнаха, че за това до 
значителна, степен допри
нася и неединството в ръ 
ководствата на страната 
на всички равнища. Оча
кваното единство и кон
кретна отговорност слсд 
шестнадесетото заседание 
на ЦК на СЮК изоста
на. Затова, ако предстоя
щото седемнадесето засе
дание не допринесе за

ф ИВАН ДЕНЧЕВ, 
член на Председателство 
то на МОК: „Морето от 
заключения и становища 
не дават резултати. Това 
е поради неединството в 
ръководствата на всички 
равнища. Народът очак
ва единство особено след 
16-то заседание на ЦК па 
СЮК, от което се очак- А. Т.

СУРДУЛИЧАНИ ПРЕДЛАГАТ Митинг „Братство-единство
Председателствата на Общинската конфе

ренция на ССТН и Общинския синдикален 
съвет по начало приемат инициативата на 
гражданите и са готови да бъдат добри орга
низатори на митинга

те, тормозените обезпра- | 
вените хора). Пък и спе- | 
цифичшг. В Сурдулишка | 
община сговорно живе- | 
ят\ и работят сърби, бъп | 
гари, ром и и хора от 
други народи и народно
сти. Това примерно брат 
ство и единство се тачи Ц* 
и развива приемствено, г 
така че пи острата обще 
ствена криза не . успява ^ 

го накърни! Затова 
сурдулнчани смятат, че ! 
този твърде показателен « 
пример па сговор, брат
ство й единство иа хора

IВълната на масовите 
народни протестни сборо
ве по Сърбия, Войводи- 
на, Косово и_ Черна грра'

вет да изкажат револта 
сй поради твърде бавното 
потушаване на контраре- 
волюнията в Косово. Те 

„мие бреговете" и на сур същевременно предлагат 
ду^ишка община. Мнози- в Сурдулица да се със

тои митинг на солидарно ' да 
стта с косовските сърби 
и черногорци. Мотивите 
им са общочовешки (съ-

на трудещи се и гражда
ни идват в Общинската 
конференция на Социали 
стическия съюз и в Об
щинския синдикален съ-. страдание към изгонени-

Сурдулица
от различен национален 
произход трябва явно да 
се посочи и афирмира и 
по този начин да допри
несе за общоюгославска 
сплотеност.

готовност дапроявиха 
бъдат добри организато
ри на предложения наро
ден сбор. Председателят 
на ОК на ССТН в Сурду
лица Рангел Тошев под
чертава, че митингът не 
може да се състои все 
докато не се извърши ка' 
чествена подготовка. То
ва го

„НЕ МЪЛЧИМ" ‘ ____________
Някои граждани отправят критики 

по адрес на ръководствата на обще
ствено-политическите организации ггоб 
щинската скупщина „задето мълчат и 
не вдигат глас против терора на албаи 
ските националисти и сепаратисти 
над сърбите и черногорците в Косово 
и против покрайнинските отпори на 
конституционните промени в СР Сър
бия". Общинските. ръководители не 
приемат критиката, понеже „не мъл
чат”. След тайното-явно заседание на 
Председателството на ПК иа СК във 
Войводина .Председателството на Об- ногорците в Косово и са осъдени зло- 
птинскид отбор на Съюза на бойците деянията на албанските националисти.

е осъдило безпринципните изказвания 
и особено речта на Петар Матнч, при
общавайки се към инициативата той 
да бъде сменен От поста председател 
на Съюзния отбор на Съюза на бой
ците. И председателствата на остана
лите обществено-политически органи
зации са осъдили това заседание и са 
оказали безрезервна подкрепа на ръ
ководството на Републиката. На мно
го заседания и ,събрания е изказана 
пълна солидарност със сърбите и чер-

Инициативата 
даните бе обсъдена 
съвместно заседание 
-председателствата на Об
щинската конференция 
на ССТН и Общинския 
синдикален съвет. Члено
вете на .двата 
телно-политически 
ни се съгласиха с 
вите за ч свикване на ми
тинг на солидарността й

на граж- .
на
на

лямо народно събра 
ние не' смее да бъде под 
равнището на отличните 
м е ждун ациона л н и 
шения в общината и не
пременно трябва да спа
зи критериите на - култур 
ння говор и диалог. К. Г.

изпълни- 
орга- 

моти-

отно-
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Проектоамандманнте в Конституцията на СР Сърбия ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД ЗА 
ОБЩЕСТВЕНО - ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕДИМИТРОВГРАД

Някои развойни 

програми са в застойЗа свободно н демократично изказване
Със съвместно 

ние на 
та на

заседа- 
председателствк- 

Социалистическия
съю3 и Общинския 
дикален съвет, 
но на 15

ствеио-политически 
иизации в общината. Из 
ключителното

орга- свомте становища и мле-
ПИя за целта, същността 
и съдържанието на пред
ложените

политичес 
ко значение Социалисти
ческа република Сърбия, 
чрез предстоящите 
ституционни 
последовател но

Оценявайки реализира
нето на резолюцията за 
обществено - икономичес 
кото развитие на Босилег 
радска община за 1988 го 
дима. Общинската скуп
щина в Босилеград на по 
следната си сесия конста-

Изтъкнато е, че един от 
основните проблеми за не 
реализирането на, заплану 
ваните развойни

син- 
проведе- 

този месец, на 
което бяха утвърдени 
дачите на тези обществе
но политически организа
ции

изменения на' 
Конституцията на СР Сър 
бия.кон- 

изменения
програ-за-

На заседанието е прие
то решение публичното 
обсъждаме в общината в 
организациите на 
жения труд, местните об

ми преди всичко е недои
мък на собственида се уч

реди като единна държа- 
и самоуправитслпа 

Общност с' две Социалис- 
тически автономни 
й ги ши, задължава

сред
ства. и все по-неблагопри
ятните условия за ползу-

Димитровградска 
община, започна и пуб-

в вна сдру-
тнра, че осъществяването 
не върви със запланува
ния темп. Наистина, как- 
то подчертаха в разисква 
нията си:

ване ма различни видове 
кредити. Поради това ве
че няколко години откри
тите производствени цехо 
ве: цехът за производство 
на чорапи, цехът за суше 
не на овощия и зеленчук, 
цехът за производство на 
ПВЦ-кондензатори не са в 
състояние понатък да раз 
ширяват мощностите си.

личното обсъждане 
проектоамандманите

на мокра щности и останалите ин-т/. вър
ху Конституцията на СР 

• Сърбия.
ституции и органи да се 
проведе до 22 

заключителните

всички
участници в публичното 
обсъждане на крайно от- а 
говорно отношение 
предложените 
Цйонни

октомври,
Спаско Спас-оцен-

от публичното обсъж
дане на

Предстоящото публич
но обсъждане на проек- 

на Кон-

км ков, председател на ИС 
на ОС, Стоичко Андонов, 
делегат от Горна Любата, 
Пенко Найденов, 
от Босилеград, Симеон За

към 
конститу- 

изменения. Това
проектоамандмг- 

ните да се приеме на съв 
отношение трябва да се местно 
изрази чрез, демокрашч- Общинската

тоамандманите 
ститцуята на СР Сърбия, 
както бе изтъкнато на за
седанието, е една от най- 
важните задачи на Соци-

заседание делегатна
конферен

ция на Социалистическия 
съюз и Общинския 
дикален

ни, конкретни и аргумен 
тирани разисквания, 
време на които трудещи
те се и гражданите сво
бодно ще

хариев, председател на 
ОК на ССТН, Кирил Ива 
нов, делегат от Долна Лю
бата и 
области има

по син-
съвет до края маалистическия и на Съю

за на синдикатите и на 
всички останали обще-

Със същият проблем с 
години напред се срещат 
и „Автотранспорт”, трудо 
вата организация „Боси
леград” и строителната ор 
ганизация 
При това обаче бяха изтъ 
кнати и отделни субекти 
вни причини, преди вси
чко в областта на селско 
то стопанство, където сре 
дствата не липсват, но ли 
псва организираност и 
ефикасност в работата. 
Поради това все още не. 
е реализиран нито пък за 
почнал да се реализира йз 
граждането на рибник, а 
съвсем бавно се реализи 
ра оформяването на пло
щи за производство на 
храна за овцефермата. Ба
вно се реализира и запла 
нуваното уреждане — ка
нализиране на Сушичкага 
долина и по-нататъшно го 
канализиране на река Дра 
говищица, макар че за то 
во средства са обезпечени.

октомври.
Имайки предвид, че в 

Димитровградска общи
на живеят тринадесет на 
роди и народности, от 
които най-многочислени

други, в отделни
излезнат със известни ре

зултати, обаче немалък 
брой запланувани програ
ми бавно се реализират, а 
някои даже са и в 
той. Особено

СУРДУЛИЦА
„Изградня”.

зае

Дискусията ще завърши 

до 10 октомври
са числящите се към 
българската 
както и несъгласията във 
връзка някои предложе
ни а'»андмани между СР 
Сърбия и САП Войводи- 
иа, ча заседанието е пред

тревожи не- 
реализирането на онези 
производствени обекти, 
които непосредствено гря 
бва да въздействуват вър
ху увеличението на произ 
водителността, материал 
пата основа на труда и 
с приемане ма нови рабо 
тници, пряко въздейству
ват върху смечкване на 
засега твърде острия про 
блем — нетрудоустроено- 
стта в общината

народност.

На събранията в трудовите организации и мест
ните общности ще бъдат повикани и представители 

. на двете покрайнини

ложетю по време на пуо- 
лпчното обсъждане на съ 
бранията, в общината де 
се поканят да присътгву 
ват н представители на 
САП Войводина.

Публичното обсъждане 
на проектоамандманите в 
Конституцията на Социа- 

република 
Сърбия в Сурдулишка об 
щина ще завърши на 10 
октомври т.г. Срокът на 
дискусията е утвърден с 
приетата тези дни прог
рама на разискванията 
по предложените проме
ни в Конституцията на 
Републиката.

Интервалът на диску
сията е сравнително кра
тък, понеже организато
рите й (Общинската кон
ференция па ССТН и Об

решение е конкретен из
раз на стремежа на орга 
низаторите публичните 
разисквания да преминат 
под знака на социалисти 
ческата демокрация- На ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС В БАБУШНИЦА 
представителите на по
крайнините се дава възмо 
ж мост да чуят автентично
то мнение на 
се и гражданите в общи
ната и да изнесат пред

А Т.листическа

На дневен ред: 

Стопанството и бедствието
трудещите

Имайки предвид, че ось 
ществяването на заплану
ваните развойни цели и за 
дачи и занапред ще сере 
алпзнрат при твърде зат
руднени условия п че сре 
дствата п занапред ще 
бъдат под въпрос, бе взе 
то решение до края па 
настоящия месец всички 
основни и трудови орга
низации, конто по един 
или друг начин съдейству

ПОСЕЩЕНИЕ НА МИ- 
ЛИВОЕ ДРАШКОВИЧ те па ОК на СК кбнета- 

тираха, че трудовите ор
ганизации нямат загуби, 
по общото материално по 
ложенпе на стопанството 
се влошава, с оглед 
ниската акумулатпвиост 
п все по-впсоките облага
ния на стопанството. Ог
раничените 
жения спъват обществено 
то развитие на тази инак 
екстремно неразвита об
иди на.

На съ стоя лото се ма 12 
септември т. г. заседание 
па Общинския комитет на 
Съюза па комунистите в 
Бабушппшка община на 
дневен ред бяха два въп
роса: стопанската дейно
ст па трудовите организа 
цип през първото полуго
дие ма текущата делова 
година и запознаване с

Тези дни в Сурдули- 
ца пребивава Миливое 
Драшкович, заместник- 

Копети 
комисия на

щинскияг синдикален съ 
вет) оцениха, че добрата 
подготовка, пресният опит 
от публичните разисква
ния по 
ните в Конституцията на 
СФРЮ и високият инте
рес на населението за 
предложените промени в 

на СР

председател на 
тупиопната 
СГ Сърбия. Пред поли 

на об-

на

тическия актив 
щината гой обясни съ
щността на предложе
ните промени в Консти 
туцията на СР Ст,рбия 
и на предложенията и

проектоамандма-
каииталовло-

програмата пд санация и 
възобновяване па постра-

ват при реализирането па 
заплануваните развойни 
програми, обстойно да ама 

предпри-

основния документ 
Сърбия са добри предпо
ставки за качествено об-

на но- 
консти-

алтериативите
файнииските
гуционпи комисии.

далите райони в природ
ното бедствие от юни т.г.

членовете иЧленовете на ОК ма СК 
се 'запознаха с мерките, 
които се предприемат за 
преодоляване на природ
ното бедствие от 26 юни 
т. г., както и за помощта, 
която пристига, но която 
все още е незначителна, 
за да се шмеии положе
нието.

лизмрат 
емат конкретни мерки, съ

Същевременно 
па Общинския комитет из

съждане на проектоаман
дманите. На съвместно за 
седание на председателст 
вата на Общинската кон- 

ССТН н Об-
синдикален С7>-

вях аргументите си в под 
крепа на предложенията 
па покрайиипските

щите до края на година
та да се реализират. Още 

че те ще бъдат 
за по-нататъшно

браха за делегат на Кон
ференцията на Съюза на 

на Сърбия
кон- 

комисии. По повече,
.основа 
разширяване на мощнос
тите и консолидация

фере/Щйя на 
щинския

комунистите 
Славко Златкович, секре-

ституциопни
начин би
демократически ди 

и най-оаж- 
да бъдат

се уста-този 
повил
алог, който е 
иото условие 
договорени цай-^обри про

нае взето решение 
е/,бранията в трудовите 

местните

вет тар па Председателството 
ОК на СК.

на
наорганизации и 

общности да бъдат пови
кани и представители па 

Това

стопанството.
IАнализирайки 

ските резултати,
стопан-

членове- М. Я.Ст. Н.мени.
К. Г.

