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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА

С указГсЬРш На президента на СФРЮ Иосип Броз Тито 
14 февруари 1975 
цателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен 
за особени 
га на 
фическа

)
от

година из-

венец 
заслуги в област- 

информативната и гра- 
л дейност и за при

нос в развитието на братството и

ЕИ^ОДНОСТ в СФ? ЮГОГЛАяцд *

ГОДИНА XXIX единството между 
народи и народности• БРОЙ 1382/83 « 30 ДЕКЕМВРИ 1988 Г. нашите

• ЦЕНА 100 ДИН.

ЮГОСЛАВИЯ • 1988

СТАНА НАРОДЪТ броя:
Предизвикателства на рефор-

с ЛИЦЕ Към ИСТИНАТА И 
ОТГОВОРНОСТТА

мата на СЮК

тите, който също трябва да бъде
реформиран, да опресни 
си. Друга алтернатива 
ствува. Многопартийната 

НАРОДЪТ ВЯРВА НА СПОСОБ- е "люзйя, безпартийната 
НИТЕ РЪКОВОДСТВА

ТРЯБВА ДА СЛЕЗНАТ ОТ НЕЯ

Всяка криза 
Югославската

СИЛИ!.

не съще- 
система

стр. 3РЪКОВОДИТЕЛИ <•
донася и добро, 

политическа и ико 
но.чическа криза предизвика 
лно проникване

Интервю: Иван Василев, 
седател на ОК на СК в Боси- 
леград
ГОТОВНОСТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ 
В РЕФОРМАТА

пред-система
е утопия.си

на народа в на
шия обществен живот. Народът 
се изкачи на югославската обще
ствена сцена и

Народът не иска ръководства, НАРОДЕ, СПОЛАЙТИ! 
които се крият от него или зад 
него, които му обръщат гръб, ко
ито не избират средства

стр. 4Съюзът 
ва да стане истински

на комунистите тряб-няма
да слезне от нея. Защото 
години други решаваха

намерение 
дълги 

в името 
все по

да се за- 
които ©авангард

са на работническата класа и обще- 
да ството, а ССТН да му бъде най- 

широка база, която с помощта 
плурализма на самоуправителни- 
те интереси 'ще му даде възмож
ност да се бори за истински со-

щитят от критиката, 
алчни егоисти, които не искат 
се мръднат от постовете си, 
гато народът не им вярва. А 
общо не е малък броят

Сурдулишка община през 1989 
година
ПРИЕМСТВЕНО СТОПАНСКО 
РАЗВИТИЕ

на народа, а той живеше 
трудно. Многобройни 
ва само ‘ със заключения избавя
ха народа от кризата, а кризата 
ставаше все по-остра. Всяка годи
на ръководствата обещаваха на 
народа по-тежък живот вместо пя 
каква по-добра перспектива. От 
всички резолюции само тази бе

ко наръководст- из-
на ръко

водствата и ръководителите, кои- стр. 5
то са потънали до гуша в немо- цмализъм, 
рала. За „обикновените”

за социализъм, който 
хора ня- е и за днес, а не само за утре. 

кон ръководители бяха светци.
Но демократизацията на общест-

Димитровградска община 
В 1989 ГОДИНА — ЗАПОЧНА
ТОТО ПРОДЪЛЖАВА

. С камшик и сплашване наро
дът не може да се направи по- 

плашат най-
вото премахна копрепдта от очи
те п мнозина от тези светци ста- слушеи. Когато го' ше осъществявана последовател

но. Вместо да се подготвяме за 
XXI век, от аспект на жизнено
то равнище ние се върнахме мно
го години назад. Вместо да имаме 
и хляб, и погача, народът сс ре
ди на „опашки” за черен хляб. 
Вместо да потушим контрареволю 
цията в Косово, някои все още 
мислят, че тя в същност и не 
съществува. Вместо да сплотява
ме редиците си, та по-лесно да 
преодолеем трудностите, някои 
искат да бъдат сами, други пък 
кудят по света общата ни роди
на. Вместо да укрепваме братст
вото и единството, които са за
лог за по-хубаво бъдеще, някои 
атакуват Тито и Армията, 
което все още ни е общо. Вме
сто, вместо, вместо ...

стр. с

) 460 СА КОСОВА
1 СМ 0 СА В А

Хотел „Мир” в Звокска баня 
ПРЕКРАСЕН АМБИЕНТ ПО 
ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
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Г: г , ? 1 Среща с Франьо Ребровнч 
ДЕНЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛ, 
ВЕЧЕР УЧИТЕЛ...

стр. 10

*г
това, ш

От митинга в Сурдулица: народът въстана срещу бю- 
рократическо-наиноналистнческите контрареволюиии

наха големи грешници, каквито н много, именно тогава е безстра- 
същпост и бяха. тен гой. И вместо да го плашат

читатели,
честита

Нова
1989

годинаI

И НАЙ-СЕТНЕ — НАРОДЪТ 
ПРОГОВОРИ

самоДъйги години народът 
наблюдава всичко това. Сетне за- 

негодува, да се бои ла

п да му пречат, ръководствата 
мам-сстпс трябва да наемат гюукпНародът умее да прецени 

дата и способността на ръковод
ството сп. На способното ръкоиод

почна да 
бъдещето си. И най-сетне — от народната критика, от народа, 

който излезе па улиците и псе
па

ство той вярва и му оказва под-
Не с случайна масовата по-често се събира пред-скупщп- 

Събуди сс народът и с огво- лародпа подкрепа па ръководст- цнто, комитетите, п работиическо- 
Нало- |юто „а СР Сърбия, понеже то за

почна да решава май-пажпнте нъ-

ролът проговори.
крепа.

репи очи влезе в живота, 
жи се той да то напрани това, по
неже неговите ръководства сс за- „рОСи; конституционно устройст- 
пимаваха с други работи. Негови- 1)0 „а републиката, Косово, 
те ръководства? Бяха ли наисти- ,т)1Ска- реформа, кадрово обира

не гони? Народът изобщо пс ]1е)|ИС _, Народът мека да окаже 
беше в позиция да каже кой Да |ЮДКрепа на ръководствата, кои- кваха от политическата сцена за- 

социализма, пито пък то го подят смело напред. Ко- Туй, че уж „пс сп бил съзнателен
непременно трябва да се и можеш да сгрешиш". Но грени 

в Консттуцияга |(|||^ б 0ТПЪд народа. И гре>

синдикалните домове.

Народе, сплоайтн, задето сс 
събуди н събуди попе някои от 
опия, конто с години те изтлае-

сто-

ма

го води в
които то „водеха", искаха да соно

интересите му. стабилизира,
умееха? Все трябва да сс -извършат

промени, реформата тряб-

тня
сс ръководят от 
Не искаха или пс

След като народът сс изка- 
общестпеиата сцена, месно

неОбходи- Реданциятапнищите също.
митс 
на да 
всичко 
лачелЬ със Съюза па

едло. 
чи иа
собнитс ръкояодства и ръководи 
тели трябва да

И Накрая, след всичко, коетобъде извършела успешно,
Югославия,това трябва да направим СТПца тази година и

пак ли ще сменяваме — народа?комумпе-слезпат от пея.



ОТНОШЕНИЯЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКИ

Разговори за между пар
тийно сътрудничество

,ш ЦК на СЮК

ПРЕЗ 1988 г. \

ГОДИНА НА МИРА Членът па Председателството 
Марко Орландич направи тридневно официално 

в НРБ

НО'

-ю, °ГЬ*ИЕТО УТИХНА ПА ПОЧТИ ВСИЧКИ БОЙНИ ПОЛЕТА. БОГА-
;\,Е,Д,?АНАПРЕД СЕ развиват за сметка на бедните, увелича
ва СЕ влиянието НА НЕОБВЪРЗАНОТО движение и НА,ООН

Без оглед, че наиреже- 
нидта на повсчето грани 
цн в Африка, Азня 
шпека

сещепие
Поли/бюро па Българската

НЯКОЛКО ДНИ ЧЛСИ'1/1
ЦК на СТОК Марко Ор-

ко-
По покана па

предимунистичсска партия 
па П рсдседателството 
лапдич бс па тридневно официално посещение и 
НРБ. В София той «одн рагзовор със своя Домакин 
Йордан Йотов, член >на Политбюро на ЦК на БКП. 
Стана дума за билатсралпитс отношения между 
двете страни и за сътрудничеството между С1С/К и 
БКП.

налеетинците, които преди известен начин те и е ли- 
една година се дигнаха чния еп пример дадоха 

• на .въстание срещу изри- принос към разведряване 
елската политика, през то и намаляване па па- 
ноемврн в Алжир провъз- прежепията в света. Към 
гласиха независима налее края па май съветският

водач Горбачов и президе 
пгът па САЩ Рейгьм па 
четвъртата си среща в 
Москва подписаха спора
зумение за унищожаване 
пи „еврорнкетнте ". Те ли- 
ночпаха н да унищожа- 
ват това оръжие. Ла пе
тата им поредна среща 
през декември в Ню И°РК 
разговорите за намалява 
пе Па въоръжаването про 
дължпха. Имайки пред- 

политика на САЩ е нов вид значението на иконо- 
момент в решаването на мнческите отношения, т.е. 
кризата в тази част на < че мирът в света зависи 
света. и от тях, Горбачов тук

Докато на бойните по- предложи да се сложи мо
леха дойде до стихваме, в раториум па дълговете па 
отношенията между бо- неразвитите страни, 
гатите и бедните не се 
стигна до промени, конто 
да - облекчат положението 
на последните. Даже, язът 
между тях още повече се 
увеличи. За развитите го- 
ва бе година на благосъс
тояние, а за бедните и

и ла
Америка не са из 

цяло премахнати, през го 
дината която изтича 
рът започна да чука 
врата на няколко довечо-

мн
тинска Държава. Тази дър 
жава досега признаха ио- 

рашни конфликти, почти' вече от половината, стра
на всички оойни полета нн „ света. Съединените 
дойде до примирие и вме американски щати, започ 
сто генералите думата взе иаха да менят политиката 
ха парламентарните. През за този регион. По-точно 
годината, която се счита казано, съгласиха "се да

на
По време ни посещението Орландич води раз- 

българския Политбюро Милкоговор п с члена па 
Бален, а го- прие и Тодор Живков, генерален секре
тар па ЦК па БКП.

Арафат посети 
Югославияза година на примирие а 

преговори оръжието отло 
жиха

водят преговори с 
ставителн на ООП, което 
до скоро кораво отбиваха 
ис което даваха кураж 

Иран и Ирак. След осем- на Израел. Тази изменена 
годишно безсмислено во- 
юване през август предста 
вителите им в Женева за 
почнаха да водят прегово 
ри за мирно решаване на 
проблема. Съветският съ

пред-

и довчерашните 
най-люти противници — Председателят на ООП 

Ясср Арафат през минала 
та седмица направи посе
щение в нашата страна. 
В разговорите с нашите 
най-внши ръководители бе 
подчертано, че мирът на 
Близкия Изток е стратеги 
чески въпрос. В това от
ношение и необвързаните 
страни трябва да дадат 
свой пълен принос.

юз започна да оттегля во 
енните си сили от Афга
нистан и понастоящем се 
полагат усилия афганиста 
нците да си решат проб
лема. Утихна 
Никарагуа, в Западна Са
хара и в Чад. Куба под
писа споразумение за от
тегляне на силите си от 

4 Ангола. Трябва да
чертае, че Южна Африка, 
която е последен бастион 
на политиката на апарте
йда, под натиск на свето
вната общественост запо
чна да попуска и подписа 
споразумение за оттегля
не на силите си от Нами
бия ~ На друга страна оба
че все още не се стигна 
до споразумение за отте
гляне на
войски от Кампучия.

Принос към намалява
нето на напреженията и 
стихването на довчераш
ните стълкновения дадоха 
и Обединнените нации и 
движенето на необвърза
ните. Без оглед на прино
са трябва да се подчер
тае, че ефикасността и 
действуването на необвър 
заното движение не бе на 
най-високо равнище. Не
обходимо му е по-ефикас
но и съвременно децетву- 
ване. За това се застъпва 
и нашата страна, 
през септември идващата 
година ще бъде домакин 
на деветата среща и пре- 
дседателствуващ на дви
жението. За нас 
още едно

оръжието в
СФРЮ — СР РУМЪНИЯ

Мостове на сътрудничество
През изтеклата седмица председателят на Пред

седателството на СФРЮ Раиф Диздаревнч направи 
посещение в Румъния където с най-висшите румън
ски представители води разговор за най-актуални- 
те въпроси между двете страни

В разговорите, които Диздаревнч води с пред
седателя на Румъния и генерален секретар на РКП 
Нпколае Чаушеску стана дума за икономическото 
сътрудничество, което вече няколко години 
минава 300 
нашите малцинства

се под- развиващите се страни го 
дина на нови дългове и 
по-големи лихви. Икономи
чески развитите и зана
пред се развиват за смет
ка на неразвитите, които 
им дължат над 1200 ми
лиарда долара.

която
не над-

мнлнопа долара и за положението 
в тази съседна

на
Безспорно е, че свърх- 

силите — СССР и САЩ — 
дадоха принос в прекъс
ването на огъня на няко
лко бойни полета те до 
голяма степен и предизви
каха тези конфликти). На

страна. Под
чертано е, че стопанското развитие на Румъния да
ва Възможност по-добре да живеят 
(в тази страна живеят 50 
ди хървати). Изостава обаче 
За това трябва

виетнамските п малцинствата 
хиляди сърби и 10 хпля-това е 

предизвикател
ство, и — задължение.

духовното им развитие, 
да се създават възможностиНаблюдавано от днешен 

аспект мирът не е далече 
и на Близкия Изток. Па-

повечеда ползуват майчния си език и култура, защото 
само ио-този начин малцинствата, т.е. народностите 
са мостове на сътрудничеството.В. Божилов

ГОДИНИ ОТ СЪЗДа- СЪЗДАДЕНА В БОРБАТА, А НЕ В КАБИ-
ването на Югославия нети
ПРОФ. д-р МОМЧИЛО ЗЕЧЕВИЧ

за твърдението, че югославската държава е
създадена преди всичко чрез отпор и бор
ба, а не в кабинетите на великите сили. 

Ог международните фактори, доприне- 
за по-бързото съзряване’

Поради вътрешните и международните 
неблагоприятни обстоятелства югославската 
идея в течение на Първата световна война 
често имала дълбоки кризи. Най-дълбока 
била кризата, изразена преди всичко в бра- 
тоубийствеиата разплата между югославски
те народи, чиито последици с трудности би
ли преодолени чрез афирмация на общите 
хуманни и етически стойности, 
не на взаимната близкост и съдбовната свъ
рзаност на същите. Безсимслеността 
имното вражество и на

елиДЪЛБОКИ КОРЕНИ НА 

ОБЕДИНЕНИЕТО (4)
и политическо-

Водени от домашните 
националистически сили и

сепаратистки и 
поддържани от

с изтъква

на вза-иредентата на своите страни, те (национал
ните малцинства останали военния конфликт

в границите на много бързо дава насърчение на сближава- 
бъдещата югославска държава) оТ самото нето' което най-ярко се изявява в акциите 
начало били против югославското обедине- на Доброволческото и преселническото дви- 
ние. В борбата против тези и-други вътре- ЖеНИе’ Юг0славската 
шни противници прогресивната 
мисъл получава своя главен

идея афирмирали и 
движения в почти 

земи, които в широки 
размери се явяват особено през 
две военни години. Заедно 
славски активности

масовите съпротивителни 
всички югославскиюгославска 

подтик за ук- 
репване и, разширяване на кърга на свои
те привърженици.

последните 
с другите юго- 

те са сигурен аргумент научната, среща „Югославството 
днес, утре”

вчера, '

СТРАНИЦА 2

БРАТСТВО • 30 декември 1988



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА
реформата на сюк

. ? /!^Е «ЪМ ИСТННДТД И 0ТГ1В0РН0СТТД
хлъзгава и бурна за мата^нд Е 11Е0БХ0ДИМА РЕФОР-

такъв демагогски ИИТЕ В И ПИ ММ И™ СА Е‘ЕЙ-
„танъц” по жицата". От- ФУНКЦИИ? ^ НЕВИДИМИ
фучаха времената на при- ЗА ОНП^Р 1ТИ^А ч^ТАВА ЛИ ДУМА
жтниата „лекота на вдаде РАСЯ^Ш^ Ш ЮВ №Д
енето”. Пред нас е пери- НЬ НА
од на съобразяване с це

на от-

Този

на,
НАШАТА ПОЛИТИКА 
ЗА САМА НА СЕБЕ СИ 
„ИГРА БЕЗ ГРАНИЦИ" НА 
НА ИЗВЕСТНАТА

___ Е1А „ук- „реформината
ПРОБЛЕМИТЕ" В ФОРМАТА"?

Трябва 
по-голяма 
останалите 
политически 
и да се 

, методите на тяхната 
бота, за да

ОТНОСНО 
НУЖНА 

ФОНА 
СИНТАГМА ЗА 

РЕФОРМА НА РЕ-

да се изгражда 
автономия на 

обществено-

един

организации 
дембкратизират

ра-
може 

тях да се изяви
чрез

конфедерация. Вместо да 
Се развива 
кото

тината и поемане 
говорността за Затова 

СЮК
си цел, но 
Ция ма глобалните 
на обществената реформа 
и социалистическата 
тсгпя на революцията в 
Югославия.

самоуп-
на самоуправителио-рабо Решителният и политичес

ки плурализъм на обще
ството, Действувайки сред 
членовете на тези

реформата 
не е сама на себе

масоциалистичес 
самоуправление, 

практика укрепваха 
те на

последова
телното изпълнение 
йните повели в 
Затова

тническо-класовото .дви
жение, с протагонистите 
иа органическата интегра
ция на югославското об
щество при възможно 
малко статистическо 
средиичество в по-иататъ- 
шното развитие.

на не 
живота, 

днес реформата на 
отделни области на обще
ствения живот — 
водство, политика, 
рд и идеология — е нуле
ност, напук на

иа е във функ- 
целисили

полнцентричния ета
тизъм, относно 
националните

органи
зации, СЮК ще се бори 
за демократическо осъще 
ствяване иа

силата на стра
политбю- 

рокрации, а югославското 
общество през

по-произ-
собственатапо-кулгу-

си авангардна роля. Не
обходимо е истинско въз- 
рождение на Социалисти- 

Също така е необходи- ческия съюз, за да се из- 
мо отново да се дефини-' яви плурализмът 
ра демократическият цен- терес|:те и да се извърши 
трализъм и да укрепне прогресивен синтез на 
вътрешнопартийната де- същите, същевременно да 
мокрация като фактор на се извърши и трансфор- 
творческото изграждане мация на самия СК — о*г- 
на идейно и акционно казване от монополната

осемдесет
те години етапа блокира
но п конфликтно общест-

СЮК трябва 
ши собствена

големите 
които 

сега-

да извър- 
организаци 

опна, политическа и кад
рова реформа и да възоб 
нови и осъвремени

отпори на силите, 
се борят да запазят 
шното положение.

во.
Без радикална общест

вена реформа не може да 
се преодолее кризата н 
Да се

на ин-

соб-
Необходнмостта от 

форма на СЮК днес про
изтича не само от вътре- 
шнопартнийни 
но и от
войните потребности 
съвременното 
ско общество.

