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

на
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НА 17 ЯГУАРИ 1989 ГОДИНА СЕ НАВЪРШВАТ 40 ГОДИНИ ОТ ПЕЧАТА
НЕТО НА ПЪРВИЯ БРОЙ НА „ГЛАС НА БЪЛГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ”

НА ПОЕТА НА БРАТСТВОТОШ

Първо: социализма бождаване на човека, без 
социални/ политически и 
творчески свободи, 
върто: теорията на социа
лизма още отначало 
плуралистична и не може 
да се сведе до един мо
дел.
трябва да промовира но
во понятие за напредъка, 
различно от сегашното, а 
това, сегашното в основа
та си е общо за държав
ния социализъм и държа 
вния капитализъм. Соци
ализмът трябва да обеди
ни прогреса на знанието 
и прогреса на свободата.

тря
да определим катобва коеториод е споделял всичко онова, 

вх развитието на югославското социали- 
самоуправително общество 

Ако „Глас на българите

Преди четиридесет години, когато 
нашата народност получи печат на 
майчин .език благодарение на правил
ната национална политика на ЮКП, 
социалистическа Югославия, изправе
на пред агресията на страните от та
ка наречения социалистически лагер, 
ръководен от Сталин, преживяваше 
трудни времена.

И сега, когато отбелязваме този 
юбилей, страната ни се намира в кри
за, която обаче е от съвсем друго ес
тество. Именно сегашната криза не е

средство и процес за ос
вобождаване на

Чет-
човека, 

като идея, движение и по 
рядък. Второ: трябва 
се освободим от предста
вата си, че социализмът е 
прелом, след който всич-

стическо
се случваше, 
в Югославия” като задача първоначал-

е
Да

но имаше чрез правилно и вярно ин
формиране на българската народност 
да изобличава информбюровската про
паганда, особено от България, по-ната- 
тъшното развитие на информативната 
дейност все повече се изпълва със съ- 

пред читателя

Пето: социализмът

ко завършава и следва да 
го смятаме за процес от 
по-малко към повече со
циализъм с повече прело
ми. Трето: социализмът 
трябва да въведе понятия 
та свобода и здрав и бо
гат живот, няма свобода 
без богатство и здраве, 
няма богатство без осво-

отдържание, което 
българската народност открива пъти- 

на социалистическото строител- 
страната, отбелязва успехите,

щата 
ство в
посочва трудностите, разобличава вра
говете. Не отричайки известни грешки, 
днес трябва да се подчертае, че

българската на- 
„Глас на бълга-

тази
си роля печатът на 
родност, начиная от
рите в Югославия” чрез „Свобода” до | 
„Братство”, успешно изпълнява.Капва

Югославия? ТИТОВИТЕ ДУМИ НИКОГА НЕ 
БЯХА ЗАБРАВЕНИ

щество и пр. Общество! о 
най-сетне трябва да се 
обърне към сферата 
обмена и икономиката и 

основа да се ин-

Предпоставка за нова 
интеграция на Югославия 
е преодоляването на раз
войните методи, инструме 

„нтите на практическата

При това особено значение печатът 
нашата народност имаше в укреп- 

единството. 
подчертае? За- 

на страниците на вест

на
ването на братството и 
Защо това трябва да сена тази 

тегрира. ради това, че 
ниците на българската народност Ти- 

думи „да пазим братството и 
на окото”

политика и субектите на 
социализъм. Товаранния 

преди всичко означава, че 
трябва да се откажем 
методите на революцион- 

изхо-

Да повторя: пътят, кои 
Югославия осигур

ява изглед на развита, де 
модерно 

богата

товите
единството като зеницата 
никога не бяха забравени, 
съжаление се случва в някои други ве

ни. Именно полити-

от то на както за
мократическа,ния етатизъм, като 

ждаме от анализ на про- 
в начина на про-

и стници в страната 
ката на 
днес 
ска

организирана, 
свободна страна е път на 

социализъм»
СЮК е основа, върху която и 

печатът и целокупната издател- 
дейност на българската народност 

на настоящД-

мените 
изводство, от анализ на 
отношенията в модернпза 
цията, индустриалното и 
слединдустриалното об-

възобновен 
който ще се развива съг- 

потребностите на се бори за превъзмогване 
та криза и за нови успехи,

социалистическо самоуп-
ласно
човека.

които са
пред нашето 
равително общество.

По този начин „Братство” с досто- 
носи на първата си страницафункционерите инство

външни фактори. Днеш- факсимиле от Ордена братство и един- 
вътрешен проблем, 
водена икономиче- 

на бюро-

последица на
ство, за което българската народност 
и нейният печат упорито се бордт не

сериозно общест- ната криза е чисто 
последица на лошо

политика, разрастване

попита 
веността — от имущество,

Ние имаме хора, които 
изказват - 

повтарят фра 
събра-

с години не се
то, с което разполага, до 
мнението му по отделни 
проблеми и

с който трябва да бъдат ра- 
, го зрешени

ска тиридесет години.явно и само 
зи на рутинните

Занапред всеки фун
кционер трябва да

явно във врДзка.

области на ръко- Асен ЛАЗАРОВкратизма във всички 
водене от общината до федерацията, 

на национализ- 
внесе

начина, помия- който чрез разпалване
да запази позициите си, 

разединение между републиките 
крайниците, резултат на което ,между 
другото е и контрареволюцията в, 
САП Косово.

Така се случи щото кризисният 
разлика 

югославските

отго-
ма, за И ПО-вори

всичко/ за което ще ГЛАС НА БЪЛГАРИТЕ
•. В ЮГОСЛАВИЯ I|юЩз

те.

пе-
отриод през 1949 година, за 

сегашния,
Може би средствата 

информация
ма.система

собстве- за масова
най-много бяха такава ча
стна собственост на

Целокупната 
на обществената 
пост
рявана в частна 
ност на бюрокрацията, а 
не в основа на социализ-

сплотяваше 
и народности и върху равно* 

укрепваше братството и
народи 
правието 
единството

постепенно е претво 
собстве-

IIМ
бю- им.

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНА РОЛЯ

Разбира се, че печатът на българ
ската народност през

рокрацията.

ЕряггстВо
новогодишното интервю на Д Р 

„Борба", „Ослободженье” и
изминалия пе- ,у>(Акценти от 

Стипе Шувар на ч_.„Дело”)



.1 ,

Н АСПИ УПО СВЕТА
ИЗ РЕЧТЛ ИЛ БУДИМИР ЛОНЧЛР Ил МЕЖДУНА 
РОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ХИМИЧЕСКО РАЗОРЪ
ЖАВАНЕ В ПАРИЖ

СЛЕД АМЕРИКДЙ«5»И
БИЙСКИЯ - 
НАД СРЕДИЗЕМ<,0МО1 И 
ЕТО СФРЮ се застъпва за 

успешно и тотално 

разоръжаванезагриженост
седмицаПрез миналата 

а международните про
стра петна пад Средизем-

амерп^пскп
срути* 

лмби-

На Международната конференция за 
разоръжаване която се провежда в седалището 
УНЕСКО — Париж, участвуваха представители на 140 

Делегации на около 80 страни, всред които и 
министрите на външните

химическо
на

помористо 
военни самолети 
лн два самолета ин 
Меките въоръжени 
За инцидента, кой1’0 п 
прогеснв1шя свят предиз
вика дълбока

страни, 
па Югославия, оглавявахасили.
работи

СФРЮ подчертава нсоб 
ходимостта от спешно и 
цялостно химическо разо
ръжаване, изтъкнал на
шият съюзен секретар на 
външните работи Буди- ' 
мир Лончар. Югославия 
поздрав я ва и пицИатива! а 
па френския президент за 
свикване на конференци
ята, продължил той, като 
подчертал, че целта на та 
зи инициатива е не само 
да се реафирмира забрана 
та на употреба на химиче 
ското оръжие, но да даде 
принос успешно да прик
лючи изготвянето на Кон 
венция за разоръжаване ШЬ 
в Женева.

Югославия очаква „по-

ангажиране 
което тук ни доведе 
споразумението което ще
IЮСТИГ1ЮМ ВЪЗМОЖIЮ 
рапо да се проточат в ме 
ждународен договор, кой
то да бъде универсален, 
всеобхватен, 
недескримйнаторен и до
верчив", заявил Лончар.

литическото
иОт посрещането на Чнен Чнчеп на аерогара Белград 

ЮГОСЛАВСКО-КИТАЙСКИ ОТНОШЕНИЯ

загрмже-
сн сепост, сега помежду 

обвиняват САщ и Либия. 
По въпроса разисква и 
Съветът по сигурност към 
ООН. При това Триполи 
от арабските страни 
търси да приемат реше
ние за прекъсване прода
жбата ма невт на САЩ и 
на онези конто им оказ
ват подкрепа в натиска 
срещу Либия. .Отправен е 
п апел ма арабските пра
вителства да въведат бой
кот срещу американските 
стоки и да откажат услу
ги на американски само
лети и кораби в летищата 
и пристанищата.

по-

Съществуват условия 
за укрепване на 

сътрудничеството
ефикасен.гю-

• СССР
През миналата седмица на посещение в нашата 

страна бе Чиен Чичен, шеф на китайската дипломация Ще започне 
унищожаването 
на хемическото 

оръжие

в разговорите на дома
кина Будимир Лончар, съ

стана дума за активнос
тите на двете партии на 
вътрешен план, за проце
сите на собственото ре

са в
ход и в СЮК и ККП, ка
то и за взаимното им съ

юзен секретар на външ
ните работи и Чиен Чи
чен, шеф на китайската формиране, които 
дипломация особено вни
мание бе посветено наби- Шефът на съветската ди 

пломация Едуард Шевар- 
надзе на Междунаро тна- 
та конфереция в Париж 
заявил, че СССР ще запо 
чие да унищожава 
сите на химическото 
оръжие* което Запада пре 
ценява на около 300 хиля 
ди тона. Без оглед дали 
ще бъде сключена 
международна конвенция 

ще започне с уни
щожаването на това оръ
жие още през тази годи
на, казал той.

латералните отношения и трудничество. 
икономическото сътруд
ничество между двете 
страни. При това бе из
тъкнато, че
условия за укрепване на 
междудържавните отно
шенията и сътрудничест
вото.

ИСЛАМАБАД
Министърът на външ

ните работи на Китай в 
съществуват Центъра за стратегически 

студии в Белград изнесе 
сказка на тема „Външно-

Не искат да преговарят запа
си

Афганистанските м1; •
джахедини не са приели 
предложението на СССР 
и не искат да дойдат в 
Москва и да продължат 
преговорите за решаване 
на афганистанския проб- жахедините — оповестява 
лем. На първия замест- АФП.

ник секретар на външни
те работи на СССР и съ-

политическите 
ния на Китай в сегашна
та международна обстано 
вка" като подчерта, че 
светът днес от напреже
ние минава към разведря 
ване.

отноше-

ветски посланик в Кабул 
Юрий Воронцов това съо 
бщили водачите на муд-

нова
Китайския гост, който 

е и член на ЦК на Ки
тайската комунистическа 
партия прие и председа
телят на Председателство 
то на ЦК на СЮК Стипе ' 
Шувар. В тези разговори

СССР

«гн
усилия, СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОСТИЖЕНИЯ фат. Много по-рано обаче Карл Маркс за Балканите 

казал, че са „етнически отпадък от Европа”.
Когато в началотоДухът на БалканитеЛУСАКА

на миналата година домаки
ните определяха целта, която .може да 
дипломатически внимателно се 
градската* „среща не

А К оттегля 
базите си

се постигне, 
говореше, че бел- 

е конференция за преговори, 
но среща на добрата воля и отваряне на процеси, 
а самото нейно свикване бе квалифицирано 
„голям досег”.

Сега,

КАКВО ДОНАСЯТ УСИЛИЯТА И ИЗТЪНЧА- 
НОТО ДИПЛОМАТИЧЕСКО ТЪКАНЕ?.

катоКуба започна да оттегля 
войските си от Ангола. 
Първият контингент от 
450 войника (от общо 
50 000) преди три дни на
пусна Ангола. Най-голя- 
мото освободително дви
жение на народите в Юж 
на Африка — Африкан
ският национален конгрес 
(АНК) оповестил, че в 
знак на мировото споразу 
мение в региона ще отте
гли своите бази от Анго
ла. Това той прави с цел 
неговото присъствие да 
не послужи на режима в 
Претория като изговор 
за блокиране или забавя
не на започналия миров 
процес.

Когато един път духът тръгна от Аладиновата 
лампичка, балканското сътрудничество — както ка
зва един от нейните упорити строители в югослав
ската дипломация — е Дълъг процес, усилен труд 
и изтънчаио тъкане, което налага да се „държи на 
огъня" всичко което може да се постигне като общ 
знаменател на шестте страни.

в навечернто на второто работно заседа
ние ла високите пратеници на дипломациите — 
местник-министрите на външнте работи 
месец ще се срещнат в Тирана —
„установения ДУХ в Белград”, 
която

за-
през този 

се изхожда от
като солидна основа, 

под въпрос, питоне се слага 
нея се съмнява.

Разбира се, балканското

пък в
В международните отношения 

сензации всеки час. Но, ако нещо добре е напра
вено тогава това е успехът на Югославия когато 
през февруари миналата година в белградския Са- 
ва център организира среща на министрите на вън
шните работи на балканските страни./Никой, стру
ва се, не може да се скара както това могат 
направят съседи. На нашия полуостров това поне 
е добре известно.

Iне се случват
мултиратерално сътру- 
идея на късните осем- 

се, че нейната физи-
дничество не започна от тази 
десети години. Но, казало би 
опомня е изменена.

През първите години на този век, па след 
през тридесетите се правеха опити 
съюзи между държавите. Формалните 
ваше да надделеят и несъгласията 
психологическа неподготвеност.

В този

това 
за създаване на 

връзки тряб- 
и духовната и

да

Неотдавна шиитският политик в Бейрут Набих 
Бери предупреждаваше, че „не ще се позволи.бал- 
канизация в Ливан", а тези думи, като степен 
опасност за положението в своята Организация за 
освобождение, на Палестина ползуваше и Ясер Ара-

която пое, тл У Ша Балканската антанта,
която през 1934 година сключиха Гърция Турция
Румъния и Югославия. Албания (вече в ’ УР
Италия) не е ни повикана, а България
да подпише понеже не искаше да се откаже

на
съюз с 

не искаше 
от то-
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РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ ма т,
твото н. МОК НА сега, южноЖК^ юж^оморав3скиДре™онА МЕЖдУйБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ек в

Не бива да се позволи сегашната реформа 

да доживее съдбата на предишните
Предложени

кандидати
• НАЙ-ВАЖНАТА ЗАДАЧА НА СК И ВЪВ ВСЯ- нето на реформеките це- 

КА СРЕДА ДА МОБИЛИЗИРА ТРУДЕЩИТЕ СЕ В 
ПРОВЕЖДАНЕ НА СТОПАНСКТА РЕФОРМА, НО И 
ЗА БОРБА СРЕЩУ ОНЕЗИ ОКАЗВАЩИ СЪПРОТИВА 
— КАЗА ПРЕДРАГ ЖИВАНОВИЧ

НанаРаПредсеНХлсатвГо ^атГнТсГс^б^'

Гф “е'„Г°бГ"с“™ “*
"та™ Ц““»'- •»»,<< н. Стопанската
ическия съюз в Южно- камара в СР Сърбия 

моравски регион, състбя- ЪР я‘
ло се на 10

ли.ние
Предраг Живанович, 

член на Председателство
то на ЦК на СКС, най-на
пред подчерта, че - сега 
най-важната задача на СК 
е във всяка среда да за
познае и мобилизира тру
довите хора и граждани
те в провеждане на стопа
нската реформа и в рещи 
телна' борба срещу онези 
сили, оказващи съпроти
ва. Той, се застъпи за ут
върждаване на отговор
ност на отделни лица и

Лесковац, краят на декември 1988 г.

Доколкото през 1989 го-
януари тази 

година в Лесковац, е 
правено евидентиране 
кандидати за членове 
Председателството на Со-

За всички кандидати 
мнението е единодушно и 

на те имат силнД подкрепа 
на .на комунистите, трудещи 

те се и гражданите от 
Южноморавски регион. 
Изнесено е мнението, че 
с избирането на тези дру 
гари ще се обезпечи си
гурен път за провеждане
то на стопанската и обще 
ствена реформа. Защотос 
досегашните си дейности

седателството на МОК на 
дина не се осъществят СК в Южноморавски ре- 
копкретни резултати Ъър- гион, и повече членове на 
ху стабилизиране на сто- Председателството и изве 
панството, сериозно щебъ ‘ стни стопански дейци в 
дат разклатени реформни Южна Сърбия, посочиха 
те сили и застрашено еди бройни,, твърде сложни за 
нството, което на стопан- дачи, които трябва да се 
ската и обществена рефо- осъществят. Най-важна-

на-

циалистическа федератив 
иа република Югославия 
и за Председателството 
на Социалистическа 
блика Сърбия.

репу-
рма сме постигнали.