двете покрайнини.
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ДРУГИ ПИШАТ

РЕКОНСТРУНЕ НИ ТРЯБВА ГНИЛ СОЦИАЛЕН МИР
НЮ №1Смятате ли, че именно 

Синдикатът Трябва да на 
учи работническата класа 
да се избори за собстве
ни,, си доход силом ако 
не бива по добър начин?

— Ние отправихме иск 
до Събора па Хърватско 
да вземе мерки за обле
кчаване положението па 

Докол ко
го пс се вземат такива

Социалните вълнения могат да застрашат рефор
мата — това е подмолен -тезне, с който се купува до
верието на работниците в сегашното им положение 
— твърди Бернардо Юрлнна, председател на Съюза 
на синдикатите в Хърватско

... Разпространява 
тезисът, че работниците 
не са привърженици на 
пазара и на пазарната ре 
форма, понеже ще оста
нат без работа, ще Жи
веят по-лошо и пр. Това 
е фалшив тезне, който 
служи на някои да запа
зят властта си, особено 
властта си в политическа 
та система. Работниците 
искат промени и в разво 
ината политика, и в поли-

живия труд че може да 
бъде под малтийското ра
внище, което се утвърж
дава в републиката, 
Може и трябва да бъде 
различна в зависимост от 
сто!<апекИ|Я отрасъл.

по

се ва е първата предпостав
ка за пазар па работна 
ръка. Втората предпоста
вка е във връзка с раз- 

Синдп-
БАНЯтрябва

да настоява най-ниският 
личен доход да бъде вно
сен в документ 
вор или колективен дого- 

п всяка

... Синдикатът

пределен мето ...
Катът ще се бори в про
мените на стопанската си

стопанството. Според договора, в на
чалото на септември тря
бваше да започнат рабо
тите по реконструкция на 
Звонска баня- Обаче по
ради хубавото време бро
ят на гостите нс намаля
ла, така че хотел „Мир” - 
е пълен и занапред, па 
работите ще 
към края на септември.

Тези дни посетихме ту
ристическата 
иия „Сърбия” в Пирот, 
която стопанисва хотела 
в Звонска баня, за да уз
наем какво занапред ще 
се строи.

дого-
мерки, аз съм и за дру
ги методи: мека сдружс- 

смет-

стема да бъде 
паГншзкцят личен 
но не като

включен
доход.

вор, все едно 
година да се избори 
най-ниската цена па тру
да. Това означава', че от

за пият труд. направи 
ка п пека каже — „тол-плапова, а 

като задъл жител па каге-
горп,, в разпределението платим.кова можем да 

а за останалото не дава-еистемата па точки тряб 
ва да се мине на стой по
ет па система па

— или като материален 
разход, или като първа 
основна категория па ра 
зпределеннето на дохода. 
Това означава, че в пито 
един колектив цената па

ме пари”. Топа не може 
да се постигне със стач
ки, по може с други ви
дове натиск в системата.

разпре
деление, като се изхожда 
от най-ппзката заработка

тическата система, искат 
да се усъвършенствува 

каз-

започнат

самоуправлението 
ва Бернардо Юрлнна, 
член на Председателство 
то на Съвета на Съюза 
на югославскнтс синдика 
ти п председател на Оью- 

4 за на синдикатите в Хър

за един час или едни 
ден. („Вйесник” — Загреб) оргаииза-

ХАЛИ, НЬЛНИ 

6 ГРИЖИватско. — Сегашният открит 
басейн е малък да поеме 
и възрастни, и деца, па 
затуй сме решили да на
правим нов басейн за на
шите най-малки гости — 
сподели Даяна Величко- 
вич .референт по марке
тинг в трудовата органи
зация- —
строим на ново място, 
срещу сегашния басейн. 
Старият басейн ще се 
уреди и ще се построят 
няколко съпътствуващп 
го обекта.

Могат ли социалните 
вълнения Да застрашат 
реформата?

Кога то миналата година 
в Босилеград започна да 
се строи модерен цех за 
производство на спортно 
обекло, всички 
че с този ход до извест

ена степен ще се смекчи 
незаетостта и намали ми
грацията на населението

^ ■вдип.И това е подмолен
тезис, с който се купува 
доверието на работници - 
те в сегашното им поло
жение. Стопанската ре
форма- непременно ще бъ 
де застрашена от гнилия 
социален мир и от купу
ването на социален мир 
на заетите! В колективи
те, в които станаха стач
ки работниците бяха до
ведени в такова социал
но-икономическо положе 
нке, че нямаха накъде.
Колективите им не са се 
съобразявали с изисква
нията на' пазара, натрупа в СР Сърбия не иска да 
ли са залежали стоки, не

очакваха

Басейнът ще
в тази изостанала грани
чна община в Южномо- 
равски регион. Когато 
фабриката беше завърше 

оказа се, че никой 
не иска да я поеме. Затуй 
в последно време в Боси
леград с много неизвест
ност се изчаква съдбата

Цех за спортна конфекция
на

лцнна в Босилеград тезп_ 
дни. В този модерен цех 
пробното производство тр 
ябва да започне на 22 
декември — в Деня ма 
ЮНА, а още не е извес
тно какво ще произвеж
да. Досега водените разго 
ворп с Памучния комби 
мат във Враня, модната 
конфекция „Първи май” 
в Пирот, „Инкол” 'в Лес-

жепня, набавени в чуж
бина.

Цехът заема площ от 
3300 кв.

■ Освен това отделихме 
значителна сума да на
правим пътеките, пристъ
пите до басейна, улично
то осветление, както и за 
изграждане на спортни 
площадки за т.н. „малки 
спортове”. Идеята за те
рени за рекреация край)' 
басейна напуснахме, по
неже по този начин бих
ме нарушавали спокой
ствието на гостите и къ
пещите се. Затова такива 
терени ще построил! край 
Ерма, за което вече купи 
хме площи. Без тези тере
ни Звонска баня е немис
лима, понеже вече някол

м. и в него тря
бва да намерят работа 420 
дути и. За изграждането му

па този модерен цех. Ни
кой от конфекционерите

и съоръженията са изра
зходвани 3,75 милиарда 
динара, 80°/о от конто е 
обезпечил Фондът за па

я приеме.
са разрешавали кадровия 
проблем и не са "имали 
нови развойни програми. 
Затова положителните въ 
лнения, каквито бяха ста 
чките в Лабин, „Борово” 
и другаде трябва да 
използуват именно за про 
мени.

— Съществува Оправда 
пата загриженост за б ъд 
ещото на цеха

сърчаванс
стопански
краища.

развитието’ в 
. изостаналитеизтък- ковац и др. ме дадоха ре 

ват в Изпълнйтелимя съ- . зултатп, макар че се ка- 
сет на Общинската скуп-

/Според „Политика 
експрес”/сас за най-модерни съоръС‘̂

В ТО „БОСИЛЕГРАД” В БОСИЛЕГРАД
Какво е отношението 

• на Синдиката към специ 
фичния пазар на работна 
ръка?

— И у нас, и другаде в 
света не може да съще
ствува класически пазар 
на работна ръка: един я 
продава, друг я купува. 
И с това не трябва да 
сплашваме работниците. 
Първи и основен прин
цип, за който трябва да 
се бори Синдикатът е: 
съществуващата система 
на подчиненост на рабо
тещите трябва да се за
мести с конкуренция иа 
знания и способности. То

ОТ ПЪРВИ ОКТОМВРИ НА нови 

САМОУПРАВИТЕЛНИ НАЧАЛА • ко сезона тук идват спо
ртисти от цяла Сърбия, 
подготвящи се за състе
зания. Тук най-често ид
ват да се подготвят бас
кетболисти, хандбалйсти, 
дори и футболисти.

За всички тези обекти 
сме обезпечили 750 мили
она динара собствени сре 
дства, средства от Фонда

На 1 октомври т.г. в 
организация 

. „Босилеград” • в Босилс- 
■ град ще се проведе из

бор за членове на нов 
трудов съвет. Това меж-

върдени 23 души за 
нове на 
вет. Покрай това ще бъ
дат избрани и съответни 
самоуправителни коми
сии :

без основни 
с една текуща сметка и 
развойна политика.

чле-
новия трудов съ

организации,трудовата

Да кажем и това, че те-
комисия за избор и 31* дни ще бъде реорга-

и обществено- 
политическият живот. Им- 

.седмица заседание трудо- ' плинарна и пр. С това и' енно Ще бъде формирана
една първична партийна 
оргаиизация и една 
дикална организация.

низиранду другото реши на про- наименование, 
веденото през миналата

самоупра 
вителна комисия, дисци-

за ;насърчаване развитие
то на изоставащите • об- 

Осно
официално ще започне 

дова организация. На за- действува тази
вият колектив в тази тру да

щипи и кредити от 
виата банка в Пирот.

син-трудова 
организация на нови са-седанието, съгласно нова

та реорганизация, са ут- моуправителни начала \— М. Я. М. Янкович

СТРАНИЦА 6
БРАТСТВО ф 23 септември 1988I
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Терапия със задръжка
Вече отдавна се счита за износена фра- 

че диагнозата 
югославското общество 

че проблемът е с^мо в изнамирането 
на съответна терапия. Новото е, че тази 
болест мина в хроническа с чести състояния 
на кома, а „различни лекари” експеримен-

Организ-
мът на „болния” загуби „природния, имуни
тет”,

ма, политическата система и в отношенията няма съответни примери в световната прак- 
във Федерацията. Всичко това е вградено в тика. В този комплекс на отношения около 
амандмднито па Конституцията на СФРЮ.
И какво става?

В областта на

за на политическия речник, 
на болестта на се съгласуването на решенията и предложени

те амандмани на Конституцията на СФРЮ, 
стопанската система, до които са пълни с характерните фрази за 

известна степен с помощта на вече установе дипломатическите отношения (здрави стано 
но съзнание (когато „ножът опира до ко- пища без педя отстъпки или пък еластични 
кал”) за необходимостта

знае и

тират с най-различни лекарства. от съживяване на становища с възможност за постигане на 
стопанския живот, обоснован върху иконо- договори и под.) конституционните творци 
мическн закономерности и пазарното стопа- за ясните несъгласия, по инерцията на ком- 
нство и с всестранната помощ на Комиси- промисерството, измислиха терминът резер- 
51 та за стопанска реформа, направена е кра- ви! Резервите могат да доведат до отлагане 
чка напред и пределни граници на предло- на срока и до 
жението за промени в Конституцията.

поради погрешно прилагане на лекар
ства (мерки на текуща. икономическа, со
циална, идеологическа политика)... Работ
ническата класа и народът се обръщат към 
„народната” медицина. Все по-честа 
пията” на улицата (стачки, сборове, 
ги).

съответна конституционна 
Криза. Но проблемът не е само в резерви- 

В политическата система са променени тс. Проблемът е в неиздиференцираното иде 
някои маргинални неща, но недосегаеми ос- йно-политическо становище на Съюза на 
танаха най-значителните институции, па е комунистите за тези две схващания на Фе

дерацията, които не са паднали от небето.

е „тера-
митин-

Предлагат се алтернативни решения.
алтернативна политика и алтернативни сис
теми. Картите са разбъркани докрай. Вси
чко е оголено до кожа. За някакви нечаст- 
ни работи под масата

направена само крачка на място.
Във връзка с отношенията в СР Сър- са се промъквали в течение на цял/го кон- 

бия, казано с езика на шахматистите, води ституционно разискване.
Поради това, най-вероятно движейки се 

при по линията на най-малкото съпротивление.

не може да става
дума... се тежка позиционна борба, па се очаква 

да се излезе от „пат” положението, 
което в един заключителен етап без побе- както се и предполага, всички спорни въп- 
дител, СР Сърбия ще осъществи равнопра- роси, за конто изостана храброст и готов- 
вис с другите републики, а покрайнините пост да се отвори идейно-политическо обсъ 
няма да загубят своята конституционна ав- ждане и да се разчистят, както това често

се случва — ще се прехвърлят в някое дру-

В този омагьосан кръг, от който на на
рода се вие свяст, отново се връщаме към 
началото, т. е. от диагнозата, която днес е 
по-ясна и по-прецизна от вчера. Достатъч
но е да се вземе който и да било документ 
на най-висшите органи на държавата или на 
Съюза на комунистите и там с цялата ре
алност на истината да се прочете следно
то: състоянието в обществото е изключи
телно тежко и обременено с несъблюдаеми 
последици, липсват резултати в борбата за 
развитието на социалистическото самоуправ 
ление, инфлацията се проявява с цялата си 
ненаситност, социалната напрегнатост кул- 
минира, делби, поделби и конфронтации 
влизат почти във всяка пора на обществе
ния живот и стават начин на поведение. 
Класовото загуби дъх пред националното, 
въпреки че са прсдиспонирани „да тичат и 
да стигат до целта заедно..

тономия-
Струва ни се, че най-големите пробле- го време.

Когато вече сме се декларирали чрез реми са групирани около решенията за отно
шенията вт»в Федерацията. Докато за спор- формата на стопанската, политическата и 
ните формулировки в другите области се федералната система да търсим решения 
говори за едно или друго решение, около за изход от кризата, тогава повече от ясно 
Федерацията се сблъскват две различни ко- е, че с компромиси и отсрочване на някои 
нцегщпи. На една концепция, която е при- решеш 1Я за бъдещата конституционна ре^ 
ета от страна на тъй Да се каже всички форма само ще продължим дълбоката об- 
републнки и покрайнини — за по-голямо ществеиа криза, а някои лекарства оставя- 
влияние на Федерацията във въвеждането ме за някои други времена, на някой дру- 
м изпълняването па единна „държавна по- ги лекари. Инициативата на Конференция-

Тсъс силни та на СЮК за нова конституция дойде ка-литика” в интегрален смисъл 
огради срещу евентуален унитаризъм) е то поръчана да се направят някои скоро- 
иротивопоствавепа друга концепция (СР Сло- стрелни компромиси и грижата да се пре
велия) за силни федерални единици. Първа- хвърли на друг. Разчитаме на някоя далеч- 
та концепция сс обосновава на опитите и па конституция, а още не сме променили 

всички държави с старата! Наша работа!
Консилиум7>т „лекари” се определи

реформа — и то кол- 
— толкова по-добре. Ре- 

насоки: в стопанската систс-

за
радикална терапия: 
кото по-радикална 
форма в три

практиката па почтй 
федерални системи, докато втората почти и Манчо Митевски УV.