ствената си идеология във 
функция на 
не на

ре-
разиршдят творче

ските сили на югославско 
то общество. Реформата 
на СЮК

осъществява- 
развойннте потреб

на съвременнотопричини, пости
югославско общество пред 
прага на XXI век.

е едно от най- 
звена на обще

ствената реформа!

структурно-раз- единство иа СЮК. Това 
изисква да бъде

позиция и равноправно 
включване в политически 
диалог с останалите си
ли, в рамките на който с 
аргументи и пример ще 
осъществява авангардно- 
стта си.

И най-сетне: необходи
мо е радикално кадрово 
обновление в СЮК, на 
ръководствата му. Проме
ните в кадровата репро
дукция на СЮК (от тра
диционната 
ка класа и класическите 
видове
към новата работническа 
класа, интелигенцията и 
младежта) трябва да съз- 
дадат условия V- СК да по 
стъпят носителите на но
вите производителни си
ли, протагонистите на „бъ 
дещето, което започна*', 
от чието творчество (в ма
териалната и 
сфера) все повече ще за
висят развитието и пер
спективите на Югославия-

важнитена премах
нато сегашното редуцира
но ,рестриктивно тълкува 
не , на

югослав-
Неооходимо е СъюзЪт 

на комунистите критично 
да преразгледа и да въз
обнови концепта, 
п програмната см ориен
тация. Той трябва да се 
откъсне от държавата и 
да се развива като аван
гардна сила иа работнице 
ската класа и самоуправп 
тел мата социал истнческа 
безпарт 11 има демокрация.

А основни цели па об
ществената реформа 
развитие на производите
лните сили и осъществя
ване на истинска интегра
ция на югославското об
щество чрез развитие иа 
единен пазар в страната; 
учредяваме на социалисти

демократическия 
централизъм — като от-Конфедерализираният

СЮК ни доведе до фено
мена „многопартийност в 
еднопартийността”. СЮК 
фактически започна да се 
претворява в сила на по- 
лицентричния етатизъм, 
в дясната ръка на държа
вата, придобивайки ня
кои характеристики на па 
ционални държавни пар
тии. Такъв СЮК, некри- 
тично сраснал с държав
ната стурктура, вместо 
да бъде фактор на инте
грацията и авангард на 
обществото, стана фактор 
на разединенеието и един 
от генераторите на акту- 
алната криза у нас'. От 
друга страна системното 
разединение на Югосла
вия, което бе установено 
с Конституцията от 1974 
година всс повече претво 
ряваше федерацията и

са:
ролята ношение на членовете 

към партийната иерар- 
и да се извърши ка- 

интерпретация 
ма този принцип преди 
всичко като осъществява, 
не на отговорно отноше
ние иа организацията (и 
на чденовете, и на ръко
водствата) към йсторичес 
кия и емпиричен интерес 
ма работническата класа. 
Налага се да бъде изграж-

хия, 
чествена

работничес-ческп производствени от
ношения и укрепване ма 
обществената мощ иа ра
ботническата класа и ней
ния самоуправителен су
веренитет; развитие на 
плуралистична социалис
тическа самоуправителиа 
демокрация в глобално 
общество и осъществява
не на модерна немоиопо-

чиновничество
Необходимо е да се ак

туализира оргамизациоп- 
ИЯТ въпрос.- Избавяйки 
СЮК от челюстите иа 
държавно - управляващи
те структури п техмата 

/отчуждена мощ, налага 
се организационното ус
тройство па СК да разви
ваме много повече хори
зонтално, 
по-фупкциоиално, а мно
го по-малко вертикално, 
перархнйно. Така СК ще 
се свърже със силите

дамо ново отношение ме
жду членовете и ръковод
ствата, афпрмацня иа но
во отношение между мно 
зинството н малцинство
то, както п други видове 
осъвременяваме и демо
кратизация на вътрешно
партийните отношения и 
методите па работа * в 
СЮК.

иална авангардна роля 
СЮК в учредяването 
самоуправление и устано
вяването на безпартийна 

демо

на произподстпс-
духовната

социалистическа
краиия-

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СКУПЩИНАТА НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА РЕГИ
ОНАЛНА ОБЩНОСТ В НИШто оформяване на югославската идея, тряб-

1 А всфо-У ига- 
империализъм изо-

ва преди всичко да посочим 
рия, относно германския 
бщо и неговото тежнение за проникваме 
Изток, точно през югославски територии.

като осно- Разгледани няколко въпросаIII)

Германският натиск сс проявил 
всп катализатор па разнообразните нацио
нални отбранителни стратегии 

В този смисъл

На състоялото Ос иа 23 
декемпрп тази година за
седание ма Скупщината 
па Мсждуобщимската ре
гионална общност н Ниш 
разгледа няколко вънро- 

Прсдп всичко бе при
ета Програма ог мерки 
активности за осъществя
ване па плана на обще
ствено-икономическо раз 
питие иа Междуобщнпска 
та регионална общност 
през идущата година. И 
докато тази точка- ма дио 
11нред мина „глатко'

зи три общини са почти 
символично запланувани.

Делегатите на Скупщи
ната разгледаха и приеха 
обществения договор за 
основите на данъчната по 
литика ч облаганията и 
СР Сърбия за идущата го 
дина, както подобен дого
вор, но за територията на 
Междуобщннската регно 
пална общност в Ниш.

На заседанието на Ску
пщината бяха обсъденан 
някои други въпроси в 
комеитеннИя на Скупщи
ната.

лаганнята за регионални
те самоуправнтелин общ
ности иа интересите за 
водно стопанство и горско 
дело, предизвика бурни 
разисквания. Представи
телите на три общини: 
Днмтровград, Пирот н 
Бела паланка изразиха 
недоволство от програма
та на дейностите, които 
се предвиждат за идуща
та година. В тази насока 
бе изтъкната необходимо
стта от ио-задълбочеио об 
съждане па тази ирогра- 

т-ьй като в плана те-

н югослан- 
югославскатаските земи.

проявява и като израз па сгзисте.п-идся се
циопална нужда, а нейните съдържания 11 
цели стават по-ясни и по-здрави доколкою 
била по-голяма заплахата срещу свободно- 

нейните национални комети- са.
то развитие на 
туеити.
основаващи сс на историческия опит, юго- 

всички дълбоки кри- 
налагаЛа като 

Зато-

1
С прогресивните си съд'ьржамия,

славската мисъл пъп
зи па народите и страната се 
по-супериориа идеология и политика.

представлява иегация на копсерватии- 
сили и трайно е насочена към бъдс- 

пагпето общо съществуване и рал-

ва тя 
ните 
щето на 
питие. бел ралискпанни, опреде

на об- ма, Ст. Н.(Край)
ляпето па размера
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ИНТЕРВЮ НА ИВАН ВАСИЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК ПЛ СК В БОСИЛЕГРАД

ГОТОВНОСТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В РЕФОРМАТА
• И на края, как спо- 

Вас изпьлняват зада- 
журналистите? 

Имате ли забележки 
адрес на нашия

• Бяхте делегат и учас
тник в дискусиите на Ко 
нференцнята на СКС, на 
която се разисква за за
дачите на СК в Сърбия 
в стопанската и общест
вена реформа. Какво пре 
дпрнемЬте в общинската 
партийна организация за 
да се осъществят приети
те заключения?

Имайки предвид иконо
мическата криза, прекаде
ното обременяване на сто 
панството и инфлацията, 
Конференцията на СКС 
утвърди задачи и насоки 
за осъществяване на сто
панската и обществена 
реформа, с което комуни 
стнте в Сърбня дават при 
нос в премахването на 
неблагоприятното 
жение в страната. На Ко 
нференцията, на която бе 
оказана пълна подкрепа 
на ръководството в репу
бликата бяхц изнесени и 
приети ясни определения: 
чрез стопанската рефор
ма да се увеличи ефикас
ността и качеството в сто 
панството, чрез промени 
в политическата система 
да се създадат условия за 
по-рационална и съвреме
нна обществена органи
зация, чрез реформата на 
обществените дейности да 
се подобри и осъвремени 
работата им и чрез про
мените в Съюза на кому
нистите да се създадат 
условия той да стане съ
щински авангард на ра
ботническата класа.

В общинската партий
на организация извърши
хме определени подготов
ки за осъществяване на 
тези задачи. Наблягаме 
да извършим промени в 
метода и съдържанията 
на работа, преди всичко 
в първичните партийни 
организации. В това отно 
шение повече от тях са 
идейно-политически оспо 
собени за действуване и 
извършаване на възложе
ните задачи.

ИНЕ САМО СК, НО II ОСТАНАЛИТЕ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ 
САМОУ Г1РАВИТЕЛНИСИЛИ В ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТрЯБВЛ ДА МО-

II РИ НОС В ПРОВЕЖДАНЕ-

|>ед 
чите си

по
ЛОЖАТ ВСИЧКИ СИЛИ И ДА ДАОАТ ПЪЛЕН 
ТО НА СТОПАНСКАТА И ОБЩЕСТВЕНАТА РЕФОРМА. вестник <

Мисля чс журналистите 
относително добре изпъл- 

зада-

акциите, които 
Босилеградека

ОК па СК и Бо-

По повод новогодишния брой ма мишия вестник и 
общинската партийна организация 11 изобщо все водят в

община, обърнахме се към Иван Василев, председател па 
сплеград, който отзоповайки се па молбата ни даде отговор ма няколко въ
проси.

ля ват възложените 
чи. В провеждането 
стопанската и обществена 
реформа ги очакват твър 
де сериозни задачи и ечи 
там, че ще дадат очаква
лия принос. Когато се ка
сае за в-к „братство" тря 
бва да се подчертае, че

иа

направим.
ОК и

I поетапно ще 
От редовете 
Председателството му ще 
заминат най-бездейните и 
онези, които имат повече

• Колко ръководството 
иа Босилеградека община 
е с народа, т.с. колко то 
оправдава 
му. Според Вас трябва ли 
нещо да се мени иа ли
нията 
родът, т.е. базата?

Полагаме, усилия и все 
повече сме всред народа.

Без оглед, че има, и из
вестни отпори обща гото
вност на трудещите се за 
включване в реформата 
— съществува.

• Ннто една реформа 
не може да се извърши 
без професионални и шко 
луванн кадри. В община- 
пата не съществуват вси
чки необходими профили, 
както н ефикасни плано
ви служби в трудовите ор 
ганизации, конто да дават 
принос и във всеобщите 
те усилия за развитие на 
общината. Как това 
ментнрате?

В организациите в 
щината няма всички не
обходими кадри, преди 
всичко машинни, текстил 
ни и инжинери по минно 
дело. Стипендирането е 
един от начи/ште за обез 
печаването им. За целта. 
Републиката въз основа 
11 коном ичес ката изоста и а 
лост на общината за цел
та отпуска средства. На 
плановите служби зана
пред трябва да се обър
не по-голямо внимание. 
Още повече ако се има 
предвид, че няма кой Да 
планува развитието и че 
няма съвременни развой
ни програми.

• Стопанството в общи
ната е нискоакумулатив-

иа

очаквани ята

той досега изпълнява за
дълженията си. Тук-тамс 
има пропуски, 
че не намаляват успешио-

фупкцли, понеже и едни
те и другите пемогат да 

принос в решава- 
сеганшите обхце-

рьководетвото-па- които оба-дапат 
пето па 
ствепи 
трудности.

спа му.и икономически
Интервюто взе В. Б.

поло-
В БОСИЛЕГРАД И СУРДУЛИЦА

Започнаха с работа 
политическите школи

През средата на т. м. в Босилеград и Сурдули- 
ца продължиха с работа политическите 
към общинските комитети на Съюза на комуни
стите. И в двете места това е девети випуск на 
школите. Школата в Босилеград посещават 22, а 
в Сурдулица 25 курсисти, предимно млади члено
ве на СК ог трудовите организации и местните 
общности.

Лектори са обществено-политически и стопа
нски дейци от общините.

школи

Иван Василев
м. я. — с. м.

Трудно е обаче да се ка-
ДИМИТРОВГРАД: ЗАПОЧНА С РАБОТА СИНДИ
КАЛНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ШКОЛА

же, че народът е доволен. 
Затова общинското ръко
водство трябва занапред 
не само да Малко кандидатисъздава ус
ловия но и повече да се 
осъществяват 
ята му.

• За Вас казват, че сте 
честен човек и последова 
телен комунист, който е 
готов да се залавя с ре
шаване 
Някои партийни станови
ща, по-точно заключения 
на ОК и на Председател
ството му, не се осъщест
вяват. Как това тълкува
те?

На 19 декември в Димитровград започна с 
работа седмия випуск на политическата школа 
при Общинския синдикален съвет. За 52 часа, 
колкото ще продължи школата, кандидатите ще 
разработят актуални теми от областта на разви
тието и дейността на синдикатите като: маркси
змът като идеология на работническата класа, 
обществената роля и организираност на Съюза 
на синдикатите, конституционните промени у

пзмекванп-

но, а числото на нетрудо- 
устроените се доближава 
към 1500 души. Как ще 
се решава този проблем?

Стопанските

проблемите.на

нас н др.
От предвидените 38 са записани 23 

дати, предимно работници от

организа
ции в общината трябва канди- 

непосредственотода ползуват 
си резерви и да създават 
условия за създаване на 
доход, който да даде въз

можност те да 
ват дейността си. Органи 
зациите от вътрешността 

в общината 
имат стопански цехове ве 
че имат програми за до
изграждане на цеховете. 
Освен това, възможности 
за По-ускорено трудоус
трояване трябва да се 
търсят и чрез изграждане' 
на нови цехове. Засега 
възможностите обаче са 
ограничени и през настъп 
ващата година ще бъде 
завършена само фабрика
та за производство иа 
спортна конфекция, в ко
ято се надяваме работа 
да намерят .към 400 ду
ши. Не са използувани 
докрай и възможностите 
в селското и дребно сто
панство.

вътрешните производство.
А. Т.Точно е чс някои зак

лючен шя пе сс 
рат. Едип всред причини
те е принизената отговор
ност

ДНЕС В БОСИЛЕГРАДреалпзп-• В идущата година за
почваме с провеждане на 
стопанската реформа. Съ
ществува ли мобилиза
ция, т.е. готовност всички 
субекти да се включат в 
нейните процеси?

разширя-

Сесия на Общинската скупщинапа известно' число
си, които За днес, 30 декември, в 

Босилеград е
първични организации и 
членове на СК, недоста
тъчно идейно и акционно 
единство и непоследова
телното прилагане иа де
мократическия централи
зъм-

• Свързано с това, как

за обезпечаваме средства 
за задоволяване на общи
те и съвместни

насрочена
двадесетата сесия на Об
щинската скупщина. На 
дневен ред

потреби 
на общинските, регионал
ни и републикански

Съществуващите ООСТ 
в общината се трансфор
мираха в една трудова ор 
ганизация, трудовите еди
ници работят в рамките 
на големи системи („Зеле 
Велкович”,
ЕИ, „Електробосна”), 
ето е създадена предпо
ставка те успешно да се 
включат в реформата. На 
истина, съществуват 
кои

са няколко самопроектодоговора, 
пня и информации. Очак-

реше- управптелни общности1, 
кто и
общинскид бюджет за 
идущата година.

На сесията

ка
предложенето нава се делегатите на

се реализират заключени- те съвета да сумират" ре- 
ята на 17-то заседание на зултатпте
ЦК на сюк, по-точно ка- обсъждане и приемат про
дрово ТъТоГоевМява3„е К в "Г“: ^ 
сивото му? “ ПреДСедатсл-' ™ Развитие на Босилеград

и„, спротиш,. Някои ГСГ*»Й?
хора това схващат като ложението на
лична драма, т.е. личните политика На'
интереси издигат над об- 
ществените. . Подготовки
те са в ход и промени

от публичното„Здравйе”, делегатите 
на трите съвета ще рази
скват и Върху предприе
тите мерки за подобрява
не на
като едни от

с ко

животновъдствотоидуща- 
и иред- 

даиъчната

ня- основните 
определеиия -'а '.по-интези- 
вио развитие па община
та, а очаква се и 
правят
работата на дребното 
панство.

неизвестности, преди 
всичко в областта на за- 
конопредписанията и счи- дневеи ред 

ще се намерят и докумеи 
тите за

да на- 
върху 

сто-
М. Я.

там че всички трудности 
попътно анализ нще решаваме. утвърждане

размера на облаганията
папе-

СТРАНИЦА 4
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ОЗНАМЕНУВАН ДЕНЯТ НА ЮНА
СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ПРЕЗ 1989 ГОДИНАДИМИТРОВГРАД

ПОСЕЩЕНИЯ, НМ-РАДИ/ЙЗЛОШБ» Приемствено 

стопанско развитие
С посещения на граним 

ните застави и войнишки 
колективи трудещите 
и гражданите

В навечерието на праз
ника на Армията — на 
21 декември в Димитров
град се

териториалната 
при Общинската скупщи
на получи Слободан Симе 
онов; Значки 
ТО ,,Сточар" и Службата 
по държавна сигурност в 
Димитровград.

По повбд празника 
Армията — 22

отбрана
се

от Дими
тровградска община* 
традиция чествуваха 22 
декември —Деия на Юго 
славсакта народна армия. 
Студеното, 
баво време,

проведе 
ние на Съвета за 
отбрана, ца което за зна
чението на 'всенародната 
отбрана и обществената 
самозащита г/ворп Адам 

на Георгиев, 
трудещите Общински я 

се масово да посетят вой
ниците и да им 
празника. Особено 
ствено бе в

заседа- получиха ипо народна
През- настъпващата 1989 и Републиканският фонд 

година Сурдулишка общи 
на ще има 
развитие в 
гази

за насърчаване развитие
то на изостаналите краи
ща и догодина ще влагат 
средства в

по-динамично 
сравнение с 

година. Такъв извод 
може да се направи ог

пано все пак ху-
ПОЗВОЛИ декември 

в основното училище ,,Мо 
ша Пияде" и в образова
те ЛII Ия
Броз ТIпо" бяха

председател на 
синдикален 

бяха

изследването 
на термална енергия не
далече от Сурдулица.

гражданите и
документа за развитие на 
общината през следваща
та година, в който са за- „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУ- 
писани амбициозни, съще ЦИЯ” ОБЕЩАВА 
временно и реални цели, 
размери и програми’ За
планувано е

съвет, а след това 
връчени награди и приз
нания. Златна значка 
която е удостоен от Репу 
бликанския съвет на 
зервните военни команди
ри беиуе връчена ма Ни
кола Стоянов, а 
получи Съветът 
дна отбрана при Общин
ската скупщина в Дими
тровград. Средна плакета

център „Йосипчеститят оргаии-търже с зпрдпи паградни 
па които победиха Таня 
Тошева, ученичка от VII

темати,Димитровград 
ските казарми в единица
та на
Башич,

ре-командира Шефко 
която е провъзгла 

сена за най-добра и тази

/ Електрификацията 
обществени- Сурдулишка община най- 

сетне ще бъде завърше
на в 19.89 година — обе
щава

продукция с пия”. В

наклас на основното учили- 
ще „Моша Пияде" и Рад 
мила Методиева,
IV клас в Образователния 
център „Йосип Броз Ти- 
то”. Те получиха и пари-, 
чин награди от по 30 000

ят продукт да се увеличи 
с 4,5, промишленото про
изводство със 7 и селско
стопанската

грамота уч. отгодина на тази част от 
границата.