Тази оценка е изнесена
оценка е, че комунис

тите в тази част на Сър
на разширеното заседание бия дават безрезервна по 
на Междуобщинската ко- дкрепа на ПК на СК в 
нференция на СК в Юж- Сърбия при осъществява- 
номоравски регион, на ко- нето на предстоящите за
ето се разговаря по зада- - дачи и изтъкват, че не 
чите на СК в осъществя- бива никак да се позволи 
ването, на предстоящата сегашната реформа да до- 
реформа. В работата на живее съдбата на преди-

органи, които не желаят 
да провеждат договорени
те заключения.

Трябва обаче да бъдем 
търпеливи — изтъкна Жи

Евидентирани са следни. 
кандидата: Сло- 

бодан Милошевич,
те шест

пред
седател на Председателст 
вото на ЦК на СК в Сър
бия, Петар Грачанин, пре 
дседател на Председател
ството на СР Сърбия, д-р 
Богдан Трифунович, пред 
седател на Председателст
вото на Републиканската 
конференция на ССТН,

кандидатите са се потвър
дили като 
ни борци за минаване на 

осъ-

последовател- ванович — и да запазим 
онези хора, които не раз
бират същността на ре- 
формните решения, но съ 
щевременно и крайно ре
шителни към онези сили, 

Комунистите изразяват които не желаят да при- 
и голяма загриженост, по емат промените,- понеже 
ради неединството в стра техните ‘ досегашни пози- 

В уводното изложение ната. Считат, че това най- ции биха били застраше- 
Славко Костич, изпълни- непосредствено се отразя- ни. 
телен секретар на Пред- ва и върху осъществява-

пазарно стопанство, 
ществяване на по-голямо 
единство в 
САП Косово и СФР Юго
славия, укрепване на бра
тството и единството

СР Сърбия,
заседанието участвува и 
Предраг Живанович, член 

. на Председателството на 
ЦК на СК в Сърбия.

шиите.

и
запазване на авторитета 
на Югославия в междуна
родните отношения- </

Душан Чкребич, член на 
Председателството на ЦК 
на СЮК, д-р Борисав Йо- М. М. Жйвановч подчерта, че 

реформата не започва от 
1 яунари и не приключва 
в края на тази годи
на. Целта на реформата 
е,_ добави той,' не да жи
веем от социални помо
щи, но всеки, който е 
способен и който има съ
ответното знание и квали 

и Херцеговина, Косово и фикации да бъде включен 
Черна гора. В работата на

лентие Попович и съвре- Изнесени са и някои до
менната югославска обт;це пълнителни теми: за кон- 

действителност". ституционността и консти 
туЪщонното устройство.

В ОРГАНИЗАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТА В НИШ 
НАУЧЕН СИМПОЗИУМ

„Милвнтие Попович и съвременната 
югославска обществена действителност"

• С УЧАСТИЕ НА НАД ПЕДЕСЕТИНА ПРОФЕСО 
РИ, НАУЧНИ РАБОТНИЦИ И ИЗТЪКНАТИ ОБЩЕ
СТВЕНИ ДЕЙЦИ

На 12 и ГЗ януари 
Ниш в организацията 
Нишкия университет, а в 
рамките на ознаменуване-

ствена
..Делото и мисълта на М.

Попович са интересни и 
актуалнй днес, понеже 
той пръв сочи за етатиз- 
ма и бюрократизма в съв
ременното социалистиче
ско общество, пазарното 
стопанство и федерация
та и федерализма, на ко
ито теми са изнесени най-

В симпозиума участву
ваха учени от СР Сърбия, 
СР Македония, СР Босна

в процеса на труда с пьл- 
симопизума участвуваха ни капацитети и с разпо- 
и някои изтъкнати обще
ствени дейци от СР Сър-

то 75-годишнината от ро1 
ждението на Милентие По 
пович, се организира вто
ри научен симпозиум „Ми

лагаемите средства.
— За съвкупната поли 

тическа обстановка в стра 
ната, а и в Сърбия, лзклю 
чително значение имат 
промените на Конститу
цията на СР Сърбия. 
Проблемът в Косово на 
стана — добави Живано
вич
изостана политическа акт 
ивност на СК в Косово, 
па албанските национали
сти и сепаратисти изграж

в
на

бия-
Ст. Н.много научни съобщения-

определени разликите в становищата за положени
ето на сърбското и хърватското малцинство в Ру
мъния е само един всред примерите.

гавашните си териториални претенции. Бързо 
твърждава че рецептата не е дала голяма полза, ма- 

английската дипломация тогава я считаше 
за Европа", а лондонският „Таимс 

че „благодарейки на крал Алексапдар 
станали по-мирнн отколкого и, да с 

60 години)”.
Дори и много по-късно, а в съвсем по-инакви 

обстоятелства^скдаоченият^Балканскг^^пакт^^ менаду

както тази правова деликатност 
че и до

се по-

кар че 
като „школа Охрабрява обаче чувството, че Балканите сега 

никак ме са херметически разделени и че изостават 
зад европейските процеси. Ако 
ца своя юг тогава и полуостровът влияе на

Ако от Белград потече подтикът, който след 
като министрите се събраха престана да бъде само 
Югославска грижа и амбиция —

обща взаимна отговорност, па ако в Сава

поради това, че
бе убеден, 
Балканите са

континентът влияе 
него.

през изтеклите
даха своите становища въ 

обстоятелството довече автоматичес- рху
промени да не се дойде.

Накрая на' изложението 
си Живанович' изтъкна, че 
отделни лица в Косово и 
занапред оказват съпроти 
ва на заключенията от 9- 
ото и 17-ото заседание за 
стабилизиране на обстано 
вката в Косово. Инсисти- 
рането върху отговорност 
за сегашната обстановка в 
Косово трдбва да се про 
веде спешно, добави той 
изтъквайки, че това тря
бва да бъде направено на

Югославия, 
зо е 
рича
формално

Балканският процес през

на- ки стана
центъра са и закърглеии диагнозите, днес е видима ■ 

' съвместната задача,за осигуряване на континуитег 
политически диалог с възможно ио-

„успиен”
Лео Матес — макар 

не е отказан.
днешни дни

иа започналия 
голямо практическо сътрудничество всякъде къде-1988 е съвсем по-

то това е възможно.
В целокупния този контекст, новият балкански 

момент негови блокови стлани

, което еинакъв. зки" укрепва доверието
същинско доближаване

дойде до по-значи- 
наследство”.. Кол- 

климат, никой 
_ наследени от

„С близки връ
основното условие 
съседите. Тъкмо 
телно решаване на 
кото и хубаво да се 
не казва, че балканскит 
далечни времена, но съ разплетени
магически са ^ремахнатц реките на решаването.

от тях се виждат Р ската прак-
Н^-новият на миналата година, ере

тика през последни Николае Чаушеску

на
за дух при това е и.

(по две) да търсят общ знаменател там където тря
бва повече да се чувствуват собствените интереси 
или — да кажем — по този път вече и Албания се 
въвежда в Европа. Това е и оправдание

тогава може да 
„балканското
говори за новия 

проблеми и пости
жение.

Просто казано, в света все повече се размахва 
регионалното сътрудничество,, не заради политичес
ко прегрупиране — в което трябва да се убедят и 
участниците и наблюдателите но заради по-при- 

решаване на - несполуките. Това се отнася и 
до Балканите.

авто-и по-късно —
или че на

правия начин, а това всъ
щност значи, че отговор
ността трябва да понесат 
идеолозите на контрарево

повечето

в
родно

щата на
Букурещ, за която
съобщение — У3«ава^ разГовор, 
председател, че е вод

люпията.Б. Е. (Д- К.)
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гггнл КнЖ
• СЛОЖЕНА ЛИ Е ТОЧКА НА „СЛУЧАЯ ДИМОВ”?|

СБОГУВАНЕ С 

ДОСЕГАШНАТА ПРАКТИКАСКЪСВАНЕ С ПОГРЕШНИЯ 

МЕТОД НА РАБОТА. ос па Председателството 
(Даика поради 
пост, а Стаменко поради 
това, че заема други от
говорни обществени фун
кции) да бъдат заменени 
с нови

Общин
ския комитет на СК в 
Босилеград неотдавна ут
върдиха и приеха Опера
тивна програма за задачи 
те па комунистите в осъ
ществяването па 
ската и обществена 
форма. Същата пра 
палата
мст па разискване и на 
съвещанието със секрета
рите на първичните пар
тийни организации и спо
ред заключението па Об
щинския комитет, въз ос
нова па тази програма до 
края на февруари всички 
първични партийни орга
низации ще изготвят съот 
нетни програми за кон
кретно действуваме и с 
уточнени задачи и актив
ности.

На заседанието члено
вете на Общинския коми 
тет сумираха резултатите 
от разискванията в пър
вичните партийни органи
зации във връзка с кад
ровото обновление. След 
всестранни разисквания, 
те приеха предложениетео 
на Председателството си 
според което Даика Пене 
ва и Стаменко Пенев, и 
двамата досегашни члено

Членовете на нсактив-

ДАДЕ ОСТАВКА

С последното заседание на Общин
ския комитет на Съюза на комунис
тите в Димитровград на 28 декември 
1988 година, надяваме се, е сложена 
точка на „случая Димов". Искали или 
не, не може другояче да се окачестви 
упоритото, непринципно, неаргумеити- 
рано, с една дума некомунистичсско 
поведение на Димов с цел да натрапи 
на сегашния състав на Председателст
вото на ОК на СКС, както и на Об
щинския комитет на СКС, да продъл
жи и зайапред с неговия метод на 
форумна работа и опит за разплата с 
отделни ^ора, или трудови организа
ции, които по един или дуг начин не 
му се нравеха. •

членове в Предсе- 
Райко Вла-

стопаи-
„БАЛКАН-КОМПАС” Е СЛМО ЕПИЗОД дателството, а 

дев, (също поради
членство в 

По-

рс-
неак-мл-

седмица бе пред- тивност) от 
Общинския комитет, 
край това съгласно ста
новищата на 17-то заседа- 

ЦК на СЮК, чле
новете на ОК 
град, дадоха подкрепа на 
предложението на Пред
седателството на МОК на 
СКС в Лесковац, Данка 
Стоянова, която също та
ка заема други обществе 
ни постове, да бъде заме
нена с друг член в Меж- 
дуобщииската конферен 
ция на СКС в Лесковац.

Евидентирането и пред
лагането на нови членове 
първичните партийни ор
ганизации, според предло 
жението на Комитета ще 
извършат до средата на 
настоящия месец, а изби-

Че „Балкан-Компас" е само епизод 
п стремежа да се даде право па граж
данство на неприемлив метод на ра
бота в Съюза па комунистите от стра
на на Младен Димов, показаха послед
валите събптПя. Вече па 20 май 1988 

Общинския

пие на
в Босиле-

годниа, па заседание па 
комитет на СКС, макар че в дневния 

Младен Дирел били други въпроси, 
мов, на
внесе и точка за

всяка цена настоява да се 
„Балкан-Компас". Оче 

загубил компас, Димов искал 
ОК на СКС да се за

видно, 
да натрапи на 
нимава само със себе си, да се разпла-

и затова се пало-ща с отделни хора 
жило да му се отнеме думата.

И в разговор с работната група 
Димов изнел, че във връзка с „Балкаи-

на ОК на 
слепота", 

политиката па

В това число на първо място бив
шият председател на ОК на СКС Ди
мов беше* взел на прицел „Балкан-Ком
пас”, най-успешната трудова организа
ция в общината.

Преди това, води почти в същия 
стил и словесни престрелки с първич
ната организация на Съюза на кому
нистите в митницата и пр.

Компас” Председателството 
СКС проявява „политическа 
„върши ревизия 
СЮК", „прикрива нечисти вещи” ... и 
тем подобни изрази, присъщи на ези
ковия му арсенал. Подобни квалифи
кации тбй употребява и при други слу- 

когато нещо не съвпада с 
схващания и разбирания.

па

рането, съгласно уставно
то решение на едно от 
поредните заседания на 
Общинския комитет.

пего-чаи,
внте

М. Я.НЕАРГУМЕНТИРАНИ И НЕПРИНЦИ- 
ПНИ НАПАДКИ ДАЛИ САМО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ 

ПОСТ? *
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР В ДИМИТРО 
ВГРАДВ информацията на работната гру

па, създадена с цел да изучи случая 
е посочена част от „арсенала” от неот- 
мерени и груби квалификации, с ко
ито си служи Димов в разплатата и с 
някои членове на Председателството 
на Общинския комитет на СКС. Тъй 
като не искали да приемат неговия ме
тод на действуване той още на 18 май 
миналата година се „отлъчил' от ста
новището на Председателството кога- 

обсъждала информация на ра
ботна група за „Балкан-Компас".

. Въпреки
за такова заключение, 
дел, че там имр сериозно нарушение в 
разпределението в полза 
доходи, за сметка

В информацията на работната гру
па беше изнесено, че Младен Димов е 

Устава на СКС (чл.- АКТИВНИ ВЪВ 

ВСИЧКИ ОБЛАСТИ
дошъл в разрез с 
31) и сходно на това предлага да бъде 
освободен от Председателството на ОК 
ца СКС и от Общинския комитет на 
СКС, а той сам си подаде оставка 
членство в ЦК на СКС.

на

С 22 гласа ЗА, 7 ПРОТИВ и 3 ВЪЗ
ДЪРЖАНИ беше прието предложение
то на работната група. Не помогна 
много ни изповедническото изказване 

нямало доводи на Димов, че е дете на паднал боец, 
Димов твър- че е привърженик на политиката на 

СЮК и тем подобни. Последното оба-

Бойците са все още по
литическа сила, в нашето 
общество, която в днеш-

насяща се до дребното 
стопанство и начина на 
който то е представено и 
запланувано. Според тях 
частните магазини са от
крити без какъвто и да 
е план, без зачитане по
требите на гражданите.

Говорейки за материал
ното положение на свои
те членове бойците изтък
наха, че принадлежности
те на повече от тях са 
скромни и минимални и 
затова търсят да бъдат

то се
ните условия значително 
влияе върху стабилизаци
ята на нашата

че
система, 

изтъкна в доклада за пре 
дстоящите задачи предсе
дателят на Общинския от 
бор на организацията на 
бойците в Димитровград
ска община Йован Йелен 
ков, на заседание прове
дено към края на мина
лата година.

Разисквайки върху 
чета за едногодишната 
работа, бойците от общи
ната енергично се застъпи 
ха за всеки вид отговор
ност и на всички, незави
симо от поста на 
се намират. Затова

на личните че твърдение той сам опровергаваше с 
на . акумулацията, непринципното си поведение, с неаргу- 

независимо от трудовите резултати, че ментираните нападки и нагрубяване на 
там с години не се провеждали стано- свои другари, също членове на СК, с
вищата на ОК на СКС, че уж. ставало Които трябва да работи и сътрудни-
перфидно отчуждаване на обществено- чи. Това беше станало невъзможно в

атмосфера, която беше създал Димов 
откак се изкачи на високи постове в 
общината.

то имущество и е суспендирано /само
управлението ...

Без много да му мисли, Димов из
дигнал предложение в „Балкан-Ком- Някои дискутанти 

, пас" да се въведат временни мерки, да
се разпуснат партийната организация’ , беше „все и вся” в 
и работническия съвет, а директорът възбуждане на следствия 
да бъде сменен.

На заседанието на Председателство
то във връзка с изнесената информа-г

от- поне на равнище на соци 
алнитесиповдигнаха и принадлежности. 
Като най-изразителен при 
мер бе изтъкнат 
на Никола Миков

други въпроси от времето, когато той 
Димитровград: 

в „Циле”, 
Градня",» „Тигър" и др. трудови орга

низации, а после 
мало

случая 
от се

ло Барйе, който своевре- 
мено дал имота си на 
„Сточар” за да 

търсят да се реализират йздържка. Сега 
всички приети становища, 
с оправдана загриженост 
критикуват

страната. Остро крити-' 
кувайки ндкои неактивни 
членове в своите редове, 
бойците отправиха 
критика и към

1„
койтосе оказало, че ня- 

основание за такива действия. 
Общинският комитет на СКС

те получавация се изказали и мнозина други чле
нове, които не споделяли мнението на 

1 Димов, но той кораво отстоявал на
| своето. След гласуването — от осем ' се занимава Съюзът на 
! присъствуващи членове на Председа

телството — седмина били ЗА приема
не на информацията на работната гру
па с предложените мерки, а само Ди
мов бил ПРОТИВ. Дори се заканвал и

сло- търси да 
имота, защото 

„Сточар” получава 
нови у.ннара, а то

ва за него и неподвижния 
му син е недостатъчно. 

На заседанието

жи точка на този въпрос, защото има 
много по-важни въпроси, с които да 

комунистите 
но Тъй 

най-малко 
само

си вземе
от

положението 38 350
в Димитровградска община, 
като Димов не прояви ни 
самокритичност, кой/ знае дали 
„освобождаването” е достатъчна мярка ?

в

присъс- 
твуваха и председателите 
на обществено-политиче
ските организации и Об
щинската скупщина.

остра 
проекто

плана за развитие на об
щината прф 1989 година, 
особено на онази част от-

Матея Андоновс ЦК па СКС.