карването на отговорност ил Ду- 
шан Пекнч, който критично го-Нещо гнилоАКТУАЛНО вия пори н за отделни личности 
Централния комитет и изравнява 
чето на отговорността на Петар 
Матнч н Душан Пекнч (в сьоб- 

на Председателството

в

служеше катозапомним, това щс бъде но низания, която 
пример па югославското единст
во, беше голяма морална сила н 
съвест па обществото. Не е Петар

Ако един политик, който ие е 
никаква следа в полиги- 

на ви

го и
п невиждана упори 

си па функции-
чудовищната щението

на ЦК па СЮК) — много лошо 
откликнаха в обществеността н

оставил
ческия живот, без разлика

функции, които е изъпля
тост, оставането 
та да продължи оадс за още ня
кой дси, въпреки жестокия и ма 

членовете и фору
соките
вал в него, отведнаж влезне в сгъ 

обстановка в обществено

Матнч единственият виновник за 
недопустимото внасяне на раз- 

между бойците на югослав- 
по и всички

ще нанесат нови политически ще 
ти на Съюза на комунистите. С 
некритична защита на полнтнче
ски

сов протест от 
митс па организациятастената

стта и я развълнува, тогава това 
говори за състоянието и 

отношения, за не-

начело на кол
ската революция,

кото го одържаха (можекоято беше. компрометирани членове, 
със закани с политически санк
ции, директиви и заповеди, кон
то (не без причина) никой не за
чита — не може да се върнат нн- 
то авторитета и престижа пито 
па един партиен орган или фо
рум, пък и на партията цялост
но. Напротив, така се само губи. 
Съюзът на комунистите може 
да бтщо уважаван и да бъде ис
тински идеен н политически во
дач в обществото само ако дава

повече други,
011 с него са дори и манипулира
ли), чо така политически крайно 
вредно н отговорно безотговорно 
да сс постави.

Матнч като 
се забелязва 

пшлостта, която тря-

Но, па „случая 
върху първия сняг

политическите 
здравия
йто владее в тази страна, откол- 

политик. Петар Ма

политически климат, ко-
следата па 
бва хиругически да се премахне 
за да не затрови целия органи- 

Заседанието на Председател
Съюзния

кото за самия 
тич не е виновен, че по ключа 
и лошата кадрова 
намерил не само на 
функция, но и
изпълнявал преди 
бъде само един от 
не малкото
славски функционери, 
забравят оня момент, когато сле- 

функцията. Ако по нещо

Затова не може да се разбере 
па Председателствотополитика се е зъм. отбор на намесата

ЦК на СЮК в „случай Ма‘ 
тич", по начин, с който сс само 
нарушава авторитета (не за пръв 
път) и па този орган н на Съюза 

комунистите цялостно. „Игра 
та" с писмото тръгнало от Пред

ството па 
СУБНОР па Югославия и всичко 

ставаше около нея и около

тази висока па
на ония, които е 

това. Той ще което
Матнч само са израз па нездра- 

и лошите отиоше— за жал — 
число па високи юго 

които се
вото състояние
пия. Жалко с, че с виесянето па 
конфликт от страни сред борци
те се създаде раздор п тази орга седателството,

па

(Но 2-ра отр.)ловкостта в по
знат от



2 Ксмунист

работаВсе по-трудно заИН1ПКНЯТ ПРИМЕР

С години в списъка за незае- 
общността по трудоустро- 

Ннш все повече се реду- 
имена. Макар че Ниш е втор

по големина град в Оьрбня от- по-малко загуби и по този начин 
към индустриален потенциал, не създадат възможност за по-голя- 

стопанство не е в положе мо заемане, 
ние да предложи работа на вси- д0 какпа стег1ен положението 
чкп онези, конто я търсят. В ц нншкото стопанство е трудно 
края на първото полугодие тази |ШЙ.добРе илюстрира примерът 
година в този списък се намери- ца Електронната индустрия, най- 
ха даже 21 617 „имена”, което по .голеМцят колектив в южна Сър- 
отношенне на същия период ми ^

на инвестиция или е пусната а 
производство някоя нова „прог
рама", тогава наистина се нама- 

шансовете на незаетите да 
си намерят работно място 
за ни Милица Янкович.

В такова положение

излишък”, те разгрънаха акция 
недостатъчно заети рабо

тите в 
яване в си крака, докато не запо- 

да създават повече доход,
своите
чнат всички

шици да получават двугодишно, 
платено, почиване. Тази акция ще 
проведат докрай, ако общество- 
го ги освободи от облаганията 
върху личните доходи па тези ра 
ботиици. По този начин те ще 
намалят разходите за храна, пре 
воза за работа, 
щита и още някои други плаща
ния, които средно възлизат кол- 

личеи доход.

ват
ляваг — ка

говото
Общин- 

на СК прави ка-ският комитет 
квото може. Чрез редица иници- 

развитието наативи подтиква 
дребното стопанство, заема се за 

заемане на работа и
технически за-

иродуктипио
налата година представява увелн 
чение с 8,6 процента. Обаче, ра
бота има все по-малко.

•гази област да се вх-кои-Нпшкитс електроничари, 
го инак имат извънредно упели-

„ чение но физическия обем па
Като сравнение нека споме- ^ (към 10 „п сто) и

нем, че нишките ОС « ъ у‘коре„ ръет на износа (суфи- 
ооявалн з Щ1ТН11 са с 15 нп Сто), почти пя- 

пзлпшък доход след шестмс

наслоява вкото един оредей 
Въпреки, че това няма да „зак
рие вратите” за новото заемане, 
защого електрониците раздвиж
ват тази акция и за да подобрят 
структурата на заетите, съвсем е 
известно, че това и още как ще 
повлияе върху затрудненото ре
шаване на проблемите в заемане 
то п Нишка община.

повече ред в премахването 
което

веде
митото и корупцията, 

особено засяга всички онези, ко
ито търпеливо чакат ред за ра
бота. И макар, че в това отноше- 

струва се има успехи, все

на

те шест месеца са 
свободни работни места (минала 
та година 7340), а попълнили са 
само 3497.

ние,
пак е малка утеха за незаетите.

лакато в Ниш стопан- 
започне по-добре да

мат
сечната равносметка, което е сво 
еобразен парадокс. При условия 

захващания на общсс-
Същевременно, спо 

ред плановете на ОСТ в Ниш та 
зн година ще бъдат приети 
работа с 29 на сто по-малко ра
ботника по отношение на 1987.

Защото, 
стпото не 
стопанисва и докато не се почне 
с изграждането на няколко зна
чителни фабрики, съвсем е из
пеел ю, че списъците на бюрото

па големи 
твото от техния доход, постоянно 

на възпроизвод-
на

всичко това сеАко къмто поскъпване прибавят н фактите, че почти на 
псякъде е спряно приемането на 

че вече
ствення материал и енергия, те 
оцениха, че в настоящия момент
имат поне 5000 работници, за ко режийни работници и

работата недостига. За да се три години в Нишка община не 
„технологически е завършена пито една значител-

Фактът, че до края на тази го 
дина поне 5 — 6 трудови орга 
низащш, с приблизително 500 ра 

под бан-
ще бъдат все по-големи.

ито
отърват от този В. Филиловичботника, ще попаднат

поради несанирани загубикрут
от 1987 година, нзостря положе 
нието. Поради това съвсем е из- СРЕЩИ 

„среден 
на работата от Публичността като мяркавестно, че настоящият 

срок” за чакане 
(приблизително) четири 
още повече ще се удължи.

Онова, което най-малко е от 
полза за незаетите е фактът, че 
нишкото стопанство
не стопанисва добре. Според ше- ганизации, като се тръгне от Съ

юза на комунистите нататък?
Въпросът е колкото

книговодство, физическият обем чен, толкова и разбираем, защо- обяснение), 
на производството на сдружения то ако нарастват исканията 
труд в общината е по-малък от „политическа вентилация”, а ня- 
миналогодишнил с даже 8,7 про кои ръководства на обществено- 
цента. Същевременно, съвкупна- -политическите организации 
та акумулация в края на първо- повече се затварят и чрез съоб-
то полугодие беше 15,9 милиарда щения общуват с трудещите се
а съвкупните загуби 15 милиарда и гражданите. Как например да

се разбере и обясни факта, че литическата практика, но е гру- 
— С такава малка акумулация всички заседания на Председател дно обяснимо без аргументи, осо

и така големите загуби - каза ствата на ОК на ССТН Титоград, бено ПР>‘ положение когато същи
ни Милица Янкович, дипломира- Председателството на ЦК на Чер те Ръководства на думи подкре

пят „гласа на народа и когато

Могат ли все по-силните иска
години ния за обща демократизация

обществените и политическите от било начин 
иошения да се провеждат на за
творени заседания на форумите връзка с митинга. (Вярваме, че дно в обстановка когато тези ис 

като цяло на обществено-политическите ор- изпълнително-политическото тя- кания не излизат от официални-
ло па най-масовата обществено- те определения на системата и 
•политическа организация в Ре- общата политика на Съюза на 

нелоги- публиката за такъв ход има и комунистите, а камоли когато се

на
запозна обществено- ността за тяхното по-бързо раз- 

стта, че е имало заседание във решаване. Това изглежда е тру-

стмесечната равносметка на ниш 
ките филиали в Общественото

икасае за нещо съвсем ново 
неизвестно в нашата обществена 
практика. Това добре и известно 
(трябвало би да б ъде известно) 
и на ръководствата на обществе
но-политическите

за
Маниерът на някои ръководс

тва на общественополитическите 
организации (не само на тези в 
Черна гора) колкото и за скокот- 
лнва тема да разискват в „бун
кер”, не е никаква новина в по

вее
организации 

и защо нищо не предприемат те 
зн свои съзнания да превърнат в 
акция за промяна на себе си и 
на своя стил на действуване.

Всичко, което не е публично 
— не е политика, казват теорегн 
ците, добавяйки че без публичо- 
ност няма демокрация, тя е не
йна изходна основа и мярка във 
всички времена и обстановки. 
Обаче днешното време носи те
жки теми и проблеми, за които 
не е лесно наведнаж политичес
ки та се изясняваш. Много по-

нови динари.

на икономистка и изпълнителен на гора, дори и Председателство 
секретар в Председателството на то на РК на ССТН, след митинга с Г°ДИНИ навестяват коренни про 
Общинския комитет на СК — въ- на солидарност със сърбите и мени в начина на деиствуването 
обще и не може да се мисли за черногорците в Косово (Титоград, С1< с основна цел да ве Д°бли-

20 август не издаде ни съобще- жат към св°ята база. Обаче вре
мето минава, обещанията се пов
тарят н нищо. Обществените об
стоятелства преди няколко годи 

чувствително се промениха, 
че на политическата 

сцена „не владее" така суверенно 
официалната политика.

по-големи отделяния за разширя
ване материалните основи на тру ние) — се провеждат зад затво- 
да, те, за откриване на нови ра- рени врата. Председателството 
ботни места. И така ще бъде все на РК на ССТН от своето засе- 

. докато нишкото и югославско сто дание на 29 август не издаде ни 1111 
панство чевръсто не застанат на съобщение, нито по който и да

-лесно е да се прецени ако пред
варително политическото дей
ствуване се основава върху реал
ни оценки на истинските интере 
си и политически потреби на тру

Видимо е,

Вместо

Нещо гнило непрекъснатото действуване сред 
масите, политическите

Социалистическият Дещ"те “ и гражданите. Глупа- 
чо ои било, естествено, и нечес
тно; да се твърди, че за настоя
щата криза са допринесли само

носят

■ ■В сред които и
съюз на трудещия се народ,

кнат обществен работник, който последно време започнаха 
с работата си даде печат на цял държат като арбитри на свърше
един мандат в Скупщината на ни събития издавайки (закъсне- Ръководствата, но за нея 
Югославия) затова не без причи- ли) директиви и възвания, които най'голям дял на отговорност — 
на че критично говори за свое- гладко се отхвърлят в съзнание- ТОва веР°ятно всекиму е ясно и

сто на от много неща недовол- НИКОму не бива «а се повтаря, 
ен народ, пък и от собственото КаКТО Не бива да се повтаРя “ 

стоящето 17-то заседание на ЦК ръководство. Затуй се поставя се неминУемостта, че те носят наи- 
на СЮК, с останалите твърде риозен въпрос: 
крупни теми, трябва да обясни, на 
ще бъде последователно и реши
телно и към ония свои членове,

(От 1-ва стр.)
отговори на въпросите, които 
поставя актуалната обществена 
и политическа практика, ако по
сочва пътищата за изход от кри
зата, в която сме, ако раздвиж
ва и води акции след които ще 
има резултати и икономически и 
обществен прогрес в страната. 
Така се печели авторитет, а не 
със закани срещу ония свои чле 
нове, които като Душан Пекич 
имат огромен морален и политиче 
ски капитал в обществото (Ду
шан Пекич е един от малоброй
ните живи народни герои, на ко
ито още през войната е присъде 
но това високо признание, изтъ-

да се

то ръководство.
Трябва да очакваме, че пред-

-голяма отговорност за извежда
нето на страната на правия път- 
В това ниво сигурно трябва да 
се наблюдава и по-нататъшната

дали доверието 
трудещите се и гражданите 

може да се възвърне по стар (са 
лопен и затворен) стил на рабо- 

които със своето политическо де- та при обстановка, когато 
йствуване и. отношение спъват ра дневно на политическата 
ботата и нанасят щета и на орга 
ните и на целия Съюз на кому

на целокупниядемократизация
обществен живот, като при това 
се има в предвид, че от първите 

,, крачки ще завиоят следващите. 
Мъдро е да се наслаждават в оно

еже-
сцена

няма „подготвени” отговори
които всеки път предизвикват из 
ненада, не само с конкретността 

Саво Кържавац на исканията, но и с оправдател
нистите.