по наро-
Тържеството, 

присъствуваха 
гум арата, 

скупщина 
и обществено-полптпчес-

„Електродистрибу- 
реконструкцияна което

4 на сто. Износът трябва 
да се увеличи с 8, а зае
мането на работна

' работници от 
Общинската

на електрическата мрежа 
в местната общност Сур- 
дулица и в ' изграждане 
на далекопровод от „Вър 
ла III" до Бело поле ще 
бъдат вложени около 1 

„МАЧКАТИЦА" СЕ РАЗ- милиард динара 
ШИРЯВА

и значкл получи Иван Пе динара, 
тров, преходно знаме ръка

предимно в стопанството 
с 3 на сто.

А. 1.ките организации, детска
та градина п Центъра за 
култура, продължи до сле 
добедните часове.

„Зидар” е запланувал даПо повод празника 
19 декември в Центъра за 
култура бе организирана 
съвместна програма, в ко
ято взеха
стърът на гарнизона 
Пирот, членовете на КХД 
,.Георги Димитров” и са
модейният театър и уче
ници от двете 
В хола на центъра бе от
крита изложба на снимки 
от всекидневния 
на армейците.

построи жилищна сграда 
с 20 апартамента. Изгра
ждането на сградата ще 
струва 1 милиард динара.

„Власина-продукт” ще 
построи изкупвателни пу
нктове в пет местни общ
ности. Ще бъде завърше
на напоителната 'система 
„Масуришко поле” и ко- 
масацията. На Власина 
ще бъде извършена мели 
орация на 350 ха пасища. 
Капиталовложенията въз 
лнзат на общо 1,5 милиа
рда динара.

През следващата година 
ще продължи създаване
то на условия за по-пъл
но ползуване на Власина 
и Власинско езеро в ту
ристическо - рекреативни 
цели. ще продължи из
граждането на хотелски 
комплекс на Власина, ще 
се извърши реконструк
ция на мотел „Езеро” на 
Промая и на депаданса на 
хотел „Власина”. Ще бъ
де построен още един 
къмпинг и басейн.

В дребното стопанство 
най-сетне трябва да бъдат 
осъществени опнпаеми ре 
зултати. В годината, коя
то пристига ще бъде за
вършена първата фаза на 
Занаятчийския център в 
Сурдулица. Предвижда се 
н построяване на малки 
цехове в местните общно: 
стн Масурица и Йелашни

В областта на промиш
леността най-голям инвес
титор ще бъде основната 
оргамизация' на сдруже
ния ТРУД „5 септембар”, 
която работи в рамките 
на Зводите „Дървена зас
тава” от Крагуевац. В про 
грамата 
тази организация ще вло
жи 27 милиарда динара.

Фабрика за «машини и 
стоманолеярна „Мачкати 
ца” ще се,разшири и въз
обнови. В настъпващата го 
дина трябва да бъде за
вършен първият етап на 
начинанието, с реализаци
ята на което ще се съз- 
дадат условия за произво
дство на 20 000 тона лаге
ри годишно (това колнче 
ство ще задоволи изцяло 
потребностите па югосла
вското стопанство) н още 
1500 тома стоманени от 
лппкп. Според сегашните 
цени за реконструкция и 
разширяване на леярната 
са нужни 65 милиарда ди
нара, а в първи я етап ще 
бъдат вложени 18,6' мили
арда динара. С първия 
етап се открива възмож
ност да бъдат приети на. 
работа 85 работника и да 
бъде осъществен годишен 
приход от 114 милиарда 
динара. Една трета от 
тази сума ще бъде зара
ботена па чуждестранния 
пазар.

„Мачкатпца” и Ренублн 
к а пс ката с$ м оуправ! пчел
на общност за геоложки 
изследвания ще 
значите.)ип средства п из
следването на рудните за
лежи па' молибден. КоГа- 
то вече става дума за из
следванията, трябва да се 
подчертае, че Власппскп- 
те иодоцептралп, споме
натата републиканска са- 
моупраиптелпа

участие орке-
от

„Юго-флорида”училища.

живот
Командирът 111. Башич честити па най-добрите войници

БОСИЛЕГРАД Признания на най-добрите
И тази година както и 

винаги досега, 22 декем
ври — 47-ят рожден ден 
на Югославската народна 
армия « Босилеградска об 
щина съвместно отбеля
зала населението и войни 
ците. Чествуването започ
на на два-три дни пре
ди, със спортни състеза
ния, тържествени събра
ния и други манифеста
ции, в града, трудовите ко 
лек^иии и районните цеи

ганизацни и организации 
от региона, патронатм на 
граничните застави, тър
жествено слово произнесе 
Апдрия Милипкович. В 
него, след като говори за 
създаването и развойния 
щ/г на ЮНА, Мшшпко- 
вич добави: — С всеотда
йната си дейност ЮНА 
винаги се потвърждава че 
е народна, Титова армия, 
нерна на светлите тради
ции па бойците па 
които дадоха животи си 
за свободата п независи
мостта па пашата страна. 
Тя е била п ще бъде най- 
голяма ковачница па бра
тството и единство п пе-

лпма нишка, не само в 
опазването па .суверени
тета па страната пп, по 
п в обществен ю-пкопом п- 
ческото развитие па Боен 
леградска община, като 
интегрална част на само- 
управптелна п необвърза
на Югославия.

В продължение па .тър
жеството па заслужили 
войници п командири по 
тържествен начин бяха 
връчени различни иоцни
шки признания, награди, 
похвали п грамоти. Войни 
цпте. Пера Тръбпч, Млад- 
жап Благост 1ч п Влади
мир Грекса получиха зна
чката „Прпмерап вой
ник”.

В рамките пи чествуна
пето па 47-ят рожден ден 

1С) П А в Босилеград се 
проведе и тържествено за 
сеДапис
родна отбрана, па 
по тържествен начин 
Иван Василев п Васил Та
сев бяха връчени значки 

Народната отбрана, а 
Глнжзрпя Спасов, Иван 

Пенев и 
похвалим грамоти, докато 

градския гарнизон бла 
го;шрствепа грамота.

НОВ,
тровс.

В навечерето па праз
ника в голямата зала на 
Културния дом в Босиле 
град се проведе тържест
вено събрание, на 
за значението па Празни
ка говори Андрия Милин 
кович, а след това члепо- 

СКХД „Младост”

което замепимо жизнено учили
ще на подрастващите по
коления и, че с дейност
та си исотклопимо 
дължана по Титовия п'ьт 

социализъм 
раз- 

им е-

про- пав сте па ца.с ученици от основното и 
средно-насочено образова 
пие и войници 
ския гарнизон устроиха 
подбрана културпо-забав 
па програма, 
ра и рецитал.

на Съвета за па- Нестопанскнте дейиос-пътят па
и самоуправителпо 
витие. След това от 
то па обществсио-полити-

п па

което ти щс имат много по-скро 
шш възможности за раз
витие. В развойни пели 

вложат СОИ

от град иа
вложат

чес к ите о р I а /«и за ц и и средства ще 
за социална защита (Дом 
за стари лица) и образо- 

центрове „Йо-

с песни, хо- ВОИПНЦИТСселението, па 
и командирите празника 
честити председателят па 
Общинската скупщина в 

Васил Такси,

па
патържеет-Дентралното

проведе в казарма- 
където

Иван Стойнев, пател ните 
спи Броя Тито” и „Моша 
Пияде” (кабинети, и Раб°'

но се
та в Босилеград, 
н присъствие на множест- 

учепиди, дредставитс- 
и обще-

Босилеград, 
като подчерта,

па
тилници).че дасе- 

п помитите са микично Сърболюблението 
били и щс бъдат иеризле-

общмоетМ. И.ли от трудовите 
стведо-политическите ор- . \
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АНОНИМНИ СТОПАНСКИ ГИГАНТИ
В местността „Разсадник" край Димитровград 

скоро ще приключи изграждането на ИО/ЗЗ-киловол- 
тошщ трафопост, а в следващи,, средносрочен период 
такъв трафопост ще бъде построен н в Бпбуцишцп. С 
тяхното изграждане н с вече построените 110-киловол- 
товн далекопроводи Пирот — Димитровград п Пирот 
— Бабушпица, снабдяването с

на- зорко бдим пърху 
изграждането и па пай-ма 
лките стопански и други 
обекти за тях почти нищо 
пс написахме, пъп постни
ците, не казахме по ради
ото. .А телеиизйята.

А от какво значение 
за Димитровградска и Ва- 
бушпншка общини са но
вите далекопроводи и тра 
фоиостокс най-добре се ви 
жда, когато се вземе се
гашното състояние в сна
бдяването им с електро
енергия. Днес именно по
гребите па стопанството и 
населенпето от електро
енергии са: па Димитров
град около 7, а на Вабу- 
пшнна около 6 мегавата. 
Тези инсталирани мощно
сти са съвсем близо до 
пълни)] капацитет на 35- 
к 11ЛОПОЛТОШ не далекопро 
води п трафопостовете

конто далекопроводи Пирот • Ди 
както и110-киловолтовите 

митровград и Пирот - 
110/35-киловолтовия трафопост

Обединеното електростоианство н
от Белград, реализи-

Бабушница,
в Димитровград

на Сър-
построи ___
бня _ ТО "Електроизток” 
райки плановете които своевременно приеха ре
гионалната и републиканската самоуправителни 
общности за електростопаиство.

електроенергия па Ди
митровградска и Ьабушнншка рбщнна, като 
предусловне за по-нататъшното им

важно
стопанско н обще

ствено развитие, се решава за „вечни .времена”.
Преди повече от три 

дннн от Пирот към Ди
митровград и Бабушница 

' започнаха да се редят го
леми метални

капиталовложенията възли- 
милиарда динара.

йто наскоро ще бъде го
тов.

го- По днешни цени, 
стойност от 7,5пат на

Мнозина Димитровград 
чанн и бабушничапп псстълбове, 

на които бяха обтегнати 
дебели алуминнево-стома 
ненн жици. По „необик
новен”. начин, без 
гане на основен камък, ре 
чи и „закуски”, започна 
изграждането на 110-кило- 
волтовнте 
дн: Пирот — Димитров
град на дължина от 23.8 
км и Пирот — Бабушни
ца на дължина от 17,6 км. 
Малко по-късно във виш
невата градина на „Сто- 
чар” край Димитровград, 
по същия „необикновен" 
начин започна изгражда
нето на 1 Ю/ЗЗ-кМловолто- 
вия трафопост. Далеко
проводите вече отдавна са 
готови. Бабушнишкият до 
ри и работи — сега при 
напрежение от 35-киловол 
та, понеже още не е по
строен 110/35-киловолтов 
трафопост, а димитров
градският ще бъде пус
нат под напрежение заед 
но с новия трафопост, ко-

лълиа сигур- 
снабдяването. Зана

щсствено, 
пост в
пред няма да се случва, 

Димитров-

слектроспер- 
Ли-

през които 
ги я та се пренася от 
рог до Димитровград, от
носно Бабушница. С дру
ги думи, казано, за нови 
стопански обекти, особс-

знаят почти нищо за те
зи обекти мито че се 

защо сестроеха, пито 
строят, а още по-малко 
какво е. значението им за 
тези малки и недостптъч- 
но развити общини. Но 
бяха внесени в общински 
те планове, не се споме
наваха в отчети и докла
ди. И ние, журналистите.

както досега, 
град и Бабушница да 
танат в пълен мрак гюра-

иола- ос-

ди аварии, поправки и ре
монти на далекопроводи
те и -г>афопостовете, по
неже с пускането в ден- 

обекти

но онези, които изразход
ват повече електроенер
гия, почти вече не съще
ствуват възможности. Но
вите 110 киловолтни обе
кти имат капацитет пове- 

I че от 60 мегавата, а това 
& значи, че те могат да сна

бдяват с електроенергия 
I 9 днешни Димитровграда 

п 10 Бабупшици. Това по- 
| нататък значи, че никога 
I вече електроенергията ня 
Л ма да бъде ограничаващ 
I фактор в с гопанския и об 
[ щсствения развод на тези 
I общини.

далекопрово-

ствие на новите 
досегашните не се према
хват, а ще служат 
резерв и веднага 
включват, когато

като 
ще се 
по ня

коя причина новите се из 
ключат.

За димнтровградчани и 
бабушничани значи вече 
няма да има мрак, а еле
ктроенергията не ще бъ
де спирачка за по-ускоре 
ното развитие на общини 
те им. За тях новите еле
ктроенергийни обекти са 
същински гиганти и затуй 
не бива да останат ано
нимни.

I Но това не е всичко, ко
ето те получават, с нови
те обекти се . обезпечава 
много по-качествена елек
троенергия и което е съ-110-киловолтовия трафопост в Димитровград В. Димитров

За годината, която из- В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА 
броява последните си дни, 
не може да се каже, че 
не беше успешна. Истина, 
не е осъществено, всич
ко което беше запланува
но, но предимно по обек
тивни причини. Изхождай 
ки от достигнатата сте
пен на развитие в стопан 
ството и обществените де 
йности в 1988, а имайки 
предвид целите и задачи
те на текущия средносро
чен развоен период — в 
1989 година се очаква об- СТРУКЦИЯТА 
щественият продукт в об
щината да расте с . 6,5%
(в региона е предвидено организация в общината 
този ръст да бъда 2%), до „Димитровград” 
ходът би трябвало да ра
сте със 7% (в региона 
1%), физическият обем на си с 8,8% при

лата сума от 375 000 дина 
ра ще обезпечат изпълни
телите на работите и до
ставчиците. Край Поганов 
ски манастир трябва 
се строи мотел. За 
цел е обезпечена сума от 
1 600 000 динара (собстве
но участие) и т.н.

В 1989 да
тази

жи да се повишава изпол 
зването на производстве 
ните мощности, която в 
1988 година възлизаше на 
70%.

това се очаква финансо
вите показатели да бъдат 
по-добри с 50”„. За да се 
осъществят тези амбици
озни планове, и задачи ще 
е необходимо значително 
повишение ма производи
телността на труда и още 
по-големи износни 
тати. В „Свобода” 
раг да приемат н нова ра
ботна ръка, докато адми
нистрацията ие ще се уве
личава. За нзкопваме 
кладенец за техиоложка 
вода в „Свобода” ще 
жат 15 200 динара.

Кожообработвателното 
„Братство”, 

върви 
линия в 

е запланувало 
съоръже- 

нмя за 72 000 динара, а 
ще увеличи броя на зае
тите си с 10%. Планира се 
физическият обем на про 
изводството да се увеличи 
с около 30%, при 
телно кадрово укрепване 
и обезпечаване на 
тни средства, които 
яват като голяма 

при ■ ка в работата.

В „Цнле” също се пред 
вижда значително увели
чение на броя на работни 
цпте, подобрение на асор
тимента на пронзводство-

В новата 1989 година
ще продължи с реконстрс 
кцията на водопроводна
та мрежа в града, 
н стоежа на пътя Въл
кови;, — Моинци, за кон

то, което да съденствува 
и заВ „ДИМИТРОВГРАД” — 

ЩЕ Д1РОДЪЛЖИ РЕКОН-
но-добрп финансови 

показатели. „Градня” както
пла

нира да открие кариера в 
Долна Невля:

резул-
плани- то участък са обезпечени 

1 200 000Най-голямата трудова динццд, ще про
дължи със санирането на 
пътя Суково — Звонци 
(при Погановскн 
стнр), ще продължи изгра 
ждането на пътя Лукави- 

Невля и др. Ще 
продължи и строежа 
онсовно училище в с. Же- 

„Балкан-Ком- ' люша.

„ГАЦИНОТО” В НОВА 
ОДЕЖДА

планира 
да увеличи физическия 
обем на

на
мана-производството 

по-пълно Сред по-значтелмите ка
питаловложение, в новата 
1989

вло-
промишленото производ- използване на мощности- 
ство 7,5%, а в селското те, наличните ресурси, по 
стопанство 3%, а износът добрение на организация- 
— дори гс 10%. Планира 
се и заетостта да се уве
личи с 2 процента, както 
и производителността 
труда. И личните доходи 
в 1989 годна би трябвало 
да се увеличат с 2%.

И в 1989 година проми- 
водещ от- 

: расъл ще трябва да про
дължи да се присобява 
към условията на пазара 
с тенденция да се намаля

и по-нататък зависимо ствуващите 
стта от вноса, ще продъл

Ца
година могат да се 

отнесат тези, които ще ре 
ализира 
пас”.

напредприятие 
което напоследък 
по възходяща 
1989 година 
да набави нови

та на работа и повишение
на производителността на

Втруда, ще продължи със 
на започнатата

селското
реконструкции "^птт ■ ВС”ЧКИ уСИЛИя бъдат 
дия наР!,Гадното": КЪМ милване

Демие, за което са обез- ство ПпГ"0™ пропзвод- 
печени 600 000 динаоа Ст Предвжда се увелн-
що така за адаптаци „ Чв™е На пР°изводството
рекоиструкциГна заведе Г се*™Р с
ние ,,Балкан”Я (първа фа Щ,' в час™”я с 60",,.
за) ‘ще се изразходват 3наЧителни мероприятия 
Ь500 000ди„аРа, щтГГ™ "
750С0Т00еНя„нпеДСТВ« ~ °Т снабдяването, 
ой 1-КА1 динара, банкови
кредити 375 000, а остана-

стопанствоВ планреконструк
ция на някои цехове, ка
то за целта 
към 20 милиона динара.

В „Свобода" , също ■ се 
планира в новата 1989 го-

се вложат

шлеността като
дина да се увеличй физи
ческият обем на произво
дствено с 8% при по-пъл- 
ио използване на

значи-

оборо- за раз- 
търговията исъще- 

производст- 
вени мощности, като

се яв- 
спирач-

ва
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ „ЕРМА” В ЗВОНЦИ
тровград^ВАН ДЕНЯТ НА "ТИГъР” и в ..дими'

В центъра 

иа вниманието 

селскостопанският 

производител

I

Димитровградските 

гумарцн на трето 

място в „Тигър"
Увеличавайки произво

дството и производително 
стта на труда, подобрява 
йки качеството на произ
веденията, реализирайки

теклия период е осъщест
вил производство от 1747 
тона, което чв сравнение 
със същия период на ми
налата година е увеличе
ние от 132 на сто, осъще 
стаявайки годишния план 
със 107,3. на сто. Освен 
това в ТО „Димитров
град” на заседанието на

С фермата, в която 
Ц00 овце и 300 
■меделската
„Ерма” в Звонци се наре
жда между петте земедел
ски кооперации в БаОуш- 
нишка община, която 
деля значително внимание 
за развитието иа 
стопанското 
во. Все още обаче 50 
сто доход се осъществява

вено осеменяване в Нашу особено в ясенов дел, Ву 
шковица и Пресека. Да- ' чи дел и Берин -извор, в 

кооперация ли сме на няколко души които села още през есен 
пет разплодни бика, а щс га трябва да се лагеруват 
дадем още два. Считаме, стоки, понеже през зима- 
че по този начин ще по- та булдозерът па 
добрмм расовия състав рацията 
на добитъка, следовател- пътищата. Все пак снаб

дяването е редовно, въп- 
реки че поскъпва стоки-

и ма 
кози, зе-

програмата за спестяване 
и преди всичко увелича
вайки износа, трудовата 

„Димитров-

коопе-
О I - едва разчиства

организация
град” в рамките на „Ти
гър" е заела трето място, работническия съвет, бя- 
веднага след „Авто гума” 
и „Тигър-промет”. Това е

ио ще обезпечим 
мляко

селско- повече 
за преработка ипроизводст-

месо за пазара.
Кадрите са твърде важ

ни, както сподели Б. Ни
колов. Именно затова те

на ха връчени признания на 
девет най-добри работни- 

изтъкнато в доклада на ци в трудовата оргауиза-
ция и то по три първи, 
втори и трети награди, от 
150, 120 и 100 хиляди ди- 

ТО „Димитров- нара. Първа награда, като 
град” .по повод 20 декем- най-добри, получиха Сла- 
ври — Денят на „,Тигър". джан Басов, зает в метал 
В присъствие на много- ния цех, Иванх В. Петров,

те.
Накрая да кажем, че 

деветмесечето е с поло-, 
жителни делови резулта
ти: общият доход е уве
личен с 284 индексни пун
кта, разходите са нарас
нали с 278, доходът с 306 
п чистият доход с 294 пу
нкта. За акумулация, без 
амортизационни отчисле
ния, са отделени над 28,9 
милиона динара. Средни
ят личен доход на 66-те 
заети през девст.месечне- 
то е бил 200 711 динара, 
а до края иа годината 
трябва да се увеличи на 
250 до 260 хиляди динара. 
Краят на годината също 
се очаква с положителни 
резултати.