А. Т.
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ОТ СЪВМЕСТНАТА СЕСИЯ НА
ПГ1 НК|II 31 а 1 в ■■■ ЩИНСКАТЛ СКУПщина в Босилеград

РЕСУРСН “Я НД С0ЮВЕНШ
ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
ЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

НА ОБ

Наемите са още далеч зад 

икономическата ценаЯ . 
|1§

и

На проведената към
края на миналата година 
съвместна сесия 
щинската скупщина в Бо 
силеград, Делегатите на 
трите съвета обсъдиха и " 
приеха резолюцията за 
обществено -

От Началото на тази година “наемите . се увелича
ват със 150, а от юни с още 84 на сто __ Увеличена
цената и на превоза

ШЖтна Об-

Членовете на Изпълни- 
' телния съвет на Общин
ската скупщина в Дими
тровград към края на де
кември, се съгласиха (с 
един щас против) наеми
те от началото на 1989

с по-големи заплати. В по 
дкрепа на това говори фа 
ктът, че субсидии за нае
ми ползуват само 10 на 
сто от живущите в обще 

.ствени квартири. От този 
факт се ръководеше и 
членът на Изпълнителния 
съвет, който бе против 
предложеното покачване. 
Той. именно, се изясни за

икономичес
кото развитие на община 
та през настояУцата годи
на, основите на данъчна
та политика и редица дру 
ги облагания, решения и 
договори.

'

- година да бъдат увеличе 
ни със 150, а, от първи 
юни с още 84 на сто. По 
този начин през тази го
дина наемите трябва да 
достигнат ниво от два на щината 
сто от

Босилеград

товото устройство, с ка
питаловложения над 36 

към милиарда динара. От тях 
ОС СПАСКО СПАСКОВ, най-много 
обосновавайки развойни
те насоки

вниманието. Впрочем то
ва и не изненадва. Защо-Председателят на Из

пълнителния съвет предложението на Скуп- 
на Самоуправй- 

общност за жи
лищно стопанство, която

то с оглед на това, че и 
са запланувани настоящата година ще бъ 

в областта на по-нататъш де обременена с 
на . ' общината ното развитие на селско

то стопанство — около 27

ревалоризираната телната 
стойност на жилищния 
фонд в общината, която предложи наемите да бъ- 
сега възлиза на 12 824 272 
566 динара. Наемите, кои-

редица
затруднения, използване
то на собствените ресур
си ще бъде от голямо зна 

няването на овцефермата чение. А тъкмо тази об- 
и обезпечаване на съотве

през настоящата година 
между другото подчерта, милиарда динара. Попъл- 
че същите се

дат увеличени с 360 на 
сто. (Той иначе живее в 
собствена къща).основават 

главно в три развойни на
соки: в областта на сел-

то сега се заплащат, са
ласт в Босилеградска об-

тни площи за произвеж
дане на храна за овцете, 
ще бъде в центъра на

Изказвайки своето недоволство, че предложе
нието на Самоуправителната общност не е прие
то, секретарят на тази общност Небойша Ива
нов изтъкна, че по този начин обществото губи

значително

щина има свой шанс, от
делно в областта на жи
вотновъдството. В област-

ското стопанство, индус
трията и в комунално-би

та на индустрията главна 
та активност ще бъде на^ 
сочена, към по-нататъшно 
доизграждане на вече по
строените 
ни цехове, 
то,
ви смени

пет стари милиарда динара, 
ще се отрази върху поддържането и поправкатаБОСИЛЕГРАД: ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОН

ФЕРЕНЦИЯ НА ССТН
което

на съществуващите сгради, някои от които „май- 
етори" са видели когато са построени. Такива са 
двете сгради зад сградата на Общинския коми
тет, а има и много други.В духа на Деветото 

заседание на ЦК на СЮК
производстве- 
разширяване- 

им въвеждане на но- 
и оборуд

ване. Капиталовложения 
от над 3 милиарда дина
ра са запланувани в об
ластта на по-нататъгйното 
комунално-битово устрой 
ство на общината. Тук 

ОК главно внимание ще бъде 
посветено върху по-нататъ 
шното модернизиране на

Освен за наемите, Из
пълнителният съвет прие 
решение за покачване це
ните на превоза с 31,2 на 
сто вместо предложените 
50 на сто от „Ниш-екс- 
прес". Както и досегаш
ните покачвания и това е 
в пряка зависимост от 
цената на бензина и най- 
вероятно след оповестено-

сравнително> малки, да не 
кажем минимални. За

Два въпроса имаха до 
миниращо значение на пр

на дело оживотворява ре
шенията на Съюза на ко-

един квадратен метър жи 
лшцна площ, ползуващи
те обществени квартири 
заплащат 290,60 динара 
или за квартира от 50 
квадратни метра 14 530 ди 
нара. С двете приети уве
личения за същата квар-

оведеното през миналата мунистите 'за разтоварва- 
седмица разширено засе- не на стопанството. Сигу- 
дание на Общинската кон рно е че примера на 
ференция на ССТН в Бо- на ССТН трябва да по- 
силеград: плановите пую- следват и останалите об-
ектодокументи за общесг ществено-полш ; су пътната мрежа, жилищна

раз бекти. Впроч* ь:а у зва та политика, електрифика 
•^'►гзви- цията й ^ подобряването

вено-икономическото 
витие на общината през 
настоящата година и ре

тира наема ще излезе на 
66 480ги задължава. динара. От друга 
страна квартируващите в 
обществените квартири в

то ново повишаване цена 
та на бензинана ПТТ връзките.щата от Деветото заседа- и превоза 
ще „скочи" с още някой 
процент.

ализиране на оперативна- ние на цК на ск на Сър. 
та си програма за рацио
нализация-

Когато става дума 
за реализирането на опе
ративната програма за ра
ционализация, 
те на Общинската конфе , 
ренция единодушно прие
ха предложението на Пре 
дседателството си за 
маляване броя на делега 

77 на 39 както и

Димитровград са главно А. Т.М. Я-бия. М. Я.

Каква е' съдбата на становището на Председа
телството пет-шест месеца по-късно?

Първичната ррганизация на СК в бившия сек
ретариат за стопанство и финанси (този секретари
ат и секретариата за обществени дейности и общо 
управление през октомври се обединиха в един сек
ретариат) по въпроса не е разисквала. Не е рази
сквала и след обединяването на секретариатите. За ' 

Спаско Спасков, председател на ИС на ОС в работата на инспектора по пазара е разисквал Из- 
Босилеград: — В работата на инспекииге, включвай- пълнителният съвет на ОС и самоуправителният ор- 
ки и на инспектора но пазара има слабости, но те ган в Секретариата. Спаско Спасков, председател на 
не са такива та да се търси отговорност или сме- Изпълнителния съвет на Общинската скупщина в 
няване ■ ^ Босилеград неотдавна ни каза: — Разисквайки за

укрепване на законността и за' действуването на

ПО СЛЕДИТЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА

„ИНСПЕКТОРЪТ 

ПРЕКАЛИШ ОЧЕРНЕН"
делегати-

на-

тите от 
числото и членовете на 
действуващите в рамките 
на Конференцията

отбори и комисии.
сек-

На проведеното през юли миналата година 
седание на Председателството на ОК на СК в Боси- инспекциите в общината, включвайки и за работата 
леград бе прието заключение според което за рабо- на инспектора по пазара. Изпълнителният съвет е 
тата и прведението на общинския инспектор по па- на становище, че в действуването на инспекциите 
зара Любен Богословов да разисква първичната ор- има определени пропуски и слабости, но че те 
ганизация на СК и самоуправителният орган в Се- са толкова загрижаващи та от някого да се търси 
кретариата за стопанство и финанси към ОС в Бо- отговорност или да се смени. Полагаме усилия, до-

направи по ини- бави той, особено след" реорганизирането на орга- 
в бившаУа ните на управлението слабостите да се премахват.

Подобно е мнението и на самоуправителпня

за-ции,
Вместо досегашните 9 ко 
ординационни отбори за
напред ще действуват 3, 

9 секции 4, а вме 
досегашните 2 коми- 

действува само > ■

1
НСвместо 

сто
сии ще 
Покрай това делегатите на 
ОК на ССТН в Босилеград 

занапред 
на Конфе-

силеград. Председателството това 
циатива на първичната организация 
ООСТ „Слога” и на гранично-пропусквателния пункт

Рибарци По-конкретно казано членовете па СК орган.
ппопусквателния пункт с.а изтъкнали, ’че „ни- ’ Без оглед различните становища (истината е са- 

1 У пазара не изпълнява .задачите си, че мо една), учудващо действува безучастното
целокупната търговия в Еосиле- ношение на първичната партийна организация и в 

„„ „р ппи контролирането на магазините, особе- бившия, и в сегашния секретариат. С такова пове- 
ГР Д' ппрбното стопанство едни работници тормози, дение тя трудно ще изпълнява ролята си в укреп- 
а°друш толерира". При това са потърсили той да нането на закоиостта, т.е. основното си задължение.
бъде сменен от тази длъжност.

взеха решение 
председателят 
ренцията, да не получава 

бъде
С това и1 Соци-

на
ла от

личен доход а да спекторът по 
' е изкомпрометиралволонтер. 

алистическият съюз, като
най-широк фронт на орга 
иизираиите социалисгиче 
ски сили не само че раз
движва инициативи, но и
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тшгшгш1ДСТВ0ШЕЕЕЕстопанство ПОПРАВКАСТОПАНСКАТА РЕФОРМА II НАШИТЕ (МАЛКИ И ИЗОСТАНАЛИ) ОБЩИНИ

Каква е действителната готовност? В миналия брой па ве
стника в статията на 6
страница под заглавие В 
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБ 
ЩИНА В 1989 — ЗАПОЧ
НАТОТО ПРОДЪЛЖАВА 
е допусната грешка. Име
нно на

че па този! 
понестопанската рсфор- с известно,Едно с да се декларираш заНа въпроса съществува _

ли*в общината готовност ма, а свъсем друго н много .по-важно е да оъдеш ю-
тов (значи: способен сн,н имаш условия) ДН ее оклю* 
чнш успешно в провеждането й. Според логиката 
политическата инерция нашите малки

план са направени 
начални крачки. Получава 
се впечатлението, че и те- 

разби-
за успешно включване в 
стопанската реформа пре 
дседателят на ОК на СКС 
в Босилеград Иван Васи- общини са „големи борци" за реформата, по едва ли

могат да кажат, че са готовП да се включат успешно

цифрите за капи
таловложенията в „Дими-

па
зи общини не сс 
ра достатъчно духът 
реформата. Към края ,,а 
годината общинските ску 
пщипи приеха класически 
„резолюнни" настояща 

/ та година, а ио-близо до 
духа па реформата щеше 
да бъде ако общините бя-

п изостанали
на тровград”, ч „Братство", 

„Циле", „Градня” и „Бал
кан" .е трябвало да бъдат 
придадени още по три ну 
ли: така вместо 72 000 ди
нара за нови съоържения 
в „Братство" — е трябва
ло да се отпечата — 
72 000 000, динара, за ре- 
коисрукция на „Гацино- 
то" — вместо 600 000 —

лев в новогодишното» си 
пнтервю на нашия вест
ник даде следния отговор: *

в нея*

Ето няколко аргументанали общини, понеже там, 
повече4 от другаде, е 
сила политическата 
ма винаги да сс говори за 
положителното, а отрица
телното да се споменава 
„попътно", дори п когато 
обратната посока па пре
веса е видима с просто 
око.

„Съществуващите 
в общината се трансфор
мираха в една трудова ор • 
ганизацня, трудовите еди
ници работят в рамките 
на големи системи („Зеле 
Йелкович", „Здравйе", ЕИ, 
„Електробосна”), с което 
е създадена предпоставка 
те успешно да се вклю
чат в реформата. Същес- . 
твуват някои неизвестно
ст, преди всичко в об
ластта на законопредписа 
гшята и считам, 
чки трудности 
ще решаваме. .Без оглед, 
че има и известни отпо
ри обща готовност на тру 
дещите се за включване в 
реформата 
ва”.

ООСТ в в подкрепа па това твър-» 
дог- дейно. Тези дйи па сьюз 

равнище официално бено ха обявили какви програ- 
щс подпомагат с обще 

стосни средства и да ут- 
„праиила на ш ра-

нодчертапо, че изостанали 
те републики н 
обективно не са гоговн за

миКосово

трябва да стои 600 000 000. 
При „Свобода" — вместо 
15 200 — трябва да стои 
15 200 000, в „Димитров
град” — вместо 20 000 000 
— трябва да стои — 
20 000 000 000

пърдят
та".успешно включване в ре

формата. Ако това е ва
лидно за тях, още пове- НЕОБХОДИМА Е ЖИЛА 

ВА БОРБА ЗА РАЗВИТИЕ
ТО

идинара,Общините правят мал- тнт.ко или нищо, за да по- 
собствените

че ВС11- 
попътио нуляризират 

сп възможности, ресурси 
и предимства. Занапред 
това ще бъде твърде нео
бходимо, защото големите

СУРДУЛИЦА

РАЗШИРЯВА 
ЦЕХЪТ НА 
„К1НЦАНА"

СЕ
предприятияСИСТСМИ II

щс идват тук не въз ос
нова па политически дире

съществу-.

самоктпви и връзки, а 
ако виждат някакъв ин-Без лакировкп в реформатаВ краткия отговор на 

Василев лесно се забеляз
ва превес на 
ното" над „отрицателно
то", относно от него лес
но'се, прави извод, че сто 
панството в общината с 
готово да се включи ус
пешно в реформата. Наи
стина „съществуват извее 
тни трудности и отпори", 
но те . ще се преодоляват 
„попътно". За'да не ни се 
припишат зли " намерения, 
веднага подчертаваме, че 
такъв или подобен отго
вор може да се очаква 
едва ли не от всички чел 
ни ръководители във вси 
чки наши малки и изоста

тсрес за себе си.
Специалистите преценя

ват, че единният югослав
ски пазар и пазарната ико 
момпка могат и да у вели 
чат разликите между раз 
витите
краища. На съюзно и ре 
публ и канско равнище ве
роятно ще се вършат ко
рекции в полза па изоста 
палите, но и неразвитите 
общинц ще трябва мно
го по-жилаво да се борят 
за развитието си. Затова 
реалното наблюдаване и 
оценяване на нещата не
пременно трябва да изго 
пи лакировката, която е 
пуснала дълбоки корени 
в нашите общини.

Обувната фабрика „Ко- 
щана” от Враня има два 
цеха в Сурдулица, в кои
то се произвеждат дамски 
обуща и спортни обувки. 
В цеховете работят 600 
работника.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО И ГО 
ТОВНОСТТА НЕ СА ЕД 
НО И СЪЩО

Определението на трудо 
внте*хора и предприяти
ята в нашите общини за 
стопанската реформа е 
безспорно, но -едно е да 
се декларираш за рефор
мата, а съвсем друго и 
много по-важно е да си 
готов да се включиш в 
провеждането й- Нашите 
малки и изостанали общи 
ни сй „големи борци" за 
реформата, но едва ли мо 
гат да кажат, чб са гото-4 
ви да се включат успеш
но в нея*

чс е валидно за малките 
и изостанали общини. Се
тне, колко в тези общнци 
се знае за съдържанието 
н особеностите па стопан 
ската реформа, относно За- 
пазарната чикономика? Ма 
лко или нищо. Не,,не под 
ценяваме хората в тези 
общини, особено икономи 
стите, юристите и етбпап 
ските ръководители. Па
зарната икономика за нас 
е толкова ново нещо, че 
се налага да я изучаваме 
от „а". Това се отнася 
най-вече за общинските и 
стопанските • ръководите
ли и за партийните и Си
ндикалните дейци. Не ни

„положител

и изостаналите
Тази година ще бъде

разширен цехът за дам
ски обуща. Според думи
те на Зоран Йованович, 

ди-заместник-генерален 
ректор на „Кощана" 
граждането на новото ха-

из-

ле ще започне с първото 
разхуоавяване на времето 
и ще бъде завършено за 
95 дни. В разширяването 
на цеха ще бъдат вложе
ни 509 милиона динара.

К. Г. с. м.

ЗАЩО Е ЗАКРИТ ЦЕХЪТ В ЗВОНЦИ?
бунпшца да се изглади този спор Пялата си острота е, че п1остъп- Закриването на дърбообработ-

тштК
Достатъчно е да влезете в авг 

тобуса за Звонци и почти всеки 
разговор между пътуващите се 
върти около един доста остър 
проблем: защо е закрит дърво- 
обработвателния цех в Звошди? 
Не че звончанци не знаят „исто
рията" на този проблем, но про
сто не им се вярва, че е могло 
да се стигне дотук.

и да се намери целесъобразно ре
шение.