(На 3-та стр.)



КОМУНИ ГТ 3
СЪБЕСЕДНИК

По старому не биба
Белградските работници 

такане и несъобразяване 
на обстановката

на чРпнита^ЧеНИ °Т неРаз®иРаемото нро- Драмата на хората в нашата 
в Косово На гхЛпоии°Ра *** стРаната с тежестта южна покрайнина не отмина Бел- 

в столицата все по-силна е *** трудовите колективи град и свободолюбивото му със-
традание към — и измъство — казва
чеиите в целия свят.съвет

— Наистина е неразбираемо 
защо и след осем години в Косо 
во и Метохия не се провеждат 
решенията и заключенията

Белградските работници смятат, 
че настоящата дискусия във връ
зка с конституционните промени 
(не само в Сърбия, но и в Юго
славия) трябва да бъде насъщно 
необходим диалог за създаване на 
модерна, самоуправително по-спо 
соена и по-ефикасна Югославия 
със съвременно стопанство, учеб
но и здравно дело, за Югославия 
без неразумните републиканско- 
-покрайнински организации и де
ления- Промените в Конституци
ята на СР Сърбия трябва да ук
репят единството и съдружието 
в Републиката и да ц обезпечат 
равноправие с останалите соци
алистически републики в Юго
славия- С това в никакъв слу
чай не се намаляват правата на 
автономните покрайнини, както 
твърдят някои политнканти в по
крайнините и вън от тях. Сър
бия неотложно трябва да има 
пълни държавни ингеренции на 
пялата си територия- Уверен съм, 
че при условие това да бъде обя 
снено откровено и ясно (без по- 
ллтикантско подмятане) на рабо
тника в която и да е част на 
Югославия, никой няма да бъде 
против такива промени.

Защото не зная има ли нещо ио- 
-възвишено от онова, за което се 
бори днес Съюзът нана комунис
тите в Сърбия — свобода, брат- Държавните и партийните орга- 
ство и единство, ускорено демо- ни- Макар че е напълно ясно, че 
кратическо развитие, по-модерна там върлува контрареволюция 
п по-силна Югославия. против всички югославски наро

ди, а ме само против сърбите и 
проблемът не се 

разрешаваше между другото и 
поради това, че контрареволюци 
оперите почерпваха кураж от ме 

ма, конто като никога досега на ките, едва ли ие подкрепящи ги 
тнекат Югославия. Това се впж- становища на някои другари от 
да почти на всяка крачка в Бел- най-висшите органи на страната, 
град. У работниците и не само у тях,

Най-голям револт у работни- черногорците, 
цнте предизвиква бавното реша
ване на парливите въпроси в ико 
номиката и политическата систе

набавка на възпроизводствени ма 
териали, износ и парливите въ
проси на разпределението. В мо 
мента обстановката е усложнена 
и от интервентния закон, с кой
то ние в Белград се съгласихме, 

освен огорчението от нерешимо макар че той доведе в незавидно 
— Може би най-голямо огор- стта да се премахне най-острият положение отделни 

чение у белградските работници проблем на следвоенна Югосла- Имаме колективи, които значите 
предизвиква очевидното несъгла- оня, се явява огорчение и зато- лно повишиха производителност- 
сие в партийния И държавния ва- че от онова, което се случва та на Труда си, и качеството на 
връх на страната, деленията и може да се направи извод, че ста продукцията и износа („Гърмеч”, 
затварянето в локални „пашалъ- ва ДУма за предателство. Знае се „фелеоптик'', белградският цех 
ци". Онова, което през последни- какво представлява, това. на ри, „Рекорд”), а личните им
те седмици подклажда огън е бе- доходи са малки и не могат да
зсилието да се сменят неспособ- Сърбите и черногорците, над т увеличават 0(- тях днес едва 
инте другари, които никак не ис- които св върши геноцид с десети лн може да се иска по-висок тр- 
кат да се откъснат от креслата ле™я, бягат от бащините си ог- (,д ролемият 1Ш револт предиз- 
сн. Те бяха именувани от работ- ищца разочаровани от съзнание- В11ка и схачки. Прибавим ли към 
циците и младежта, сега ги име- то- че в ДРУГИ краища на стра- тях ц колеКтивите, които дълго 
нуват и бойците, понеже с нес- иата не им вярнат и не нскаг ца време имат проблеми в дейност- 
пособността си изостриха тежка- се солидаризират с патилата им. та си (имт_ ИМР> „змай” „Гале
та криза в страната. Не случай- Всичкн досегашнп вопли на ко- „ш<а" „ белградското строистел- 
но работниците от Раковица или совскид народ останаха без от- схво) а в тях рабОТят над 200 хи 
Земен казват, че такива трябва ЗВУК- На наР°Да ие ос1гана ,шш-° ляди работника, при днешната 
да се отстраняват от постовете ДРУго освен да манифестира со- 0осхан0вка само ежедневната ан- 
много по-енергично. В това отно- лндарността си на митингите, ко гажираносх допринася те да се 
щение се явява и нов иск — по 11ТО бяха организирани в фозече насочах най-много към производ- 
добър начин или силом. В под- места- та и останалите в Югосла- ството. Но работниците сега ис
крепа на това работниците на Бе В,1Я да 1‘УЯТ тРагичната кат ие само да им бъдат увели-1 у за истина. Белградските работници

цеднага разбраха същността на 
митингите и затова оказват без-

колективи.

Така говори Мичо Вуясинович, 
секретар на Градския съвет 
Съюза на синдикатите, 
давнашното 
на Съюза на синдикатите в Сър
бия- Това ни беше повод да по
ведем публикувания 
вор с Вуясинович. Един от наши 
те въпроси гласеше така: как бе
лградските трудови 
гледат
не, че белградската работническа 
класа не винаги е съгласна с оио 
ва, което се случва в СР Сърбия?

на
на неот-

заседание на Съвета

тук разто чени личните доходи, но и да 
се извърши коренна стопанска 
реформа и всички да се отнасят 

резервна подкрепа па този вид отговорно към бъдещето на Юго 
непримиримост към съществува- славня- Никой няма правото да 
щата косовска действителност и не се съобрази с този иск. 
подкрепа на Съюза на югослав
ските комунисти, който трябва 
да бъде начело на всичкн, кои
то се солидаризират с измъчени 
те сърби и черногорци в Косо
во. Оттам единодушното станови- П ^ __ ___

*' ще ма работниците Белград, кой- 1 |1/Ц /1114 М ПСТТЯ
то с многонационален град със 91 ? ■ §1111/ I 1(5
светли революционни традиции,
да разтвори обятията си: тук да 11ЛП1/0
се състои па неголемият митинг Кп I II ММЦИН 
на братството и единството п у*
следвоенна Югославия. С други

лград се застъпват не само
на Съюзаизвънреден конгрес 

па югославските комунисти, 
и за извънредни избори. Срокът 
е __ веднага. Те считат, че само 
така могат да бъдат сменени не
способните,

ноколективи
на злонамерното подмята

колебливцитс, поли Й. Марковнчкалкулантите и вси-тикантите,
чки други, които изневериха на 

работническатана поли— Демократизацията
и останали отношения наинтересите 

класа и народа. Разбира сс, вме- 
трябва да бъдат избра-

тическите
столицата започна преди

години. Разбира се,
повев сто тях

пи способни, морално чисти 
смели хора. Днес са пи леобходи 

не само умни, но и непоко
лебими борци. Работниците смя
тат, че само така в ръководства
та могат да дойдат опия. които 

сплотена Югославия, за

че от четири 
това изобщо не стана случайно. 
Защото този процес съвпада сид- 

Слободан Милошевич миването на 
начело на партийната организа- 

Белград. Още тогава бел- 
ночувству- 
непоколе-

ция на
градските работници 
ваха, че ги предвожда 
бим, смел и принципен борец за 
правата и интереса па работни
ческата класа. Той остави това не 

част от неосъществена
Напротив,

(От 2-ра стр.)са за думи топа е подкрепа на всичкн 
прогресивни сили, конто са про
тив деленията и националистиче
ските еуфорпк, а за спокоен и 
равноправен живот във всички 
краища иа Югославия-

Съюз па югославскитесплотен
комунисти. Също така работни
ците са сигурни, става дума не 
само за работниците 
та), че бюрокрацията все още не 
с напълно упропастила единство
то па класовия интерес в Юго- Белград с 830 хиляди заети, промени в кадровата политика, 
славил макар че на знамето си със стопанство, което години на- от което произлиза и
е изписала с едри букви национа- ред отчита големи загуби, със то па трудещите се и гражданн-
лното и националистическо. Бел Ю0 хиляди безработни представ- Те да знаят какво и как работ-

работиици и сега, ка- дявп голям барутен погреб. ят техните ръководства. Колко
— Обстановката в Белград е знаят, досега по някакво не-

тежка. Обществе-

ва, което правиш е казал някой.
Ни най-малко не е случай, че 

на списъка на исканията за 
промени високо място заема тък 

искането за демократични

от столицапо-като
литическа програма.
След избирането му за председа- 
тел на ЦК иа СК в Сърбия де
мократическият процес се разп- 

целия Съюз иа кому 
Сърбия- Това може да 

новина: па
на членове-

мо

желанне-

ространи в 
пистите в 
се види
строението не само 
те на СК и работниците, но и на 
широките пародии маси към по
литиката на Съюза на комуни
стите се подобри съществено. 
Искам да кажа, че това е голяма 
придобивка и за 
славскитс комунисти

градските
ктои от една показаха,и винаги досега,

изключително
по-политическитс организации 
самоуправителиите органи с еже

ангажираност и при жда, че така не ще може зана-

готови да дадат максима- и писано правило, па политиката, 
зависеше от последните.

че Са
леи црипос в изграждането

свободна демократи
световна дневната си

съствие п трудовите.

ма Изгле.
автентично 
ческа общност,
емблема е - самоуправитслиа со

федеративна ре- припят 
трите

чиято колективи 
огшт да разрешат ной-ос- 
проблеми: производство,

пред.
Б. Мнлнчичциалистическа

публика.Съюза на юго- 
като цяло.



4* Комунист
НАПАДКИТЕ СРЕЩУ ТИТОКОМЕНТАРИ

КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ

Намеренията са ясниДозиране на 

демокрация
то място. Най-трагичното — спо 
ред думите на Юрс Билич е,
че контрареволюцията се е вмъ 
клала между комунистите, 
етапа въпрос за Тито, но за не
що друго — да се срухии Юго
славия, социализма и СЮК.

изготви 
на свободи

койггоПамфлетът,
Отборът за защита

мисълта" е част от кампани 
вече 40 Нете и

ята, която продължава 
години. В него се отива толкова 

поставя под съмне
ла Й- Б. Тито па

на ЮКП 1937, порицава се 
Титовия

далече, че се 
ние п идванетоСлед многоброните опити за всевъзможни обществени про

мени п реформи, водени в най-тесните институцицоналии рамки, 
публичните разисквания върху промените на Конституция * в на 
Сърбия са посрещнати като изключение в досегашната политическа 
практика. Народът най-после е в положение непосредствено да сс 
изясни за собствената си конституция. Въпреки, че това е едни 01 

всяка демокрация, с право па този акт мо
же да се счита като демократически пробив. Но, рече самото нача
ло на обсъждането говори, че този демократически пробив трудно 
върви по желаната насока. С предложените конституционни реше- 

доведенн под въпрос отделни политически интереси,

чело
ролята па юКП/СЮК,

към НОБ, самоуправител 
социализъм и движението на 

Това бс казано

И щван Рай чан каза,
Титовото дело и за развитието на 
Югославия критична оценка да
де историческата наука, което не 
значи, че за това не трябва още 
да се говори. Според него автори
те донасят присъда без проучва 
пия, предлагайки ревизия и без

Тито

че за

принос
П11Я
псовързаиостта.
па неотдавна състоялото се засе 

Координационния отбор 
ССТНЮ за ознаменувано и па

тривиалните моменти на
даиме на
па

Й. Б.назене името и делото унищожавайки
всичко постигна-

пощадно
опровергавайки 
то в социалистическото самоупра- 
витслио изграждане на страната. 
Политическото намерение се от- 

— върху тази платформа 
се обединят всички, на

ния много са
пък установената политическа олигархия няма така лесно да остави 
на народа да реши за характера на промените. Исканията предсто
ящата, кампания много да не се политизира изглеждат несериозно, 
защото огромни са политическите влогове в играта и всички досе
гашни недоразумения във връзка с конституционните промени имат 
политически нрав. Затова пребързо се провалиха вецчки предвари
телни убеждавания за „демократическа атмосфера и аргументирана 
дискусия”. Че това е така потвърждават и двата обнародвани „слу
чаи”: най-напред вестник „Панчевац” обяви тезисите за публични

Тито.
С повдигане на въпрпоса, а съ 

сюгжестиране нащевременно 
отговора, оценките и констатаци- 

на този текст дните, авторите
ректпо предлагат негативни 
обиждащи квалификации, с 
то се обезценяват всички пости

крива 
може да
които югославската революция е

коп-

и
кои-

чужда и които поддържат 
трареволюдията,
Влайко Байич подчерта, че „ни
кой никому не пречи да проучва 
историческата роля на Тито и на 
шия ход”, обаче с този 
,документ на фона на контраре
волюцията'се дава налог да се 
руши всичко създадено у нас. И 
Станислав Маринкович смята, че 
нападките срещу Тито имат за 
цел да се детронизира Югосла
вия, начин да се предложи дру
га Югославия- Не трябва да се 
плашим от историческото прераз 
глеждан^ на Тито, защото него-

жения и всички резултати, пости 
гиати в социалистическото изгра казва Райчан.

