
ЕР№РСТВо С указ на президента на 
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
вото и единството между 
нашите народи и народности
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През последните някол
ко дни на югославската 
политическа сцена доми

нираха две големи съби
тия: черногорското „наро 
дно въстание" срещу бю
рокрацията (информации 
за това- събитие помества- ' 
ме на страница 3) и сък
ратената Процедура за из
биране на нов председа
тел на Съюзния изпълни
телен съвет. И двете съ
бития са „дългобойни”. 
Първото драстично преду 
преди бюрокрацията, че 
сега и занапред не смее, 
да пренебрегава фактора 
НАРОД, а второто показ
ва, че зорът не е „заклет 
враг" на демокрацията.

Следователно, нам ни е 
зор час по-скоро да избе
рем нов Съюзен изпълни
телен съвет и негов пред
седател, но това, както по
дчерта председателят на 
Председателството 
СФРЮ Раиф Диздаревич 
на заседание на Председа 
телството на Съюзната 
конференция на ССТНЮ. 
„не смее да стане за сме
тка на демократическото 
предлагане на кандидати". 
Демократическото пред
лагане беше наистина де
мократическо, поне досе
га; Републиките и покрай 
нините получиха шанс да 
предложат свои кандида

ЮГОСЛАВСКА ПОЛИТИЧЕСКА СЦЕНА тина кандидата за предсе 
дател на Съюзния изпъл
нителен съветх която сет
не бе обсъдена в републи 
ките и покрайнините.

В броя:
Първият 

изпит се знае
ЕВИДЕЦТИРАНЕ 
НА КАНДИДАТИ 
ЗА ЧЛЕН НА ПРЕД
СЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СФРЮ ОТ СР 
СЪРБИЯ

В това „ято” от канди
дати изпъкват две автори
тетни имена: инг. Анте 
Маркович и д-р Борисав 
Йович. В момента, когато 
този брой на вестника 
пристигне при читателя, 
един от тях може би вече 
ще бъде назначен за ман- 
датор на новото правител 
ство. Личността на новия 
премиер е нужно, но не 
и достатъчно условие за 
успеха на новото прави
телство. На силните поли
тически центрове в стра
ната трябва да бъде от
нет параванът, зад който 
се крият и излъчват впе
чатлението, че Съюзният 
изпълнителен съвет е ви
новен за всичко.

стр. 4От новия „премиер” и неговия кабинет не 
могат да се очакват чудеса. За начало е достатъч
но да прекратят влошаването на икономическото 
положение в страната Димитровград

КОГА ЩЕ СЕ ПО
СТРОЯТ ЦЕХОВЕ В 
СМИЛОВЦИ, РАДЕ 
ЙНА . . . ?

„Мачкатица
дулица

Сур-

АМБИЦИОЗЕН РА
ЗВОЕН ПЛАН

стр. 6

Каменица
СЕЛО НА СТАРЦИ 
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на
Първият 'изпит на ново

то правителство вече се 
знае: с мерки на иконо
мическата политика тряб
ва да се4 прекрати влоша
ването на икономическо
то положение в страната. 
Това е достатъчно за ус
пешен старт. Сетне всич
ко може да бъде по-лес-

ЗА КАКВО ПИШЕ
ШЕ „БРАТСТВО"

ТЕЖ{СО ВРЕМЕ, ДЕЛИКАТНА РОЛЯ: Диздаревич, 
Чолаковнч и Хърватин

Димитровград
ти за „премиер”’, предла
гаха се повече кандидати, 
а репбуликит>» и покрай
нините,, кбито нямаха соб 
ствени кандидати, предла 

кандидати от други

републики и покрайнини. 
Това безспорно може да 
се отчете като важна при 
добивка. 
вото иа СК на 
утвърди листа от двадесе

„ГАЦИНОТО" ЩЕ 
СЕ „ПРЕМЕНИ"

стр. 8П редседател ст- 
ССТНЮ

но.гаха Щрихи за портрет

ГЪРЛОТО й: ГУКА 
Със СЛАДКО ДУМ- 
СТВОТО НА ПОЕТА

от старта. Това потвърж
дава и един съвсем скро- 
рашен пример: неофицн- 

тези

СТОПАНСКАТА РЕФОРМА:Лека-полека ние разкри 
хме почти всички причи
ни за нашата остра иконо