В края на краищата, когато 
Горското стопанство в Пирот е 
изгубило спора и след няколко 
отлагания да намерят решенйе 
за педесетината работника, постъ
пва драстично: оттегля' машини
те, а работниците изпраща, на ра-

Да припомним: този цех бе бота на педесетина километра от какво означа разминаване на ду- 
открит от Горското стопанство в Звонци — в местността „Щироке ми и дела. На думи всички са за крепа - от по в 
Пирот и в продължение на приб- луке". едно такова определение, но тру- ди всичко*0ВИСОКО
лизително две десетилетия рабо- Въпросът има многостранно Дно в практиката се претворява. ; на стопански 
ти доста успешно. Спорът е.изни значение. Преди всичко педесети- Именцо оттук и необходимо- * титб краища' койтс>аТЪЧНО ~~ 
кнал между Горското стопанство на работника трябва да изминат стта обществено-политическите и е откликвал'' и материалДОСега 
и зеделската кооперация „Ерма”, педесетина километра до местора- стопанските дейци в Бабушница крепял такива начините 6 П°Д’ 
която около десет години води ботене. А това е наистина доста да издигнат този проблеми на' телио, решение за пообле ЛеДова' 
спор за помещенията, които са трудно и създава главоболия не по-високо равнище, да се търси бва да се търси '* Никак ^ гРЯ" 
нейна собственост. Не може да само ща работниците, но и на те- отговорност от Горското стопан- да ое прояви примппенчегтн 
се каже, че не са правени опити хиите семейства. - ство, защото в крайна сметка про кто е сега и което огоочлпл
от общинското ръководство в Ба- Онова, ,което обаче изпъква с валя едно начинание. рата от Звонскня край *

ката на Горското стопанство в вателния цех не само 
Пирот е в остър разрез с опреде- миграцията в 
пението в районните центрове, а допринесе и 
особено в крайграничните райо-

чще засили 
този район, но ще 

за намаляване броя 
мнозина от ра- 

Търсят начини да 
си изкарват препитание в други 
места, относно в -Пирот.

Всичко това изисква 
Дълбочено

на учениците, а 
ни, да-се откриват подобни цехо- ботииците вече 
ве, за да спре миграцията и да се 
пресече обезлюдяваието на тези
краища.

Този пример обаче показва, едно за-
изследване, решител- 

въпроса и под- 
- равнище, пре-

цо поставяне на

от Фонда за развитие
разви

се

ка-

Ст. Н.
СТРАНИЦА 6 БРАТСТВО • 13 януари 1989



М / ^ пролетарии от всички страни Съединявайте СЕ1ломунист
°РнГГсъюзСаЪ“а3акомунис™«СГсърби7НИС1Я Бр°Й 1654 Г°Д"На ХЬУ1

X истите в Сърбия Белград, 13 януари 1989

/Г

п ят социалистически проект не се „откло
нява" към, някои мътни води' Напротив, 
той охце повече изрязава привързаността си 
към оригиналния път \на самоуправлението, 
към властта на работническата класа, авно- 
ювското устройство на федерацията, брат
ството и единството и към равноправието 
на народите и народностите.

Подготвени лй сме добре за тези на
чинания? Премахнати ли са всички барие
ри, съломени ли са отпорите? Не трябва да 
се лъжем, че всички простори са почисте
ни. Много неща още не са довършени. До
брите намерения винаги не са придружени 
със съответни мероприятия. Реформите, ос
вен това, са процес, а не еднократен лесен 
акт. Лукавствата на бюрокрацията, приви
легиите и спечелените позиции пак ще стре
лят с опасните стрели на- отклоняването 
и преченето. Но, няма се накъде, нито за
почнатите промени имат алтернативи, без 
разлика на наличните неясни ,и недефини- 
рани неща, пък и на някои социални и дру 
ги последици, които неминуемо ще -се явя
ват в резултат на това.

На този път на промени в обществото, 
и Съюзът на комунистите вече не може да 
остане онзи „старият" Съюз на комунис
тите. Трябва сам в себе и в обществото да 
надделее навиците и * отношенията на моно
пола и произвола. Трябва да действува 
убедително и обединено, със съвременни 

/} методи, със смели и отговорни ръководства 
и ръководители. Всички заедно, във фрон
та на ССТН, се нуждаем от повече резул
тати и постижения — в производството, в 
обществените отношения, в Косово. Вместо 
митове и байраци на миналото, трябва да 
се обърнем към задачите на. бъдещето,- с 
умножените шансове на новите поколения. 
Вместо да . бъдем средни, да живуркаме и 
търпим „терора на безделието", трябват ни 
(а за това реформите откриват шансове) по
вече инициативи и творчество, храброст и 
знание, предприемчивост, своеобразна „ди
ктатура на труда".

Към тези цели на преобразованието ще 
„ се стреми и задълбочената подготовка на 
14-ия конгрес на ОЮК в предстоящия пе
риод. През осемдесет и деветета ще има и 
другц важни новини: нов състав на Пред
седателството на СФРЮ, някои нови и ва
жни строежи, по-нататъшна афирмация на 
правата, свободите и отговорността на хо
рата, кадрова обнойа и диференциация..,.

о някой навик, който
разделят две години се 

много въпроси: какво 
е пропуснато, кое 
стъпващата година
кво ни очаква. И този път, търсеха се и 
даваха отговори, с чувство на по-голяма от- 
говорност на4 най-широките 
ни промени и обрати, 
кораб биха извели 
лни пространстг/1.

трае, винаги ко-гато се поставят 
е постигнато и какво 

да има. предимство в на-
/

и във връзка с това ка-

маси за корен- 
които югославския 

на по-сигурни плавате- СЕНКИЯсно, календарските 
бе си не

смени сами по се 
променят почти нищо. Промени 

те се съществена, постоянна и непрекъсна 
на общественото развитие и на съз 

нателната активност на хората и техните 
организации и институции. Обаче, традици 
ята на старото като мора натиска съзнани Нта част

ето и постъпките на сегашните поколения. 
В обществената реторта се пречупват сен
ките на по-далечното и по-близкото бъде
ще, паденията и заблудите, изкуствата и по
стиженията, пробивите и отпорите, всички 
неволи на даденото и нарасналата воля 
и решителност много от това да се проме
ни, поправи и усъвършенствува — така че 
утре вече да може да се живее по-добре и 
по-богато. Също така — макар и с лишения 
и преходнц неволи — да се . очертае йо-си- 
гурна и по-стабилна перспектива на общес
твото на завидни постижения но и на не
приятно кризисно бреме.

ПРОМЕНИ
През средата на осемдесет и осма годи

на се проведе Конференцията 
събитие което и занапред излъчва важни

СЮК,на Все, пак, през този лес от сенки се про
биват сноповете на ясни тонове и познания, 
че нямаме право да спрем и да се отречем, 
нито апатично да тъгуваме и че са немину
еми по-дълбоки начинания в организацията

поръки и дава ориентири за стратегията, на 
р'еформата, за укрепване на братството и 
отговорността и новите съдържания и до
сези на демокрацията. Частичните, а все 

много значителни промени в Конститу- 
СФРЮ (особено в онази част за

на стопанския и политическия живот, така 
че нашият социализъм,- по дирята на ос
новните революционни и теоретически оп
ределения да се развива по-успешно откол- 
кото досега. Поправо, осемдесетдеветата го
дина в това отношение представлава важен 

Трябвало би, следователно, в унисон 
с ясно начертания курс да настъпи сто
панската реформа, да се продължи с про
мените в политическата система и отговор- 

и дълбоко да се реализират преобра-

пак
цията на
характера н$ обществено-икономическите от 
иошения) вече са извършени. Седемнадесе- 

заседание на ЦК на СЮК цялото то
ва усилие изостри и в Съюза на' комуни- 

обществеността предложи кон

тото
етап.

сште и на 
дензирани напътствия за това <Щ° и в кор 

е най-съществено да се рабо- 
голямонаправление 

ти и • направи. То представляваше 
охрабрение и засилване на надеждата, чр зованията на Съюза на югославските кому- 
обстоятелствата по-бързо ще се променят и иисти Това действително не е, нито 
че СК на дело ще манифестира силата и да бъДе само Иякаква повръхностна козме- 

изпълняването на своята во- тика> Касае се за взаимно свързани рефор-
за скачени съдове. Касае се за това, че

но

може

единството в 
деща идейно-политическа роля. ми,

стопанските предприятия трябва да станат 
самостоятелни и отговорни субекти, подло- Единството, необходимата политическа
жени на критерйте на пазара и на действие стабилност и по-голямата развойна динами- 
телните си успешности, обърнати към тех- ка благотворно ще влияят на <?пазването и 
нологическия прогрес и откритите ветрове укрепването на признатата и влиятелна

По този начин зиция на независима и необвързана Юго-
Симво-

стопански™ политически "
неблагополучно. Демонът

Косовската 
и изо 

и кон

на
се развиват

Разнообразните деления, свади
натиск и ултиматуми

ЛИЧНОСТИ1 и

по
па световната икономика.

и ~ славия в , международните работи.
лично и действително това се изразява и встря.

фронтации,
ръководствата и отделни

на вестниците,

между социализмът съблича вехтите си дрехи 
радикално разтърсва много догми и заб-с по- 

изтласкват честната й и отговорна длъжност домаки
на на 9-ия самит на необвързаните и в. 

С издигането ма' икономическата ефика- председателствуването и координирането на 
И мотивация, с откриването на по- Движението през следващите три години.

_,какво лирическата система за демократическо, но
задълбочени

луди.средничеството 
демократическото разясняване.

по-лесно

Национали- 
сво-простиратвсе

отровни платформи.
страх и тревожни въпроси

води. С гласа на на-

стите 
ите 
хваща 
това стара 
рода снажно се 
те и сборовете, в протестите

об- сиостНашите хора
Къде и как нататък зависи от много 

обстоятелства. Но, най-вече от нас.
МАРКО ЛОЛИЧ

и ефективно решаване чрез 
трансформации на авангарда и връщането 
му към автентичните функции, югославски-

и къде ни на митинги-почувствуваха
и стачките.

У
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ЛАУРЕАТИ Нл НАГРАДАТА НА АВНОЮ-. ЕЛЕКТРОННА ПРОМИШЛЕНОСТ -

Е1ЕКТР0НИИАТА НЕ ДЕВА ВРЕМЕ ЗА ПОЧИВКА
НИШ

вземането от дохода на стопапст-предложспня от чужбина, 
разглеждаме в рамките па подго
товката за нови програми, по за

когато дойде пост,

коитоТретата технологическа рефолюцид в света започна с 
развитието на електрониката. Затова всяко пзоставпне в раз
витието на тази научна и

, една крачка е изоставане на обществото поне с три крачки, това ще говорим 
Това е причината, поради която Електронната промишленост време .

' от Ниш, тазгодишен лауреат на Наградата на АВИОЮ за Макар че това не е нсиосред- шие щ орга1|ИЗа„ия,
* изключителни постижения в дейността, разглежда възмож- стпено свързано с чуждсстранн пГшпч-твото Затова направи-

ността за овладяване на 25 нови производствени програми, те капиталовложения, кажете пи и за оощес ■ разви™ето до
Ако нещо повече за кяциталовложенн хме страге!ИЯ па .рл.ви и 

ни каза ята ма ЕИ в изостаналите об- 2000 година. Централи,о мяс
развитието ии заема микроелек- 

ц троииката. Дължимото внимание 
получиха и телекомуникациите, из 
числитслната техника, промишле-

вото?
„Електрониката е лромишле*- 

която ие смес да изостава, 
изоста-

промйшлена дисциплина само с
понеже всяко евентуално

бъде голям а загуба не
но

„Доколкото го владеем, ще понастнгнем развития свят. 
пък не ги овладеем, ще изостанем още повече”
Любиша Игич, председател на Деловия отбор на тази голяма щннп. 
сложна трудова организация от Ниш Досега построихме 14 ц<?ха 

изостаналите общини. И веднагаI
Тези дни Електронната проми- структурата па износа. Ма Запа- Да кажа: не става дума за спо- 

шленост с редица тържества оз- да продаваме около 80 па сто от редни и неважни програми. Ге.ш мага електроника 
наменува четири десетилетия деи- стоките, конто изнасяме па све- цехове, освен построените в Ко- рамото производст 
ност и развитие и Наградата на товння пазар и освен топа там сово, работят добре. Дори и мио- щем разводната пи с 
АВНОЮ, която Й бе присъдена продаваме п изделия, които ее '<> по-добре от някои наши фаб- разработва чрез изработка на р
за изключителни резултати. То- числят към високата технология, рики в Ниш или-Белград. В тези екти и техно-икономиче ^ 
ва беше повод да поговорим с А когато става дума за износа па цехове работят 5500 работника, а раги. Досега дефинирахме 
Любиша Игич, директор на ЕИ знания, трябва да се подчертае, това е твърде важно за Гевгелия, грами, чиято проектосметна сг 
и да го попитаме какво предега- че на Изтока продадохме две ко- Сърбан, Въргип мост, Плсвля, Бо- ност Възлиза ла около м
влява днес Електронната проми- силеград, Житораджа и други изо лиарда стари динара. ие напра
шленост. станали общини. Вършим подго- вихме финансовата им конегрук

?>ЕИ — Ниш е;една от най- товка за изграждане на цехове ция, но нямаме толкова пари. За
вь». Власотипцс, Медведжа и Ве- това предупреждаваме, че ако сс
лико' Градище.”

И накрая, как планирате по- една крачка, обществото ни ще 
нататъшното си развитие, понеже изостане поне с три, а това ни-

специализи 
во. Лонастоя

големите трудови организации в 
страната с 30 000 работещи, от 
които 4000 имат факултетски ди
пломи, с разнообразна съвремен
на производствена програма, с . 14 
цеха в изостаналите общини на
вред по Югославия и с износ, 
който струва 100 млиона долара. 
Особено е, важно, че ЕИ — Ниш 
е водещ производител на изчисли 
телна техника в страната.

Но ние няма защо да се са- 
моуспокоява,ме. Успяхме и успя
ваме благодарение на съзнанието, 
че електрониката не дава време 
за почивка. В европейските про
стори сега сме в началото на зре
лия период, но до пълната зря
лост ни очакват нови предизви
кателства и нови изпитания".

Тези предизвикателства и из-.

га изостанем зад развитие само с

как не смеем да допуснем.
Велимир Филипович

от началото на годината се вър
ши реформа, която ще намали

Победа на новата 

Конституция
Нито едни политически доку

мент в следвоенна Сърбия, не по
лучи такава народна 
каквато 
Конституцията

питания не могат да се преодоле- Естествено, такава
ят без помощта на науката. Кол- мплектни фабрики за производст- Цеитова подкрепа

пуолични разисквания.

чрез различни шантажи успява
ше, особено в среди, в които мно 

подкрепа, зинство представлява албанско на
обсъждане

на републиката, да насочи към посока, която на 
почти1 стопро- това ръководство и занапред да 
ше изявена в обезпечава спокойни кресла и бе- 

които се зотговорност. Обаче в средите.

получиха амандманите на селение, публичното
Любиша Игич

бе
во на цветни телевизори, а на 
китайците построихме фабрика водиха в централна Сърбия, дока конто сърбите и черногорците са

вко ви помогна науката да излез- 
нете вън от Югославия?

„Електрониката е промишле- за производство на рентгени. То- то в нейните покрайнини, във в мнозинство, тези шантажи не 
ност на знанието. Затова наука- ва ни прокарва път за сътрудни- В ой води на и Косово, тези разис- можеха да минат и тук

работа чество в бъдещето, понеже спо- квания имаха различни течения н прието предложението на консти- 
ежедневно са нужни на електро- Ред оценка на купувачите досега- различим резултати. До разлики туционннте промени, 
пиката. Впрочем ЕИ -— Ниш дър шните си задължения изпълних- сс стигна, защото бившето войво- Така нацицоналнитс делби сс 
жи сметка за това. още от пър- качествено и навреме.” дйиско ръководство, служейки си задълбочаваха. Връхна
вите си дни. Едно време отпуска- Когато става дума за „вишите с измени и фалшификати, се опи това деление представляваха пет-
хме и по хиляда; стипендии годи- облици сътрудничество”, вие та да убеди народа във Войводи дневните демонстрации на албан 
шно. Освен това основахме соб- сключихте договори за съвместно иа» 1,6 ако приеме промените в ците, в които се чуха множество 

развойно-изследователски влагане на средства с партньори Конституцията на Сърбия таки- лозунги, сред които най-чести 
институт, който играе голяма ро- от чужбина... ' ва> каквито предложи Скупщина- бяха: „Да живее Конституцията
Ля в развитието ни. Твърде успе- „Най-напред да кажа-няколко Га На Ср_ с'ьрбмя, доходът от та- от 1974 година!" и „Не искаме
шно сътрудничим с голям брой думи за промишлената коопера- 311 покРайни"а ще се прелива в промени!”, а ония, конто искаха 
научни институции в страната и ЦИя. Сключихме десетки такива ”цечтрална Сърбия (конкретно промени бяха наречени „хулига 
сме основоположнци на Електро- договори: с ^Филипс”, „Сименс”, за погасваие “а загубите на Ме- ни от Сърбия”. Все пак, след оце ' 
нния факултет в Ниш. Затова .„Сажем" и други световноизвест- талуР™чиия комбинат в Смедере нките, които за - демонстрациите 
днес в нашите фабрики работят ии фирми. Отношенията ни с в0)’ което есгествено, ще предиз изказа Председателството на Ц1С 
4000 специалисти с више образо- ъях ,се изграждат въз основа-, на вика спаДаие иа жизненото равни на СЮК, положението в Косово и 
вание, 1$оито са истинско наше взаимно'доверие — 1 : 1. С „Хапи ще във в°й-водина. Покрай това, Метохия се примири, поне 
богатство. Тук отдавна е разбра- вел” в прозводството на изчисли- нмаше и ДРУ™ лъжи, които на пръв поглед, но днес е трудно да • 
но, че сътрудничеството с наука- телни машини р с ГТЕ в произ- публични събрания разпространя се каже, дали това примиряване 
та е жизнен въпрос на организа- водството на дигитални и явни ваха ..инструкторите” които на ще доведе; до даване на подкре-

централи сключихме договори за теРена изпращаха бившите войво- па на конституционните промени.
— Ниш съвместни капиталовложения- То- Дински ръководители. Но и пок- Да се надяваме,

рай това в най-голяма част мес-

беше
та и изоследователската

точка на

ст.вен

на

цията.
- До 1980 година . ЕИ
произвеждаше стоки, които се ва го направихме още преди' ца
продаваха предимно , на домаш- бъдат приети ясни закони за чу- тни общности, общини, трудови
ния пазар. Тогава започна наши- ждестранни капиталовложения а °Рганизации във Войводина, аман
ят поход към. света. Тази година нашето стопанство. Чужденците Дма1™те на Конституцията на СР и ръ1<оводствата
започнахме да вършим програм- ни вяр.ваха, респектирала нашето СъРбМ бяха приети. наши републики Лесно
но преустройство. Отказахме се знание и нашите възможности. Началото на публичното обсъ- се забележи, че тези
от, лицензните договори и' мина- Тези фабрики днес работят доб- ждане в Косово и ’ Метохия до
хме на виш облик сътрудничест- ре. И сега, когато се оповестява

че така ще ста
не.