разисквания върху Проектоамандманите, в които промените се тъл
куват по начин, който отговаря на политическото ръководство в 
Покрайнината; сетне същият сценарий се повтори във вестник 
„Вършачка кула", в който в 17 000 егземпляра бяха обявени Про
ектоамандманите, но без обяснение на ключовия амандман, в ко
йто се говори за единните функции на Републиката. Освен това 
постоянно пристигат напътствия до активистите, в кое направление 
да се „насочва” публичното обсъждане, изпращат се емисари, на 
народа да „тълкуват” досезите и характера на предложените ре
шения.

ждане па Югославия, начело с
ТитоТито. С гърмежа срещу 

тс искат да убият Югославия- За 
това трябва аргументирана 
ция, в която с факти не само ще 
опровергаем нападенията, но ще

текст,ак-

посочим и на техните подмол ни 
цели — подчерта Марин Цети- 
нич.

Членовете на Отбора — как- 
то бе казано в разисванията — 
на злонамерен и ненаучен 
чин ползуват кризата и промени 
те в обществото с цел памфле
тът им да има по-голям успех. 
Памфлетът буквално нищо не 
посочва положително, което е 
постигнато в досегашното разви
тие на Югославия-

Според Юре Билич, поуката 
на историята е, че всичко ще 
си дойде на своето място. Той 
е загрижен не поради тази опо
зиция, но че в СК има подобни 
размишления некомунистически, 
с ясно намерение да се разруши 
всичко ст>здадено в нашето обще 
ство и предлагане на някаква 
друга чужда надежда.

Всички исторически личности 
са оценявани. И Тито няма да 
бъде пощаден. Разбира се, това, 
което е създавано повече от 40 
години, в което изтъкнато място 
имаше Тито, не беше без възходи 
и падения, успехи и несполуки. 
Но, и при оценяването на това е 
потребна историческа дистанция, 
така че оценките на науката да 
бъдат колкото е възможно 
точни и обективни. Факт е, че 
днес много работи са „побърка
ни”, потребно е много неща да 
се разбистрят и сложат на свое-

Продължи ли така, изглежда всичко ще завърши с игра по 
изневеряване на демокрацията, в което системата, която прие не
йните предизвикателства, ще покаже своето несъответствие на мо
мента и неготовност да престане с досегашното дозиране на демо
крацията — политическа практика, на която гласът на народа тря
бваше само да си прибави демократически паспорт за решения, 
предварително приети във форумите и институциите. А изглежда, 
че демокрацията се изневерява в негоден час: когато досегашии-

на-

ввото дело надминава времето, 
което е творил заедно с ЮКП / 
СЮК и с всички народи и наро- 

в Югославия- Няма съм-диости
пение, че се касае за личност на 
световната история, за която ис-

те статисти са станали истински актьори и когато „движенията на 
масите” не са само украсени на добре уредната политическа сце
нография- торията изрече своята истина, а 

остава задачата да я завърши.В романа на Михаил Булгаков „Кучешко сърце” един от ге
роите, питайки се за съдбата на социализма, (не нашия) казва: 
„Всичко ми е ясно в социализма, само едно не разбирам. Защо 
комунистите първия ден, когато дойдоха на власт с дъски закова 
ха главната врата и почнаха да влизат на задната? Само това не 
мога да разбера'). Уместно е да се запитаме защо, след толкова 
години и след всичко, Което на социализма се случваше и случва, 
входната врата все още остава закована. Защо всеки опит нещо 
да се промени се игнорира или осъжда като ерес. Не трябва да се 
твърди, че зад откованите врата би ни чакало нещо епохално, но 
чакало би ни нещо друго, ново. Колкото да не бихме навеки слу
шали рефрените на ония, които имат монопол над истината, кои- 

довеждат до очаяние, тъпоумие и безнадеждност. Само по
кровителите ни навеки да не бъдат същите хора, способни самв

Може да се „рови" и по Тнто- 
вня личен и политически живот, 
обаче нито за милиметър не мо
же да се намали, това, което той 
даде на Югославия, на нейните 
народи и народности, на борба
та за мир в света. Световната ис 
тория признава на Тито приноса 
за превръщане на ЮКП в рево
люционна организация, в извою
ването на социалистическата ре
волюция, в отпора срещу Сталин 
1948 година, за внедряване на 
самоуправлението и движението 
на необвързаните. Защото, това 
което е лошо даес 
дело, но изневеряване на негово
то дело, което има трайна стой
ност.

то ни

да останат иа власт.
Дали сегашните конституционни разисквания ще ударят на 

закованата врата и пак да влезнат на задната врата? Време е да 
се разбере, че народът е излезнал от състоянието на политическа 
адолесценция и знае да избере, че не му трябват патрони, които 
абсурдността на всекидневието защищават плашейки го с неизвес
тността на новото и по-ииаквото.

не е Тнтово
по-

Д. Матиевич М. Беланчич

Урежда единна редакционна колегия: гла- мир Петровнч, заместник председател 
вей и отговорен редактор и» жички издания дан Йонацович.
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ник главен и отговорен редактор Борислав Бу- „Маркс и Енгелс" А* П, телефони- централа 
чегич, главни и отговорни редактори на релуб- 335-061 до 096: н Нови Белград Булевард „Легж- 
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Слсбо-Комунист
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22 декември 1964 година „Комунист” е удостоен здаревич (Босна и Херцеговина), Момир Бър- 
\ с Орден народно освобождение, а с указ от кич (Сърбия), Реджеп Хайрулаху (Косово), Ри-
1 30 декември 1974 голина с Орден братство и сто Лазаров, Славко Герич (Словения), Мирко хърватски, то ест на "хърватск<>сръбск:1 (кйри-

• Михалевич ^(Хърватско), д-р Н«>рак Йованович лица и латиница), словенски, македонски и ал
бански езици, а съкратени издание на българ
ски, унгарски, словашки, румънски, русииски '5 
италиански езици.

сгьрбо-четвъртък на
I единство със злати венец.

Директор на НИРО „Комунист”: Витомир (Черна гора), Коста Тоджер (Войводина). 
Сударски, главен и отговорен редактор на вси- Председател на Издателския съвет на из-
чки издания на „Комунист": Влайко Кривокапич. данието на „Комунист” за СР Сърбия: Мило-

з
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА

ОБЩНОСТ В ЦЪРНОЩИЦА

ВР1МЕ ЗА КОМУНАЛНО - БИТОВИ АКЦИИ
........ Председателят на

ната общност в Църно- 
• щнца нй-уведоми;. че след 

прибиране на

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

ДА СЕ НАПРАВИ,
КАК8010 МОЖЕ...

мест- Крайно е време и 
тази махала да 
с годен за движение 
В местната общност 
местно с , обществено-по- 

организация 
акцията вече раздвижих
ме. Имаме малко събра
ни средства, а сигурно, че 
ще трябват още.

• Тези дни на съвместно 
събрание ще се догово
рим с по колко да участ
вува всяко домакинство 
и до Края на годината, 
ако можем и този проб
лем да разрешим —. под

черта председателят на 
местната общност Васил 
М. Борски.

Запланували 
ма годината да прочистят 
и махленските пътища от 
Две реки към махала Ка 
раджи нова през Заиошка 
и При до лека 
пътя към махала Петков

свържем 
път. 
съв-реколтата 

почват да се договарят за 
предприемане, и 
ване на

са до края
разреша- литически 

комунално-бито-
Димитър Андонов от 

село Дблна Неволя е при 
селскостопански

семейства; а Димитър и 
съпругата му, макар и за 
почнали 6-то десетилетие 
— са решили да си оста
нат в Долна Невля- 

— Истина, много йама- 
намс- ляхме в Долна Невля, но 

и за тия които сме оста
нали трябва да се пола- 

по-големи грижи. 
Имам 3 крави и няколко 
телета. Но за тях трудно 
обезпечавам храна — ка
зва Андонов. Напоследък 
в нашия край много се 
навъдиха диви свине' и 
вълци. Свинете изяждат 
царевицата и пшеницата, 
а вълците започнаха да 
нападат добитъка. Самоб 
последния месец заклаха 
15 брави. Оплакваме се, 
търсим съдействие, но 
слаба файда!

С вълците и дивите

вите проблеми. В това от 
номер

прокарването на 
пътя до махала' Чурчин-

мерен
труженик и делегат в Съ
вета ма местните общнос
ти. Той е един от малци
ната, които нямат

нощение проблем 
едно е махали и

ци.ци единствената маха
ла в селото до която все И още една акция коя

то е в плана и 1 програма
та на местната общност 
за настоящата година, за 
служава внимание. Имен
но стаТва дума за довър
шване уреждането па се- 
лските>робища — акция, 
която вече по-дълго вре
ме обременява местната 
общност.

Инак, в местната общ
ност подчертават, че засе 
га снабдяването и изкуп
ването е добро. Наисти
на ,,Напредък" все още 
доста закъснява с изпла
щането, но се надяват че 
с новото реорганизиране 
на Трудовата организа
ция и този проблем ще 
се смекчи. По-остър про 
блем и трудности в мест 
мата общност е нередов
ното поддържане на те
лефона и електрическия 
ток. Казват че час го 
има час го няма.

още не може да се дой
де с каквото и да е прево 
зно средство.

гат

НАШИ СЕЛА

Мъзгош вчера н днес
В полите на Видлнч в 

малка долина са се .сгу
шили къщите на село Мъ 
згош. Някога те бяха 93 
на брой, но сега едва ли в 
30 има хора. През село
то протича малка рекич
ка, извираща изпод Вид- 
лич във вид на голямо 
врело. Оттам и мъзгоша- 
нй се снабдяват с хуба
ва питейна вода. Този по
ток доскоро задвижваше 
9 воденички> които сега 
не работят. Някога село 
Мъзгрш беше сред най

-хубавите села в Забърди- 
• ето. Имаше първоначал 

но училище, което отдав
на е затворено. Край се
лото има интересна моги
ла, по която са настане
ни гробищата, а която 
може . би представлява 
крепост от' давни време
на, но не е изучена.

Днес Мъзгош е напъл
но заглъхнало селце. Ос-

гош. Ако започне да 
строи този път — сигур 
но и мъзгошани, които са 
излезли от селото ще се 
озоват с парична помощ 
Но трябва да започне...

Още не е изгаснала и 
надеждата отново да за
работи затворената преди 
25 години мина в Мъз-

свине долнонев.:>щци ечи 
тат да се справят със съ
действието на ловджийс
кото 
лич”
Обаче имат и

дружество „Вид- 
от Димитровград.

други про
блеми хората от този ра
йон.

Димитър Андоновгош. Тогава сигурно би 
се съ живило и село Мъз 
гош и останалите села в 
Забъряието. Обаче дали 
това ще стане?
Димитър Кирков, учител 
с. Лебяие — САП Косово

ремие.да се преселят. Два 
мата му синове са отиш
ли от семейното гнездо. 
Единият живее в Бел
град, а другият в Дими
тровград. " Вече си имат и

— Нямаме телефонна 
връзка, и това много ни 
затруднява. Налага се с 
часове да пътуваме, за да 
съобщим за нещо. Не мо 
жем да следим и телеви
зионната програма, а по
ради големите събития 
напоследък — интересо- 
гатшето расте. Не можем 
да се информираме вече 
по стар начин. От по-дъл
го време се планира да 
се ^построи ТВ-предавател 
на Рудине, но май нищо 
не става ...

— Може би най-много

М. Я.

ПОГАНОВО

ПОта релите му жители, 
един или двама 
гледат по малко от доби
тък, колкото да имат за 
себе си. Млади хора ня-

старци,

трудности имаме, когато 
има болен. Димитровград 

12 кнломе-с отдалечен 
тра, а помо.щ няма кой 
да окаже. Преди една го
дина построихме амбула
тория, но още не рабо
ти. Този въпрос най-мно-

ма. А много образовани 
дало село Мъзгош.хора е

Те работят навред и 
шир по страната и 
ползват с името па вид-

на-
се

Наближава краяти рабог-специалисти
През лятото те на- 

си село

го шг тревожи, защосо в 
Д. Нсвля и околните се
ла са останали предимно 
остарели хора и често 
имат нужда от медицин
ска ПОМОЩ 
Антонов.

ковпч, остаряла е вършани вършитбата аавгуст а
НИНИ.
вестяват родното
__ да се полюбуват
прелото, на хубавите 

градини,
да .посегнат остарс

чката му.продължава.Погапово
Жика Аиджслкович от Бена Наблюдавах какво стада паланка, както и прелсли-

Вил-
сентемнри- В|,р- |^Я|
...... 9 часа пя- ■

Кога
завърши с вършнтба- 

ма- та в Погапово, кЬга ще 
бвт.рше в Бански доли и 
кога ще стигне в Лука-
вина, — не се знае. Ряд- много от другите 
ко се е случвало първо Бурела, или в някои от 
да се прибере царевица- другите райони. Но бн 
та, а сетне да се върше.. трябвало нещо от дадени 

• , ге обещания и да се из
Текст и снимки: пълндва. ч 

М. Андонов

па па 18последните десетина година сподечявони 
лич.. 
литс домове.