в търговията, относно в 
10-те магазина деловия отбор иа „Тигър" 

на тържественото заседа
ние на работническия съ
вет

и две кръ
чми.

Усилията на тази земе-
зи дни са приети един ве
теринар и един агроном- 
животновъд, конто пряко 
ще работят със частните 
селскостопански произво
дители върху подобрява
не на расовия състав на 
животните.

Би било илюзорно оба
че да не се изтъкне, че 
и тази земеделска коопе
рация се среща с реди
ца трудности. Най-голямо 
затруднение 
ва недостигът на трайни 
оборотни средства и съот*. 
ветно високите лихви. Ко 
нфигурацията на терена 
също създава трудности.

наделска кооперация, както 
изтъкна дикреторът Бо
ян Николов, е селскосто
панското производство 
да бъде водещо в създа
ването на

бройни гости, представи
тели на Обществено-поли-

зает в цеха за обувки и 
Иван Димитров, зает в цедохода. Оттук 

с Нишкатаи договорът 
млекара за преработка на 
млякото. Годишно 
изкупят 50 тона 
заедно се преработват и 
пласира на пазара.

тук се 
мляко.

представля-
В настоящия момент зе 

меделската кооперация 
урежда площи за напас
ване на добитъка. Досе
га са откупени 400 ха 
площ, а с новата програ
ма трябва да се изкупят 
още 100 ха. В момента 
землището се подготвя за 
съответните култури. Бла
годарение на положител
ни финансови резултати 
програмата за уреждаме 
на землище се разширя
ва и до края на март иду 
щата година ще бъдат от 
части лица изкупени още 
50 ха.

Наред със землището 
кооперацията иабавя и 
тъй наречената дребна ме 
ханизация за обработка 
на площите. С това ее 
попълва машинния парк, 
в който има трактори, бу 
лдозер, преси за сено, 
фрези и др. Загшанвуапо 
е и купуването па още 
два трактора „Кембрич-иа 
ляк", транспортер за хра
на и друга механизация.

— Нашата сегашна пре-

Ст. Н.

ЦЪРНОЩИЦА

И предложения, и критика
мер Владимир Костадинов 
предложи запланувания т 
цех за дръвца галантерия 
н изработка на кошници 
да не се строи в 
град, а в някой от райо
нните центрове. По този 
начин, подчерта гой Шс

Почти 
Църиощица 
важни въпроси, без оглед 
дали имат общински или 
селски характер, събрани 
ята са масови

винаги в село
се решават

Боа пю-
Еднн цех в „Димитровград”

тическите организации, 
Общинската скупщина п 
числящите се към Ю.НА,
Слава Тодоров директор 
па ТО „Димитровград” из 
Хъкна, че со очаква съв
купните резултати на края 
па годината, а и през сле 
дващата да бъдат още 
по-добри.

идва де 
и младо пI о се казва 

старо. Така бе и па 10 де
кември т. г. когато учебна

ха за технически стоки.
В ТО „Димитровград” 

от 1982 година непрекъс
нато се води акцията 
„Млад работник — .домо
управител”, в която най- 
добрите 'се награждават. 
На равнище на трудовата 
организация тази година 
най-добър е 
ПЕТРОВ. В металния иех 
най-добър е Л фбинко Ми
нчев, в цеха за поддържа 
не на машините е Нико
лай1 Миланов, в цеха * за 
технически с^оки Биляна 
Паиайотовнч, в цеха за 
обувки Горан Георгиев н 
в цеха за платна и фолни 
Жнка Тодоров.

На тържественото засе 
дание па работническия

се спрат младите в села
та. Отделим забележки из 
казаха п по отношение иа 

развойни 
в областта па сол

та стая в големоречкото 
беше малка заучилище 

всички. А как и да не, ко заплануваните 
цели
ското стопанство. От ед
на страна същото се фор
сира, а от друга селско
стопанските 
ли пс се насърчават 
по-иптопзйвпо развитие, аг 
роиоммте вместо да се за 
н има пат за топа за което 
са се и ш кол у пали да по
магат и съветват произво 
д|пелите, те се задължа
ват с административни ра

гато се разискваше по или 
новите проекто документи 

общество ЛО-ИКО! юм и- 
п а об-

за
ческото развитие 
щината през идущата го 

даиъч-
МИЛИСАВпроизволите

за По установената тради
ция чв тържественото за 
сеДаиие бяха връчени зла 
тип монети с емблема на 
„Тигър" от 9 грама иа пе
нсиониралите се през та-

идина 
им те
пи ята им, а ведно и да се 
договор ял' и за разреша
ването па някои 
пи проблеми.

облагапия и облекче

окупировка е частният се
лскостопански произволи

__ сподели Боя и Ни-
— Фермата в „Цър

собстве-
тсл 
колов.
ни връх" е закръглен про 
изводствеп цикъл. Остава 
да се обърнем с лице към 
частния стопанин, понеже 
тех пите В'ьзмож / юсти 
животновъдство са доста 
големи. Пред виждаме раз
витието па говедовъдство, 
овцевъдство . и коварство. 
Запланували сме открива
не на пунктове за искуст-

зп година, па тези конто 
в гумарата работят вече 
тридесет години от 6 гра
ма и иа тези с двадесет 
години трудов стаж от 3 
грама. В рамките иа ди- 

'гумара

Разисквайки върху про
боти.дложемите планови доку

ца събранието иамепти,
което присъствува и пред 
ссдателят па Общинската
конференция
Босилеград и активистът 
за това село, Райко Сто-

На събранието повече 
дискутаптм отправиха и 
остри критики до работа
та па Ветеринарната ста- 
пппя, ТО „Босилеград” и 
„Автотранспорт”, 
за работата мп някои об- 
щински органи. М. Я.

за съвет биха връчени ногрп- 
и па най-добрите сиор- 

участници « робот-
ССТН аиа мигровтрадската 

за най-добра трудова еди
ди
■гнети,
ннчееко-ечортннте игри.цеичца е провъзгласен 

хът за технически стоки 
н Iцицки, който през 113-

какго ц
Йпев, се чуха и няколко 

Така иапрп-
А. Т.

предложения-
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-далТч^ШКУЮРТЕН ЦЕНГЬРЛН>1 СТАВЛ ПО‘ПРИВЛЕКАТЕЛЕН И ПРЕЗ 1989 ГОДИНА Сь 
ГАГИ В ПЪТНОТО СТОПАНСТВО 
ГРАДСКА ОБЩИНА

Прекрасен амбиент 

по достъпни цени
иПътищата „крачат 

със същия темп• ЗА НОВА ГОДИНА С 
НАД 350 ГОСТИ

ПЪЛНИ МОЩНОСТИ — мппскпте предели са същ 
ниско предизвикателство, 
а покоят и Звонска баня 
наистина оправдана име
то па хотела — „Мир".

Понастоящем зимният 
период се използва за 
уреждане на околността 
— подчерта Александър 
Рапгелов. — Строим гла
вно нпфраструктурни обе 
кти: пътеки, площи за 
отдих и развлечение. Но 
главното строителство в 
наетояация момент е из
граждането па още два 
басейна: единият с полу- 
олимпийскн размери, а 
другият детски.

Идущата година ще за
почне строителство на де 
падане е още 80 легла. 
Средствата за това ще обе 
зпечат съвместно Фондът 
за развитие на недостатъ
чно развитите краища и 
..Сърбия" от Пирот — из
тъкна накрая Рапгелов.

Ст. Николов

Хотел „Мир" в Звонска 
баня ежемесечно привли
ча все по-гол ям брой го
сти. Хотелът разполага 
със 120 постоянни и с 
още 56 помощни легла. 
През летния сезон чрез 
гостилничарско - турнел I- 

' ческата организация „Сър 
оня” от Пирот, в чпйто 
състав работи и хотелът 
„Мир", на гостите се пре 
доставят още 350 легла в 
частните вили.

— Мнозина не очакваха 
такъв успех на хотел 
„Мир” — сподели замест
ник-ръководителят на хо
тела Александър Рангелов. 
— Но ето почти на цял 
месец пред посрещане на 
Новата година ние разпро 
дадохме всички разпола
гаеми места. Новата годи 
на тук ще посрещнат 350 
гости от Нови Сад, Белг
рад и известно число го 
сти от съседните общини. 
За посрещането на Но
вата година гостите ще за 
платят по 70 хиляди ди
нара. С оглед на особения 
интерес сред жителите от 
няколко войводински гра 
дове: Суботица, Нови Сад, 
Буков ар — за тях органи 
зираме четиридневен пре 
стой за “20 и петндевен 
престой за 240 хиляди ди 
нара. Предприели сме вси 
чки мерки гостите да ос
танат доволни 
Рангелов.

А за своето удоволствие 
впечатления, 

говори

гостът трябва да бъде за 
доволен 11 доволен от ус 
лугите. Ине сме отпоситсл 
но млад колектив, по тъ
кмо тази младост нн дава 
възможност да откликнем

община е пър- 
СР Сърбия 
Тази кон-

IIре» 1988 година Димитровградска
една от първите в 

пътното стопанство.
Републиканската самоуп- 

много

в Нишки регион и 
според резултатите в 
статиция на Скупщината на
равителна общности на интересите за пътища м 
радва димитровградчани, но още повече ще ги зарад 
ва фактът, че и през следващата година пътищата ще 
се строят със същият темп.

ва
към всеки иск на гости
те — изтъкна А. Рангелов.

Звонска баня е не 
туристически, 
нео-лечебеп

само 
по н бал-

пептър, отно
сно център за рехабшшта 
ння, конто работи през 
пялата година. Тук има 
психиатри, терапевти п

410 милиона и Об- 
самоуправител 

пътища 
милиона

Както ни уведоми Не- 
бойша Иванов, секретар 
на СОИ за пътища в Ди
митровград, Скупщината 
на СОИ за пътища в Сър
бия с приела предложени 
ето на Общинската скуп
щина в Димитровград да 
се намали от 40 на 20 на 
сто участието на община
та. Това ще бъде голямо 
облекчение за общината, 
която през настоящата го 
дина имаше сериозни про 
блеми при обезпечаването 
на средства за участие в 
строежа на пътя Моинцн 
— Вълковия. От друга 
страна се запазва досега
шният процент за ползу
ваме па републиканските 
средства за пътища, от
носно 19,5 на сто от пред 
видените средства. Това 
е факт, от който също 
може да се почерпи ку
раж. .

зпечи 
щинската 
на общност за 
щс събере 244 
динара. Тези средства щс 
бъдат достатъчни да се 
асфалтират 4 км.

друг медицински персо
нал, конто надглежда до 
шлнте да се лекуват. В 
банята работят известни 
лекари-специалисти 
Ниш — д-р Любпша Ко- 
стнч, д-р Зоран Стаико-

от Но не само този път 
ще се строи. От средства
та, предназначени за стро 
еж на пътища в недоста
тъчно развитите общини 
509 милиона ще бъдат от 
делени за пътя Суково — 
Звонци. Димитровградска 
община е освободена от 
паричното участие в из
граждането на този път. 
За пътя Лукавица — До
лна Невля ще се обезпе
чат около 400 милиона 
динара от Републиканска 
та самоуправителна общ
ност и средствата, конто 
ще се съберат от две над 
нипн на работещите в ди
митровградския. сдружен 
труд.

Тези

вич и др.
В настоящия момент 

най-чести са гостите от 
Войводпна, за конто пла

Републиканската 
управителна .общйост за 

. пътища вероятно ще при 
еме предложението за пъ- 
тя Моинци — Вълковия 
догодина да бъдат обезпе 
чени 1 милиард и 368 ми
лиона динара. СР Сърбия 
ще отпусне 684 милиона, 
Републиканската

само-заявн
данни вдъхковя- 

надежда, че в 1989 
окончателно

ват 
година ще
бъде разрешен проблемът 
с най-важните за 
ната пътища. Това 
временно означава, че ще 
бъдат създадени условия 
за ползуване на 
ващите ресурси.

своите
най-показателно 
книгата за впечатления на 
гостите. Ето какво е за
писала Даница Васич от 
Инджия:

и

общи-
съще-

самоуп 
равителна общност за пъ
тища или Фондъу за 
станалите общини ще обе

съществу„Твърде съм доволна от 
всичко в хотел „Мир”. 
Твърде ми е драго, че 
се озовах в такава прек
расна почивна станция и 
лечебница. Прекрасен въз 
дух, фин персонал, изоб
що всичко е фино. Надя
вам се, че и идущата го
дина ще дойда' пак".

1130-Хотел „Мир” — Зиопцн
А. Т.

ХОТЕЛ „БАЛКАН” В ДИ 
МИТРОВГРАД

След
ма хотел „Балкан” в Дими 
тровград който работи в 
рамките на туристическо- 
гостилиичарската органи
зация „Компас-Балкан", съ 
ществуващите в него 106 
легла се 
със 20 процента. Хотелът 
работеше със загуба. Ори 
ентирайки се да привлече 
транзитните туристи, кои 
то през Димитровград еже 
дневно минават на хиля
ди, колективът на хотела

реконструкцията етн в хотела са осъщест
вили чиста 
от пад 50 милиона 
ра, много повече от

7120И°ЩУВаТ 178 Групи съсакумулация унгарски. туристи.
На нощуване в „Балкан” 
"Застава турс” от Белград 
Ще доведе 2380 
туристи,

д и на-
ня-

кон трудови организации, 
в конто са зети 
ляда работници. През 
следните три месеца пол- 
зуването

ДА ЖИВЕЯТ 

ТРАНЗИТНИТЕ
унгарски 

ас френската 
Фирма , „Жилберт ' 
спорт е сключен 
за над 3000

КЪМ XII-„Красив е този край, а 
по-красив е хотел 

За прекараните
по-още 

„Мир”.
тук дни — всичко вай-ху 
баво и най-добри думи мо 
га да кажа за персонала 
на хотела..—- пише Ме

ползуваха едва тран-
ДОГОВОУ)на мощностите 

рекордните туристи. Все повиши на 
75 на сто. ход е сключване 

ворн с италианската фир-
на ГИСК ^Р0” от Ме^ 
на, „Грубер” от Австрия 
„Компас” -от Виена п Р ’ 
ги. Освен а

на дого-

И през идващата годи- 
транзитните 

ще бъдат
рее Имре от предприятие 
„Север” в Суботица.

И още на десетки та
кива и подобни думи на 
похвала за хубавия куро
рт, за отзивчивостта 
персонала, за оказващите 
медицински услуги лека
ри-специалисти.

— Девизът на целокуп
ния наш персонал е, че -

на туристи 
гостиглавниТУРИШ! дру-

чуждестранн-на на този хотел. Както 
тъкват

увеличи ползуването 
мощностите на над 50 на 
сто, което в

из-
те туристически 
договори ще бъдат 
чени и с

в „Балкан” със 
сключени договори мощ
ностите вече са 
ни с 50 .на сто. С унгар
ската фирма „Ибус” от 
Будапеща
говор, с който само 
първите шес* месеца от 
идущата .година в

агенции, 
склю- 
тури 
„Вой

гостилничар- 
ството се счита за добър 
резултат. И 
загуба, хотелът започна да 
работи положително. Спо
ред деветмесечната 
одичиа равносметка 29 за

на .ДОМсЦЦнИТб
етически агенции __
водина"

попълне-
вместо със

и „Путннк” 
Суботица, „Кварнер 
прес” от Опатия, „Генерал 
турист” от Загреб

ОТ
е подписан до- екс-презпери-

♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦ ♦ ♦ ♦♦♦ ♦♦«{♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦«
и дру-

А. Т.
хотела ги.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕкомунист
и на Съюза на комунистите в Сърбия ЩИЩ?' Брой 1*53 година Х1Л'1

Белград, 30 декември 1988

г «Шш:

От опит
връщаме Да ^ ШаТа АрмИя’ особеио на нейното място и създаването на ЮНА, Тито между другото
к^Го1вГкоето ^^ ставГло и тоЦ:'ЯТ" 11 Р°Ля “ ПОЛИТИческата СМСТема и в ^щес каза: „Аз вярвах, а вярвам и днес - бъде-
заради туй за да го ствнптме ‘ ’° Твените отношения. При такова настъпление, те сигурни, че аз дълбоко вярвам, че Съю-

р - ’ Да го сравняваме с днеш- на вътрешиия враг се познава стремежа за
ното положение, но и затова в новите ус- осъществяване на окончателната цел — 
ловия да го използваме за

зът на югославските комунисти е единстве- 
ра- ната сила, която може да доведе нашата 

ппипппм-оопохл . нови успехи в зрушаваие ца Югославия като равноправна революция, нашето социалистическо разви-
към поставените цели. общност на всички нейни народи и народно- тие до окончателната цел. Преди няколко

т _ сти» изтласкваме па Съюза на комунистите години имаше опити, било от глупост, било
ъкмо в настоящата година, когаго чс- от водещата позиция, от водач на работни- зарад недостатъчно познаване на историче-

ств\ ваме /-пя рожден ден на Югославската чсската класа и въвеждане на многопартийг- ското развитие, Съюзът на комунистите зна
народна армия, много е написано и 
но за истините, които преди много десетп- 
лети

каза- ма система. чително да се изтласка встрани и всичко да 
На трудещите се и гражданите, а бтде- върви по някой си свой път, по някой, де- 

я открихме и за стойностите които съз- лно на участниците в последната война и мократически път и че така ще се решават 
дадохме през четирите години на освобо- революцията, тежко им пада това дето тази нещата, както бихме-искали ние. Оказа се

револю- иепринципна, вражеска, антиармейска и ан- обаче, че въпросите от вътрешното разви-дителната воина и въоръжената 
цня. Това се потвърди даот самото й създа- тиюгославска кампания се развива уж от тие и взаимните отношения, не могат

до днес. Югославската народна армия позициите на цивилизовани и демократич- се решават само по този демократичен път",
не само че запази, но и задълбочи своя на- ни постижения, с което в действителност се
роден и революционен характер. Затуй вси- проявява стремеж да се прикрие откритата наясно, че социализмът и самоуправлението

ване
Работническата класа на Югославия4 е

Р

Силата на 

отбраната е 

в единството
са залог на нейните права и че това е осно- 

сьфесччктшто мата па нашето обществено развитие. Тя 
„измамили” п някои също достатъчно ясно вижда опасностите, 

конто са надвиснали на тази и такава снс-

пашага страна.вражеска дейност против 
На такова

чки наши народи и народности сс трдся*
своята Ар- 

11с я,

замъгляване па- с 47 годишния развоен път на
по който заедно вървим е цели па врага са се

мия, ПЪТ
намирайки се в състава па пашите въоръ
жени сили, защищавайки свободата па са- 
моуправителна социалистическа Югославия, 
която си остана тяхна, работническа, рево
люционна, народна, обща, югославска и в 
същата степен армия на всеки народ и 
народност па I

хора, културни н обществени де-
песпособпостта сп, отри- тема н щс умее да гн запази н да защити 

от всички покушения. Известно е че, благо- 
пс дарение па социалистическото самоуправле- 

общсс- пие. създадохме цялостна и развита снсте-

ръКОНОДПП
йцм, които зарад 
ннчепите си маркснчсскп хоризонти, 
стенслостта па ума сп, от едно дърво 

изходът от

за ко-

ииждат гората и оттам 
-шепата м политическата криза, и която се ма па всенародна отбрана, която стана със- 
намира нашата страна, виждат и мпотонар- таш1а част на практиката на всички части 
тнйиата система. А с това фактически 
лаят да отрекат придобивките от

революция, забравяйки падиалп- 
Югослапия жертви, за да мо-

иародиостн да бъдат ръжени
единни и сплотени. Съвсем е известно, че „ историята, способни със своя народ 

който безпрепнт-

нашача страна но равно. жс- 
сонналн-

па патнето общество, па всички наши труде
щи се и граждани. Зачуй с право може даЛсладки с народа многобройнитс чруд- 

слсдвосппото развитие 
оч' съзнацуето

етическата каже, че нашата общност днес има въо- 
от когато и да било

пости и несполуки в соте навред в 
гат нашите народи и

заи постоянно проникнати сили по-силни
са-1 дълг да защищава т 

социалистическо общество
сгюя революционен 
моуправитедиото 
и всички негови придобивки, пашите вчю- 

потвърдиха това, че 
осмей инте-

да
осуетят всеки опит за застрашаване на маза класов вра1

вмъкнал в много институции на 
използвайки уме-

сс касае
шата независимост и конституционно устро-ствс но сс сръжени сили отдавна 

не мотат да имат друг' интерес
социалистическото самоупраилс-

и па-

пашата законна система,
погобройиите слабости и затруднения

стопанството, а особено и е- отбрана, укрепването
нетно. Политиката па укрепване на нашата 

и постоянното модер-ло м
рсейте па
„„е, работттич™ =аиар<щн-|ю _

СИЛИ,

имаме вдомто 
единство !» низпрано па Армията п всичките наши въо

ръжени сили, е израз па най-дълбоките шпе 
всички паши народи и народности.