г ■*
НАВРЕМЕ ДА СИ ОПИЧАМЕ УМА

алпо узнаваме, че 
дни Памуковият комби
нат от Враня, по-точно не 
говата досегашна основна 
организация на сдруже
ния ТРУД „Юмко" е опо
вестила намерението си 
да се откаже от своя цех

Гогято стюемежът към възможно по-голяма печал- в Сурдулица?! Да се от- 
Когато стрем " поведение на стошш- каже напълно: „ето ви и

ба стане гениален Р може ли да се случи сграда, и машини, и рабо-
ските предприятия е общИНИ да остане без тници". Разбира се, сур-
„якои от меховет ог1.ОВОр на въпроса не е въз- дулишкото ръководство и
„майка ? Положителния работниците на цеха не са
можен. А тогава? съгласни с това намере

ние на врайянци, но е _ 
въпрос могат ли те да осу 
етят намерението на ос
нователите. Официалните 
лица засега не искат да 
'коментират това ново ,,яв 
ление”, понеже, са увере
ни, че намерението няма 
да -стане действителност 
и „няма защо да се вди
га шум”.

мическа (разбира ее, и по 
литическа) 
знаем, че дотук ни дове- 

безотго-

В политическата шко 
ла на босилеградски 
те средношколциВНИМАНИЕ, НАПЪЛВА 

ИКОНОМИКАТА!
Сегакриза.

де преди, всичко 
ворната доминация иа по
литиката, по-точно на по- 

- волунтари-

УЧЕНИЦИ В РОЛЯ^ 
ТА НА ЛЕКТОРИ

стр. 9литическия
зъм над икономиката. За 

извър- 9
това решихме да 
шим стопанска реформа, 
която да открие простор 
за офанзива на икономи
ката. Формулата на успе
ха е: пазарна икономика.

А когато' задействуват 
категориите на пазарната 

стре-

В Центъра за култу
ра в Босилеград

ХРУДНОСТИТЕ . 
ПРОДЪЛЖАВАТ

в бъдеще) на някое голя- 
предприятие ще бъде 

отстранен от състава ка
то „сляпо черво", докол- 
кото не успее да осъщес- 

себе 
тези

стр. 10, един от отго- 
ГОрНИя въпрос 

така: в
далечно)

Например 
вориге на

мо
икономика, когато 
межът към възможно по- 
голяма печалба стане

гласиможе да 
близкото ,(или ГЛАС НА БЪЛГАРИН

В .ЮГОСЛАВИЯЩо3>о
гс- бт дете, когато в стопан- 

П0‘ ския живот зацари „теро
рът” на печалбата, някои 
цехове в малките и изо
станали общини могат Д< 

без „май1<а ,
организациите, кои
г могат

тях-

печалба поне затви
си .А голям брой) от 
цехове и при досегашните 

принципи

перален - критерий за 
ведецие на 
предприятия, какво може 
Да стане? Въпросът 
бовеп, а отговорите му са 
мпогобройни. Едни може 
би и могат да се предви
дят, но останалите, а те 
са много повече, са „цяла 
азбука” от неизвестни. 
Все пак най-важното е 
Да сй ги задавйме' навре
ме. Така ще 
Много по-лесно.

стопанските

икономически 
бяха далече от истинска
та рентабилност.

Не случайно споменава
ме тази възможност. Тя 
може да се яви още на 
старта на реформата, 
шото успехът в „иадбяг- 
ването" (конкуренцията) чаме ума. 
най-вече зависи именно

е ст>Д
от-

останат
носно Да, засега' няма защо 

Но сега
основали,то са ги да се вдига шум. 

е (идва) друго време и на
време трябва да си

откажат от
е невъзможно,

от тези
да се 
Това не за-

011Н- ЕршгстЯовсеки цех 
, който работи 

единица

защото
общини.

ка-
К. Г.(ще

наричаттрудова
как ще гити решаваме то

видим
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ВЕНЕЦУЕЛА — ЮГОСЛАВИЯМИНИСТЕРСКИЯТ КОМИТЕТ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ

Посещение на 

президента Перес
Готвят се промени 

за в Белград
въпроси. Подписани са 
Споразумения за увеличе
ние на икономическото съ 
трудничество между две- 
+с приятелски страни: 
«раждане на железници 
във Венецуела, търговия с 
нефт, кораби и др.

При заминаването си от 
Белград президентът Пе
рес заяви, че пак ще до
йде в Белград на предсто
ящата среща на необвър
заните, на която Венецуе 
ла щ'е участвува като 
наблюдател.