ми, пак дойде да върше. 
Но в ършитбата върви тру 
дпо. За ден се овърше ма 

или по

шапката към 
как стигна до двора 
Пера Шнндип. След 2—3 

„изнивелираха"
После пък отка-

Анджелковнчпа
„Изповедта” на Дими

тър Андонов от Долна Не 
вля не е нищо ново. Тя 
може да се отнесе и за 

села в

ще
оживено 

Киро. 
се събират да

Единствено е
магазинера

часа 
шината.

но едно гумно,
150—200 снопа; а това е 
много малко. Днес в По- за тракторът.

има много малко ' бай-Пера да впрегне кра- 
2—3% вите, за да се „задейстьу- 

И така —

при
Там хората 
„разменят" новините, да 
си поприказват за -свои 
те неволи. Една от тя* е 
и прокарването на пътя 
от Мъзгош до Моинци, 

начин би

Наложи се
гаиово
пшеница: едва ли 
в сравнение с площите о 

25 години. Налице
ва” тракторът, 
докато дойде до третото 

вършачкатапреди
е един друг проблем: ос- действие 

да започне да работи — 
13 часа!...

по такъв 
се подобрили съобщения

Мъз-

като са и селскостопаи М. А.тарели 
ските производители, станаос-

См иловци до Nта от.
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ДИМИТРОВГРАД

Когато има воля, 

има и решение
ИЗПОВЕД ИЛ ЕДИН ЛОВДЖИЯ

СЕЩА СЪРНИ ЗА 

ДРАГ0Ш1 МАРШ
■ - :

Самоуправи-щината на 
•Iсяната общност отново

от делегатите на образо
ванието, културата и фи
зическата култура, 

делегати 
сдружения труд, въпреки 
единодушното съгласие и 
препоръка на 
политическия 
щииата. Случи се. онова, 
което най-малко се очак- 

спомснатитс

Спорът между Самоуп- 
равигелиата общност за 
образование култура и 
физическа култура и ня
кои трудови организации 
от Димитровград, които 
търсеха общността да им 
върне известни средства, 
та интервентиият закон 
за ограничаване средства 

доходи
малко „да ги закачи1’, от 
преди повече от два ме
сеца п предизвика бурии 
реакции сред заетите в 
основното училище, най- 
после е разрешен. На за- 

13 този месен

наисти-
малко в изменена фор 

ма, на споменатите чети
ри трудови организации, 
който този път бе приет 
единодушно. Според при
етото решение „Братст
во" се освобождава от об 
лагане за образование, 
култура и физическа кул 
тура за октомври, ноем
ври и декември, „Комуна- 
лац" от първи юли до 

на годината, както

се намери иска,но и
наотлов. Попитах- от някоиСъбраха ни на организиран 

„Какво ще убиваме?" Отговориха ни:ме:
„Какво нзлезне пред пушка, защото този лов 
е устроен в чест на Дража Маркович" стопанско- 

актив на об
Една случайна среща с дългогодишен 

член на Ловджийското дружество в Сурдуть 
ца отблизо хвърли светлина върху известната 
на народа истина за гуляите на доскорашипя 
висок югославски и сръбски държавен и пар
тиен ръководител Драгослав — Дража Мар- 
ковнч по Власина и други места в Югоизточ
на Сърбия-

Миле Момчштовнч е от Ново село. Дълги 
години е службувал по Македония като подо
фицер на Югославската народна армия. Сега 
е пенсионер и живее в Скопие. Още от 1952 
година е член на Ловджийското дружество в 
Сурдулица п оттогава всяка година редовно 
идва на лов по терените на общината. „За 
страстен ловджйя едва ли има по-хубав те
рен от Власнна, Чемерник и Весна кобила” — 
казва той. Участвувал е и в много колектив
ни ловиджийски походи, но един такъв поход 
го е огорч ил до дън-душа. Врязал се е дълбо
ко в съвестта му и „останал тук да бъде те
жко бреме върху честта му.

— Преди няколко години, спомням си бе
ше октомври — разказва той — пристигнах в 
Сурдулица. От колеги-ловджии узнах, че се 
организира колективен лов. Не подозрявах 
нищо, мислех ще ловим дивеч, за която ня
ма законна забрана. Набутахме се в коли и 
тръгнахме към божишките предели. Когато 
пристигнахме на договореното място, заварих
ме цяла „сурия" ловджии. Като че ли се 
организира хайка, а не колективен лов.

Беше ли и Дража Маркович сред тях?
— Разбира се. Цялото внимание беше за 

.него. Преди да се пръснем по баирите и до
ловете, някои от нас попитаха: „Какво ще 
убиваме?" От организаторите на лова получи
хме отговор, който остро противоречи на лов
джийската етика: „каквото излезне пред пуш
ка. Този лов е устроен в чест на Дража Мар 
кович?!"

де-ваше
легати не излезнаха

нога за лични
на

среща, когато стопанство 
то се намери в затрудне
но положение, макар

това много пъги у
че

края
и „Нишава" а „Градня" 
от първи юли Д° 30 по

преди
било обратно, т.с. стопан- 

имало разбира-ството е 
телство за образованието,седаиие от 

Скупщината на самоупра 
пителната общност за об 
разование, култура и фи
зическа култура разисква 
върху иска на трудовите 
организации „Градня 
„Братство", „Нишава" и 
„Комуиалац" за освобож 
даване от облагания за 
1988 година. Същият иск

смири тази година.
С' това спокойно и безкултурата.

емоции е раз- 
един проблем, чие- 

в самото

излишни 
решен
то разрешаване

като че ли 64 тръ

След 30 юни, когато на 
скупщина-заседание на 

та не бс приет иска, а на 
едно заседание бе отсро-

начало
гиало по погрешна посо
ка. Разрешаването му 
каза, че с конкретен и* 
правилен договор 
нерешими проблеми, още 
повече ако между участ
ниците в спора съществу
ва взаимозависимост.

почел о разискването за не
го, проведен е съвместен 
договор между представи 

на споменатите тру- 
основ-

нямз
два ме-преди повече от 

сеца най-напред на Изпъл 
нителния отбор, а 
н на Скупщината на са- 

общ-

тели
дови организации, 
ното училище и обществе 
но-политическите 
сти. След този договор 
пред делегатите на скуп-

сетне
общно

моуправителната 
мост не бе приет не само А. Т.

■

БОСИЛЕГРАД: ПРЕД ВТОРАТА АКЦИЯ ПО КРЪВОДАРЯВАНЕ

От активността иа всички 
зависи успеха на акцията

през май) в Босилеград- 
ска община. В Общин
ската организация на 
Червения кръст в Боснле 
град ни уведомиха, че в 
съдействие с останалите 
обществено 
ки организации, преди 
всичко със Социалистиче
ския съюз и ръюза на

синдикатите, предприети 
са съответни мерки ак
цията успешно да се про 
веде — в акцията да взе 
мат участие повече ду
ши и с това да покажат 

политичес- своята хуманност. Още 
повече, че досегашните ак 
ции по кръводаряване в 
Боснлеградска община не 
даваха очакваните резулта 
ти. Една от причините за 
слабия отзив е и недоста 
тъчната организираност 
на акцията. Почти вина
ги досега Общинският от 
бор на Червения кръст 
оставаше сам в провеж
дането на акцията. Досе
гашната практика показ
ва, че в акцията изоста
ва и последователна орга
низираност в основните и 
трудови организации, пре 
ди всичко недостатъчна
информираност на труде
щите се и гражданите. За 
това сега, пред втората 
тазгодишна акция по КРЪ
водаряване. Общинската
организация на Червения
кръст и Социалистичес
кият съюз и Съюзът на 
синдикатите предприеха 
усилена активност, чрез 
съответни сказки в по- 
големите трудови органи
зации да популяризират 
значението на

Съгласно плана и про
грамата на Завода за гра 
мсфузия на кръв на СР 
Сърбия, на 29 септември 
т.г. в Босилеград ’ ще се 
проведе акция по кръво
даряване. Всъщност това 
ще бъде втора тазгодиш
на акция по кръводаря
ване (първата се проведе

— И сърни ли? — бяхме конкретни ние. 
— И сърни! — кратко отвърнаха органи

заторите, а отговорът им прозвуча като за
повед.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ И СИНДИКАТЪТ В 
СУРДУЛИЦА

И никой ли не се противопостави?
— Явно никой, макар че от лицето на 

мнозина се четеше огорчение, истинска рези
гнация- Пък и да бяхме протестирали, нищо 
не бихме променили. Ние, огорчените от този 
нечестен и незаконен лов, бяхме малцинство. 
Освен това никой не искаше да си създаде 
беля, просто казано — хората се боеха от 
отмъщението на силните бюрократи. Това е 
тази страшна истина, която, обяснява дългого
дишното мълчание на народа докато бюрокра 
цията опропастяваше обществото ни ... Кога
то тръгнахме „на позиция", разменихме по- 

, гледи и това ни беше безмълвен договор да 
бойкотираме лова. Затова и не бързахме. Още 
не свалили пушки от рамо, Иа другия фланг 
бе открит „картечен огън". Наскоро беше да
ден знак, че ловът е завършен. Върнахме се, 
и имаше какво да видим: седем убити сърни 
„изчезваха” една по една в багажниците на 
луксозните коли.

След кратка пауза Момчйлович добави:
— И тоя Дража Маркович сега се издва 

за голям борец за демокрация?! Срам да го е! 
Все докато не изхвърлим от Партията и ръ- . 
ководствата тия „демократи", за преодоляване' 
на кризата дума не може да стане.

ПРЕДЛАГАТ НОВО САМООБЛАГАНЕ
Председателствата 

Общинския 
съвет и Общинската кон
ференция на Социалисти
ческия съюз в Сурдули
ца раздвижиха инициатива 
да се въведе местно само 
облагане за периода от 
1989 до 1993 година. Сро 
кът на сегашното местно 
самооблагане завършава 
на 31 декември 1988 го
дина.
При раздвижването на ин 

ициативата изпълнително-

общината. Ефектите на 
досегашните периодични 
самооблагания са завидни 
и ясно показват, че този 
начин за обезпечаване на 
средства е една от най- 
-важните предпоставки за 
ускорено разрешаване на 
жизнените проблеми на 
населението.

През следващите два- 
-три месеца инициативата 
ще бъде обсъдена в тру
довите организации уи ме
стните общности. На насе 
лението ще бъдат преде 
тавени подробни данни за 
употребата на средствата 
от настоящото самообла
гане и програма за изгра
ждане на обекти от сред
ствата, които ще бъдат 
събрани 
самооблагане.

иа
синдикален

-политическите органи на 
Социалистическия съюз
и Синдиката са се ръко
водили от голямото зна
чение на този вид само-
помощ на трудещите се 
и гражданите в разреша 
ването на комунално-би
тови и много други жиз- 
ненотрептящи въпроси в

от предложеното акцията.К. Г.
М. я-к. г.
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ПРТП НР«°?ЛРАД: ТЪРЖЕСТВЕНО
НЕГО ВА МЛАДИ ВОЙНИЦИ събрание по повод заминава-

Пазете братството я единствотоВинаги оправдават доверието
... ч^.ггтември всяка, годи- 
Й*на е -месец, кохатй 
дсу-що свършилите 
жи-средношколци 
нават да отбият 
си повинност. По 
ция за бъдещите войни- 
ци в Димитровград 
ги се организира подбра
на програма.

Аз очаквам от нашите младежи и девой-, 
кь, че ще сторят всичко, което желаят не са-
ки, че ще сторят всичко, което желаят не са
мо родителите им, но и цялата наша социали
стическа общност, тоест да бъдат предани па
зители на придобивките от нашата велика ре
волюционна борба. Особено желая да тачат 
една от най-големите придобивки от нашата 

— БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО

истинския смисъл е брат 
ска общност 
прави народи и народно
сти, на практика потвър
ждава
светли традиции на рево
люцията — братството и 
единството, равноправие 
то • и съдружието;

ли. и просветни работни
ци с югославски дух.

Към бъдещите млади 
войници привет отправи 
и комендантът ма граним 
ните единици Добривое 
Симонович, а от името на 
бъдещите войници забла- 
годари Новко Радойнов.

то на равно-
младе 
зами- 

военната основните и най-
тради-

революция
и да го укрепват. Защото братството и един
ството между нашите народи е залог и за на
шите бъдещи победи, гаранция, че ще преодо
леем всички трудности, които се намират пред

вина-

За войниците, - техните 
родители' и многобройни- 
те посетители членовете 
на КХД „Георги Димит
ров” и самодейния теа
тър „Христо Ботев” при 
Центъра за култура в Ди 
митровград изпълниха по
дбрана културно-забавна 
програма.

Пожелавайки 
и добро здраве

им успех 
по време 

на военната служба той 
им пожела да бъдат не 
само добри войници (как

Поздравлявайки нас.... бъде- 
иметощите войници от 

на всички (Йосип Броз Тито по повод приемане
то на Щафетата с честитки за рожде
ния Ден> 25 май 1969 год.).