За промените в Конституция
та на СР Сърбия се изясняваха 

на останалите
може да 

изяснения 
имаха две фази: първа, по-рано, 
и втора, след оценката на Пред-голяма степен приличаше на то- 

во: промишлена кооперация. Из- либерализация за чуждестранни- ва във Войводина. Именно и в 
вършихме крупни промени в те капиталовложения, ние имаме тази покрайнина (На 4-та стр.)ръководството



Комч^нист 3
СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ И РЕФОРМИТЕ

Европа нато стандарт
• Как секретарят на Предсе- 

на СЮК в 
този 
ини- 

темата

че е възможно на старта с раз
лични облици на регулативата да

дателството на ЦК — НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ОСЪЩЕСТВИМ ВИЗИЯТА НА РАЗ
ВИТИЕТО НА ТРИТЕ РЕФОРМИ АКО НЕ ЗАЧИТАМЕ СТАНДАР- създадем еднакви условия за пре 
ТИТЕ, НОРМИТЕ И РАЗВИТИЕТО, -КОЕТО ТЕЧЕ В ЕВРОПА - минаване към провеждане наето 
ИЗТЪКНА ЩЕФАН КОРОШЕЦ, СЕКРЕТАР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ- _ ланската реформа, но че точно 
СТВОТО НА ЦК НА СЮК В ОТГОВОРА НА ВЪПРОСИТЕ НА НА- реформините условия на стопани 
ШИТЕ СТОПАНСКИ ДЕЙЦИ сването упражняват натиск вър-

ху необходимите промени в про-

уводното изложение, а по 
повод и самият ЦК на СЮК 
циално се определят 
СФРЮ — Европейската общност. 
Именно, защо в

по

проектирането
на това отношение излиза наппед г>
ръководството на СЮК г» к м Редакцията на „Комунист" след 19-то заседание на ЦК на
то когато'и самиат пк ° СЮК помоли известно число стопански дейци от цялата страна изводствената структура, органи-
търси отделяне ня „о На ,СъС своите въпроси да посочат недоуменията и проблемите във зацията, начина на стопанисване-

ртията и връзка с ролята на Съюза на комунистите в провеждането на сто- то» поведението и т.н. Но, поне- 
панската реформа, но и на същите да получат отгбвори от компе- же;този натиск е болезнен, с мно 
тентни хора в ръководството на СЮК.

Въпросите поставиха група стопански работници от „Унион- 
инвест" (Босна и Херцеговина), директори от Словения, сетне Лю-. -
бо Радович, подпредседател на СОСТ „Трепча", д-р Радослав Була- които са своеобразни мостове за

преминаване.
• Смятате ли, че цената и за-

държавата?
го сътресения, в преходния пери
од трябва да включим и елемен
ти на икономическата политика,

Въпросът за отношението 
и Европейската 

общност е твърде актуален 
текста на

на Югославия
в кон--

провеждането на разви
тието на Югославия върху основа 
та на визията за трите реформи. 
Ние не можем да осъществяваме 
визията за развитието на 
реформи, ако не зачитаме

ич, директор на Металургическия комбинат в Никшич, и Борислав. 
Микелич, председател на деловия отбор в „Гаврилович”, Петриня. 
Този път на въпросите отговори Щефан Корошец, секретар на 
Председателството на ЦК на СЮК.

напред трябва да бъде интендант 
на обществото, а същевременно 
да плаща без никаква селекция 

, постепенно с мерките на иконо- реално банковите лихви. Защото 
мическата политика, с реформата в цената на юнешкото лихвата 
на стопанската система и с про- участвува с 57,9 на сто, а на 
мените в развойната политика, свинското с 35 на сто. Къде ни 
Стопанската реформа - е твърде води това?

трите
стан

дартите, нормите и 
които имаме в Евр 
трябг/а да видим факта, че сме 
част от Европа, че тук светът ни 
запозна, и че географското ни 

. положение в Е

развитието, 
опа. В това

сложен проект, чиято цел е по- 
гол яма ефикасност в стопанисва
нето и ново качество в

Политиката на' лихвите тър 
цялостен ана-. 

лиз на нейните ефекти и после-

вропа до голяма 
степен е наше определение в ра
звитието. В този контекст особе
но важно място имат интеграци
онните процеси в Европа. Иници
ативата, дадена и на предходно: 
то заседание на ЦК на СЮК бе

нашето т:и да се изготви
съвкупно развитие. До тази цел 
не можем да стигнем без пазарна дици и на тая основа да се извър- 

добрите шат необходимите промени. В до
клада на 19-то заседание на ЦК

селекция на лошите и 
производствени програми, без ра
зличаване на добрия от лошия 
труд. Последиците ще се отразят 
сигурно във, влошаване на иконо
мическото положение на отделни

на СЮК говорих подробно за
това.

Струва ми се, че от нейното 
упростяване произтичат две опас
ности. Първата е да се отстъпи 

на от курса на реалните лихви, кое
то значи, че в крайна сметка би
хме отстъпили и от уравновесе
ния курс и пазарната икономика. 
Последиците на едно евентуално 

решение би били фатални : 
по провеждането на стопанската 
реформа. Направили бихме съща
та грешка като 1935 година. По 
мое мнение, тов^ няма да повто
рим. Втората опасност е ^ некри- 
тическото съглеждане на елемен
тите на неадекватната лихвена 
политика' (ревалоризация на сре-, 
дствата) и последицата за стопа
нисването на съвкупната иконо- 

' мика. В този контекст селското 
стопанство има сигурно особено 
положение.

насочена към изготвяне. на сту
дии да се- съгледат различните 
варианти и нашите възможности 
за включване в интеграционните 
процеси в Европа, преди всичко 
водейки сметка за географските, 
политическите и икономическите 
условия- За политическите ’ усло
вия нашите становища са ясни, а 
по отношение на изпълняването „ 
на икономическите условия

организации на сдружения труд, 
в загуби, пък и ликвидация 
отделни неадекватни производст
вени програми! Без пазарно оце- 
няъоте на всички фактори на про 
изводството, както й на стоките 
и услугите трудно може правил
но да се оцени положението на 

циативи. Нр, не в смисъл на раз- отделни отрасли и предприятия, 
деляие на директиви на държав- Значи, това е пъг да стигнем до

таковаЩефан Корошец
по

требен е един по-дълъг период за 
оопособяване на нашето стопанст
во, нейното преструктуиране за 
да бъде способно за 
включване в 
пост.

ните органи и останалите инсти- реална диагноза на позицията на 
на политическата система, отделно производство й —■, на та-

после да предприе-
адекватно туции 

Европейската общ- 
В т<Ъва е същината на

зи основа 
маме адекватни икономически меРЕФОРМАТА НЕ Е ДА СЕ НА- 

нашите ком- ТИСНЕ КОПЧЕ
кон-

рки, които ще бъдат в унисон с 
• Нашите стопански отрасли условията на реформата и целите

кретната инициатива 
петентни професионални и на\ ч

работници да изготвят отдед- са стигнали до изключително те- „а същата.
жко положение и имат големи Трябва също така да уважава 
загуби, особено през последните ме и фак^а> че стопанската ре- 

Разделянето на Съюза на ко- двадесетина месеца, много пове- форма се очаква на различни иа- 
шпгагтитр от държавата е значи- че поради действуването на отде- чшш и с различни материални
телен процес на ръзкъсване'спра- лни "еразумпи ««ТГпГ възможности в отделни части „а да се развива както и всичкпдру-
ктиката според която ръководи- икономическата Югославия (финансови дългове, ^ отрРасди съгласно с пазарнихс-.

СК да бъдат по поста вичното Р“3"Ре»^л“ с’бективния недостиг на оборотни средства и на схопанисването. Тря-
държавните орга- то от поведението йа субективния тн) в този смисъл Комисията *ва я се освободим от практи- 

по-нататък фактор. Кои и как ще премахне към Съюзния изпълнителен съ- ката обшеството да бъде „интен- 
влизане в по-голяма степен, и на последиците? Как да с обекти- вет НЗГОТви Програма за мерките „разпределител в селското
ония които не са членове на СК визира успешността в югославско „ акт„ВНостите, коиГо ще облек- стопанстР0 ^ри това не би'тряб- 
п държавните органи, както и то стопанство с цел максимално чат преминаването към реформ- вшю изгубим от предвид-зна- 
поекъсвйне с вмешателството на да се изравнят условията на сто- ските условия на стопанисване- чението на специфичността 
Г!. „а комунистите, относно панисването на . старта на стопан- то Това особено се отнася до селскостопанСкото производство 
съюза жункшюнери на вси ската реформа. _ санирането на финансовите труд- на това бва да бъдат при-
до отдели Ф висшите органи — Стопанската реформа озиа- Ности> решаването на технолога- способени мероприятия, на иконо 

компетенции. Но чава, промени в развитието на ос- ческия излишък на заетите и со- МИЧеската политика. Политиката 
««как не значи, ществено-икономическите отио- цИаЛн„хе програми, 
никак . щения промени в развитието —

комунистите Щ . „-.^питието на инте-> Дългогодишните слабости в
в раздвижв стратегията, р модела на пръвичното разпределение отри-

нето на по-важните обществени грал„ия пазар *^,а м°^е ус- цатедно се отразяват на икономи- задача на компетентните органи, 
въпроси. Напротив, щко Съюзът — ^ ^„Те^е^Хо да
ма комунистите иска д . , . “ е\ същИната на сачостоя- ни отраслр и дейности, пък .и на в Борислав Мнхелич отштт ттт шштлитическа акция Д* осъществява следици за ,с ^ стопшшсване. реформата] не е да се натисне на панство. 
пътищата за по-бърза реализа. ння;. *атв ще се създават копче, това е «процес. Не вярвам, .
ция па тези предложения и

ни
ни студии.

Селското стопанство трябва

телите на
си членове на 
ни. Това имплицира и

на

начки равнища 
в държавните 
това разделяне 
че Съюзът на
да и}па инициатива

на лихвите към селското стопан
ство вероятно ще трябва да се 
промени. Формите и начина са

на

(На 4-та стр.)
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Европа нато стандарт
® пие, а при тона под

тивно-професионални
ппазбират изпълнителни гс 
Гтрябва да се отправят до де

на Скупщината на СФРЮ

администра- 
екипи се по 

сьве-,ода по осъществяване политика трябвало Т
га на иай-ускорено развитие ма ждес граниш е '
СДП Косово в^5смисъл из,ражда

политика па пай-уско- 
САП Косово;

(Ог 3-Т11 стр.)

КАКВО ДА СЕ НАПРАВИ В 
В КОСОВО но на нова стопанска структура, 

която дава възможност за сфи- щсствявапе
касност па употреба -а средства- рсно програма

техники въпроси

легатите 
и скулщините на 
покрайнините. Но

ЦК па

републиките и
19 заседа-• Как и и кон срокове да се 

направи най-необходимата консо-
на на

С|ОК кадровото 
е било поставено по- 

съществена предпо- 
провеждане 

реформа, 
схванато, като 

чистка или по- 
от се-

лидацня на икономическото със- та, прилагане па ,юва ,, ш-ички тези
тоянне на стопанството в Косово, технология и продуктивно грудо- . сч
относно отделни отрасли, група- устрояване, а това значи селско И 
чии или дейности, конто се нами- стопанство, съобщения, туризъм, р „,т
рат в трудно икономическо поло- дребно стопанство, ,услужи,, дси- >,с. ^ ^ ю||0‘0|10 значение 
женне. Те очевидно не могат да пост,,, Прн масово Ррзптне к Необходимата консолидация 
се включат в процесите на стопа- по-малки ц средни ОС 1, 
нската реформа така, както това — преразглеждане развит ме- 
би било необходимо. то ма всички отрасли па т.п. „«е-

— Отговорът па този въпрос е Жка" нидуутрия, която е абсор- ориемтиропка
пс с обс- ловия

пие на
обповлеиисназначени, както
широко, като 
ставка за успешно 
на цялата обществена 
Нс е следователно 
някаква кадрова 
лобно но се е изхождало

„а кадрите, отделни лица 
тази селек-

тяхното реализира
на тази програ 

за най-
н носители за

па
пасъстояниеикономическото

нейна 
реформите ус-

стопанетното „ Косово и
лекция
и екипи.ма , Основата на
,Шя са досегашните резултати на 
труда, предложените програми 
готовност и решителност за про- 

стопанската реформа.
обновление

обхванат в становищата от 9, !(\ опрала големи средства,
17 и 19-то заседание на ЦК па 
СЮК, Конференцията на СЮК, пийте

Югославската програ- ване, особено в смисъл с програ
ма за Косово. Косово е общ юго- дщте на консолидация точно
славски проблем и фактор най- се определят кон големи органи- пулациоппа политика, 
много обременяващ нашата съв- зании имат перспектива за разви- била в съзвучие с материалните 
купна политическа обстановка н тне и кон трябва да сс подкре- възможности, а това значи, че и 
неговото бавно разрешаване за- пят, а кон трябва да се лнквидп- трябвало да дойде до намаляваме

на наталитета, понеже със съще
ствуващия приръст на населени
ето, а при съществуващите 
термални възможности, не може 

обезпечи по-нататъшно ус

пазпечавала ефикасност па нивести- — в рамките па промени 1е
трудоустроя- съвкупната развойна политика в 

Косово от съществено значение е 
да да се утвърди и осъществява по

коя то би

11 НО-ГОЛЯМО

както и в веждане на 
За такова кадрово

само в държавната адми- 
и на всички рав

сме не
мистрация, по

във всички органи, всички 
или

нища,
институции, на обществото, 
както казах, от стопанството до 
дипломацията. Такова ооновление 

ще бъде във функцията 
провеждане на реформата н 

за такова обновление се застъп-

ма-
тъкмо
нада се

пешпо развитие.
За правилно дефиниране 

повия развоен концепт и негово
то успешно провеждане твърде 
значително с развитието на пред- 

предприемачески 
опера-

ваме н в Съюза на комунистите. 
Но това не значи директива 
Централния комитет, но 
ствен процес 
структуиране, съгласно 
нията и поставените критерии, ко 

и по-гол яма

на
па

прием
на кадрово пре- 

изисква-•прнемачество, 
функции и инициативи и 
лизацид началата облягане 
собствени сили. В Косово огром.-

ито ще уважават 
конкуренция между професионал 
нит е и

Ь'1

деловите кадри. Факт е,ните производствени и кадоови 
потенциали недостатъчно са пол
звани.