Новоизбраният прези
дент па Република Вене
цуела Карл ос Андрес Пе
рес па 15 и 16 януари т. г. 
бе на приятелско посеще
ние в Югославия- 
своя домакин, председате
ля па Председателството 
на СФРЮ Раиф Диздаре- 
вич Перес обмени мнения 
за издигане на сътрудни
чеството между двете ст
рани, за предстоящите ак 
тивпости на необвързани
те страни, за проблема на 
дълговете и редица други

ДЪЛЖНИ СМЕ ДА ИЗДИГНЕМ ЕФИКАСНОСТТА, 
ДА ЗАПАЗИМ ДУХА — ОЦЕНИ ЮГОСЛАВСКИЯТ СЪ
ЮЗЕН СЕКРЕТАР БУДИМИР ЛОНЧАР

така изнесе и становище
то па Югославия, според 
което нредседателствува- 
щнят по-лесно бн вършил 
работата „ако съществу
ва група, образувана 
регионален принцип, коя
то ще му помага.

из-
На 14 и 15 т. м. в Нико

зия (Ррепублика Кипър) 
се състоя заседание на ко 
митета на министрите на 
необвързаните страни в 
Никозия- Главната тема 
на министерския комитет 
бе как да се запази деес
пособността на движение
то в съвременния свят а 
да не се отстъпва от ав
тентичните принципи на 
същото. С други думи ро 
лята и методологията на 
работата трябва да се обо 
гатяват с нови съдържа
ния в духа на новото вре
ме, с нови форми на об
щуване и . сътрудничест
во между необвързаното 
движение и останалия 
свят, велчко в интерес на 

_ мира и международната 
сигурност и сътрудничес
тво.

бива да засяга ничии ин
тереси, но не п принцип
ните определения” — из
тъкна в дебатата югослап

Съска

Какво ще бъде отноше
нието на необвързаните 
към не-члсновете? Тук го- 
ре-дол у остава по старо
му: диалог да, каквбто н 
да е участие не. Но, това 
би били нови форуми па 
общуване в световни раз
мери.

Първите оценки гово- I 
рят,- че конференцията в I 
Никозия бе среща без 
конкретни решения, но и 
едно широко разглеждаме 1 
па възникналите въпроси 
в новите международни 
Обстоятелства, което щс ! 
бъде от голяма полза за 
успешното

СССР — НР КИТАЙ

Шеварнадзе ще 

посетн Пекин
Б. Лончар

ският съюзен секретар на 
външните работи Будимпр 
Лончар.

Документите па необвър 
заните трябва да бъдат 
по-кратк1у и както заяви 
Лончар „трябва да улуч
ват директно". Той също

Тези дни в Китай бе 
провеждане официално потвърдено, че 

па следващата среща па | съветският министър на 
необвързаните

през 1959 година по повод 
чествуването на десетго- 
дишнината на освобожде
нието на Китай.

■

„Консензусът за ' необ
вързаните е преобладава
що становище, който не

външните работи Едуард 
' през септември гази годи- \ Шеварнадзе в началото на 

па в Белград.

страни 1
| февруари официално ще 
I посети Пекин. Това ще 

бъде първото посещение 
па съветския шеф на, д’и-

Пекин с китайския 
външен министър Чиен 
Чичен, Шеварнадзе тряб-

В

!УКРЕПВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО В РЕГИОНА
ва да продължи разгово
рите за нормализацията 
на отношениятаБалканска среща в пломацпята в последните 

30 години. Последният мн 
ннетър на Съветскпя съ
юз, който е посетил Ки
тай е Андрей Громико, ко 
йто пребивавал в Пекин 
придружавайки Хрушчов

Тирана между
двете страни, както и за 
подготовката на предстоя 
щата 
среща 
равнище.

Очаква се приемане на програма за сътрудничест
во в настоящата година. — Създаване на конструктив
на атмосфера

зи година и да 
лят дата и място за след
ващата министерска сре
ща, която трябва да 
проведе в 1990 година.

опреде-
китайско-съветска

най-високона

сеОт 18 до 20 януари т.г. 
се провежда заседание на 
заместниците на министри 
те на външните работи на 
балканските страни, кои
то продължават традици
ята започнала на минало
годишната 
среща в Белград и сетне 
потвърдена на срещата в 
главния град на. Бълга- 

' рия.
Югославската 

ция на това

се оглавява от заместни
ка на съюзния секретар 
на външните работи Ми- 
ливое Максич.