лрисъствуващи 
представители на общест
вено-политическите орга- * 
низации председателят ма 
Общинската 
Слава Тодоров

вито винаги от този край 
са били), но югославяии 
в истннския смисъл на 
думата, защото са ги В7,з 

в питавали и учили родите

ОТ ВОЕННОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗВЪНУЧИЛИ
щната младеж в босилеградска общинаскупщина 

изтъкна,
че тази среда, която И дисциплина, и резултатиА. Т.

| И тази година, както и 
I досега, в Босилеград се 
I проведе военно обучение 
} за извънучилищната мда- 
| деж. Обучението се про^ 
| вежда всяка година съгла 
| сно единната програма по 

всенародна отбрана и оо- 
§ ществена
| утвърдена с Конституция 
| та ни, а целта е младеж- 
| ите и девойките, които по 

една или друга причина 
ис са продължили образо 
ванието си в някое от ср 
едните училища, да пол у 
чат най-необходимите знай 
ия и понятия при бораве- 
не с основните видове орь

те Аюмчета и девойки не 
само, че получават първи 
те знания по всенародна 
отбрана и обществена са 
мозащита, но и идейно по 
литически се издигат за 
добри строители и само- 
управители. Това потвър
диха с думи: Велибор Бо- 
жилов от Бранковци и Зо 
ра Величкова от Горно 
Тлъмино, които според 
критериите показали най- 
добри резултати. '

— Научихме много. Се 
гг. вече за всички нас не 
е проблем в нужда да ръ
куваме и да употребим ос 
новните за въоръжена бо 
рба оръжия- Покрай това 
научихме много и за на
шето самоуправително и 
социалистическо устрой
ство, за състоянието в Ко 
сово за предстоящата ак 
тнвност върху изменение 
то на Конституцията, пре 
ди всичко за Констнтуци 
ята на СР Сърбня — ме
жду другото подчерта Бо 
жилов. Неговото мнение 
сподели и другарката . му 
Зора:

самозащита,

От тържеството в Димитровград

БОСИЛЕГРАД
жня, противопожарни апа 
рати, и други видове съо 

необходими вВоенната повинност - гражоаненн дълг ръжения, 
случай на въоръжена бор
ба или пък природнибедст 
вия- Покрай това, обуче
нието както ни уведомиха

в личенСТВОТО НИ, ПО II
интерес".

За бъдещите 
и останалите 
ващп бе изпълнена 
брана
програма от песни, хора и 
рецитали, в която участпу 
ваха ученици, от основно
то училище, градския ак- 

ССМ и войници-

видове съпротива срещу 
неприятеля и в случайна 
агресия или други видове 
заплахи 
срещу свободата, .сувере
нитета п мира ма 
социалистическа и еамоу- 
правителна общност, Сми 
.чкон добави:

— От пас нашето обще 
търси да бъдете при 

лежи и войници, солидно

На 11 септември т. г. в 
Босилеград, за бъдещите 
войници беше организира 
но скромно тържество 
със съответна културно- 
-забавма програма. Орга 
пизатор па тържеството, 
на което прис^ствуваха и 
други младежи и девой
ки и представители на об

войници
в Общинския секретариат 
за народна отбрана, има 
11 възпитател I ю-образова- 
тслеп характер. Развиват

присъс гсу.-. 
под

културно-забавна

И' посегателства

пашата

се и създават другарски 
отношения, насочват се 
към колективен живот, за 
познават се със самоупра 
вптелното и социалисти 
ческо устройство и пр. С 
други думи казано, млади

— Освен това, че нау
чихме основните понятиятип на 

-граничарю от граничною 
поделение в Босилеград.

М. Я.

ствополитически-
Об

ществено
те организации, бе

конференция оспособени защото това е
само па обще-

за ръкуване с оръжия и 
в нужда да окажем пър- 

запознахме се
щинската
наССМ и Общинският се- интерес не ва помощ, 

с нови другари и другар- 
Д е сет дневният Ш1 
живот е от го-

значение, а ор-

кретариаг за народна от
брана. Бъдещите войни
ци, техните другари и дру 
гарки и останалите гости, 

секретарят

„ПО ПЪТЕ КИТЕ ПА СВОБОДАТА „ВПРЕД ОСМИЯ ПИОНЕРСКИ ПОХОД 
БОСИЛЕГРАД

Излети по исторически места
па манифеста

нт, 
тук
ЛЯМО
ганнзнтора на обучение го 
се погрижи той Д» бъде 
твърде разнообразен, 
това всички останахме до

лриветствува 
па Секретариата за наро
дна отбрана към ОС и 
Босилеград, Стоилко Сми

също паметника иа загн 
палите партизани и родо 
любцн п местността „Бу- 
коп рид”, а учениците от 
крайграничните сола ще 
бъдат гости па местните 
гранични застави. Учени 
цпте от Горнолисинския 
район ще посетят повече 
места в близката сн окол 
поет. За отбелязване е,

в рамките 
цнята, която ще се про- 

26 септември г. г.

За-оеповио
„Георги Димитров" п 
силеград вършат се после 

подготовки за про- 
па тазгодишния

училищеВ
Бо-

ведс ма 
учениците ще посетят ме 
стността 
ще мм се приключат и 
учениците ог село Райни 
ловци. Учениците от по
дведомствените училища 
Долна Любата и Бистър 

посетят „Киистаи ’, къ

волни.
И , организаторът е до

волен от дисциплина га и 
интереса, проявен по вре- 

на обучението. Пости 
гиати са високи резулта
ти п съзнателна колекти 
вна и лична днециплана. 
Това потвърждават с фа
кта, че 7 пай-добрите се 
завърнали със специални 
благодарствени грамоти.

М. Я

лков.
В приветственото си дните 

след като подчерта, 
че отбиването па воеина-

с общсств- ход, 
с Кон-

Рампи дол, тук
веждане
Реми поред пионерски

,По пътеките иа сво 
болата", който се прове- 

рамките иа общою 
гославската пионерска ма 

„Растем йод 
Тито”. В учи

слово, гю
мета повинност 

си дълг, утвърден 
ституцията, на всеки наш 
гражданин и че с изпъл
няване па военните задъ
лжения младежите ^ 

подготвят, ооу- 
организират за уе 

и а в ь-

жда в
щеиифестация 

знамето на 
лището пи уведомиха 
тазгодишния

изключително общи- 
Именпо,

че навеякъде, освен пето 
рически час ще се про
ведат н различни спорт
ни състезания.

иадсто пред паметника 
'загиналите патриоти ще. 
положат .свежи цветя- Уч 

'спиците от 
екия район ще

но* , че
йници се поход щ<- Горнолюбат- 

посстятчават и
пеш но провеждане

борба и други
М. Я.има

леки характер.
орт/жена
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В ДИМИТРОВ-В ОВО „ЙОСИП БРОЗТИТО” 
ГРАДКултурна панорама
Н машинна работилницаЗАВЪРШИХА СРЕЩИТЕ НА БАЛКАНСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

Наградите на Борските 

срещи
динара, а проектосметка- 

първата фаза без 
оборудване е около 
милиона динара. Срок за 
завършаванс па работите 

за сто дни,

В рамките на изгражда 
не па пови» образовате/!- 
по - възпитателен център 
„Йосип Броз.Тито” в Ди
митровград, чиято първа 
фаза — учебните помеще
ния и кабинети — димит
ровградските 
лпи ползуват от началото 

миналата учебна годи 
па, тези дни започва изг
раждането и 
па работилница, предвиде

та па
300

е договорен 
или до края ,|а ноември.

обезпечаватпочти пялата история па 
Сърбия,
Балкански полуостров.

Снимането па филма фи 
лансират стопанските ор
ганизации от'

Славомир Гвозденовпч. Те СредстватаТези дни в Бор завър
шиха Борските срещи на 
балканските 
провъзгласяване на побе
дителите и лауреатите на 
наградите на тази втора 
ицредна, но вече автори
тетна литературна мани
фестация на Балканите. 
Наградата „Борска буца” 
тази година равноправно 
разделят Мнлюрко Вука 
днновнч за стихотворени
ето „Краища, бъркотия и 
език” и Радосав Златано-

средношкопа и на целиязн награди връчи предес 
па Програмния 

Томпслав

регионалната самоуправи 
телпа общност за иасоче 
по образование, а посред- 
с гпом средствата от Репу
бликанската общност за

дателят 
съвет постът 
Бскпч. Първата награда 
иа фестивала „Вук”, псъ-

писатели с ма

па машип-Нши.
щност скултпура, дело па 
скулптора Коля Мнлуно- 
вич, с единодушно реше
ние на журито с присъде
на па румънския писател 
Днмнтру Раду Попеску, а 
я връчи градоначалникът 
на Бор Радосав Терзич, 
който н закри Борските 

па балканските ни

„Златен гердан" 

на скопените 

танцьори
Членовете на най-старо 

то скопско културно-ху-за стихотворението срещи
сателн с думите на наде

вич
„Големият рог". „Балкан 
ска буца” за стихотворе-

дружество 
меж-

дожествеио 
„Орис Николов” на 
дународния фестивал (от 
28 август до 4 септември)

жда, че и тази литерату
рна балканска манифес
тация )ще допринесе за 
разбирателство и по-доб
ри отношения между на
родите на Балканите.

нание, написано в хода 
Срещите, която се присъ 
жда на чуждестранен 
тор, бе присъдена на сръ 
бския поет от Румъния

ав-
във Франция насочено образование, кс 

ито са предзначени за кра 
йграничните и недостатъ
чно развити общини — 
25 милиона от местното 
самооблагане.

в Дижон на още с главния проект. 
На площ от около 
квадратни метра ще бъд
ат построени помещения 
за две учебни стаи-рабо
тилници, 
рия, складови помещения 
и други спомагателни и 
необходими помещения-

300най-гол яматаспечелиха
УУ награда „Златен гердан”.

Снима се филм „Ниш през историята Инак на този междуна- 
фолклорен фесги- фотолаборато-вна война, за да завърши 

с края на НОБ-а.
Авторите на филма, сце 

Благогйе Илич 
Мики Ста- 

споделят, че

В Ниш започна снима- роден
вал в Дижон — град-по- 

Скопие от 1961

досега освенПонежена дългометраженнето
документален филм „Ниш 
през историята”. Филмът

учебните помещения, е из 
градено и помещение за 
парно
ни за малки спортове, сл
ед изграждане на работи 
лннпата, остава да се из
гради и физкултурна

братим нанаристът отопление и тере-година, скопските танць- 
изпълниха разнообра

Първата фаза, която об 
хваща само строителните

ще има три части — от 
първите следи за настава 
нето на това световно и

и режисьорът 
менкович, 
поради значението, което 
Ниш е имал в миналото.

ори
зна програма от народни работи, е доверена на ст- 

кооперацияхора и песни, представя
йки фолклорното 
ство на пяла Югославия-

роителната 
„Уния" от Нови Сад за 
стойност от 110 милиона

историческо кръстовище 
до ролята на Ниш, която 
той има в Първата свето

забогат-в 75-минутния заснет ма
териал ще представлява А. Т.

други такива черкви иятно от типа на Аматие- 
вите цигулки,
Амати е бил учител на ма 
йсторите, които изработва 
ли световно известните ци 
гулки „Страдивариус”. За 
съжаление, витрината на 
бъдещия музей, предназ 
начена за „Жоржовата ци 
гулка” все още е празна.

Отношението ни към па 
зенето на бройните архе-

обици, алатки н пр., но 
и това не е много сигурно 
че един ден от тези зас- 
тъклеии витрини не ще 
изчезне някоя гривна, оби 
ца или пръстен!?

Напуснатите манастири 
и черкви по Димитров
градско са нещо специ
фично. За тях почти ни
кой с години не се гри
жи! Такъв е случая и със

— никак не са защите
ни!?! Малко е поразяващ

Като повод за писането манастири.
Напоследък още е свеж 

на вандализъм 
на един м.ча-

а самиятна една такава статия ми 
послужиха фактите от ста факта, когато това чуем,

но фактите са налице. Да ^примера 
от страна 
деж, който от димитров
градската черква открад
на десетина икони, но за

на М. Ничифоро-тията
вич и М. Тодович в Поли 

ЕКСПРЕС” от 14 сеп
тръгнем от неприятната 
„мистерия" във връзка с 
Жоржовата цигулка коя
то също раздвижиха сре 

ин-

тика
тември 1988 год. Озаглаве 

като „СИВ захтева хит 
ну заштиту”. А касае

защитата па' формиране.
Въпросът с „цигулката”

на бе хва-щастие крадецът 
нат, а иконите намерени. 
Обаче съдбата им е мог
ла да бъде по-друга — ни
кога вече да не украся-

се дствата за масовото
именно за 
ценностите и благата в 
страната, като се има пр
едвид факта, че само пр- 
ез последните пет години 

1627 за-

бе поставен на страници-

ват стените на димитров
градската черква, защото 
през границата ще бъдат 
продадени за дебели пари.

ОПАКОТО НА ВЪПРОСА На културните 

ценности е необходима защита
са. евидентирани 
коннопрестъпления, а с 

през средата на микоето
палата година се е занима 

Съюзният изпъл- И иМа още такива при 
мери във връзка със за
щитата на културните це

вал и
нителен съвет, т. е. него те на в_к мБратство” още ологически блага с годи- черквата св. Троица вПе-
вото Координационно тя през 1981 година, а сет- ни- наред е съоцо за рази търлаш, с Каменичката
ло за култура, наука и об не и иа страниците на екваме. Предметите, пре- черква и с Болевскага че

„Илюстрована политика" дназначениза бъдещия Му ркоа, която е под защи- 
й „Народне новине”. И зей ие са били предоста- та на държавата. Съдба-

от истин- вени на грижа и стара- та на димитровградското
ние, така че едни или са манастирче св. Димитрие,
открадвани или са се чу- което има и училищна
пили сами от себе си или традиция е повече от жа

тък се утешава с една ев- от зъба на времето и та- лка. „От него почти по
тина циганска цигулка. ка по нашенски - докато и всяко време може да се
Истинската' цигулка с из това което е останало не изнесе всичко. Така, по
разително черна лакиров- изчезне. В Културния не- лурухнало, по-добра съд-

както пише в едно нтър витрините украсяват ба не може да очаква. По
писмо Любо Аранджело- стари и ценни археолога- добно и с Планш-шшкия
вич от Белград — е веро- чески предмети, накити, манастир и с още много

нности на нашия град, но 
дано, поне този, 
пият пример, ни послужи 

по-грижо
къп

послед-разование, търсейки енер 
— обстояте-гични мерки 

летвата в тази област кол 
по-добре да 

бъдат решени благодаре
ние на по-добрата за-

колкото може 
вно да се отнасяме 
културните блага, 
в кра.я на краищата са със 
тавна част от нашата са
мобитност, от нашата по-

катотъм
ската цигулка няма нито 
следа, Културният център 
в Димитровград и по-ната

кото могат които

щита.