че за провеждане на стопанската 
реформа е необходима и реформа 

на на дъражвата. Необходими са ни 
в професионални, способни и авто-

• Защо за реализацията 
големи обществени проекти 
случая на стопанската реформа ритетни държавни органи, в ми
не се обезпечат нови администра- ято професионална подготовка
гивни професионални екипи, по- ще има доверие най-широката об- 
неже в практиката не се провеж- щественост. Това доверие е твър- 
дат идеите, но съвсем конкретни де значително за съвкупната мо

билизация на курса на рефор-4 грижава цялата югославска обще рат, понеже теглят цялото разви- закони? 
ственост. В този контекст може. тие назад. Този изключително

труден проблем може успешно да 
се решава само -чрез икономиче
ско сътрудничество с ОСТ от ця
лата страна, при финансова, нау
чна, техническа помощ, при про
мени иа целите ръководни кадро-

— Ако такива въпроси в себе мата.
би икономическите въпроси до 
известна степен са изоставени. 
Струва ми се, че за съвкупната 
стабилизация в Косово е необхо
димо да се разрешат и съществе
ните проблеми на икономическа
та развойна концепция и то по 
начин, този концепт да изхожда 
от пазарните условия: първо от 
необходимата структурна промя
на''на стопанството, с което би

Подготвил: С. Куюнджичси съдържат практическо поръче
|«

ПОБЕДА НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ
(От 2-ра стр.) Една от задачите, които в пс

ви структури, прн обучаване на седателството на ЦК на Югосла- блнчното разискване често се 
кадрите за съвременно предприе- вия, че предложените амандма- изтъкваше, а може да се приеме 
мащо стопанисване и подобно; ни в Конституцията на СР Сър- е тази че в СР Сърбия на ника- 

— промени на стопанската бия са в съчетание с решенията ква цена няма връщане към ста- 
структура търсят не само по-го- ' на 13-тия конгрес на Съюз на рия начин на работа чичто гла- 
ляма ефикасност на употреба на югославските комунисти. В пър- внй отлики бяха дребни 
средствата и лромеиа ма органи- вите оценки на отделни републи- 
зацията на труда и стопанисване, кански ръководства имаше много 
но пълна иитеграция и свърза- остри забележки върху тези

трябвало и да се осигури по-го- 
ляма ефикасност на инвестиции
те и стопанската дейност, и вто
ро, да се' използват възможности
те на новите облици на финанси- пост на ОСТ от Косово с ОСТ от ндмани, докато във втората фаза 
райе, на новите инвестиционни Сърбия и от цялата страна. Сред- същите амандмани главно полу- 
проекти на базата на реформа па ствата на Фонда би трябвало да чиха положителни оценки. Тряб- 
стопанската система. В този . сми- се употребяват само за проекти ва да се очаква, че тези оценки 
съл основните насоки на проме
ните трябва да бъдат следните:

— съществени промени на ме

компро
миси, отминаване на проблемите, 
затворени заседания, тайни дого
вори на функционерите и под. За 
щото новата Конституция на СР 
Сърбия не е обикновена „хартия", 

документ, който предлага

ама

но го-
и програми, които дават възмож ще останат в сила до окончател- леми изгледи за прогрес 
мост да се осъществят реформни- ното приемане на Конституцията наречената „централна" Съобиа и 
те цели. Също в този смисъл би на Сърбия. двете покрайнини. '

в така-
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В ОБОРОТНО-ПРОИЗВОДСТВЕНАТА И УСЛУЖНА ТО „БОСИЛЕГРАД” ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПЧЕЛАРСКАТА КООПЕРАЦИЯ 

„МАЯ” В ЗВОНЦИ
;

ПРЕДИМСТВО МЛИАБРЕМЕ? Разширяване
• В-овцефермата йма двойно 

са капацитетите й- Под по-малко овце, от- 
въпрос е обаче как

достатъчно храна. За шият директор, на „Нап 
следният факт: през 

месеца са умрели или са изяли 
агнета.

време да започне с рабо 
та. Но както посочи бив

колкото
ще иззимят и те, понеже няма
небрежността ----
последните два-три 
вълци към 260 овце и

свидетелствува и редък" сметките все още идейносттане са изчислени и че е 
убеден че изпълнителят на 
работата им дължи, а не 
те.ч По въпроса разискват 
и съдебните органи.

Овцефермата на 
та ООСТ „Напредък" 
сто да бъде подтик

бивша- брежнбетта 
вме

към здраво
словното състояние и от- • ПРЕДВИЖДАТ СЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА 

СТОЙНОСТ 630 МИЛИОНА ДИНАРАза ра глеждането на овцете.
звитие на животновъдство Й вместо да се увелича Фермата не може да е 
ю в осилеградска оощи ва стадото намалява. рентабилна все 'докато не 

понастоящем е един През последните два-три се произвежда храна за 
от - по-трудните въпроси за 
трудещите се и самоупра 

' вителните органи в реор
ганизираната неотдавна
Оборотно - производствена ци, а останалите се счи- 
и услужна ТО „Босиле- тат за умрели), 
град" (тази организация 
настана от бившите ООСТ

От създаването си 
днес пчеларската коопера 
ция „Мая" в Звонци вър
ви по възходяща 
на развитие. Една от при 
чините за това е може би,

120 милидо лиона динара
она за постройката и 50 
милиона за оборудване.

В плана на пчеларската 
кооперация за съвместно 
пчеларско производство с 

че тя е единствената пче частниците са запланува- 
ларска кооперация в Гор ни 150 милиона динара: 
но Донишавие, относно за оборудване, кошници, ре- 
общините Бабушиица, Пи маркета и роеве, както и 
рст, Димитровград и Бе- уреждане на площи с оту 
ла паланка. С около 200 глеждаие на едър дивеч: 
активни пчелари и зчад постройка за 100 и разпло 
1000 кошници за съвмес- дна дивеч за 80 милиона.

Следователно общо са 
запланувани 630 милиона

на
месеца са умрели или са 
изяли вълци към 260 ов
це и агнета (официално се 

; казва че 64 са изяли въл-

овцете на територията на 
общината и все докато тя 
не се попълни докрай- В 
този смисъл селскостопан 
ските кадри, особено агро 
номите трябва да Оставят

линия

„Напредък", „Слога” 
„Услуга").

На проведеното към 
края на миналата година 
събрание на трудещите се 
в тази организация бяха 
изтъкнати повече пробле
ми, от чйето решаване за 
виси по-нататъшната ус- 
пешност и рентабилност 
на овцефермада.

Овцефермата е изграде
на но преди това не са 
предприети никакви мер
ки за обезпечаване на хра 
на за овцете. Запланувани 
те 200'ха площи за целта 
все още не са формирани, 
а и тези които са форми 
рани (към 100 ха) все още 
не могат да дават очаква-

тно производство, коопе
рацията полага еже1 одни 
усилия пчеларството 
заживее пълноценно в то 
зи край и да стане дохо
ден стопански отрасъл.

динара, от които за сгро 
ителни работи 270, за обо 
рудване 280 и за разплод 
на. дивеч 80 милиона ди-

да

нара.
В плановете за разви- В конструкцията на фи 

тие е внесено да се. пое- нансирането на капитало 
трои работилница за дър вложенията се пррдвиж- 
вообработване (изработ- да Фондът за насърчава- 
ка на кошници, алати и не развитието на недоста 
прибори от дърво за пче- тъчно развитие краища 
ларско производство, а да отпусне 350 милиона, 
като допълнение и изра- специализираната „Агро- 
ботката на дървена гала- банка" от Белград —

и от останали извори още 
80 милиона динара.

С теЗи капиталовложе
ния, както заяви директо-

\

Повече храна за овцете

Още един въпрос .за- 
цоложението.

креслата и да изпълня
ват онези задачи, от чйе-труднява

„Изградба” от Скопие, ко- то осъществяване зависи 
организация построи- бъдещетб на овцеферма

та и животновъдството 
в общйната като цяло. 
Трудещите се потърсиха 
отговорност от всички онс 
зи които са участвували

'200
нтерия и различни други 
елементи). Тази инвести
ция ще струва общо 130 
милиона динара — 50 ми 
лиона -за постройка и 80 
за оборудване. ^

ято
фермата и .летните обори 
на Църноок и Лисииска 
планина (за обектите все 
още ня^иа позволение да 
се употребяват) сега тър- 

око-

НИЯ принос.
В овцефермата трябва 

отглеждат 4 хилядида се 
овце и

рът на пчеларската коо
перация „Мая" в Звонци 
Божко Таков, ще се съз- 
дадат далеч по-благопри- 

ка Строителството на Още ятни условия за развитие 
една работилница: за пре 
работка на мед и съвре-

500 кози, но сега 
към 2 хи-едвам ли има 

ляди овце. В случая не 
са под въпрос средствата 
за обезпечаване на овце,' 
но недоимъка на храната. 
Сега е под въпрос как да 

сегашните.
за обез.

СИ да Й се доплатят , в създаването на' трудно
стите в овцефермата, по
точно от онези които не 
са изпълнявали възложе
ните си задачи.

Предвижда се също тало 75 мйлиона дин. за 
сметка покачването на це 
иите. Търси и дихва. 
пето обосновава върху „фа 
кта" че „Напредък” не й об 

•езпечил всички условия на

то на пчеларството в тази 
ча<рт 'на република Сър
бия-

Иска
мениа опаковка на медни 
изделия и мед. За нея са 
запланувани общо 170 ми

иззимуват и
Когато се касае 

печаването на храна тря
бва да се подчертае една 

която нама-

Ст. Н.В. Б.

задачите си. В 
здравните ведомства в се

ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ щинската скупщина. На лечава (вместо да се до-. - лостно
последното си събрание,, ближава) от трудещите
когато се разисква за пла' се ..и гражданите. Здравни лата персонала дохажда 
новите документи през1 комисии V сега в Босиле- от Босилеград — тръгва , 
1989 година, тя обсъди ня‘ град няма така че’ болни в десет и работи до двана 
колко значителни въпро- те са принудени на коми ест часа. Същото е и със 
СИ. Покрай другото'бе по сии да отиват в Сурдули специалистите,^

. . дчертано, че въвеждането - ца и Враня, с което не Босилеград дохаждат от 
на местно самооблагане само че са изложени на Сурдулица — дохаждат в 
за всички местни общнос- разноски, но могат повече единадесет или дванаде- 
тй е най-гол:ям принос в' да се разболеят ртколкото сет часа! 
следвоенното развитие на да се излекуват. Затова 
общината, с което начина бе потърсено тези коми- 
ние ще се подобрят * би
товите условия на село.

Делегацията в местната Делегатите обсъдиха въ 
овцеферма- общност в Босилегра проса във връзка със зд-

довио Р-а с въ равеопазването като кои-
Об' статираха че то-, се отда-

нелогичност, 
лява нерентабилността

и до голяма 
безбтгр-

на
овцефермата 
степен обяснява 
ворността. През изтеклата 

Босйлеград и^ око- 
„Напредък" за 

заплащал 
Такова реше-

самоуправител-
Но, тъй като 

тази цена не

Постоянно които весен в 
лността даваедин кг сено е 
60 динара, 
ние имал 
ният орган. принос Подобно е положението 

и с учителите. И те 
живеят като някога в се- 

даваха и вдъ-

хората за 
си давали сеното, органи 
зацйята е била принудена

във Вра 
й- С пре

несии поне един път да ра 
ботят в Босилеград.

I когато
хваха вяра и надежда в 
развитието им.

латада купува слама 
ня и околността 
воздането до

Когато се касае за здра 
веопазването трябва да се 
подчертае, че и Здравни
ят дом не изпълнява ця-

слама струвата един кг 
160 динара! Свърза1ГО с 
лошата прехрана

Васил Станчевключенид 
проси, които

I •
обсъжда

е и ие-
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исма па читатели1959 ш(Брптстпо от 1 юли 
година)'ЗА КАКВО Ш 

ПИШЕШЕ ■
ьршгстВц

ПИСМО ДО ОТГОВОРНИТЕ В ЗДРАИВАН вишГдом в"ДИМИТРОВГРАДКАРНИВАНОВ Безотговорност н, явашсг'.~. ПОСЕТИ
РЕДАКЦИЯТА
НА„БРАТСТВО"

По повод 40-годишннната на печата на бъл
гарската народност в Югославия и 30-годишни- 
ната на вестник „Братство”, редакцията на в-к 
„Братство” в рубриката КАКВО ПИШЕШЕ БРАТ
СТВО ще ви предава материали за отделни съби
тия и случки, помествани в първите броеве на

«г«ок.

томйри 1988 година.
от младия лекар 

чиято диагноза потвърждава и
Медицинския факултет в 

нежната и

__ гинеколог и хума/1
Копзили-

Народният 
тел на
юзмата народна скупщи
на, и член па ЦК на Съю-

нредстапи- 
Околнята пи в Съ- гледапа

вестника. човек,
умът па професор па 
Белград, д-р Марко Шукарев и твърде 
шгимателпа медицинска сестра Цеца, която аси- 

бол//ата се дава спеше//
за па югославските чсому- 

Ипап ка- 
8 т. м. иосс-Успех на учениците от 

гимназията „Йосип Броз 

Тнто“ в Димитровград

писти другарят паотпрала на лекаря,
• налог (с придружаващо лице) за Белград.

Лекуването беше заиършено. Но отделни гру-
когато линейката 

от Бел-

рампа! Ю1) па 
ти редакцията па постник 
„Братство”. Той прекара дпости възникнаха с превоза, 

па' Здравния дом трябваше да я нревезе 
град до Гои идол, макар че водачът Пера имаше 
изправна документация Да прекара майка ми до 
Гоиндол. И вместо Здравният дом да изпрати от* 

естеството па болестта на

разго-почти едни час в 
вор с членовете на редак-

катоцноммата колегия 
особено се интересуваше 
за условията на работата 
и за физиономията па ве
стника. Той подчерта го
лямото значение па вест
ника в политическо-стопа 
пско-културния живот па 

.малцинството и пожела 
в успех на редакцията и 

работата.

делна линейка поради 
майка ми (Пера казва, че Домът разполага с 
пет линейки и че в този ден една „волта оила 
паркирана пред Здравния дом и си стояла не" 

през целия ден!?), аз и семейството

Наградени са за отли
чен успех и отлично пове
дение 14 ученика, а се
дем ученика са награде
ни за активна работа в 
отделни кръжоци и 
младежката организация.

Учениците от гимназия
та през тази година по
стигнаха значителен успех 
в културно-просветна и 
обществено - политическа 
дейност.

През тази учебна' годи
на учениците от Гимна
зията показаха значител
но по-добър успех в срав
нение с миналата година. 
През тази година , Гимна
зията посещаваха 238 уче 
ника. От това число отли
чни са 14, много добри 
62 и добри 59. Повтарят 
класа 37 ученика. Средна 
бележка през тази година 
е 3,42. Най-добър успех 
показа VII1-6 
средна бележка 3,57.

използвана
ми бяхме принудени да се убеждаме с водача да 
превезе майка ми. Защото довезе момиче с два
мата й родители като придружаващи лица и тря
бваше да ги върне назад, а за .майка ми няма
ше място! Времето б'еше много студено и дъж
довно и майка ми, която като тежко болна се 
налагаше да чака по студените болнични кори
дори, от сутринта до 13 часа, а празната линей
ка по това време си стоеше паркирана пред бол
ницата, докато Пера не реши да я повезе, 
без придружаващо лице. Едва склони да тръгне 
съпругата ми’ защото майка ми беше почти не-

(От следващия 
„Братство” ще започва да 
помества интересни ста
тии из живота на дру
гаря Тито, писани от Иван

брой

но
клас със

Свободан Николов Караиванов).

подвижна и не можеше сама нищо да се услужи, 
а при това беше и облъчвана. (Каква ирония: об
лъчвана жена в кола с шестгодишно болно моми
че). Най-после водачът се съгласи и моята жена 
тръгна. В тясната и иеоборудена със санитарни 
уреди кола се сместиха шестима души! Леглото 
нямаше чаршаф, така че на бърза ръка свалих
ме зимните си балтони.

На шестия ден след излизането от болница
та майка ми почина. Но преди това лекарят в 
Димитровград я прегледал и й предписал три 
инжекции (две получила, а когато дошла сестра
та да й бие третата, майка ми била вече почина
ла) вместо спешно да я превезат в болницата, 
защото е имала тотална диария повече от дваде
сет дни, а за това в медицината казват, същес
твуват ефикасни средства за лечение, но в бол
ница. А майка ми не е била безнадежден случай, 
о^це повече ако се има в предвид, че и на от- 

. пусквателния лист пише, че за два месеца е тря
бвало да отиде на контрол, 
рят ми каза, че е продължил живота й, една до 
две години.

Както личи, касае се за очевидно своеволие 
и безотговорност, Щщ по-добре 
ганизираност, яваш...

НОВ КОНТРАБАНДЕН ХИТ НА ГПП „ГРАДИНА” КРАЙ ДИМИТРОВГРАД

ГАЩИТЕДРЕБНИ БИСЕРИ В
Контрабанден хит на гранично-пропусквателния 

пункт „Градина” край Димитровград отпреди няколко 
месеца са дребнцте бисери от Турция. Само през по- 
следнице два-три месеца митничарите от този пункт 
са пленили над 25 килограма бисери, чиято стойност 
се преценява на десетки милиона динара

граждани и един турчин 
са намерени 770 грама, 
при друг 130, при трети 
234 и така нататък — по 
вече от 25 килограма. И и 

бисеритетересно е, че 
най-често се внасят в бе-
льото. Но това не пома-В този вид котрабанда 

са включени повече наши 
граждани от. Санджак, 
Македония, Косово, окол 
ността на Сараево. Разби
ра се, има и чужденци, 
които са имали намерение 
бисерите да продават в 
Югославия и на западния 

-пазар. Всички заловени 
са се оправдавали, че не 
са знаели за забраната за 
внасяне' на бисери, че са 
за подарък на свой деца 
иди близки, а някои' на- 
право признават,- че са

имали намерение по този 
начин да заработят „ня
кой динар”. Както изтък
ват митничарите с дадени 
те 100 — 200 западногер- 
мански марки за бисери 
в Истанбул може да се 
осъществи заработка 
2,5 до 4 милиона динара.