за спое
на ОКОП-

Съюза ма комунистите, 
действувапе и осъществяване 

чателнитр си цели
народпоетите 

же да сс твърди, пе
са нашите имат 

Те обаче и последно време
умишлени перфидни 
позиции. В тяхното вити 

гос1 юдетвува грубото 
на па

чотакива въорч>жеч чи
малко страни в 

са изло-
реси па 
съставна част на 
жеппя в бъдещето.

каквито големите ни каннталовдо-
Да напомним. Обръщайки се към старо- 

Й1Лмийте в нашата Армия на тържеството в 
Сараево ма 21 декември 1971 година но по- 

чсствуването ми 30-1'оди1ннппача

света, 
жени чча постоянни чча-
гчадки от вражески 
армейско настъпление 
отричане па нсички жизнени черти

Борислав ВучетичОЧ*вод



Я Комунист

КОМЕ НТА РИ
ДЕЛБИКОСОВСКОТО РЪКОВОДСТВО

Ние и теЗагубено право
Пълната национална изключи- за кипящата косовска атмосфера, 

телпост при оценяването па мно- достатъчно потвърждава и комен- 
го С'ьбития и Косово, пък и па тарът на работника М. Милосав- 
носмврийскитс петдневни демон- левич, който на този сбор казал: 
странни, е най-лошото, което мо
же да се случи. Но, това е вече 
политика...

Не трябва да се чудим на то
ва, което първо казаха в репуб-

1ю единство, е основа в преломно
то влияние на челните ръководи- 

ликанските и федералните, а сд- тели в определянето па „петпиа- 
вам после срамежливо признаха в та" — дългосрочно наблюдавано — 
покрайтшнеките органи, че демон много е по-опасно за Косово н 
страциите в Косово били органи- Метохия от разкола па паниопал- 
зирани, а не спонтанни. Защото, па основа. Особено, че разграни

чена показват п най-

,/Гова е същински киртини ни 
нашето съдружие, Когато ние 
говорим, те искат да ни слушат. 

Обаче, хората в Индустрията Когато те говорят, ние правим 
за облекла „Първи май" в Пирот шум. Тони, че нашите работници 
по-инак реагират на факта, че 105 са демонстрирали, някой вън от 
работнички от албанската народ- колектива им е дал сигнал и ор- 
пост в „първомайския" нех в Ти ганизирано ги е водил", 
това Мптровпца па 21 ноември де
моистрпрали по улиците на този , В Косово и Метохия и зана-

в Косово редът на нещата е по- чекията 
знат: право на предимство и пзя- новите косовски събптпя 
сняването, дори и за овова, кое- вървят изключително по наклона 
то всички виждат, има полптиче- лнп линии. Поправо, ако се иред- 
ският вожд. Когато вождът — ка- ставят само като папионалпи — 
то в приказката за Цар Троян — тогава и това може да бъде едно 
рече, че демонстрациите са. спои- от пито най-малко случайните ко 
танни и че в тях не участвуват совски опростявания. На свой па

не

националисти — тогава в покрай- чин, това го потвърдиха и носм- 
нинските структури това никой врийските демонстранти: макар 
не оспорава. И това все докато че в протестите участвуваха са- 
съществува възможност една та- мо албанци, някои ръководители 
кава оценка да отстои. Когато албанци демонстрантите прнветс- 
така вече не върви — ще се при
знае, поради собственото полити
ческо съществуване, може би и 
нещо съвсем друго. Делегатите 
на Скупщината на Косово, напрп 
мер, неотдавна изслушаха (без из 
ясняване) информацията на пок- 
райнинската служба на Държав
ната сигу рност, в която се гово
ри за организирани демонстра
ции, пък лутането и бавността на 
покрайнинските органи в осветля 
ването на това, което в ноември 
пред тях ставаше бц трябвало да 
изненадва, че не е познато, че в 
Косово и Метохия и инак се ви
жда това, което политическо-наци 
оналните водачи желаят да се 
види.

град н но този начин неоправда- пред е в сила решението за за- 
ио напуснали своите работни ме- брана на събиране за демонстра- 
ста, и затова, според валидния пии. В цеха на „Първи май" в 
правилник, останали без стимула Титова Митровица, атмосферата 
нишата част на лпчпия доход. станала делова. Нарушенитепак

между национални отношения ос
танали не само в „първомайския" 
нех, но и в цяло Косово. Остана
ли и деленията на „ние" и „те”. 
Причината и последицата са про 
менили местата си. Вероятно е 
оправдан въпросът: дали тези ра
ботнички (или не само те) зна
ят защо са демонстрирали, в ка
кво се състоят конституционните 
промени в СР Сърбия, промени- 

констнтуиията на Косово 
покрайнините, застрашават 
тези промени .. . когато ни своя

те на
ли гн

правилник за възнаграждаването 
не са проучили. Поправо, разис
кванията по конституционни! е 
амандмани в тяхната среда били 
неотдавна, но това не било доста
тъчно да разберат същността 
и това събитие в цеха на „Пър
ви май” потвърждава, че Косово 
е отдавна дълбоко разделено 
национална основа и че

твува с възхищение, а други, съ
що така албанци бяха освирква
ни, така че демонстрациите, кол- 
кото и да са доказателство

Така с винаги било, 
„Първи май" винаги 
ло за труда.

защото в 
се е плаща-Тази линия на влияние, оба

че, бе доведена под въпрос точ
но на ноемврийското

им.
' за

заседание големите косовски междунациона 
на Покрайнинския комитет, кога- лни делби, йсе. пак допринесоха 
то се показа, че някои косовски

Поправо, отстпъка 
ката направили, когато преди ня
колко години подали ръка на не
достатъчно развитото Косово и 
строили този цех. Обаче, в „Пър
ви май" оценили: 
фабрики трябва да

на полптп- по
полптичеда се види истината за косовска- 

ръководители напускат политика- та политическа действителност.
не затуй, че някому от стра- Защото, точно през тезц 

ни — като тези политици смятат йски дии в Косово се

ската акция в тази покрайнина 
само декларативно 
към преодоляване на 
състояние. Ново е 
оналната

пота. се насочва 
наличното

иоември- 
чу и гла

сът на хората, около конто оче- политпческите 
станат пконо— е воля, но затова защото ня- това, че нацн-

мат нито подкрепа на политиче
ските

поларизация от полити
ческите форуми сега 
пренесена в фабричните 
Националните делби

видно не биха се събирали пред
ставителите само на една 
оналност. Това още не значи, че 
около тях ще се събират всички, 
тъй като, че в Косово — обреме- 

0 , нено от дълготрайни национални
Всъщност, фактът че сърбите изолации — такова нещо трудно 

и черногорците в Покрайнинския се постига. Но, разликата между 
комитет на Съюза на комунисти всички досегашни, пък и послед- 
те и в другите органи в Косово ните, сега сменените, национални 
окончателно почти всички почна-

мически, а това покрай останало 
то подразбира да се плаща 
трудът.

структури от собствената 
им 'територия. И това не само от 
сърбите и черногорците, но и от 
някои представители на албанци-

е директно 
халета.

наци- само
Това било обяснението 

за това икономическо, а не. поли
тическо решение на „Първи май". 
Последвала ц реакция от цеха в 
Титова Митровица. Потърсили ор 
ганизиране ма сбор по 
ма. Настроени 
ботнички имало

на комунис
тите-работници представляват 
згром на тези политически

ра-те. акции,
достн-така че „ кризата в Косово 

гна своя връх.тази те
за разисквания ра- 

много. Първото 
И най-важното, което казали би

това че са останали без

Колко пиротскн „Първи май” 
е правилно постъпил слидери и ония, които трябва

. а да се противопоставят на ста- бъдат начело на новите политиче 
новщцата на покрайнинските че- ски акции е в това, че досегаш- 

ръководители и на всички ните събираха около себе
ония, които са съгласни с тях __
сега се нарича най-голямата

това,
на своите работнички припомнил, 
че трябва да се зачита 

До- дисциплина? Няма

чеда
ло: сти-

трудовата 
съмнение, че е 

на закони-

мулация на'част от личния 
ход представлява „наказане", 
представлява влошаване 
ду националните отношения, защо 
то тази мерка се отнася 
албанките. Освен 
претъпвало с работнйци от сръб
ската 
случаи.

лни
си са- 

национал-
_а с това законно загубиха
совска национална делба, което ВСяка .възможност да събират ос 
във всеки случай е точн°. Но, таналите националности,
бъде и кпачкГаняТрана М°Же Д3 другите Д°насят със себе си и
Г • ~ ™ -Р~ ТдаТрне“Гкр„"™”щ.

ха и оставяха след себе си етни- '
чески „чисти"

че търсил само зачитане 
те. Все пак, това при албанците 
в този цех не е

мо една (албанската) 
ност, на меж-ко-

срещнало разби
рателство, така че остава 
ление, че границата на албанско- 

неразбирателство

само за 
това, така се недокато впечат-

не-
националност в подобни 10мо се намира 

точно на границата на сръбското 
разбирателство.

Нямаме „червени билети", 
знаем законите и 
не сме учили партийни 
1ака се оправдавали участнички
те в демонстрациите. Че 
„първомайски"

не
селища, а техните 

представители в политическите ор 
ганй едногласно

предписанията, 
школи —

приемаха заклю- 
имагинар- ,чения и решения. Това и в този 

пример се касаеБ. Радивойша
Бобан Мнтнч



Комунист 2
РЕФОРМАТА НА СК

В ИНТЕРЕСИТЕ Е КЛЮЧЪТ
Основен е въпросът кои социални новищата па ПК и ма ГК дори и социализмът може да бъде по-ус- 

тогава, когато не са приети въз пешен от капитализма". „Нека му 
изтъкнато в дискусията, коя- основа ма информациите и опре- мислят идеите

интереси ще изведе на 
преден план Съюзът на комунистите в борбата си за разрешава- 
не на обществените проблеми —бе каза накрая

деленията на организациите на Джувалски — които с години са- 
СК?' Доколкото е Имало такива мо се тълкуват и накрая общес- 
информации, те не са били в уни . твената действителност ги зали- 
сон с истината, понеже народът чава напълцо".

то съвместно организираха марксическите центрове на ГК на СК 
в Белград, ГК на СК в Нови Сад и ОК на СК в Прищина

големи експерименти, понеже ле
ковитите промени и импровизаци
ите (особено онези от 1974 годи
на) ни костват много”.

Алексич

В досегашните разисквания 
във връзка с реформата на Съю
за на комунистите най-много 
пъкна дилемата какво

несъгласен с политиката на пок-
Милан Чукович и други учас-райнинското ръководство, се из

бори за сменяване па това ръко- тници в разискванията говориха 
водство”.

из-
ще стане 

опо- предупреди, 
практика се отказваме от демо
кратическия Централизъм — така 
както е записан в Програмата на 
СЮК — а не формулирахме по- 
съвременен начин на идейно, ак- 
ционно и организационно един-

че на пар-с партията при условията на 
вестените радикални промени в 
икономическата система

за отношението държава
. „Само онези идеи и концепции тия, предупреждавайки, че Съю-

— каза в заключение Петкович зът на комунистите се организи-
— които са създадени с народа и ра и действува като държава/по 
5а народа се приемат и осъщес- неже „във всеки ЦК съществува 
твяват истински. И обратно, кон- истинско правителство”.

„Ние във Войводина моментал
но се занимаваме с избори и ка 
дрово обновление — каза Иван 
Кръстин — но тази дейност не 
се подпомага със задълбрчено . 
съблюдаване на причините, които 
предизвикаха самодостатъчност и

от една
и какво трябва да се мени в СК 
независимо от икономическите ре 
форми от друга страна. Акцентът 

разговорите беше сложен цепциите, които не са приети от 
народа, не могат да бъдат реа- 

признават лизирани”.

на на ство, така че отделни членове, до
ри и части на СК невтория компонент на дилемата.

и в разискванията 
в Белград, конто тези дни бяха 
организирани от 
центрове в Белград, Ноеи Сад и 
Прищина. В обемистия уводен до 
клад Драгомир Драшковнч 
черта, че „основната предпостав
ка за реформа на СЮК 
ра в отговора на въпроса как да 
се повържат интересите на юго
славската работническа класа при 
условията създадени от влияние
то на пазарните закономерности, 
плурализма на собствеността, про 
фита като реално отношение на 
пазара, печалбата, пазара на ка
питала, работна сила, знания и 
други стоки, както и приличн на 
съвременния пазар. Реалните ин
тереси на работническата класа 
в крайна сметка ще бъдат опре
делени от плурализма на собстве
ността, а работниците като про
изводители на стоки, сетне и ка
то работна сила ще си конкури
рат едни на други”. Напомняйки, 
че „на пазара работническата кла 
са ще бъде разделена на противо 
поставени групи в зависимост от 
интересите”, Драшкович смята, 
че „и при такова противопостав
яне трябва да се намерят онези 
интереси, които съединяват кла
сата”.

Така беше демократическия централизъм.
Душан Ичевич приведе диле

мата: „Как ще се извърши ре
форма на Съюза на комунистн-

марксическите

те когато югославското общество разединение...под- се е разложило на повече начи
ни на производство, които пред
ставляват предимно национални 
начин па производство? Очевидно' 
е, че под силата на събитията в 
Югославия ще никне многопарти
йна система”. Във връзка с това 
Ичевич се пита допуснат ли е у 
нас какъвто и да било облик па 
политически плурализъм. Политп 
ческияг плурализъм.признава пра 
вото на всеки да се организира 
в политическа партия и по този 
начин да се бори за интересите 
си, относно за власт., „Такива ко- 
нцспти вече ни се предлагат и 
затова се поставя въпросът ще 
бъде ли СЮК единствената пар
тия у нас или само една от пар
тиите? Дали онова, което се слу- 

в икономическата сфера, в

Момир Стойкоеич отделно го
вори за социалните сили, за чи- 
ито интереси трябва да се бори 
СК. Дали трябва да се бори 
интересите на сегашните си чле
нове или на работническата кла
са? И па кои части на рабопш- 
ческата класа? „Според мен осно 
вен е въпросът кои социални ин
тереси трябва да изведе на пре
ден план СК в борбата си 
разрешаване на обществените про 
бле.чп от аспекта на слоевете, чи 
йто представител трябва да бъде 
тол. Защото е очевидно, че Съю
зът на комунистите не е предста 

цялото общество. През

се нами-

за

зд

вител на 
последните десетилетия, условно
казано, СК е отразявал интереси- 

националните бюрокрации,те на
а ние, приемем ли оценката за 
федералнзацията на СЮК, не из
вличаме съответни поуки от то
ва. Ако Съюзът на комунистите

чва
областта ма собствеността, конку
рсмцията на пазара и пр. гцс ус
танови II конкуренция 13 ПОЛ1П11- 

сфера? Може ли 
спокойно да наблюдава как 
формират разпи, фактически мпо 
гопартийпи групи и Югославия? 
И — възможно ли е върху раз- 

пропзиодство 
прави собствена полпти- 

н собствени Iтр-

ОЮ Кческата
е федерализиран до голяма сте- 

тогава той умее да изразя- 
интересите на републиканско 

ИИШЯШШШЯЖШЖШКЯа рапнтце, ио не п на равнището
СЮК. Според мен от републп- 

ка до република съществуват ра 
ЗЛ11К11 във връзка с въпроса

„Днес демократическият цент- сили оказват подкрепа на СЮК
Стоиковнч. „В Сърбия Съ- 

комупистите получава.ма

се
пей.Ммча Мнлорадовнч па

наличните начини на 
всеки да

НАРОДНАТА ПОДКРЕПАНА ОЩЕ ЕДИН КРЪСТОПЪТ консистемаческа
тии?”Докладчикът и останалите уча 

обаче не ралнзъм и СЮК е отражение 
югославското разединение. Съю- юзът на 
:п,т па комунистите претвори то- 'сова подкрепа от народа. В някои 
зп принцип в републиканско-по- републики доминантна е подкре

пата на интелигенцията, а в други 
републики тези сили се иденти
фицират трудно”.

на казацет ра листници в дискусията 
разработиха по-широко този въп
рос, понеже реформата на стопа 

тепърва трябва да 
не беше

Демократическият
ка-досега се осъществяваше

идеи „отгоре” „па-зъм
то течение па 
долу”, от питите органи към нн- 
житс и от органите на СК към 
членовете, по ще и обратно —- ка 

Петкович. При такива

меката система крапнннека категории. » национа
лно-териториален принцип —• 

Милос Попопнч. — 
тапалп утоппети иьраа категория 
доколкото се надяваме, че отно- 

плборнм за единна ор
ганизация па СК, а страната ни . 
да остане политически и тернто 
рмалпо, административно п стона 
пски разделена на■затворени

себе си цялости,

се извърши. При това 
оспорена необходимостта от Ра" 

връзка с преобра-
каз- 

Бпхме осназисквания във 
зовапието на СК при условията 
на нуждите радикални промени 
в стопанството. Защото, както по 

Милош Алексич, а някои 
навли

за Влайко
могат да се извършат 
Съюза па комунистите, 

водихме разговор

неусловия Петар Маидич предупреди, че 
говори за рефор-нромеии н 

„Неотдавна
повосадска община —

във връзка е

. ио ■ ще се е илюзия Да сс 
ма на Съюза на комунистите, нз- 

Когато в Про-
до-дчерта

предишни големи промени
без ясен теоретически, иде- 

коиЦепт, така че у 
беите

в една
вършена от него. 