Целта на срещата в Ти
рана е, че високите функ-

АНГОЛД

След като в Белград се 
състоя първата среща на 
министрите, оценена сет
не като прелом в разви
тието па отношенията на 
Балканите, обща е оцен
ката, че всички балкански 
страни са проявили висо 
ка степен па готовност за 
сътрудничество и за про
веждаме на договореното 
тогава. Благодарение на 
това ръздадема е констру
ктивна атмосфера и кли
мат: които обещават сре
щата в Тирана да бъде 
успешна.

Старателната подготов- 
за срещата в Тирана, 

в която участвуваха всич 
ки балкански държави с 
редица билатерални кон
такти и в които.особено 
бе ангажирана Албания ка 

• .то страна — домакин, го
ворят /че е реално да се 
очаква още една крачка 
по пътя на доверието и 
сътрудничеството на Бал
каните, където . живеят 
120 .милиона души.

Отиват си 

кубинските войнициционери на министерства- 
министерска та на външните работи па 

балканските Със съветския параход „Шаляпин”, който те
зи дии тръгна.от пристанището Луанда, Ангола 
напуснаха още около хиляда кубински войници. , 
Досега от Ангола са заминали около три хиляди 
войници, в резултат на постигнато споразумение 
за нормализация на положението 
Африка.

държави 
(Югославия, Албания, Бъ 
лгария, Гърция, Румъния 
п Турция) да оценят ре-

делега-; 
заседанието 

— първо от този вид про
веждащо се в Албания •—

зултатите на своята ми
налогодишна активност, 
ца приемат програми за 
сътрудничеството през та-

в този район на

Мугабе ще посети 
Югославия

По покана на Председателството на СФРЮ 
президентът на Зимбабве д-р Роберт Мугабе на
скоро ще пристигне на официално и приятелско 
посещение в Югославия.

Президентът Мугабе, който същевременно е 
и председателствуващ на движението на необвъ
рзаните страни със своите домакини в Белград 
ще разгледа двустранните отношения, междуна
родното положение, активността на движението 
на необвързаността както и подготовката за про
веждане на самита на необвързаните страни през 
септември в Белград!

:ка

)

Ян

НА СНИМКА: президентът Кастро при посреща- 
на кубинските войници в Хавана.нето

СТРАНИЦА 2
БРАТСТВО • 20 януари 1989



ОТ НАУЧНИЯ СИМПОЗИУМ „милентир 
ЮГОСЛАВСКА ОБЩЕСТВЕНА ” ИЛЕНТИЕдействителност-®”4 ” ^временната Събитията в черна гораетажа ПОБЕДИ

НАРОДЪТ
• Милентие Попович още преди 

повече от две десетилетия забелязва 
че реформата на нашето общества 
дразбира коренни промени

• ОСТАВКИ НА председателството на ср 
ЧЕРНА ГОРА,. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СК, 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ССТН И РЕДИЦА ОСТАВ
КИ НА РЪКОВОДСТВАТА НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИ
ТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕДИЦА ГРАДОВЕ 
НА ЧЕРНА ГОРА « ОСТАВКИ НА ВЕСЕЛИН ДЖУ- 
РАНОВИЧ, ВИДОЕ ЖАРКОВИЧ И МАРКО ОРЛАН- 
ДИЧ НА ФУНКЦИИ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА « НА ПРО
ТЕСТНИЯ МИТИНГ В ТИТОГРАД 150 ХИЛЯДИ ДУШИ

ки области — изтъкна д-р Борисав Йо- 
вич, откривайки научния симпозиум на 
Университета в Ниш.по-

ВЪВ всич-

• Фазите, пред които 
мина развитието на соци 

Югославия, и в 
които един от най-забеле- 

Милентие Попо-

ните отношения в съвре
менното общество е осно
ва на възпроизводството и 
в социализма. Затова фун 
кционирането на законо
мерностите на

• Спирайки се на те- 
жищната точка в икономи 
ческата мисъл на Милен
тие Попович, Киро Глиго- 
ров посочи дълбочината 
на проникване в икономи 
ческите закономерности^ 
на широчината на погле
дите върху развитието и 
икономиката и самоуправ 
лението. Благодарение на 
всестранната си образова
ност Милентие Попович 
още през онзи период ви 
Дя всички опасности от 
затваряне, в местнически 
рамки и автаркично раз
витие, което е било изра 
зено във всички социали
стически страни. За раз
лика от тогавашното при 
ето ,,черно-бяло гледане" 
Попович счита, че автарки 
чното развитие е вредно.