В края на миналата го

га при зоркото око на 
митничарите, 
маг милост в такива слу 
чай.

които ня-

Случва се обаче, както 
изтъква управителят на ми 

от тницата в Димитровград 
Милорад Чирич, хората да ' 
са купили фалшиви бисе- 

дина заловени са рекорд- ри. В такива случаи те 
ни 1920 грама при двама не само че са направили 
турски граждани. Прецен
ява се, че това количество 
струва към 80 милиона ди 
нара. При трима наши

относно лично нена

казано, за неор-.

митническо нарушение, но 
направо са оплячкани.

Д-р Слободан Василев 
Белград

ул. Вукасовичева 70А. Т.

Териториалната отбрана покрай това, както бе под 
като важен компонент на чертано на състоялото се 
всенародната отбрана и <■ неотдавна 

. обществената самозащи- Общинския щаб по тери- 
та, и в Босилеградска об- ториадна отбрана,-числя- 
щина, ежегодно се разви- щите се към териториал- 
ваи усъвършенствува. Ре ната отбрана могат и тря 
зуДтатите в идейно-политн бва още по-добре да.

пълнят задачата си. '

ТЕРИТОРИАЛНАТА ОТБ 
РАНА В БОСИЛЕГРАД 
СКА ОБЩИНА

реализирани.година
Почти всички 

1М Териториалната 
брана са минали чрез ня 
кой вид военно-професио 
нално обучение. Теритог

са ничество с ЮНА, идейно- 
политическоточислящи се издигане 
на военно-професионално 
то обучение на команди
рите. Запланувани са-«ре
дица еднодневни, двудне
вни и няколкодневни учС 
ния, курсове и сказки, е

съвещание на от-

Винаги
мобилни

риалните поделения са ви 
наги готови- и мобилни..113-

ческото издигане, военно- 
професионалното обуче- които както и досега ще 

бъдат обхванати почти 
всички поделения на Те
риториалната отбрана.

Когато пък става дума 
за работа през настояща
та година, отделно внима 
ние ще' бъде . посветено 
върху по-тясното сътруд-

На съвещанието бе под 
чертано, че повече от за
плануваните задачи и ак
тивности през; изтеклата

ние и възпитание, както 
и в материално-техничес
кото укрепване най-добре 
потвърждават това. ,Но и

I

************ *** ************ *** ******* М. Я
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ТПлжаЯуштх
МЛАДЕЖТА НА *'

*

ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА ЖЕЛЮШАи ссм Село с най-много млади 

-без младежка организация
се нуждае 

от способни надри
В разгара на републи- ви ” ”■ "

канско-покрайнинската ко -кта 1™анентния на младе пък дългогодишната па^и- 
нфронтация в . Сърбия във твопче^я” СТремеж към вна съпротива (предимно, 
връзка с конституционни- боли - из®ва’ да °сво- полугласно роптание) ги 
те промени младежката ' ент,га^ШИЯ неизчерпаем опои с чувството на бун- 
организация в нашата ре-1 . пптп,,» У*' Да потекат товник против неправди- 
публика, реши да провепе 4 Т нови идеЧ и ре ните и сега, когато това
първия у нас политичес ‘ Г/»" НаШИТе Пробж' ЧУВСТВ° И>ябв4 Да замес- 
ки референдум, за да чуе кищ като"ално ДеВ°К' ТЯТ ° Креативно °™оше' 
мнението на народа по носители на новата 
спорните и други, за соци 
алистическата

Не разполагаме с точни не може да укрепи мла- 
и дежката си организация. 

От Желюша в Димитров 
градските трудови органи 

мнозина
младежи и девойки. Има 
и много, учащи се в Об
разователно - възпитател
ния център „Йосип Броз 
Тито".

Неведнаж във връзка с 
младежката организация 
сме чували и следния ко
ментар: за председател 
на младежката организа-

данни колко младежи 
девойки има в най-голя- 
мото село в Димитров
градска община — Желю зации работят 
ша, оЦаче почти две го
дини младежката органи
зация там почти и не съ
ществува.

Желюша иначе като мс 
стн^ общност е една от 
най-дейните в общината. 
Включена е, и в гранич
ното сътрудничество. Към 
края на миналата година

ние към проблемите на 
своето' настояще и бъде-

чисти
поли-

да бъдат ударна си-
ция важни -въпросиГре- ^ Нар°ДНОТО изоблича 
ферендумът беше

тика ще, те се чувствуват ма
лко загубени в това ново 

дългогодишните 4 • и голямо за тях полити- 
и тогава злоупотреби и нелегални ческо пространство?

тогава пролича, че мла- действия на бюрокрация- 
дежта, установявайки пря та' във всички , среди 
ка връзка с народа, е „на Но не стана така. Мла- 
пипала стълбите, по ко- дежката организация 

от обществената мар то че ли се 
гина. ще се изкачи на по-

ване на

Може би. Все пак ми-» 
сля, че точният- отговор 

ка- се „крие” в кадровата 
задоволи с криза в' ССМ, относно 

успеха на референдума и 
отново потъна в тишина
та на обществената Мар
тина. Може би младите

ито в
дългогодишната лоша ка-литическата сцена и да 

остане на нея като авто
номен и равноправен су
бект на социалистическа
та

дрова селекция П°Д опе
кунството на бюрокрация 
та, която „навъди" голям 

се уплашиха (последица брой младежки ръковод
на всадения им от бюро- ства, способни само да 
крацията страх от „грепъ ■ имитират и слушат възра 
ки”) от завоюваната (да
дената им) свобода? , Или

демокрация. Светна на 
деждата, че благородният 
ветрец на обществената 
демократизация ще раз-

стиите политици. А това и 
преди, и сега не е доста
тъчно да претвори рево
люционното незадоволст-

В КЛУБА НА САМОДЕЙЦИТЕ В ДИМИТРОВГРАД

Новогопишен маскеноал Много млади хора — но недостатъчна активноство на младежта от поло
жението й в обществото, 
в прогресивна младежка 
акция. Затова кадровото 

мйтровградчани посрещ- За съжаление разбира- обновление на младежка- 
наха д хотел „Балкан” и телство за идеите на мла.- та организация, особено
-в Мотел „Уния". Но най- дите, освен по-повод ня- на нейните ръководства е

кой празник, като че ли първата, предпоставка за
няма. Дори и в самата дееспособен ССМ,. А имен
младежка организация- но сегашните избори; са
Поне така казват някои голям шанс на Съюза на

желюшани с успех се ция* обикновено се нае- 
представиха в село Голя- мат младежи, коиТо не са 
мо Малово в НР Бълга- 4 се трудоустроили. Щом 
рия, а в настоящата го- си намерят работа — ос- 
дина ще бъдат домакини тавят младежката органи 
на голямомаловцани. В 
рамките ца това сътрудни' , 
чество, естествено, не бе
ше малък 
младежта.

И сега, пак възниква 
въпросът: защо това село 
толкова дълго време да

Новата 1989 година ди- и идея.

зация-
Сред тези, които оста

вят младежката организа 
приносът на ция има и членове на Съ

юза на комунистите, кои
то забравят' едно - уставно 
партийно задължение, че 
са задължени активно да 
работят и в обществено- 
политическите 

. ции на

много по домовете си и 
: при приятели и познати.

И докато в хотела и 
мотела за най-дългата нощ 
по човек са били необхо
дими 60 и 65 хиляди ди
нара без пиене, най-евти
но и вероятно най-забав- 
но и весело Новата 1989 
година е чествувана 
Клуба, на самодейците за 
само 40 хиляди

Но за да се влезе в клу 
ба не са били достатъчни 
само 4 милиона ст. дина-

от участниците и органи- младежта да . се „въоръ- 
заторите ~на маскенбала жи" със способни млади 
по повод Нова година. ръководител и.

К. Г.А. Т.
организа- 

местоживеенетов ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ССМ В БОСИЛЕГРАД '

Време за по-съдържателна дейност
статираха, че същата все

си.
Инак, изглежда, че на 

V мнозина, които за кратко 
време „поемат” тази отго
ворна задача, значи не 
им е при сърце младеж
ката организация но — 
само личния интерес. И

динара.

тиви за действуването 
младите във всички обла- още не е на желано рав

нище. • -
Все още има организа-

наПредседателството 
Общинската* конференция 
на ССМ в Босилеград, на 
проведеното през. минала
та седмица разширено за * 
седание разисква и прие 
няколко важни въпроса.
Между другото на дневен 
ред бе проектопредложе 
нието. за изменение и до- 
лълнекие на Устава 
Г^юза на социалистичер- 
ката младеж на СР 'Сър- та младежка трудова ак- 
би __ изменения, които ция „Власина — 89 да 
ге отнасят до конституци има съюзен характер. • 
онното устройство на мла Всъщност, както нодче

на
ра. сти на обществено-иконо

мически живот.
На заседанието члено- ’ ции, които по-дълго вре

ме бездействуват. Пора
ди това бе взето реше
ние предстоящия зимен

само-По идея на група
само- 

в Дими- 
всичко на

дейци, членове на щом го осъществят — ни 
що друго не ги интересу
ва. А. не би трябвало да 
бъде така. Особено в се-

дейния театър 
тровград, преди 
Делча Гигов в .Клуба на 

организи-

вете на Председателство
то на ОК на ССМ в Боси 
леград, съгласно с Меж- 
дуобщинската' конферен- период да се използва за,. ло Желюша, ' където ос- 
ция 'на ССМ в Лесковац по-съдържателна младеж 
раздвижиха инициатива и

година доброволна- В това отношение
новете на Председателство

самодейците е
маскенбал. Дова зна-ран

чи, че без съответна мас
ка на лицето никой не е- 
можал да влезе в клуба.

С богат избор на музи
ка от касетофон и богато 

избор 
. Това

желюшани-кореняци 
има и доселени множест
во жители от Куса врана, 
Тр. Одоровци, Поганово,

венка активност.па чле-тази

то и други активисти със
присъсТвуване да да, . Барйе и други села в об- 

дат принос в работата им. цщната. Това за младите 
На заседанието бе взе- хора трябва да бъде пред 

то решение занапред фун извикателство за по-ожи- 
кцията председател на вена дейност.
ОК на ССМ да се изпъл- Бездействуването на мла

хвъ

свое
меню, направен е
на най-хубава маск* ^ ата организация, ка-
е маската на "Харл* И да кто и отделни изменения 
която е носела Миряна бирател„ата процеду-
Кръстева, студент от Ди- в^изоир

рта председателят' иа ОК 
ССМ Георги Тодоров, 

с това започват и първи
те подготовки за предсто
ящото бригадирско лято и нява волонтерски. 
Босилеград. С това и младите от

Членовете на Председа- Босилеградска община да 
телството направиха п ват свой принос в прове- 
кратък анализ върху ра- ждане заключенията на 17-
ботата на първичните мла то заседание на ЦК на 
дежки организации и кон СЮК. М. Я-

на

дежката организацияЧленовете на Председа- 
ОК на ССМ 

под-

митровград.
Така младите запалянко 

— самодейци от Ди- 
и този

рля петно върху инак ху 
бавите резултати, 
тази местна общност от-

телството на 
В Босилеград дадоха 
крепа иа предложените 
уставни изменения в кон 
ституцията, че същите

големи перспек

коитовци пътмитровград
показваха, че на тях мал 
ко им. трябва да си орга- 

забава и развле-
да има място криват

чита в последно време.
М. А.

низират 
чение, стига

/по-
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ТЕАТЪР В ДИМИТР0В1РАДСТО ГОДИНИУЧЕБНА ГОДИНА ЗА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩАПРЕЗ НАСТОЯЩАТА Няма закачалкаДве нови нниги ■

Мета гозавесата падна, 
попита: „Сике, защо не

членВсеки самодеец — 
па театъра може да разка 
же безброй весели случки 

работата в театъра. 
Една такава разказва 
мчило Аидреснич:

— Това беше през 1968 
котето със/ „Съмни 

лице" отНушичгос 
в гр. Драгоман

• ПЪРВИ СТЪПКИ’’ (ЧЕТИВА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV 
КЛАС) И „НА ПЪТ ДАЛЕЧЕН” (ЧЕТИВА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V КЛАС)

В настоящата учебна година уче- 
ннците от първи до пети клас в учи
лищата ла българската народност се 
сдобиха с две ценни книги: ^избрани 
четива (допълнителна литература), съ
образени с учебната ^програма за тези 
класове. Недостигът от подобна лите
ратура се чувствуваше отдавна, 
защо след няколко срещи и договори 
е прието решение: Републиканската об 
разователна общност по основно обра
зование, общинските образователни об 
щности по основно образование, да 
обезпечат средства а издателство „Бра 
тство” да организира съставянето и 
да издаде съответните книги, |:ато по 
този начин ще спомогнат за 
но овладяване на българския език в 
тезн училища.

толковатръгна с текста, 
хубаво го играехте с Мо- 
ня досега?" Синиш а го 
погледа извинително, па 
повдигна глас: „Друже 
Мето, аз нали в тази сце

са предложени текстове, осигуряващи 
познания от областта па езика и

от
Мо-11М

литературата.
Средствата за издаване па тези кни

ги главно е обезпечила Републиканска- 
основно образование

година 
тел но мка влизам като ме изви 

Сега, аз
та общност за 
съвместно е общинските образоватсл- 

общностп за основно образование. 
Издателство „Братство" пък в спой

ка началника, 
влизам, свалям шапката и 
трябва да я сложа 
закачалката и да- 
Да повел ай те господин на 
чалник" Ама кво стану, 
ка ме Моня, началника из 
ока, .аз свалих шапката но 
закачалката я нямаше. 
Какво да правя, смачках 
шапката и забравих тек
ста".

тувахме 
— НРБ. Постановчик бе-Ето ни

наМетоди Петров, а аз 
играех' йеротис Лантич 

началник. Ро

1ПС кажа:та.активност за пръв път внася изда
ването па ирочитна литература за 

'учениците и по тоя начин дава при
нос като издателство. Ст. II.

— окръжен 
лята па 
раеше
една сцена аз, като на
чалник; го викам при ме
не на едно „мъмрене". 
Той влезе» и само ме гле
да и мълчи. Паузата не 
се забеляза много. След 
представлението, току-що

Бича писар иг- 
Сипиша Нейков. В

На пъткачество- далечен Записал А. Т.
*Т**5Г*-ГЬ»Ценна помощ в първата част — ут- 

върдяване нуждата от такава литера
тура оказа Заводът за усъвършенству- 
ване на възпитанието и образованието 
от Белград, както и регионалните ин
ститути по усъвършенствуване на об
разованието в Ниш и Враня-

Съставителите на книгите — Райко 
Каранфилов и Владимир Стоименов на 

учениците от I до IV клас 
Виданович и

ИЗБРАНИ ЧЕТИВА ЗА V КЛАС 
НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕН 

ТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ” В БОСИЛЕГРАД

Литературната секция 

е нан-дейнакнигата за 
и Снежана Илиева 
Елена Златанова ' за учениците от V 
клас — са се потрудили и за предло- 

изобилствуват
От повечето различни 

секции, които действуват 
при средношколския об
разователен. център „Иван 
Караиванов” в 
град, най-дейна е литера
турната секция. В пея 
членуват десетина учени
ка, които с помощта на 
преподавателите по език 
и литература правяг пър
вите си стъпки към овла- 

° дяването на словесното

творчество. И това засега 
твърде успешно. Редовно 
провеждах свои заседа
ния, конто повече имат 
договорен характер. Освен 
това от началото на те
кущата учебна година, ня 
колко пъти досега, прове
доха литературни чете
ния, между които и две 
за по-широк кръг любите
ли на тази културна цен
ност.

На последното литера
турно четене свои творби 
четоха: Невенка Митова 
ученичка от III клас, Ми
тра Глигорова от IV клас, 
Даниела Игова също от 
IV клас, Емил Асенов от 
III клас и Елизабета Ми
това и Ясмина Спиридо
нова от I клас.

жили две книги, които 
с метариали от български, югославски, 
световни и някои автори от българска
та народност. Учениците по_тоя на
чин, освен с текстове от програмата, 
могат да се запознаят и обогатят зна-

Босиле-

нията си с произведения от редица 
други автори и с избрани произведе
ния от народното творчество.

Книгите са съставени в духа на 
теоретичните изисквания на програма
та, което ще рече, че на учениците БРАТСТВО

(ме)достоиноОбзор
Отшумяха ли или отминаха ти • Изостана програма от нача- 

хомълком две изключителни го- лото ма годината, а приетата про 
дишнини: сто години самодеен грама се провеждаше мудно, в 
театър и деветдесет години чита- „последния час”. Дори не са из- 
лище (библиотека) в Димитров- пълнени и редовните две годиш- 
град? Въпреки че официална оце ни представления с нови пиеси, 
нка още няма, а не се знае то- Не е издадена монография за

развойния път на самодейния те
атър с потрети на известни ар.- 
тисти-самодейци. Не са организи
рани срещи и разговори. Не са 
ангажирани по-старите самодейци 
и артисти, и постановчици, да се 
изявят с по няко.я „нова” пиеса.