11 грамата сп 
като

бави Петкович
отчуждена от народа 

Какво е (1958) СЮК бе дефн-захме бившата,
войводи» тека политика.

с • демократическия
па тази по

ен и научни
нас „практическата криза

теоретичната кри
кон-

едшша организациянадостатъчни 
оформени
и културни еититети”.

иираи
политическо-стопански _ каза мацдпч — Югославия бе-

а Съюзът

цеп*станало
трализъм в периода
литика? В общинския

съгласно демократиче-

^стапошпцтгга преждава, че не смеем да Дочуе- 
гк II I СК в МСМ па пашата „колективна бла- 

гопадежпост” да пи отведе в дру 
ра крайност — пазара да пронъ- 

„свепши". „Лично
икономисти, Югославия
да ми убед- Това означава, че реформата

отражение и па 
за”. Имаме общ теоретичен

което може да 
и ирак-

здрава федоращIя. 
комунистите беше организирай 

иа де-

комитет 11.10
цент, но онова, 
сс нарече средна линия 
тическо претворяване

категории с на много
се случваше че 

накъде, вървим, 
вървим. 

когато Ири

наАлексаидар Джувалски предуказват, че
въз основа на принципите

централизъм* Днес 
за елине г-

це! «трализъм 
последователноскияосиов-

писко
па мократичеекпявали 

и заключенията
Нови Сад и

паните ие можем да говорим
СЮК и да но виждаме че 

о дабава федерация*

Покрай иипекпя. 
било отно-равнище и затова 

сто да ие знаем
па

ио паИо какво е
към становищата

който е най- зппя 
които

комитет. зглаемм запаи с кого щението им 
ЦК па СК I) Сърбия 
„,ш орган на Съюза на комуиис- 
"иш ' и защо

Как вървим много доходни наЕто защо и днес 
стигнахме на още 1

боя няма ли

сега са готви
помощта па преднрпема- 

иазарпата регулация
един кръсто- 

да сс слу- 
да бъде за- 

съм за

(На 4-та стр.)об- ят, че си Републиката
комитет е приемалпъг — се

едни волуитаризъм 
местен с Друг. Затова ие

тите 
щииският

честното иста
ни
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& Комунист
НАУКАТА И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

ГЕНЕТИКАТА НА НИВАТА
чии/о генетичен 

11 000 кило 
хектар. Обаче, и

първи май 1898 тоне пшеница,погоиоркй ;ш дни, и Института за тнт.рда до днес, на
пшеница п Крагуонац бяха проми- година, когато с решение па мм

пиетерстното па народното стона

11 отСтарата народна 
„Няма хляб без мотика", настана- потенциал надминала

грама по един 
лай-пелаинтересонаните за селскода но времето, когато нивята не впрапп попопрпзнатп сортп, селе- 

се орани, а пшеницата е сеяна кцпоннранп в тази известна (по- пето, 
под мотика, бн .можала днес да не в научната общественост) па
се трансформира в нова, с коя- учно-пзследователска 
то озаглавихме този текст, защо- цпя. Есенната пшеница „Шумадп 
то, ако се тръгне от селекцията пка" е първият сорт- па селекцп- предшественик

Институт, създаден с

с известния 
Лоза пич,

чело 
Си ма

на
с стопанство знаят, че този потен-професор

основана „Селскостопанска и чн- 
мпческа опитна станция", която е

па крагуевашкият збира се,

циал в масовото производство се 
ползува от 30 до 50 процента. Ра- 

покачването па /енет-

ппетиту-

пейпото ския връх увеличава и средните 
го- добиви, по сериозно се задава

на семената ,чрез технологията в опера, дипломираният ипжппер
Мнлентпс Рафапловпч, п има дп- преселване в Крагусвац 1948

6,8 до 10 дина. От тогава н центъра па Шу- нънросът защо те не са по-близ
ко до възможностите. Професо
рът д-р Степан Йевтич от Селско
стопанския институт в Нови Сад

производството, все до^ начина па 
преработка и ползуваното, в сел
ското стопанство най-важно мя
сто заема науката. За това евпде-

апазоп ма плодност от 
топа за един хектар, по-пизка е 
п по-пздържлпва па полегвапе по

мпдпя са произведени към триде
сетина нови сортп пшеница, ече
мик за егока и за бира. Полови
ната поля вън Войиодипа, най-го* 

в Косово и

телствува и деветдесеттодпшинят отношение па стандартните, има 
юбилей на Института за твърда По-кратка вегетация) н е средно

устойчива па болести н студове, лямата част имения 
В Гуливъровнте пътешествия Класът ц е бял п гладък, зърно останалата част на Сърбия, как- 

е забелязано, че онзи който па- то червено, а от сто килограма то п в редица житородпи райони жител но отношение към, агроеко^ 
прави два мамула да растят на брашно от гази пшеница получа- в пяла Югослаиия са засети със 
едно растение и два класа на ват се 138,3 килограма хляб. Про- създадените тук сорти. Освен но- 
един ствол, където досега са ра- ютпнят ечемик ,,Дмор" па селек- восадскпя п загрсбския 
снали само един клас или един пионера д-р Драголюб Максими- евашкнят институт сс включва 
мамул, направил е повече добри- .пич, в интензивното пропзводст- 
ни на страната си, отколкото пя- во в институтските опити 
ла маса политици. Когато това среден добив от 6802, а най-много

9722

е па мнение, че причина за това 
е прекомерното даване на значе
ние на селсскцията и лренебре-

пшеница в Крагусвац.

логичните и агротехнически усло- 
вия па отглеждане. Най-големият 

крагу- проблем според негово мнение са 
земята и нейната обработка. Без 

на изменепия и уреждането на поч 
вата не може да се замисли по

сред водещите производители 
даде пшенично семе в страната.

Институтът в Крагусвац има нататъшното увеличение на до- 
диадесст изследователи, от които бива, а тази крачка трябва да 
половината са с докторски п ма- бъде покачена на равнището на 
шетърскп титули, а в този писти- държавната политика, защото оо- 

грамотният княз Милош, поради мелница, една сред разпространи- тут моментално се работи върху работваемата почва е незаменимо 
изостанало селско стопанство и ннте болести в нашето подпебпс.

поръчение разберат и 
те, това ще представлява полез
на спойка. А случило се е, че не-

килограма па един хекгар. 
Издържлнв е на суша п молягапе. 
нан-издържлпвият е сорт па пе-

1ЮЛ11ТПЦП-

26 програми, сред които някои национално богатство. Отгоре на 
са н международни. Заслужава това, с изследвания е доказанониското производство още през има кратка вегетация (сее се 

1837 година, по време когато на- през март, а жъне в началото па 
родът предимно се е хранел с юли) и съдържа по-малко белтъ- 
царевичен хляб, на Скупщината, чини от другите сортп, п 73 на 
състояла се на Спасовден, е въ- сто екстракт, което е твърде ва- 
вел план и програма за усъвър- жно за 
шенствуване на този стопански от 
расъл, тъй като е назначавал уп- новите сортове,

внимание п новата програма че значително по-големи са раз- 
„Здрава храна", която има за цел ликите в добивите между интен- 
да проектира п организира про- зивната и екстензивна 
изводството на здрава храна, без пика, отколкото измежду' клима- 
мннералип торове, пестициди и тичните благоприятни и неолаго- 
друш химнкалии, върху простраи приятни голини за производство 
ство ма така наречена санитарна 
зона край езерото ,Д ружа”, от 
което голяма част жители пият 
вода.

агротех-

пропзводството па опра. 
Това кратко представяне на 

отправено май на пшеница. Науката твърди, че 
в създаването на средните доби-равители на земеделски стопанст напред до селскостопанските про 

ва по всички окръзи, срезове и изводители и агроспециалнстите, 
села да. подучават 
по-добре да се работи. В това 
време добивите на пшеница са 
възлизали към няколко стотици ни

ви на пшеница, сортът участвува 
с 40, агротехника с 31 до 40, а 

•черите, които в получаването на И от примера на крагуеваш- метеорологичните \*словня от 20 
един нов сорт вложат десет годи- кия Институтът за твърди жита се до 29 на сто. У нас най-често се 

търпение и мъчителна работа, 
но е и илюстрация за крачката, 
направена от времето па Милош

народа как представлява дълг към селекцпо-

вижда, че югославските селекци
онери са 
връх в създаването на нови сор-

случва на сортът да се даде най- 
важното значение, а агротехника
та се смята за нещо ро-незначи- 
телно — второстепенно, па пора
ди такова погрешно разбиране и 
поведенията в агротехниката са 
погрешни, в резултат на което 
имаме ниско ползуване на произ
водствените възможности на 
нотипова пшеница.

Очевидно е, че за по-нататъш-

килограма на един хектар.
След един век и половина, те- докоснали световният

В интересите е ключът
ката система. Стопанската рефрр лизма, раздора в Съкуза па 
ма не може

ге-

нс ннте успехи в увеличаването на

ял-лау-ая:те реформи не се вършат при е голяма бариера, която не поз- ‘ '
истинска взаимозависимост — и волява на .политиката па СЮК да

проникне в народните маси. То-

ко-
сама

прекрочи
прага на института и се пресе
ли на нивите. Дори когато всички 
тези предпоставки бъдат изпълне 
ни, можем да очакваме, че огро
мните световни постижения, 

ко стигнати

стите о моралното преобразова- 
нпе. „Достатъчно с да се спомс- 
не Неум и човек е готов веднага 

зи вариант на албанския пепотп- да попита за какво се застъпват 
Привеждаме и мнението на зъм е арматура на бюрократиче- някои партийни ръководители 

Момчило Трайкович, който смя- ско-нациоиалистическитс сили в гато правят такива неща Н 
та, че силната партийна бюрокра Косово. СК трябва задълбочено ьа преобразование" тази ° 
ция е най-голямата бариера пред да изучи тези отношения, докол- реформата на Съюза" 
промените. СпоменавЛйки във връ кото иска политиката му да не 
зка с това събитията в Косово, бъде ялова както досега".

Накрая споменаваме и оцен-

трите ще бъдат неуспешни".
КОСОВСКИТЕ АРМАТУРИ

по-
с неизмерен труд и с 

отрицания 11 ентусиазъм в 
създаването на нови сортове пше
ница, ще получат пълна верифи
кация в производството, а наро
дът по-качествен и по-евтин хляб. 

кадрови Време е, поговорката „Няма хляб 
па комунисти- без мотика” да 

ръководства”.
Б. Радивойша

то- много
част от

на комупп-
— добави Мариикович 

трудно може да се извърши, 
,неже изисква

стите
по-,Мисля, чеТрайкович каза:

СЮК, въпреки че се занимава се ката на Раднвое Мариикович, че 
риозно с косовската обстановка, 
не я познава достатъчно.

’ големи
промени в Съюза

съвременният социализъм се ра- те и неговите 
Това звива в направлението, което изи

се превърне 
.Няма хляб без наука"..

в

Миодраг Стоилович,
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извънредно събрание на работещите в гор
ската СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД ваха и компетентните за 

обезпечаване Ена суровина 
за дървообработвателния
цех. Не се

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СК 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР и 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 

Босилеград

:

НЕ ВИЛА ИМ КАЗАНА 

ПРИЧИНАТА (?)
:правят иконо

мии. Превозните средства 
че се ползуват отговорно.

На извънреднотс> събра
ние бяха приети решения, 
с помощта на които тря
бва' да се ‘ подобри поло
жението в Горската сек- 

' цця в Босиеград: да се 
изостри трудовата дйсци- 
плина на всички заети; ' 
навреме да се обезпечава

:::::в ::
ЧЕСТИТЯТ ::Приети са няколко решения, с помощта на 

трябва да се подобри положението в тази трудова 
единица на Горското стопанство от Враня

Недоволни от намале
нието на ноемврийския 
личен доход с 10 на сто, 
работещите в Горската 
секцид. в Босилеград про
тестираха и дори се зака
ниха с прекретяване на 
работата. Това бе повод 
за свикване на извънред
но събрание на трудовия 
колектив, на което прн- 
съствуваха Зоран Додич, 
генерален директор на Го 
рското стопанство и об
щинските ръководители.

На недоволните работ
ници бе обяснено, че ли
чните им доходи за ноем 
ври са намалени поради

Новата 1989 година !
които

неизпълнение на произво
дствения план и загуба 
от 60 милиона динара. 
Трудещите се приеха об
яснението и посочиха ня
кои причини за неизпъл
нението на производстве
ния план. На комерческа- 
та служба бе направена 
остра забележка, че не 
предприема мерки за 
временно инкасиране на 
целокупната реализация- 
Затова в края на деветме

::суровина; да се изостри 
контролът над ползуване- 
то на превозните средст
ва; да се премахнат1 сред
ствата за представителни 
разходи и гощавки; про
изводственият план дд се 
съгласува с възможности 
те на секцията; с трудо
вата организация „Боси
леград" да се постигне 
споразумение, вт>з основа

на пионерите и учениците, 
младежта, войниците и бойците, 
на гражданите и работниците 
в Босилеградска община и страната 
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВАТ ЛИЧНО ЩАСТИЕ И [ 
НОВИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ В ИЗГРАЖДАНЕТО : 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО НИ САМОУПРА- * 
ВИТЕЛНО И НЕОБВЪРЗАНО ОБЩЕСТВО

::::

иа-

и; п

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИ- I 
СТИЧЕСКИЯ Съюз,
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА 
КОМУНИСТИТЕ,
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ,
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ, 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА и 
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ■ 
БОЙЦИТЕ

на което площите, пред- 
за залесяване 

отстъпват
сечпето трудовата едини
ца в Босилеград е имала 
неинкасирана реализация 
от 42 милиона динара. Ра
ботниците

назначени 
навреме да се 
на Горската секция. :

М. я.разкритпкува- :: .:БОСИЛЕГРАД: РАЗГОВОРИ И СРЕЩИ С НОСИТЕЛ НА ЗНАЧКА „ПРИ
МЕРЕН ВОЙНИК"

:

Най-добър всред добрите в Димитровград
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ ;

IЧеститят :
:МЛАДЖАН БЛАГОЕ- 

ВИЧ, е един от войниците. НОВАТА 1989 ГОДИНАпълняваме тази за пас 
свещена задача. Това ни 
сплотява, а братството п 
единството на практика 
се потвърждават. Затова 
не без основание се каз
ва, че войнишкият ни ко
лектив представлява Югос 
лавиявмалко. За всички 
нас няма невъзможни за
дачи. Всичко се изпълня . 
ва, без оглед на времеп- 
скитс условия, с висока 
съзнателност и отговор
ност със задоволство 
подчерта този скромен 
младеж.

Това дсто па гърдите 
на Младжап Благосвпч за 
блсстя значката „Приме
рен войник" е заслужил 
с безрезервно изпълнява
не па всички задачи. Оба-

2
а тримата от граничното 
поделение в Босилеград, 
който по случа» 22 декем 
ври — Денят на ДСгосла- 
вската народна армия бе 
удостоен с най-гол ямото 
войнишко признание — 

„Примерен вой*

по-добри успехи в работата >с пожелания за 
п лично щастие

■
саш

:
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 

1ЦИНСКИЯТ ОТБОР НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ 
в С V р д у л и и а
ЧЕСТИТЯТ

значка
ник”. Това бе и повод да
се срещнем с него, да по 
приказваме, разбира се 
за войнишкия живот за 
негови-/: бъдещи намере
ния.

— Въпреки че тук на 
граничната бразда работ
ното време не трае осем, 
десет или дванадесет, а

:
■

:

М. Благосвпч ::двадесет и четири часа, 
всички сс гордеем че из- Новата 1989 година ::

I:в общината ипа трудещите се и гражданите 
страната с пожелания за лично н семенно щас
тие н за високи завоевания в социалистическото

:
че, казва той, нямаше да 
бъде псзаслужмо, тя да 
бъде и на гърдите па ня
кой негов другар. Тук 
няма добър н по-добър- 
Всички са добри.

Инак, Младжап Благое 
от Магда". Босна и 

Сслскосто- 
Ка-

стропгелстио на родината

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИ- [ 
СТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

пич е
Херцеговина, 
папски производител, 
зпа че обича селското сто

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КО
МУНИСТИТЕ
общинският Синдикален съвет
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ; 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА младеж 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 
И БАБУШНИЦА
на всички граждани н трудещи се в 
община
Ч Е С Т И Т Я Г

:и занапреднапето и че :ще се .занимава с него.
— Селското стопанство 

Отделно Iобещава много, 
сега когато промзподетво-
то па храна е наше опре
деление. Разбира сс иуж- 

са още по-задълбрченп 
промени в това отноше
ние.
дълбоко убеден, че наше
то общество ще има сили 
за промени п топа отно
шение — добави накрая 
Благосвпч.

Бабушнншка ;
ПИ

Обаче лично аз съм

НОВАТА 1989 ГОДИНА
е пожелания за нови трудови успехи 
и лично благополучие г

II. Илиев М. ЯНовогодишна елха
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Новогодишни
пожелания

НА НАШНЦ КАРИКАТУРИСТ МЕТОДИ ПЕТРОВ

ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ОТ ЛОНДОН>ъ
1

VIII честитка от Клуба па 
9-то изкуство и Любляна

Годината, която си отп-
* ва беше плодовита за ху*. 
. дожш^а и карикатуриста
* от Димитровград Методи 

Петров. Тезу. дни чоц по-
* лучи специално признание 

от Клуба па карикатурис
тите в Лондон. С това ла
скаво признание М. Пет
ров е удостоен зарад ус
пешното му участие па 
последния конкурс на ка-

' рикатурата в Лондон.
Инак това не е едиист- 

4 вената „честитка” на Пе
тров, който макар и в 
пенсия, продължава да за 

' емнва читателите на „Бра 
тство” с редовната си ка
рикатура „Бай Онзи”. Не 
отдавна той получи и при 
знание и от „Шимбун” в 
Япония и покана да уча
ствува в международния 
конкурс на карикатурата 
на най-големия ежеднев
ник в света; сетне

.глщ
ЗОРАН РАДОЙЧИЧ, от 

Димитровград,
КИРИЛ КОСТОВ, сел

скостопански производи
тел от с. Мплсвци:

— Както и всички сел
скостопански производи
тели и аз през 1989 годи
на очаквам един път за
винаги селското стопанст незает да се пасти % на 
МО да намери онова ми- рабоТ11 Н<> сега няколко 
с‘го което и заслужава. _\ ' с \ г„, п,,ти безуспешно се опиг-Жслапието ми е тя да бъ- у
де .година па единство, и вах да получа работа в 
конкретни акции, да бъ- „Сточар”, по-точно в „Ни 
даг премахнати всички ре шава , защбто моятспс-

п Др.
В жрлнщето на Методи 

от оживле-
свършил 

селскостопап-Петров ври 
мис като в май-рззвит ху
дожествен клуб. Непрекъ- 

ноклоиници

пол увиеше 
ско училище, специал- 

Кп-> пост по механизация- 
кво да очаквам от Новата 
1989 година освен като

смато идват 
па изкуството да му пе
кат картини, или да 
направят поръчка; 
представители 
издателства да им па пра

си
\ идват 

на разпи>

ви скици или рисунки, с 
конто да разхубавят 
вогодпшпнте сн 
хора от любптслскпя теа
тър „Христо Ботев” в Ди
митровград да 
мнения за 100-год!шпшпа
га па театъра, негови зе
мляци ог Желюша да се 
посъветват за едно за дру 

Методи

по-
пздаппя,

) М. Петров

„Хурнет” от Истамбул в 
Турция, от Будапеща в 
Унгария, зарад .успешно 
преглед на . крпкатурата 
участие н международен 
в организация па ЮНИ- 
ЦЕФ. Не е забравен и от 
паши издателства: полу-

размепят

за всичко 
Петров намира време.
го.