ализма в

житите, 
вич теоритечно обмисля и 
проучава. Той е изложил

От октомврийските съ
бития през 1988 година, 
след стотина дни на 10 
и 11 януари т. г. трудещи 
те се, младежта и гражда 
ните от Титоград и цяла 
Черна гора на 
митинг, в който са учас
твували към 150. хиляди 
души, народът потърси це 
локупното ръководство на 
Черна гора да си подаде 
оставка. В тази смяна са 
участвували всичките 600 
хиляди черногорци, от ко 
ито 150 хиляди са били на

След тези оставки тру
дещите се и гражданите 
по градовете в Черна го-

стоковото
производство и пазара в 
социализмаосновните схващания, ко- теоритически 
основно е проучил и че 
становищата, до които ид-

ра потърсиха оставки и 
на общинските ръковод
ства на скуптттините и 

протестния обществено - политически 
те организации. Такива ос

гато се касае и за между
народните схващания и 
положението в междуна
родното работническо дви 
жение и стълкновение
то с Информбюро, но 
за сложните икономичес
ки и политически въпро
си, свързани с развитие
то на самоуправлението и 
останалите фундаменткл тези

ва, навлизайки в програ
мата на СЮК, стават фун 
даментални партийни ста 

и новища. Но преди силна
та етатизация и бюрокра
тичната обструкция през 
изтеклите повече от едно 
и половина десетилетие, 

становища за съжа
ление не са зачитани.

тавки се подадоха ръко
водствата в Титоград, Бар,.. 
Котор, Бийело поле, Пле- 
вля и др. Понастоящем се 
тавки си подадоха ръко
водствата в Титоград, Це- 
тине, Никшич ...

ни въпроси на нашето ра 
звитие, 
свой принос.за развитие
то на нашето общество.

давайки с това протестния митинг в Ти- Следва да се изтъкне, че' 
тоград. всички протестни митинги 

са минали и протичат при 
пълно достойнство на уча 
стниците, без намеса на 
органите на реда, с реши 
телни искове състоянието 
коренно да се мени.

Народът изтъкна някол 
ко грехове на своето рък
оводство, от които безспо 
рно най-големия е, че 
„ръководството се е отде 
лило от народа", че се е 
бюрократизирало и е ос
танало без слух за народ 
ните неволи (изразено со 

дди&лно разслояване, сто
панство доведено до със
тояние на колапс), прене
брегване поуките от окто 
мврийските събития, кога 
то е била употребена си
ла срещу работниците и 
гражданите а за драмата 
на Косово са останали бе 
зчувствени. Не по-малка 
е вината на ръководство
то, че по време на протес 
НИя митинг никой от ни- 
то едно председателства
та не излезе пред народа 
да каже дума-две на оп
равдание или признание 
за направените грешки п\ 
пропуски.

• Милентие 
безспорно 
към редицата на револю
ционерите и .мислителите, 
които собствената мисъл 
и дело надживяват в^ ис
торически 
насока и контекст. Дори 
може да се каже, че не
говата мисъл днес, особе 
но в областта на икономи 
ката, е по-актуална, откол 
кото в периода, когато е 
настанала. Попович през 
1965 година стопанската 
•обществена реформа, чи- 
ито определения и днес не 
са доведени под въпрос, 
означи като революдио-

Попович 
принадлежи

Д-р Радослав Раткович
посочи, че Милентие По
пович правилно е забеля
зал колко за развитието 
на самоуправлението са 
важни конституционните 
въпроси, особено социали 
етическите сили при това 
имат и могат да ползуват, 
а не да отхвърлят циви- 
л I «зацйонните постижения 
като средство в своята бо 
рба. При това най-важно
то е установяване на та
кова, конституционно по
ложение мито една сила 
да ме може да се издиг
не над правовата система.

Нещо повече: все по-ос
тро се поставя иск-за от
говорност и на. челни хо
ра, преди всичко на Сти- 
пе Шувар, във Федераци
ята, които са оказали до
верие на бившото черно
горско ръководство, 
да се вслушат в гласа на 
народа.

положителна

без

Диференциацията в Че
рна гора е дълбока и за
сяга всички пори на об
ществено 
живот. Черногорците счи
тат, че само с нови хора, 
които имат доверието на 
трудещите се и народа, 
могат успешно да се пре
творяват 
трите реформи, за които 
сме се определили.