Могат да се посочват и други 
доводи. Но струва ни се, че е 
изостанала навременна и задълбо 
чена подготовка. В такива юби
леи значителна помощ оказва Ре
публиканската културна общност. 
Наистина тя е отпуснала средства 
за поправка на сцената, но това 
са „редовни” дейности. Юбилеи
те се подкрепят „допълнително”.

Характерно е още едно обсто 
ятелство: масовият отклик на ста 
рите самодейци и постановчици 
опровергава с години натрапвано 
,то мнение, че „те повече не са

заинтересовани”, 
те се интересуват, но трябва са
мо да се напипа живеца им.

И още нещо: не са събрани 
техните спомени, не са направе
ни творческите им потретн, не 
са разровени архивните докумен
ти, за да се съхранят за поколе
нията.

Следователно,

Характерно за членове
те на тази секция е, че 
те дейно участвуват и ка
то рецитатори на различ
ни училища или общин
ски манифестации. За' 22

чно кога ще, бъде дадена, с чув
ство * на риск да бъдем отречени 
или „похвалени”, поемаме тази не 
лека задача. Защото и „доволни 
те” и „недоволните” от чествува^ 
нето на тези два забележителни

Разбира се, имало е и други 
(а вярваме и ен- 

на
възможности
тусиасти и воля), в годината 
юбилея далеч повече да се нап
рави. Не защото сме хора, които 
обичаме празненствата. А защото 
юбилеите са прекрасен 'повод за

декември — Деняг на 
Югославската народна ар 
мия съвместно с училищ
ната библиотека

юбилея имат свои доводи.
А ето доводите на „доволни

те”: направи
ха твърде съдържателен 
стенвес^ник. Казват, 
добни

презентиране на културната ис
тория, без оглед дали се касае за• Изготвена е подходяща про

грама. Изпълнено е театрално пре 
дставление от Нушичевите едно- 
акторки (но в чест на петдесет
годишнината на забележителния 
комедиограф). Направена е ретро
спективна програма с участието 
на стотина самодейци от всички 

(от освобождението

че по
театър, читалище, училище или 
някое друго културно ведомство.

Тъкмо, зарад тази културна 
история е могло и е трябвало да
леч повече да се направи в тази 
година йа забележителни юбилеи.

Инак мненията ни ще се 
минават:

стенвестници ще 
подготвят и по повод Ос- 
ми март — Международ
ния Ден на жената и по 
повод 25 май — Деня- на 
младостта. Разбира се 
занапред свой принос ще 
дават

л•раз-
поколени 
насам). Организирана е изложба. 

„Недоволните" имат какво да

едни ще твърдят, 
юбилеят е отпразнуван достойно, 
а други ще отричат това;

че в организирането 
на всички видове култур
ни и други видове мани
фестации.Ст. Н.кажат:

М. Я.
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щизичеека култура <%фр(р На 24 януари т.г. се на- 
вършават 40 дни на без-СПОРТНА СТРЕЛБА мерна тъга и болка от ра
нната смъртПреглед на най-добрите на нашата 
обичана .майка, съпруга, 
Дъщеря, сестра, снаха истрелциВ спортния етърваЦентър 

„Парк" в Димитровград 
в чест на Деня на ЮНА 
—• 22 декември беше ор
ганизиран турнир по спо
ртна стрелба. В

Броз Тито" с 365 кръга. 
Първите три места в 
отделното класиране зае- 
ха Саша Михайлов, (ОВО 
-И. Б. Тито") със 158 

Тонга
ничар") 157 
сов

Велика
Стоянова

ито трябва да продължат 
хубавата традиция на Ди
митровград в стрелковия 
спорт. Присъдени бяха 
значки „Отличен стрелец” 
е дипломи. С такива знач
ки бяха удостоени Евлоги 
Глигоров и Александър 
Маринков.

На Най-до8ре

по-

г кРъ
Глигоров („Гра- 

и Тодор Алек 
1.Д раничар”) 157

стрелко- 
„Граничар” 

участвуваха осем отбора- 
ВП — 3358, ДСРИЛ, Об-

вата зала на
(1960—1988)

от Долно Лисиче, Скопско
Дълбоко в сърцата си засадихме вечен спомен за 

Теб и нищо и никога не може да го изскубе оттам.
На този ден в 12 часа ще посетим гроба на скъпата ни 

покойница в гробищата в Долно Лисиче да го залеем 
със сълзи на обич и уважение. Каним близки 
знати да ни придружат.
ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ: съпруг Яне, синове Игор и Ми
рослав и семействата Петкови от Долна Любата и 
Стоянови от Църнощица.

кръга.разователният
На четирима млади стре 

лц*и бяха връчени
, присъжда „Грани-

юнд "т„Г°“ Ден* “

център 
„Йосип Броз Тито", СВР, 
РСВР, митницата, „Грани
чар" и „плави".

В отборното класиране 
първо място зае „Грани
чар" с 463 кръга.

класира
йте в отделното класира 
не бяха присъдени дипло 
ми на Общинския стрел- 
чески съюз на Димитров
град. Състезанието беше 
добре
СОФК-а и

значки,които

и попът
получиха младите

значки 
стрел

ци от Образователния цен 
тър „Йосип Броз Тито" и 
то: Саша Михалков, Не- 
над .Милев, Саша Глиго
ров и Мики Ставров,

второ
организирано от 

стрелческото 
дружество „Граничар" в 
Димитровград.

дружеството за спорт и 
рекреация на инвалидни 

. лица (ДСРИЛ) с 442 
га, трето ОВО

_ кръ- 
„Йосип ✓ -

11 часа на димитров-ко- Димитър Ставров На 16 януари тази година в 
градските гробища ще дадем

СРЕЩА С НАЙ-ДОБРИЯ ФУТБОЛИСТ НА „АСЕН БАЛКАНСКИ” 40-ДНЕВЕН ПОМЕН на

От защитник до голмайстор
Футболният клуб „Асен Балкански" 

ше добри спортисти. И настоящето поколение 
кива. Един от тях е и Зоран Христов. Не 
той да не отбележи гол. През изтеклата есен дори 12! 
Ведно е и най-добрият голмайстор в 
футболна дивизия — Ниш.

Зоран Христов е роден 
през 1963 година. Завър
шил е средно машинно 
училище. Понастоящем е 
абсолвент на Вйсшето ма 
шинно училище в Ниш.
Работи в ТО „Димитров
град".

„Асен Балкански". Сега — 
вместо за

винаги има- 
има та- 

мине мач
в нова роля: 
щитник, той е в напада
телната линия. Междувре 
менно се оженил.

Ето какво

Опечалени: съпруга Рад
ка, син Слободан, дъщеря 
Жана, снаха, зет, щуци, 
сестра му, брат му, майка 
му и множество роднини, 
близки и познати

регионалната
споделя за 

тъкмо завършения полусе 
лзон:

—' Класирахме се на де 
сето място и считам, че 
това е неуспех за нас. Спо 
ред състава на „А. Бал
кански" — трябваше да 
се наредим над четвърто 
място. Разполагаме с доб 
ри играчи. Проблем е — 
професионалната ни под
готовка. Нямаме достатъч

На 21/ януари тази го
дина се навръшват 
ШЕСТ ТЪЖНИ МЕСЕЦА 
от смъртта на нашата ми
ла и незабравима— Започнах да играя! 

футбол, когато още нямах 
14 години — казва Хри- Зорка

Асенова
Ценева

стов. Първо в пионерския 
състав на „А. Балкански".
През 1978 година с още 
неколцина другари минах ^ 

Пирот, 
четири

но треньори и други спе
циалисти. А без щателна 
подготовка трудно мо
же да се постигне повече. 
В нашата община има не-.в „Раднички" — 

където прекарах 
години. Там имах възмож

колцина преподаватели по 
физическо възпитание и 
те биха ни били от пол
за. Обаче недостатъчно са 
включени в спортния жи
вот на града изобщо. Цо 
надявам се в новата 1989 
година положението зна
чително да се поправи.

Зоран Христов активно 
работи за развитието на 
спорта й физическата кул 
тура и в ТО „Димитров
град" в комисията за Ра
ботническо-спортни игри 
и в синдикалната органи-

митиовград. И те напъл- зация- В „Асен Балкан- митровград. СКИ" работи с по-младши
но оправд р те категории футболисти.Класираха о* високо, ги г
КИ Стоименов е чтвърти, Сега, когато е в края на 

Стоименов делеше футболната си кариера 
осмо място. 3. Христов казва, че пред

прага на първия 
на „А. Балкански"е брат 
му Ядран, който също иг
рае в нападателната
ния-

За него и други в „А. 
Балкански" казват, че е 
голям потенциал и че не
говото време настъпва.

Димитър СТАВРОВ

Зоран Христов

След завръшването си 
в Димитровград през 1982

от с. Лукавица
Съобщаваме на роднини, близки и познати, че на 

21 януари в 10 часа ще посетим вечния й дом 
гробищата в село Лукавица.
Опечалени: дъщери Лепосава, Милица и Наташа; се
стра Евросима; братя Богдан и Георги; зетьове Нацко 
,и Слава; внучки Бети, Катя, Едита и Розета.

за-ност много да науча, 
щото пиротският, отбор 
разполага с повече специ- родина 3. Христов отново

е в първия насъстав наалист-треньори.

Ще пътува ли Рони 

Стоименов във Върнячка ГЪЖЕН ПОМЕН 
На 16 я>гуари 1989 го

дина сс навършва една го 
дина от ненадейната 
смърт на

’ й
5

'П■ МНЛАНКО 

ДРОБНЯК 
- 1У1НМД

Роки Стоименов,, който
IIнеотдавна се класира на 

четвърто място на регио
налното първенство по 
шахмат в Куршумлия 
края на януари настоящи 
та година трябва да уча
ствува на републиканско
то първенство във Върня
чка баня-

Участието на Димитров 
шахматисти

3$ &'
Васил .Vлв
седмо и

От директора на осио- 
„Моша Пи 

Ми-

състав
преподавател по матема
тика в основното учили
ще „Моша Пияде" в Дщ 
митровград.

Този ден ще посетим неговия гроб на димитров
градските гробища и ще се поклоним пред светлия 
му лик. Каним близки и познати да ни придружат. 
Опечалени: съпруга Снежана и семейство Микови

вното училище 
яде" в Димитровград 
лисав Стоянов узнахме, че 

има финансови
ли-

няма да. 
проблеми във връзка 
участието на Р. Стоиме
нов иа
шахматно първенство.

градските 
(предимно ученици на ос
новното училище „Моша
Пияде" в Димитровград)
финансира СОФК-а .— Ди

републиканското

М. А-
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* сати&а * забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИЗЛОБОДНЕВКА

Лисен
кошсу.рс „Аз ще съм 

младоженецк
Съглам

стручняци
Аз, Работко Селя1уов, обикновен гражда

нин от Трудовград, квартал „Нива, ливада и 
фабрика", ул. „Живеят от своя труд" № 10, 
обявявам личен конкурс, въз основа на който 
ще приема в лична служба един журналист 
за неопределено време (до заминаването ми на 
оня свят).

Освен условията, конто не се предвиждат 
със закона и критериите на груповщнната, 
кандидатите трябва да изпълняват и следното 
специално условие: да не признават древнола- 
тинската мъдрост Бе шогНпз аи1 Ъепе, аи( тЬИ 
(За умрелите или добро, или нищо).

Журналистът, който има щастието да бъ
де приет ще получава заплата още от деня на 
приемането му и няма нищо да работи все до 
момента, когато аз, Работко Селяков, обикно
вен гражданин от Трудовград, квартал „Нива, 
ливада и фабрика”, ул. „Живеят от своя 
труд" № 10, трябва да тръгна във „вечно се
ло”. Тогава моят личен журналист ще трябва 
да изпълни следната задача: във възможно по
вече средства за масова информация (от улич
ни афиши до централни телевизионни преда
вания) да публикува възпоминание с всичко 
най-лошо за мен.

Преди двайсетина години един
ственият фотограф в Звоици е бил 
бай Лнлча. Не е минала пито една 
веселба, сватба и пр., а той да не 
фотографира. Така па една сватба 
в Пресека дошъл да фотографира 
младите. Събрал се много народ, до
шли сватбарнте от Студена, но без 
младоженеца, който бил на печалба 
в Дубровник и трябвало всеки мо
мент да пристигне.

Чакали гостите младоженеца, по 
той все не идвал. Невестата попо 
глеждала към автобусната спирка, 
ала никой не се явявал. Нетърпени
ето достигнало кулминационна точ
ка. Започнали да се питат хората: 
каква ще бъде това сватба без мла
доженец. Тогава бай Лилчо се „на
месил": „Аз ще бъда младоженец". 
Един от братята на невестата кип
нал и излял яда си върху бай Лил
чо. Тъкмо по това време пристигнал 
правият младоженец и сватбата мо
гла да почне. Единствено бай Лилчо 
„като младоженец" останал със си
нини.

У данъш/ье време изгледа све се збър-
плача.кало: не се знайте кой пийе, а кой 

Йош по-малко се знайе кой колко че 
пийе. У наше време барем това се знайе- 
шс: най-почтивани у село беоше даскал и 
поп. Ако не веруйеш на полатога, че оти
деш при даскалатога и ои че те научи кво

ме

да праши.
А съга — сви акълийе, сви знайу све, 

нсма кой кво Да не знайе.
Поприссдъл съмонуй вечер уз кавторат 

при синатога, а при шега се понасъбрали 
гьегови набурлийе и почеше оди „дебелу 
политику", па до спорт.

— Е я мислим съга кига паде владата, 
най-добра влада би била, ако буду тия...

И изреди он некикви човеци, свите би
ли арни, не су праили виле по Неум и Бре- 
зовицу, немайу девизне кньижице, били ра
ботни, пощени...

— А, не йе баш тека. Баш това що ти 
думаш нали преди десет година затри го- 
лему вирму, па отиде у другу, та и йю до- 
кусури. Него я мислим да буду овия...

И он поче да оратц некиква друга име
на на друБи човеци.

За да обезпеча достатъчен отзив на кон
курса, давам следното обяснение. Дълги годи
ни по пътя към светлото ми бъдеще ме во
диха „обществено-политически дейци, които 
целия си живот жертвуваха за мое добро", 
„човеколюбци по нрав и марксисти по убеж
дение", „неуморими борци за прогрес", „спо
собни ръководители и радетели" и какви ли 
още не благородни душици.'А аз? Какво пра
вя? Неблагодарник такъв, все си викам: криза, 
криза, криза... И не криза като криза, а ос
тра криза, тотална криза. И вместо да работя 
така, както ме учиха борците за моето светло 
бъдеще, аз съм вценал пред скудщините и 
комитетите, мъкна се по улиците и рева ли 
рева: „Хора, не може да се живее! Искам 
хляб!" Затова не съм заслужил нищо друго, 
освен вече споменатото възпоминание.

Да се знае кой е виноват!

Записал: Йордан Миланов

Вннагн жална
. Г--1Ф9

Една позасгаряла мома от Кли- 
сурско, която сега има над 60 го- Успротиви се трет. После съставлява

ше владуту, па кига видоше дека не иде 
баш лъсно, превър.ъише

дини, още като малка не знаела да 
играе хоро. Това' е същинска ряд
кост за мома

се на привреду.
Е тука да ме простите свите се показа-или момък в този 

край. Но тази мома била съобрази
телна. Винаги, когато я питали за
що не играе, тя намирала повод, че 
жалее някой от селото, който ум
рял преди няколко месеца. Когато 
станала на 55 години намерила по
вод, че е жална, понеже не се е 
омъжила и че остарява. Наистина 
„винаги жална".

. ше съглам стручняци. Чини ти се йеднога 
само да послушайу 
млеко и мед.

све че потече по

Я се правим ко дремем, нечу на децата 
да смитам, ама нали съм йел оди кокошку 
ногу, не истърпе и пита:

— Епа деца. кига знайете толкова уба-
во, защо ни тъгай не иде? 

Они меКирил Георгиев попогледаше, направите ли се 
орате за порез- 

и накраят га запържите със
да ме не чуйу, па почеше да 
йе, за плате

Записал: Цена Димитров

спорт.

Почеше кнко'Новини ТПЯ тренер бил дудук, 
опия бил путук, ич не разбирали кико да 
направе добър тим, излагайу 
ство.., Тука йош малко 
бой. Тека

<тшаУА&ГП
у иностран- 

що не дойде до 
се разокаше, та я се уплаши, на-1- КЛКВО ЛИ НОРО

ще ни р,онесе-
УОВН^-Я ГОДНИЯ.

(-НОВО Т7РЯВИТЕЛ 
V___ -НОТОНш „

диго се и ко 
преди да пойдем, реко им: ^

— Алал ви деца, па, вийе сте бре съг
лам стручняци за све! Щета що тия горе 
не знайу за вас, па да ви даду влас, та да - 
опраите све усукане работе при нас!

Свите ме изгледаше с белото, 
обърнуше къмто цървеното вино 
ше шушеиичйете що бео донел 
га. Уста ли , напълните, ама най-после 
буташе.

че идем да си легнем, ама"I ПОЗИ 
цени../

У
/ / г\(I *.|

па се 
и налего- 

на синато- 
се за-

%%
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