М. А.от

Освен това отдавна ня
ма училище пън Врабча, 
няма
Горна п Долна Нспля. • • 

— И къде учат децата

СРЕЩА С ФРАНЬО РЕБРОВИЧ ОТ СЕЛО ВРАБ
ЧА

пи в Скърисшща,

Денем производител 

вечер учител
публнканск11 бариери, да 
се преодолее състоянието 
на Косово, да се спре ин
флацията, а да се подобри 
жизненият стандарт на 
хората, а в Босилеградска 
община по-голямо внима
ние да се посвети па ста
рите и изнемощели лица.

ДРАГАН ИВАНОВ, мла
деж от село Долно Тлъ- 
мино: — Какво да кажа, 
желания и 'очаквания има 
много. Преди всичко, ка
кто п всички други мла- 
ди, и аз очаквам в годи
ната пред нас по-богат, 
съдържателен и свеобхва- 
тен културно-забавен п 
спортен живот. Това тряб 
ва да бъде година па уве
личено трудоустрояване,

ииалност е селскостопан
ска механизация- В моме 
нта посредством младеж
ката коопераиия работя 
чиста физическа работа 
— копая канавки. Очак
вам също през следваща
та година да бъде поне 
частично разрешен въпро 
са със свободното време 
на младите. Днес ние ос
вен в .лнското” нямаме 
никакви други възможно
сти за развлечение или из 
яви.

пи?
— Никъде! Само най-го 

лямото свърши първо от 
деление...

9 9 9

42- и Ружица Ребрович, кон
то имат и трима синове 
и една дъщеря, от 14, 13, 
12 и 11 години...

— Защо останахте тук, 
в тази планина?

— Бях войник и се влю 
бих в Ружица. След вой
ник лъка се ожених с нея 
и останахме тук. Трябва
ше да гледаме остарелп-

За Франьо Ребрович,
селскостопансю I — Няма ли начин да 

им вземете квартира в 
Димитровград и там да се 
учат?

годишен 
производител от село Вра 
бча всички които го поз
нават, ще ви кажат, че е 
„съглам” производител. И 
малко чуден. Не заради дру 
го, но зарад това, че ко- 
гато отиват от село и се 
приютяват по градовете 
— той упорито остава ср 
ед природата, да ползва 
нейните блага.

— Не. Няма начин. Те 
много ми помагат в рабо 
тата. Аз съм им учител. 
Денем работя — а вечер 
ги уча...

ДИВИТЕ СВИНЕ НЕ ОБИ 
ЧАТ ЕЧЕМИК НЕДЕЛЧА ВАСОВ, мага 

зпнер в ООСТ ..Нишава” 
в Димитровград. Очаквам 
същинско разтоварване 
на стопанството. Нека то-

Франьо не е нашенец, 
но това пък още повече 
дава загадъчен тон на 
решимостта му да остане 
в малкото гранично село 
Врабча.

А как станало това: 
Как Франьо Ребрович, ро 
дом от далечна Лика в 
Социалистическа републи 
ка Хърватско се озовал в 
село Врабча в подножие
то на Гребен планина? 
Какво го е привлекло?

— И какво отглеждате, 
щом като сте се посвети
ли па селското стопанст
во?

— Имам 25 крави п 5 
телета.

— А засявате ли някои 
зърнени култури?

— Само очемик. Ечсмм 
ка не нападат дивите сви 
не, които в Бурела са се 
навъдили много. Цареви- 

картофи п пшеница 
унищожават.

— Имате ли съдействие 
от кооперацията?

ца,
ДОБРИ ХОРА, НО...

Ф. Ребрович
Добргг са врабчани, ще 

ви каже той, когато пове 
дете разговор с него; но 
са останали много малко.

— Врабча има само два 
каз-

те й родители. Пък и хо
рата тук са тъй добри хо
ра — споделя Ребрович. Съюзът— Недостатъчно. 1 Ето, 

тази година получих 
тона ечемик, обаче имам 
още един стог невършен... 
Няма вършачка и така ос 
тапа до зимата.

комунистите 
с останалите 

.социалистически сили '

ва да не бъде с 20 
сто, нека да е само с един

пасъвместно25
ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИ 
ЕМЕ НЕЩО

дадесетина жители 
ва Ф. Ребрович, когато те 
зи дни се срещнахме 
него на сесия на Общии 
ската скупщина в Димит 
ровград, в която е деле
гат в Съвета на местните 
общности. И всички 
почти на над 70-годишна 
възраст...

Шум и гълч се чува са
мо от къщата на Франьо

па сто, но да 
ствува. Инак какво да прй 
ви заетият в 
със 28 или 30

издържи 
лата
диференциация, което ще 
рече ще всички които 
един или друг начин са 
давали или дават съпро
тива да бъдат сменени е 

перспективни
определени

се поч ув-вече започна-
идейно-политическас — Не само Врабча, но „Нишава”

' и останалите села_в тази 
част на общината са ос
тарели

по стари ми
лиона месечно. Дано в 
Новата година

Така говорц Франьо Ре 
брович от село* Врабча. 

са вич. Съобщенията с Ди- Така говори за трудности 
митровград не са добри. , те с които днес се бори. 
Рейс имаме само до Дол
на Невля, а до

още 12 километра.

казва Ребро-
заплатпте

млади 
югославски, 
хора.

ни се покачатII значител
но.

Врабча
има Матея АНДОНОВ М. Я.I А. Т.

СТРАНИЦА 10
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СТО ГОДИНИ ТЕАТЪР В ДИМИТРОВГРАД

ИМАТ ДУМАТА АРТИСТИТЕ
мерудия във всяка Душата на театъра

хумористична пиеса Всеки театър има един Червения кръст в Белград, 
човек — артист или акти- Първият хонорар получа* 
виех, който е стожер, око ва кат^ член на кукления 
ло който всичко се вър- театър „Биберче” в Нови 
ти. Той е душата на, теа- Белград. Както сам казва, 
търа. В димитровградския занаята е учил от леген- 
самодееи театър ,.Христо дите на театралното из- 
Ботев” такива винаги е куство Миливое Живано- 
имало. Едно време това е вич, ЖиКа Миленкович, 
бил известният Касало- Тома Курузович. 
вич, след това Истатко 
Станеулов . .. Днес това е Димитровград и започва 
Слободан Алексич, през работа със самодейците, 
последните няколко годи- Оттогава започва един от 
ни безспорно най-добрият най-плодовитите периоди 
и най-опитен артист, влю- в стогодишния живот на 
беиик в театралното изку театъра. А от 1979 годи- 
ство.

В навечерието на Нова
та година в Димитровград 

' театърът подготвя забав
но-хумористична програ
ма. Те:%ч, които са решн- 
ли „най-дългата нощ” да 
прекарат с артистите на 
театъра се питат: „Моня 
участвува ли?”

Да, става дума за Мом- 
чило Андреевич, дългого
дишен член на димитров
градския самодеен теа
тър, без когото едва ли 
може да се замисли хумо

зия съществуваше учени- 
. чески театър и всяка гепе

вот, като станах член на
самодейния театър „Хри- 

рация умаше свои члено- сто Ботев”. Да кажа, че 
ве. Нашата пито едиа хумористично^ 

забавна програма не ми
наваше без моо участие. 
Ролите, които изпълнявах 
бяха или нещастни любо-

генерация се 
представи с пиесите ..Скъ
перник” от Молнер, „Вла
ст” от Нушич, „Боряна” 
от Йордан Йовков. В 
„Скъперник” аз ипълня- 
вах ролята на чичо Сн- 
мон. После отидох да сле

През 1974 се завърща ввпици или окръжни мача 
лнци. Като любовник бях 
безутешен — като 
лмйк безуспешен! П реди-

пача--
двам, а сетне станах пре
подавател 
език в Смиловци, па вой
ник. По реда на нещата

френскипо мно ме ангажираха в коме 
дии, уж характера ми бил 
смешен! Единственият на насам са подготвени . ' • 

Роден през 1946 година, „Ивкова слава”, „Коща- 
първите театрални стъпки на”, „Банович Страхиня”,

„Никодетина
„Татул”, „Камък за под 
глава”, „Римска баня”, • 
„Госпожа министерша”, 
„Събирателен пункт”, „Хо 
ра”, „Лисица и дрозд”, от 
ново „Зона Занфирова”, 
„Радован III”, „Клаустро- 
фобична комедия”.

— Освен че „значи жи
вот” какво още предста
влява за теб театърът? —- 

— Това е онзи вид из
куство, който е най-ко:л- 
плексен, който има широк

опит да ме ангажират в 
драма напълно пропадна. 
Беше това ролята на 
Джон, американски агент 
(тия с цилиндрите и диг
натите яки). Вторият 
агент беше Спас Петров 
— Куза. В залата тишина. 
Нахлуваме аз и Спас — 
залата се разцепи от смях. 
Така пропадна моята пър 
ва сериозна роля в ..Поч
тената проститутка” от 
Ж. П. Сартър., Моите ро
ли? Тошнца в „Избпрачп- 
ца”, Маиулач в „Зона Зап- 
фпрова”, Неко в „Ивкова 
слава”, Йовица Йеж в

Бурсач”,

С. Алексич отдиапазон значения 
място за забава до въз
питателна роля. За съжа
ление този вид изкуство

„Преживелиците на Нпко 
летина Бурсач”, Йеротие 
Пантнч в „Съмнително ли
це”, янко Савски в „Съби 
рателен пункт”, вуйчо Ва 
са в „Госпожа Минпстер- 
ша”, околийски началник 
в „Аналфабета” п послед
ната господни Грабиискн 
в „Клаустрофобмчиа 
медия”.

Момчнло Андреевич като вуйчо Васа в „Госпожа 
.Министерша”

прави през 1959—60 годи
на в представленията, ко
нто в града и околията 
организират членовете на 
извиднишкия отряд. Ка
то студент в Белград ста
ва член на драматични
те дружини в студентски
те КХД „Шпанац” и „Бра
нно Кръсмановпч”, сетне 
в Съвременипя театър на

1966Призрен, Звонци и 
година Димитровград. На-

ристична програма. Ето 
неговата, както той сами
ят казва, театрална био
графия:

— В прегръдките на бо 
тинята Талия паднах още 
като ученик в Димитров
град пред 1953 година. 
Към тогавашната гимиа-

в нашата среда е недоста
тъчно зачитан, като че ли 
е загубен навика и нуж
дата на хората да ходят 
на театър. Счита се за 
второстепенно нещо за 
трудещня се човек. А 
факт е, че театралните 
представления, 
днес подготвяме са на зна 
чително по-високо равни
ще от преди, изискват 
много повече труд и анга
жираност на артистите.

— Слободан артист и 
Слободан постановчик. Ка 
кво сте повече?

— Артист! Постановчик 
е много по-трудно, защо- 

до- то трябва много неща да 
се свържат, да се осми
слят, особено при само
дейци. Тук няма постоя
нен ансамбъл, на постано 
вчика трябва много пове
че труд. Но в подхода 
към самодейността нещо 
трябва да се мени. Време 
то на чистата самодейност 
е минало, днес трябват 
някакви стимули, конто 
да привлекат 
младеж, майката, която 
ходи на работа и държи 
къщата, работника, кому 
то заплатата недостига за 
издръжка на децата. Пер 
спективата? Може би в

вся къде чз житейския 
път бях включен в кул
турно-забавни 
В Призрен даже бях член 
на КХД „Будучност”

В Димитровград сс 
ключих в театралния жи-

програми.

ко-
вк-

А. Т. които

образ се носи с месециВсеки
— Нс, театъра не 

напуснал, аз н днес жн- 
иея е него и еледя всич
ко, което се случва. Пре
станах да играя ... годи
ни, работа, здравето, 
принасят човек да се от
далечи от театъра. Инак, 
в. театъра аз обичах дис
циплина и работа.

— Сто години театър в 
Димитровград?

е Ангел Георгиев, 
Кол I ща 

Раш елова, чичко Истатко,

съмрпте,
Венета Петрова,Сотиров е 

един от плеядата артисти, 
играли на сцената па ди
митровградския самодеен 
театър „Христо Ботев". 
Роден е през 1937 година 
в Желюша и спада в по- 
старите влюбемици в бо
гинята Талия-

Слободан

който ме въодушевяваше 
п като поп като артист 

стапончик. Не мога да пс 
постановчика Люспомена 

Пиша . Джордженич. От 
младите удоволствие е да 
играеш със Слободии Алс-
кепч.Своите първи стъпки 

прави през 1953—54 годи
на като ученик, когато па 
сцената еа били Вита Ма-

Вашата любима ро-

__ Щастлив съм, че бях
активен участник в този 
театър, че доживях озна
менуваното на този юби
лей. Нямам думи да нака
жа какво за едно градче 
значи това! Просто-щаст
лив съм! Но' като че ли. 
обществото, средата се е 
отдалечила от театъра. 
Обаче театърът е живял 
в този град и сигурно ще 
живее още

— Като Ксапт в ;,Лпси-
ринкович, като, постанов
чик и Катица Цариброд-

ца и дрозд", след това в 
„Мишоловка”. Моята пай- 

Калча в незаетияска. Неговата първа роля 
1957 го- тежка роля е 

„Ивкова слава". Най-теж
ка, защото от сеитимента- 
лпи минах към сериозни 

Маис н „Зона За и.

всъщност е през 
дина в пиесата „На дъно
то” от Максим Горки. От
тогава до 1979 година е

С. Сотиров

се вдигне и като ви- 
Тога-сата

роли.
фпрова" също ми о 'отлю 
бимите, Последна роля ми 
беше Милуп в 
'„Камък ва под глава".

диш пълната зала.
страхът изчезва, съща* 

образа, кой- 
който

пост омалки прекъсвания 
янио е член па театъра. ва

създаване на драматични 
дружини в училищата. Но 
заплаянковнн като 
винаги ще се

ствува само 
то пресъздаваш, 
сетне носиш 1. 
месеци до следващ 
образ. Най-много 
да играя заедно

пиесата
сто години!— Считам, че съм 

рая в 15—20 премиери. Ка 
кво значи театъра за ме
не? Съществува някакво 
удоволствие, когато заве-

иг- II себе см е мене 
намерят!

А. Т.
нов 

обичах 
с мо-ета-

__Защо напуснахте теа
търа? А. Т.
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Н0У8ТВУА Всички трудещи се и-гражданинл
Честити НОВАТА 1989 ГОДИНА

по-високи трудови завоевания икато мм пожелана поим, още 
нромлнодстното и и личим.» жинот

ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИВЦ КОНДЕНЗАТОРИ _ 
Босилегр ад

на уважаемите потребители и делови приятели, 
на гражданите и трудещите се 
в общината и цялата страна
Ч Е С Т И Т И НОВАТА 1989 ГОДИНА

и им ПОЖЕЛАВА ЛИЧНО ЩАСТИЕ II С НОВИ УСИЛИЯ 
ДА ПОСТИГАМЕ НОВИ ЗАВОЕВАНИЯ В СОЦИАЛИСТИЧЕС
КОТО НИ СТРОИТЕЛСТВО

СЛОЖ...ПЛ .,%?чност~
А И К „НИШ” е 
ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

телефони: (010) 87-406 * 87-443 * 87-464

Ч Е С I И С Т И

па всички селскостопански производители и 1 раждани

ЗОУК ЩОГ18ТК1ТА СЧМЕШН РК012У0ИА НОВАТА 1989 ГОДИНА

като им пожелана пмсоки замесвания в изграждането на 
социалистическото самоуправление у мас 
„ЕРМА” организира селскостопанско производство, изку
пува селскостопански мзлшпъмм н кооперира е всички сел
скостопански п ро пизолители

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „ДИМИТРОВГРАД”
На трудещите се и гражданите

ЧЕСТИТИ 
НОВАТА 1989 ГОДИНА

1СО!

като им пожелава нови трудови победи 
„Димитровград” произвежда:

— автогуми (вътрешни и външни),

разни видове гумени обувки (работнически, за ловци и 
риболовци II др.),

работнически обувки със специално 
миньори, горски работници и пр.,

— лачени дамски и детски ботуши с различна разцветка,
— .гумени опинци и балетанки,

гра^еЬинар
..шп ро. босилеграл

предназначение: за
СТРОИТЕЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КООПЕРАЦИЯ

МА ПОДРАСТВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ И МЛАДЕЖТА, 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СИ II ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ.
НА ГРАЖДАНИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ В ОБЩИНАТА И 
СТРАНАТА

ЧЕСТИТ И. НОВАТА 1989 ГОДИНА

— различни видове гумено-технически стоки със и без метали 
с различно предназначение,

— гумени фолии (различно качество). гумени нишки, 
търби и профили, намиращи и широко приложение, като им пожелава крепко здраве п нови лични и обществени 

успехи занапред
— машини за нуждите на гумарската промишленост, прибори 

И калъпи, различна метална галантерия 
дения

СРЪЧНИТЕ МАЙСТОРИ НА „ГРАДЖЕВИНАР” СА 
НИ НАВРЕД В СТРАНАТА. УСЛУГИТЕ СА НЕ САМО 
ТВЕНИ,

ИЗВЕСТ- 
КАЧЕС-

СТВАТА. СТРОИ"1'' ПР^ИМ'

и други произве-

нш
ЩШI ГЪ[;ЛАРСКА

ЗАДРУГА
ЗЗОНЦР.

САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ ЗА:
о ДЕТСКА ЗАЩИТА
• СОЦИАЛНА ЗАЩИТА
• ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
® КУЛТУРА
• ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 

11 С

на всички пчелари, граждани и
ЧЕСТИ С Т И

НОВАТА 1989 ГОДИНА

с пожелания за преуспяване в живота, - 
Атчно щестие и благоденствие

трудещи се

У Р Д у л и ц а

ЧЕСТ И Т Я Т

НОВАТА 1989 ГОДИНА

I ■ I I ■ I

®гмр*А\тмьж
впр»жд&.внн518

ГраУ)евинска РО 
Строителна ТО - на трудещите се и гражданите 

в общината и страната 
с пожелания за високи 
и разцвет на 
лепне

- Димитровград
1

лични 
социалистическото

постижения
самоуправ-Честити НОВАТА 1989 ГОДИНА 

трудещи се с пожелания
на всички граждани и 

.успехи занапредза много
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„ЗЕЛЕ ВЕЛКОВИЧ" — Лесковац
ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧОРАПИ — Босилеград 

ЧЕСТИТИ ,

/
:УРО „СЪРБИЯ” :
:
:
:
:

НОВАТА 1989 ГОДИНА

НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СИ И ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ 
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ 
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА И СТРАНАТА 
с пожелання за крепко здраве, лични и колективни успехи в 
по-нататъшното изграждане на общината и страната 
КАЧЕСТВОТО Е ГЛАВНО ПРЕДИМСТВО В ПРОИЗВЕДЕНИ
ЯТА НА „ЗЕЛЕ ВЕЛКОВИЧ". УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ / 
ПОЛЗУВАЙТЕ ГО!