Милентие Попович

• Попович предупреж- 
че работническото политическиянен процес, но не като ед 

но като дялос-
дава,
самоуправление може 
поема функциите в обще 
ственото възпроизводство, 
само ако се учреди в об
лика на предприятия/ то 
ест като стане стоков про 
изводител, който се пот
върждава на пазара, 
интересуван 
за акумулацията 
беи да превземе отговор-

данозначен, 
тен, сложен процес на пре

- образование на икономика 
систе-та, политическата 

ма, все до системата 
марксистката теория 
партията и нейната идео 

Следователно той

Приобщавайки се към 
тези мисли д-р Драголюб 
Стоянович каза,' че кон-

практикатавна
на

След извънредни засе
дания на Централния ко
митет, на Скупщината и 
други тела, колективни ос 
тавки си подадоха техни
те председателства, които 
оставки бяха посрещнати 
от трудещите се и насе
лението с бурии възкли
цания, превърнали се се
тне в общонародно увесе
ление.

за-
ституцмята и правната си 
стема трябва да бъдат ра 

попе-

и отговорен Смяната в Черна гора. 
след смяната 
Войводина, 
продължение на един об
новител ен процес, 
крайна цел е: създаване 
на предпоставки за уско
рено и успешно преодоля 
ване на сегашната политп 
ческа, обществена и сто
панска криза.

логия-
още преди повече от две

десетилетия
забелязва, че реформата

и оспосо САПВЪВ 
е логическозум на държавата, 

же неразумна констнтуци 
ята създава неразумно об 
щество. Държавата не би 

Консти-

далновидно
ността за разширеното въ 

Разполага чиятозг/роизводство. 
пето с факторите па разна нашето общество по

дразбира коренни проме
ни не само в стопанство- 

области

ва да статизира 
туцията, а политиката не 
смес да я деградира, спре 
чавайки така с правовата

възпроизводс-ширеиото
— това при Поповичтво

означава: разполагане сто, но във всички 
на обществения живот. папечалбата от страна

— и пепо- мощта да огра
ничава всички сили, кон- 

застрашават свободата 
хората. У ‘пас, според 

Стоянович, и с постоянно 
изменение и приспособя

ла правовите норми

системапредприятията
средствепата

• На Милентие Попо
вич е било ясно, чс сто
ковото . ироизводстство 
е иманентно само на ка-, 
литалистическото продук 
е иманентно само на ка
то дивилизационен досег 
на разделението па труда 
и стопена па ггродукцион-

Поуките от събитията в 
Черна гора са ясни: само 
в неразривна връзка о

След колективните оста 
вкн на председателствата, 
оставки си подадоха н че 
рногорскпте 
ри във Федерацията: Ве
селин Джурановнч, Вндое 
Жаркович н Марко Орла- 
ндич.

политическа 
па човека, ра тодемокрация 

ботника, гражданина, са 
съществени предпоставки 

па социалм-

не
иа

фуикцноие- трудещите се н граждапн-
могатте, ръководствата 

да осъществяват набедяваза укрепваме 
зма, то 
ктива за прогреса

панеесг реална перене 
па об

лите задачи.с дадена възможност до- 
гемоцндът » Косово.

(Ст. Н.)
ри ищсствоТо.

СТРАНИЦА »
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ ОТ СР С'Е,1‘ШЯЕВИДКНТИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНИ КАНДИДАТИ :»А ЧЛЕН ПА

СЛОБОДАН МНЛОШЕВНЧ ВЪВ ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НА МНОГО СЪБРАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИВАЦИИ В СР СЪРБИЯ, ПРОДЪЛЖАВА ^ВИДЕН 

ТИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ. ВЪВ ВСИЧКИ ОБЩИНИ НА СРСЪРЬ1НЯ^.ьрЕпу^ли_ 
ЖЕН СЛОБОДАН МНЛОШЕВНЧ, ПОКРАЙ РЕДИЦА ДРУГИ ИЗТЪКНАТИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ Д ИЦ 
КАТА. __________ ___

МОК на ССТН в Нншкн регион мср дават принос в про
веждането на реформата, 
последователни бойци за 
тачене и афирмация 

СФРЮ придобивките от 
социалистическата 
люция — братството 
единството на нашите на- 
роди и народности.

Инак, в досега проведе
ните десетина събрания в 
местните общности и тру 

от дови колективи най-често 
се изтъкват имената на: 
Слободан Милошевич, Бо- 
рисав Йович, Богдан Три- 
фунович и Душан Чкре
бич.