Да не отиваме далече и 
от нашия край — в Ди-
митровградско културни
те блага изобщо не са за 
щитени, по-добре казано

чва и миналото.

ка
Зденка Тодорова

_ Свиленкова
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Шизическа куАтура^С/дЩ/рф СПОРТНИ новини ДИМИТРОВГРАД — АТ- ЛЕТИКА

На първенството в Юго- 
славия за пионери в Бел
град

Пак успешни
НИШКА РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА Димитровградските ле 

коатлети
Войводина и Косово, То
ни Алексов в дисциплина 

тези дни постигнаха още та хвърляне гю|ле се е 
един успех. Именно, на класирал на трето място 
митинга в Байна Баща, сред пионерите с рез^л- 
проведем 'на 6 септември тат 10,97 метра. Пеги Гю- 
тази година, в който уча- рова в дисциплината ска- 
ствуваха пионерски и се чане (скок на височина) 
иморски отбори на СР Съ- с резултат НО сантимет- 
рбия, Черна Гора и САП ра е заела пето място. А. Т.

ДИВИЗИЯ
пионери

Добра игра на Бубань
„Слога (Ниш) „Асен Балкански” 4:2 (3:1) 

кръг табелката изглежда така: 
септември иг-- 

на „Слога”

ЕДНО ТРЕТО И ДВЕ 
ПЕТИ МЕСТА

Още един грлям 
пех постигнаха лекоат- 
летиците от Димитров
град. На югославското 
първенство за пионери 
на 17 септември Пеги 
Гюрова в скок на вн-

ус-

След петия

Ниш, 18 
ригцето
Бубань. Времето студено, 
теренът -лош и 
Дящ за игра. Съдията Ан 
тич от Облачина — до
бър. Голмайстори: 1:0 — покажат добра игра На- 
Й®: ? - минута, против. И нишлии
на - ггокиши Стаменко- 
вих*в.. /15 минута, а на 
^ :0 * г— повторно Османо- 
вич в 17 минута. На 3:1 
намали Рангелов в 40 ми
нута, на 4:1 Крумов в 47 
минута с автогол. Край
ния резултат от 4:2 поста
ви Костов в 90 
Жълти картончета:

смч_ (Слога).
Студеното 

мият. терен като
на време, кал-

чели нс 
голямо влияние 

за футболистите на „Сло
га” н „А. Балкански”

неподхо- бяха от
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 26 септември 
1988 година се навър- 
шават
ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ 
от смъртта на нашия 
скъп и никога непре- 
жалим съпруг, баща, 
дядо и прадядо

сочина се класира 
трето място, а в бяга: 
не на 600 метра Неиад 
Петров стигна 
На 300 метра Душица 
Деянова също зае пе
то място.-

на

да
пеги.

и ди-
.митровградчани показа
ха добра играГ а победа
та на. „Слога” е заслуже
на, защото тя по-добре

М. А.

Ф Кадети
*
„СЛОГА” (Ниш) —
„А. БАЛКАНСКИ” 8:1

И кадетският състав на 
„Асен Балкански” претър 
пя високо поражение оГ 
„Слога” в. Ниш. В неделя, 
на 18 септември на игри
щето на „Слога” димитро 
вградчани претърпяха ис 
тннска катастрофа. Футбо 
листите на „Слога” бяха 
много по-надмощни и за
служено победиха.

ф Младежи (Пиротска 
дивизия)

КАТАСТРОФА НА „ЕДИН 
СТВО”

Младежкият състав ма 
„Асен Балкански” от Ди
митровград нанесе същи
нска катастрофа' на Отбо 
ра на „Единство” от Пи
рот'в Пирот. Димитров- 
градчанп имаха превес 

. във всички елементи па 
футболната игра и роши
ха този мач в двуцифрен 
резултат в своя палза от 
10:0 (4:0).

„ПАРТИЗАН” ПОБЕДИ 
„ЗВЕЗДА"

се намери по лошия за 
игра терен.

Най-добър гол отбеляза 
Стаменковнч с глава, а за 

минута. гостите Костов 
Та-

Асен Петров
— пенсионер —в по

следната минута. На този ден • в 12 часа 
жилище в с. Божнца 

Каним олиз I и и

ще посетим вечното му
Ц Слога 
2- Раднички
3. :Мрамор
4. Единство (Бела паланка) 5 3 0
5. Будучност
6. Задругар 
7 Палилулац 
8.. Рудар 
9. ОФК Ниш

1С. Асен Балкански
11. Слобода
12. Куршумлия
13. Борац
14. Единство (Пирот)
15. Морава
16. Младост

5 4 0 
5 3 1 
5 3 1

14:9 8
15:8 6
14:9 6
11:8 6 
14:10 6
8:7 6
9:7 5(1) 

11:11 5(1) 
9:12 5(1) 
11:9 4
12:10 4 
10:8 4
4:9 3(1) 
13:18 2
6:13 1(1) 
3:10 1(1) 

Д. С.

1
1 познати да присъствуват на по

мена.1
ВЕЧНО СКЪРБЯЩИ:

съпруга Митра, синове Стоимен и Иван, дъщеря Дан- 
че, снахи Анка и Вукица, зет Иван, внуци, внучки, 
правнуци и останали многобройни роднини

2
5 3 0 
5 3 0

2
2

5 2 1 
5 2 1 
5 2 1 
5 2 0 
4 2 0
4 2 0
5 1 1 
5 1 0 
5 0 2 
5 0 2

2
2
2
3 ТЪЖЕН ПОМЕН

На 19 септември се навър
шават

2
2
3 ДЕСЕТ ГОДИНИ
4

от смъртта 
скъпа и никога

3 на нашата 
кенрежа-

лима съпруга, .майка, 
ща и баба

3
тъ-

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДЕВИЗИЯ ВРАНЯ 
ГРУПА „ЮГ” Ружа Т. ТотеваМладост“ надигра „Моравац от Димитровград

Времето минава, но, никога не ще заличи 
мена по Теб, Твоето широко майчино сърце, човеко- 
любие и искрена обич.

На 24 септември (събота) 1988 година ще излез-' 
ем на димитровградските гробища, да посетил! вечно
то й жилище, ще залеем със сълзи гроба й и ще по-

19 спо-
„МОРАВАЦ” Предеяне : „МЛАДОСТ" Босилеград 2:3 
(2:2)

в мрежата зад гърба на 
Тонев.

След 3 минути цептра

В драматична, твърда и 
мъжествена, но в рамки
те на спорта и футболни
те правила, в неделя 
Предеяне „Младост” - от 
Босилеград

Футболният обтор „Пар 
---- ” от Желюша след

ЛОЖ11М ЦВСТЯ-
Каним близки н познати да нн се придружат. 
Вечно скърбящи: . -

нападател на го- 
В. Чи-

лният
стуващИя отбор 
пев изравни резултата, а 
слсд 7 —. 8 минути, Чи-

в тизап
интересна и хубава игра 
успя да победи солидния 
отбор па „Дървена звез
да".

всичкивъв
съпруг Тодор, дъщеря Цветан
ка, синове Глнгор и Рашко, 
снахи, зет, внуци и внучки и 
останали ммогобронни роднини

на футболнатаелементи 
игра надиграха футболисти 

„Моравац” от Пре
деяне. Това бе дерби на 

на Мело

пев по втори пъг се впи
са в листата па голмай- 
силсградските 
сторите. И радостта на бф 
ти ис бс дълга. След 4 
минути В. Трайкович из
лъга Гоиев и изравни ре
зултата.

ге на футболнс УСПЕШНО СЪТРУДНИ
ЧЕСТВОчетвъртия кръг 

дуобщииската футболна 
дев«зия ВраИя 
„Юг".

Резултата първи откри
ха домашните футболис
ти. За това обаче им тря 
бваше цели 30 минути, на

босилеградск
които

„Димитров-1 Между 
град" и Електронна про
мишленост (ООСТ Ерма)

група ТЪЖЕН ПОМЕН

Ни 24 септември тазн година се навършават две 
години от трагичната смърт на

напоследък се развива все 
I ю-добро сътрудш мество 
и па спортното поле. Та
ка ма 17 септември дими- 

гостуваха

I
През второто полувреме 

ожссточс-водегпе се
борба за всяка топка, 

което ' въодушевл я ваше 
любителите па футбола. 
И когато всички вече ми- 

дерби срещата

Мзрнка
Илиева

мадиграваие с
ите
умело защищаваха 
чки щ,тища 
то наказателно поле, 
бързи контраатаки прех- 

топката и зас
па до

тровградчами 
па Е И и премериха сили 
в повече дисциплини. По 
футбол победиха петера- 

ЕИ с 7:5, в пика-

футболисти,
вси-

пред свое-
слеха че 
между босилеградския °т 
бор и футболистите ог 
Предеяне ще се завърши 
без победител, в 87 мипу- 

след една успешна ко- 
която участ-

а с иите па 
до (за жени) се наложи
ха дпмитровградчапкп с 
126:121. 
чанки също излязоха по- 
успешни п спортна стрел 
ба като победиха с 343:

Този ден в 15 часа ще по
сетим гроба й на Димитровград 
ските гробища и ще положим 
цветя. Каним близки и позна
ти да пи придружат.

Опечалени: семейства Ви
денови н Илиеви

върляха
трашаваха вратата 
машния отбор.

в 30 минута — радост 
отбор, Д-

Димитровград-

та,
мбипация 15
вуваха повече футболисти, 
р, Захариев улучи целта 
и обезпечи и втората

босилеградския ог
М. Я-

за (домашния 
Стойкович след добре из- 

топка в наказа-
:270.

По шахмат ЕИ победи 
с 3:0.

то-хвърлена 
телиоГо поле на босилегра 

отбор с точен уд- чка за 
бор.

, д. с. ; •ДСКИя
ар, успя ДА «кара топката
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СаТиРа * забава
Кебап ДимитровКарикатурен

Върша
Тиа дни доби абър оди Стоимена из 

Погапово: „Мапчо, четим у весникат де- 
Царибродско завършена, 

кико тека може да лъжу 
ни комбайна, ни

ка вършат* гю 
на ме пача яд: 
народ! Вие у наше 'село

снопйете тека си вису 
гувната. И не

нършачка нема — 
па кърсци, или стогове по 
се знайе ло кига че дрежду. Ония ,Щ° 
нмайу говеда, вършу е лесе ..

Тамъи се мислим кико да одговорим 
на Стоимена, тети дойде абър и оди Сла
мена Височкога: „Манчо, докига че се 

за вършу у Висок си абер
1

лъжемо
нема, а еве слушам радиото дека одавна 
смо завършили с вършуту ..

Реко си: айде че идем да видим у 
опщинуту кво че кажу одговорните. Рас- 
питуйем се тука-тамо, испрачаше ме од 
йедма до друга врата и най-после улезо 
при йеднога „одговорнога".

ЛЛ. Ьг
. Пя.**?

;Без думиБез думи

ИЗ „БЛЯСЪЦИ НА ОСТРОУМИЕТО”
върховна .мъдрост.
Да налагаш волята си на другите — 
това е сила. Да я налагаш на себе си 
— това е върховна сила.

А дедо, каже ми он — вършата
не мийс завършена одавна. Ако на мене 

веруйеш — еве Ьитап. Тука пише църно 
Дело: вършата йе завършена! Еве и 

колко жнто смо навърлн и какъв йе бил 
берибетат...

■

па
ф Мъдрият не скърби за загубеното, за 

умрелите и за миналото. С това той се 
отличва от глупавия-

Древноиндийски афоризъм

Лао-Цзи

преди да дей-ф По-добре е да мислим
ствуваме, отколкото след това. И поче он да ми чети некнкви бро- 

йеве од койи ми се завърте у главуту.
„Айде съга буди паметън. Детето ора- 

ти с бройеве, ама я веруйем и на Сто- 
нмена и Стамена!”

Па си мислим: не вършу ли тия по 
канцеларийете по-добре оди селяните?

ф Колкото и кратки да се думите „да” 
и „не”, все пак те изискват най-сери
озно размишление.

Демокрит

Питагор Афоризми
■ф Три пътя има човек, за да постъпва 

разумно: първият, най-благородният, е 
размишлението, вторият, най-лекият, 
е подражението, третията, най-горчи- 
вият, е опитът.

„Море че идем я ПРН стари-бащу — 
он нема да ме лъже, че ми• КОЛКОТО Е ПО-МАЛЪК БОГ 

— ВСЕ ПО-НАВИСОКО ГЛЕДА.
• ВЛАСТТА НА НАРОДА НЯКОИ 

СХВАЩАТ КАТО ВЛАСТ НАД 
НАРОДА.

реко си 
каже кико стойи работата".

Наднго се та при гьега. Улезо, човек 
се уструпал у работу, ама одвойи малко 
време и ми рече-:-

„Туя годин све де добре организира- 
Жетвата одавна мину, ама с вършу

ту позакъснемо у некоя села. Нали зна- 
йеш кико йе с вършуту. Сви да прибе- 
ру зърното у амбарйе одма. А оно не 
може. Па и селяците, поостарели, поо- 
дъртели, а на старога човека угаджа не
ма. Поскарайу се с вършачете е що вър- 
шачката да иде на това гувно — защо 
не дойде първо на мойето. Ама времен- 
пето ни послужи и снопйете нема да ни- 
кну. Та све йе при край..

И съга си мислим нещо друго: защо 
тия що воде Витапйете не отиду по се
лата и тека людеНи кажу на човеците. 
Нийе смо разбран народ, че разберемои 
гъшьете му Не. Ама изгледа по-згодно им 
йе да „вършляйу” по канцеларийете оди 
вършу по гувната!

Конфуций

• Да познаваш другите — това е мъд
рост. Да познаваш себе си — това е

(Ст. Н.)

Ч
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