:
:
:
а

в
усозтггшлзка ояалюглсил шмшгвмоа кдвд 

ТВЬ. М-М7, МП - 200 ВАСИЛ ПШ-Ш-4Л 
В АВС11Ч1С А

:в
:
:
:на всички граждани от общината и страната :
:
:ЧЕСТИТИ
:
:

= | ■ . - —ПАНЦЪМ/ГА V .1.1.1 М

■:

:НОВАТА 1989 ГОДИНА :
:
:
:с пожелани 

вота мм
я за нови трудови успехи и лично щастие в жи- :на всички граждани н трудещи се

:
:ЧЕСТИ С Т И „ЦЪРНИ ВРЪХ” в своите заведения, включително и хотел ! 

„МИР” в Звоиска баня, предлага най-разнообразни безалкохол- * 
пи и алкохолни напитки, туристически и други видове услуги.НОВАТА 1989 ГОДИНА

:
:като им пожелава лично благопулучпе, щастие и успехи 

в живота и труда
„ТЕКСТИЛКОЛОР” печата на всички тъкани! 
„ТЕКСТИЛКОЛОР" предлага на купувачите най-разнооб
разна финна галантерия.

:
:

СТРОИТЕЛНА ТО „ИЗГРАДНЯ” 
в Босилеград

:
:
:
:
:ЧЕСТИТИ г
:

смежкл :
:

НОВАТА 1989 ГОДИНА :
:
:— Сурдулица :ЧЕСТИТ И :на пионерите н .младежите, 

деловите приятели 
гражданите и работниците 
в общината и цялата страна
ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ НОВИ ЛИЧНИ И КОЛЕКТИВНИ 
УСПЕХИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА САМОУПРАВИТЕЛНОТО 
НИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКО И НЕОБВЪРЗАНО ОБЩЕСТВО 
„И зградня" строи бързо, качествено и евтино. Предлагаме 
ви да ползувате тези предимства!

:■ -НОВАТА 1989 ГОДИНА :■
:на деловите си приятели, 

на трудещите се и гражданите 
в Сурдулишка община и страната 
като им пожелава безчет лични 
и обществени успехи

:
:■

:
:
:

Ш КОМ РАЗ :
ОБОРОТНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА И УСЛУЖНА 
ТО „БОСИЛЕГРАД” — в Босилеград
ма всички пионери и младежи 
граждани и работници 
в общината и страната

:
К&\ Л1С051.АУиА :■

1
:

ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ 
ТРУД „Б А Л К А Н” — Димитровград 
На всички клиенти, туристи, на трудещите сс м 
гражданите от Димитровградска община н от 
страната 1

5:
:Ч Е С Т И Т И НОВАТА 1989 ГОДИНА
■

:
:като им пожелава много нови лнчнн успехи н нови трудови 

победи в изграждането на общината н страната
СТАРАЕМ СЕ УСЛУГИТЕ НИ ДА БЪДАТ БЪРЗИ И КАЧЕСТ- ■ 
ВЕНИ. УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПОЛЗУВАЙТЕ ТЕЗИ ■ 
ПРЕДИМСТВА!

ЧЕСТИТИ НОВАТА 1989 ГОДИНА

с пожелания за пови успехи и радости п нея 
Посетете заведенията па „Балкан-Компас" п Ди
митровград н на граничния пункт Градини! :

:
:
а

:
:АГРОКОМБИНАТ „НИШ" РО „АНГРОПРОМЕТ" НИШ :
:КОЖООБРАБОТЕЛНАТА ТРУДОВА ОРГА- . 

НИЗАЦИЯ :Ъшт&ос 77 :;„БРАТСТВО" в село ЖЕЛЮША крайооур ЕАБУШНИЦД :Димитровград :77 :
:ЧЕСТИ С Т И ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1989 ГОДИНА па всички граждани и трудещи со НОВАТА 1989
г ■ 1 I I ___ _____ ______________

годипвГкато им пожелава нови успехи и радости 
в нея

V
на всички граждани и трудещи сс
ООСТ „ТАЛАМБАС” снабдява населениетовидове продукти 'с всички видо-

:«е хранително-вкусови и други ■
<!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■•■а1ВВВВВИвва*иввввввввввввввввввввввввввв,|в,,вв,|в,,вв....................................................... .........
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:::
ГОРСКО СТОПАНСТВО — Врани 
ГОРСКАСККЦИЯ — БоенлеграД

на всички граждани и работници 
н Боснлс! радску община 1< страната

ч )•; е и т и

:ЦКХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОВОЩИЯ 11 ЗЕЛЕНЧУЦИ — 
К о е н л е г р а д :а

!
на всички делови приятели и потребители, 
Граждани и работници 
в Боенлеградека община и пялата страна 

Ч Е С Т II Т И
НОВАТА 1989 ГОДИНА

лични успехи и общественис пожелания за нови
:швоеиания в социалистическото изграждане и» 
самоуправителното ни обществоНОВАТА 1989 ГОДИНА %

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ЛИЧНИ УСПЕХИ И ПО-ВИСОКИ 
ОБЩЕСТВЕНИ ЗАВОЕВАНИЯ ЗАНАПРЕД

ЗДРАВНИЯТ ДОМ в Димитровград
„И Н Е КС СТОЧАР”

ЧЕСТИТИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ 
НОВАТА 1989 ГОДИНА

като им пожелава много здраве и радости п успехи в личния 
живот

Д II м и т р о в г р а д

СЪС СВОИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 
„Нишава”, Тьргокооп" и „Кооиераит”
На всички трудещи се и граждани честити 

НОВАТА 1989 ГОДИНА
с пожелания за още по-хубави успехи занапред

7 О

ШЙНОЕЬЕНТВАЗЧЕ

Т ЕI. Е Р О N 88-303 • ТЕЕВХ 10784 • ТС1ЕаЯАМ ЕЕЕ К ТЯОУ I А Е1Б Е

на трудовите хора и гражданите в общината и страната 
ЧЕСТИТЯТ

НОВАТА 1989 ГОДИНА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „КОМУНАЛАЦ” — 
ДИМИТРОВГРАД.•••• - а :

пожелавайки им завидни резултати на работните ,места и 
щастие в живота НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГР.АЖДАНИ 

Честити

А нкт КОВО& N А
'.......

НОВАТА 1989 ГОДИНА

с пожелания за още по-хубави резултати занапред

ЯЙЦЕ
ЦЕХ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КВАРЦ — БОСИЛЕГРАД 

на всички граждани и трудещи се в Боенлеградека 
община и страната

ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1989 ГОДИНА
ТО „А ВТОТРА И СПОР Т”

в БОСИЛЕГРАДИ ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ ЛИЧНИ И КОЛЕКТИВНИ УСПЕХИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО У НАС

ма пътниците си, гражданите п 
работниците в Боенлеградека община и 
страната

ЧЕСТИТИ НОВАТА — 1989 ГОДИНА 
и мм пожелава нови лични и колективни

ПЪТНИЦИ, НА ДОБЪР ПЪТ С РЕЙСОВЕТЕ И ИЗВЪНРЕД
НИТЕ ШОФЬОРИ НА БОСИЛЕГРАДСКИя АВТОПРЕВОЗВАЧ!

.1 •

постижения занапред

щ||||-

На всички трудещи се и граждани 

•ЧЕСТИТИ НОВАТА 1989 ГОДИНА 

с пожелания за I

ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА „25 МАЙ” 
РОВГРАД В ДИМИТ-: *
честити на вАТАКт9РГС>е1Ш “ " граждани 
с пожелания за още по-хубави успехи

нови успехи.в работата и в личния живот
занапред

'****••■ ■■■■■■ ■■■имц ■■■■■■■■■■■
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Ясна Шекарич—спортистка на годината ИН МЕМОРИАМ

Педагог и обществен деецОлимпийската 
онка, носителка на зла
тен и бронзов медал в 
Сеул световната рекордьо 
рка в световната купа по 
спортна стрелба Ясна Ше
карич е провъзгласена за 
спортистка на годината в 
организация на вестник 
„Спорт".

шампи-

(ЛЮБЕН АРСОВ РАНГЕЛОВ 1931—1988)

' гава се възобновяваше на 
шата страна и водеше дра 
матична борба срещу ин- 
формбюро.
ската младеж, начело с
ръководителя си Любен
Арсов бе в -първите редо
ве и на дБата фронта.

Неуморим деец и учи
тел, цяло десетилетие ди 
ректор на гимназията, се
тне просветнс-педагогиче 
ски съветник за цялото 
основно обраозвание в об 
щината — по това ще го 
юмнят поколенията

Но като един от най- 
способпите кадри, той по 
емаше и други отговорни 
и трудни обществени за
дачи: председател на об
щинската организация на 
ССТН, народен представи 
тел, председател на Об
щинската скупщина, член 
на Общинския комитет 
на СК ... Затова той би
ваше обичан и уважаван, 
когато трябваше и крити 
куван. Но винаги с висо
ка съзнателност и отго
ворност успешно изпълня 

. ваше поставените задачи.

Босилеград-

Ясна Шекарич са про
възгласили досегашните 
„спортисти на годината”. 
От 27 членове на журито) 
— 23 са гласували за Я. 
Шекарич. По един глас 
са получили Горан Макси 
мович и Шабаи Тръстена 
(двама членове на жури
то не са гласували).

рогато човекът е изця
ло предан на идеята си 
да бъде в служба на на
рода и обществото, в то
ва намира опора, смисъл 
и съдържание на своя 
живот. На този фон се 
очертава жизнения пъг 
на Любен Рангелов. В 
своя относително кратък 
век, от бедно селско дете. 
поникнало в горнолисин- 
ското безпътие, с много 
труд и упоритост той ус
пя да се издигне до висо
ко образован гражданин

ЗА НЕПЪЛНА ГОДИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ „ЖЕ ЛЕЗНИЧАР" ПОСТИГА

Резултати по-добри от условията
Тези дни в Димитров

град пребиваваше извест
ният у нас атлетически 
треньор д-р Аца Петро- 
вич, като се интересува 
за условията, при които 
работи създадения през 
февруари тази година ат- 
летически клуб „Железни 
чар". Заедно с треньора 
на „Железничар" А юкса- 
ндър Марков и председа

телят на клуба Димитър 
Митов, д-р Петрович раз-

резулта-осъществените 
ти далеч надминават ус
ловията, при които рабо
ти „Железничар”.

Този повод също беше

гледа спортния комплекс 
„Парк" н възможностите 

гозиму за развитие на 
спорт в Димитровград. използван и да се разис

ква за възможността през 
март 1989 година в Дими
тровград да се организи
ра републикански крос. 
Това би дало още по-си
лен тласък на интересо- 
ванието за този спорт в 
града. Истина, чувствува 
се недоимък на средства, 
обаче засега всичко се ма 
ваксва с огромния енту
сиазъм, който проявяват 
хората в клуба.

Затова сега е удобен 
случай да се обедният всп 
чки сили и да се поеме 
организацията ма репуб
ликанския крос. Нима мо 
же по-хубаво да се чес- 
твува годишнината от съ
здаването на клуба? В то
ва начинание би трябва-

Знаейки резултатите, ко 
нто лекоатлетиците от Дн 
митровград пожънаха през 
годината, която си отива- 
д-р Петрович изтъкна, че

Преждевременната смъ 
рт на другаря Любен Ран 

почти във всички облас- гелов е голяма загуба за 
ти на живота в Боснлегра- цялата община. Опазване 
дския край, особено в то на свидните за него

спомени е най-малкото,

и да даде голям принос

Неприятна нх до плета — мерна ми 
се нещо голямо. Взех го 
на прицел. Зачаках. След 
малко, без да ме забеля - 
за, вълкът се спусна към 
вратницата. Когато мс на
ближи
му куршума. Той полетя 
напред и падна, като за
почна да гризе единия си 
крак и да ръмжи. Стре
лях още два пъти... до- 
като го доубих.

След това излязъл и ба
ща му, също известен ло
вен, Гро.дгцш, надошли и 
съседите. Всички се изне
надали колко голям вълк 
се „осмелил" да влезне и 
ЛукавиЦа.

Попитахме Тасков дали 
този ловджийски 
му е първият.

— Съвсем ис. Истина,

просветното дело.
През петдесетите годи

ни бе председател на мла 
дежката организация в му памет! 
тогавашната околия- То-

което е заслужил.
Поклон пред светлата

теглихсъвсем Вене Велинов

ТЪЖЕН ПОМЕН
На четвърти януари 

1989 година се навър- 
шав? една тъжна годи
на. от см-|ртта на маша
та мила и незабравима

Онолета Рангеловало да се притекат па по
мощ и стопанските орга
низации, докато за ирофс от Димитровград

Опечалени: Съпруг Во- 
Росица,

спопалпа помощ ще се по 
ста рае Ре 11 у б; 111 к а п е к 11 я т 
атлстичеек11 съюз. ИН, дъщеря 

зег Димитър и внуци 
Розета и Мнролюб

ПОДВИГ М. Д.

БОСИЛЕГРАД: ОТ СПОР 
ТН ИТЕ СЪСТЕЗАН И Я 
ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ ПА 
ЮНА . ,

Кой 1и се с надявал, чс 
в Лукавица щс слезне въ
лк? Та нали селото е до
сами града? Но сто, и 
това" се случи неотдавна. 
Драган Тасков, работник 
в „Димитровград” убил 
вълк, тежък 40 кг, дълъг 
1,90 см и висок 80. см. От 

на ловджийското 
Тасков полу- 

100 000

ловен съм отпреди чети
ри години. Лапи убих 3 
лисици,. 3—4 лайни. Уби
вал съм и диви свине.

— Има ли наистина 
поно-

СКРЬБИА ВЕСТ
Па 24 декември ненадейно почина нашият

скъпАрмейците
най-успешни ^ Любен Арсовмногс/ диви свине, 

же хората постоянно се 
оплакват зарад направени 
щети?

У

И Е §
В Босилеград в рамки 

те па чествунапсто па 47- 
пя рожден ден па Юго
славската народна армия 
сс проведбха състезания 
по шахмат, спортна стрел 
ба и тенис па маса. В със

страна 
дружество 
чил награда и от

IИма, Има ги п пъп 
по п в нашия 

като сс
Висока,
край. Особено 
тръгне от Лукавица към 
Барйе, Скървспица и Вра
бча. Вярно с, че правят 
големи щети па селскосто 

ОсвеП

динара.., педагог и съветник във 
иранския Просветно- 
педагогически завод, 
роден през 1931 година 
в е. Горна Лисинп.

— Това стана на 17 но- 
— казва

П .

см ври, привечер 
Тасков. Козите нещо си
лно се втурнаха « козар- 
пика и започнах да вря
кат. Помислих, че е дош
ла лисица, защото пабли
зо е и 
пушката и на часа се озо 

там. Когато се прита-

от-тезапп ята участвуваха 
бори па ЮНА, трудови ко 
лектнвп и градската 
деж. За отбелязване е, чс 

всичките три състе- 
бяха

папските култури, 
диви свине напоследък сс 

които
'мла- ’IГЩ

вълци,появиха и 
нападат добитъка. Органи

Опечалени: съпруги Кримка, син Петър, Дъ-
Миленп.във

запия иай-успешни 
отборите па юбиларя — 
граничното1 поделение,

щоря Любники, зет Владимир, внучки 
брат Владимир, сестри: Джункп, Даринка, Стан
ки и Ниска със семействата си.

пазирамс да помогнем
каза Тасков.курпика. Грабнах хората

М. Я.М. А.вах
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х Да вървим напред е по-бързи крачки 
И да не ни съплитат толкоаа стачки!

■

Разорах х у байо диференциацията,
но как да се диференцирам от инфлацията!

2С варнвце Ц 

н ребърца
со
Я
<

Не е точно, че заплатите са ни мини 
Само да са ни преди двадесет години.айо
Администрацията е буйна 
Нарастването и да се спира 
Администрацията в новата '89 
Дано даде господ да абортира.

X
X
3Иде Нова годни, а бабата ме 

ла: „Манчо, иди узни 
омърснмо ко човеци!1*.

„На чети, рече бабата — да види
мо кно детето пран!”

зане- 
да сеагнешко, х Защо да пътувам в чужбина 

.За Новата година 
Като ми каза Срета 
Чс и при тях е 89-та.

0>Зпчсто; тате, пише он, гледай да уз- 
неш пекнкво ягнепцс за Иопу годину. 
Горе при «ас има доста онце, па бсл- 
бнм чс се найдс. А евс нрачам ти ' 
наре...

оГледам Ъу. със съвнят ли си не: 
куде че найдем ягнешко, 
тамън що су почеле да се ягне. А н 
пензннката нзтънела, нс знам дали че 
има

ика овцете оп За Нова година, рокли и от „Бурда" 
А през януари сиренце и урда!оза леб до краят на месецът.

XПарете дойдоше на юутре дън и и 
се наднго по забърлската села да тра- 
жнм ягне. Распнтуйем ’ топ» 
кажу немайу, йот це рамо.

Момчило Андресвич:— Изгледа бабо,
па варнвце и ребърца! Йедпо иема 
де да купим, а друго и парете нседо- 
стидзайу!

че 011 110МП11СМО
ку- онога:

Посрещане„Кнко рано — пнтуйем я. — Йодно 
време ягннща колко очеш?Кнко нема куде дд купиш?! — 

чудн се она. — Нали напрапше 
кова 
по.ъе ...

— А тая ягннща не су за нас! Тая 
се извозе по бел свет. Ако не докара** V 
однекуде пак че смо с** без

,Дйде че идем, да вой не растурнм 
атър” — помисли си. 
лнока и пойдо.

Отидо до йоднуту месару, пнтуйем 
касапйете, онн кажу: може и да до- 
бийу, ама баш съг немайу: Запути се 
и другуту: ** там петото ...

Тамън се върну, а бабата ми тури 
под нос писмо оди еннатога од Ниш.

БАСНЯтол-
варме: у Лнпннско, на Боровско „Е медно време имаше н млад,ни и 

колко очеш. Имаше кой да пасе овце
те. А съг цело лето Ьи раннмо. Па и 
оне се заннатнше, пече рано да се 
мъркайу, да ме простиш. А 
мъркайу — нема и ягннща.. .

Договорили се зайците и те да посрещнат но
вата година, и това всичките на едно място. Така 
и станало. Събрали се всичките на едно място в

ягнешко... навечерието на новата година и това съвсем свобо
дно, • знаейки, че ловджиите празнуват.

щом не се
кучетата

чакат кокалите., а мечките спят. 
Всичко било весело

узе пе-шест ми-
Е, истина и тръжествено докато в 

полунощ, ненадейно, от всички страни не гръмна
ли изстрели и не залаяли кучета. Зайците се разбя
гали на всички страни.

при неколко души иай- 
ви оратим. 

и шарну па сп-
до, ама за ценуту да нс 
Върну се, узе илайвез
натога:

Поука: (Из) Заплашените бягат 
се целуват, празнуват и стрелят във възд\\\а.

— Изгледа сине и внйе тия 
си поминете ко нас: с варнвце н ре- . 
бърца!

и когато силнитепут чс

Симеон Костов

ьрдтстео Директор и 
Димитров.
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