Разгърнатата по време 
па публичното разискване 
във връзка с нросктоама-

способ-Председателството на 
МОК на ССТН в Нишки 
регион единодушно подк
репи листата от петима ка 
ндидати за член на Предсе 
дателството на СФРЮ от 
СР Сърбия. Подкрепени 
са кандидатурите на Сло
бодан Милошевич, Богдан 
Трифунович, Борнсав Йо- 
внч, Петар Грачаннн и 
Душан Чкребич, като при 
това е подкрепено и пред 
ложението Борнсав Йо
вич да бъде‘кандидат за 
председател на ' Съюзния 
изпълнителен съвет.

— Всичките петима ка- бпя са доказали 
ндидати са потвърдили пост .да се мзборят за еди 
своята югославска опреде нство в пялата 
леност и са се доказали Тези предложения 
като борци за промени п лучнли единодушна под- 
развитие на братството и крепа в 15-те общини и 

изтъкна Нишки регион.
От името па бойците 

па Нишкпя край Мпча По 
председате- повмч и Стоян Йовапоиич

бой

настрана, 
са по-

пдманитс за изменение на НОБ иконституцията па 
и СР Сърбия, широка ак
тивност на Социалистиче

рево-
и

ския съюз в Босилеград- 
ска община, продължава 
да се развива и сега при 
свидентиране на възмож
ни кандидати за Председа 
тслството па СФРЮ 
СР Сърбия. В Общинска
та организация па ССТН 
в Босилеград ни уведоми
ха, че евидеитирайето се 
провежда при конструкти 
впа демократична 
сфера, с всестранно спа
зване на всички изборни

единството 
председателят* ма МОК па 
ССТН в Ниш Радое Ко-
стич, докато
лят на МОК на СК Влас- за изтъкнали иска ма 
тимнр Потим изтъкна, че цитс предимство да седа- 
Мплошевич, Трифунович, ДС па Слободан Милоше

вич, Богдан Трифунович 
п Борнсав Йович е образ- 
ложение, че сегашният об

Йович, Грачанин и Чкре
бич с онова, което са на
правили за осъществява
не на единството в Сър*

щсствен момент търси 
млади н креатишш хора. В местните общности иатмо-

организациите на сдруже
иия труд според изготве- 

Преди всичко .пата програма евидентираДимитровград критерии, 
евидентират се лица, кои 
то се ползуват с автори
тет, ме само в своята сре 
да но и по-широко, кои
то са общоюгославски -и 
идейно-политически опре 
делени п с личния си при-

то ще трае до 20 този ме 
сец; а на 25 януари Пред
седателството на ОК

В Димитровградска об
щина в ход е провежда
не на събрания по мест
ните организации на Соци 
алистическия съюз, на ко 
ито се предлагат канди
дати за член на Предсе
дателството на СФРЮ и

изпълнителен съвет. Съб
рания вече са проведени в 
местните общности на ра
йон, Забърдне и в един 
брой1 синдикални органи
зации в града.

ферепцпя на ССТН, па ко 
ето да сс съберат всички 
предложения трябва да 
се проведе до 25 януари 
тази година.

на
ССТН ще сумира резулта
тите и ще обнародва офи 
циално съобщение.

А. Т. М. Я.Най-често предлагани
кандидати за председател кандидати за член ма
на Съюзния изпълните- Председателството
лен съвет. За разлика от СФРЮ от СР Сърбия са
досегашната практика от Слободан Милошевич, Бо-
форумите да тръгне ини рисав Йович, Богдан Три
циално предложение, чле фунович, Душан Чкребич бушнишка община
новете на местните орга- и Петар Грачанин. В се стоя щем се провежда ор-
низации, трудещите се в ло Смиловци предложен ганизирана акция в рам

1<ите на Социалистическия
съюз и Съюза на син ди

ма

На територията на Ба- 
пона-

сно ведомства, както и в 
общинската организация 
на Червения кръст и ску 
пщината на самодейното 

художествено 
„Младост” в

щината
трябва Дд приключи 
20 януари, а редовни ин
формации за 
зискванията се изпращат 
до Междуобщинската. 
носно Републиканската ко 
нференция на Социалисти 
ческия- съюз.

Днес се провежда съв
местно заседание 
дседателствата на 
обществено - политически 
организации в Бабушниш- 
ка община на 
утвърждава

тази активност
до

хода на ра-трудовите организации и . е още ДеСимир Йевтич, а 
гражданите в пълна демо 
кратична атмосфера пред 
лагат кандидати за член 

Председателството 
на СФРЮ от СР Сърбия 
и възможни кандидати за 
председател • на Съюзния

културно, 
дружество 
Бабушница.

За възможни кандидати 
за член на Председател-

в Основното училище —
Радош Смилькович и Ми
лош Милосавлевич.

ст.катите във всички мест
ни общности и организа
циите на сдружения труд 
върху изказване и евиде- 
итиране на възможни ка
ндидати
Председателството 
СФРЮ от. СР Сърбия. До
сега

ла
ството на Югославия от 
СР Сърбия в Бабушнишка 
община са евидентирани 
Слободан Милошевич, Пе
тар Грачанин, Богдан Три- 

такива събрания са фунович, Душан Чкребич, 
; проведени в двадесетина Станислав Стоянович, Бо- 
местнн общности и петиа-

За председател на Съю
зният изпълнителен съвет 
от всички събрания е пре 
дложен Борнсав Йович. 

■ Предлагането на кандида- 
, ти трябва да бъде завърше 

но до 20 януари, а засе- 
Слободац Милошевич, дание на Общинската кои 

Петар Грачанин, д-р Бог
дан Трифунович, Душан 
Чкребич и Михайло Ми- 
лоевич

на пре- 
всичкн

за член на
на

което се 
окончателнарисав Йович, Никола Лю- 

оргаиизации бичич и Михайло Швабич.
На територията на об

та листа за член на Пред
седателството на СФРЮ 
от СР Сърбия. „

десетина 
ма сдружения труд, отно Ст. Н.

Тържествена клетва на младите войницитова са мена- ч
та, които доминират 
събранията на трудещите 
се в

на Миналата събота (на 10 
ните на Нишка януари) в гариизо- 

военна област младите войници 
дадоха тържествена клетва и обет на 
пешно да вървят по Титови 
единството в своите

трудовите организа
ции и на ' гражданите „ в 
местните общности в Сур 
дулишка община, на ко
ито се предлагат кандида
ти за член на Председате
лството на СФРю от СР 
Сърбия.

родината ус- 
я път, да укрепват 

редове, да издигат боевата
готовност и като зеницата 
братството

на окото си да пазят 
народии единството на югославските

и народности.

Младите войници, техните родители и близ- 
приветствувани от най-отговорните кома

ндири в Нишка военна област, които им поже
лаха крепко здраве и тцаетие и най-големи 
стижения в обучението и възпитанието.

ки бяхаДо 18 януари такива съ 
брания се състояха в го
лямо болшинство 
зации и местни общнос
ти. ОтЗИВТзТ 
оценява като —

по-орган и-

на народа се 
масов. НА СНИМКАТА: , 

войник след даване
сестрата честити на брата си 

на тържествената клеткаК. Г.
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в босилеградска община
СУРДУЛИЦА

ОБЛАГАНИЯТА В УНИСОН 

С ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР
28 представкиПодобрението на мате

риалното положение на 
стопанството не е вече за
дача само на заетите в 
стопанските

ход (без облаганията, 
инвалндско и за на сто се намалява данъ-

пенсионно
осигуряване) възлиза 
6,51 на
лите на 9,34%.

ка на всеки селскостопан 
на4 ски производител . ако 

повече от две 
малолетни деца, с 50 на 
сто ако в домакинството 
има сляп или ,болен от

сто, а за остана- Комисията за представ
ки и оплаквания на Об
щинския комитет на СК троените в представките 
в Сурдулица през имнала- остро реагират когато се

има изчисляване на трудовите 
задачи и пр. Нетрудоус-

организа- 
ции, но и на останалите 
обществени субекти. Въз 
основа на тези определе
ния и критерии се обос
новава и утвърденият от 
страна

Изменения по 
ние на миналата 
има в

отноше- 
година

размера на общин
ските облагания върху жа- 
дастралция ‘доход на сел
скостопанските 
дители.
16,5 на сто върху 
стралния доход (без инва
лидно и пенсионно 
гуряване) ще заплатат 
зи селскостопански произ 
водители, конто се зани
мават само

дистрофия и ако селско
стопанските

та година е разисквала и касае за приемане на ра- 
решила 28 представки и ботници в обществените 
оплаквания, от които еди дейности. Характеристи- 
надесет са анонимни. За- чен пример за това е 
белязва се, бе изтъкнато приемането на секретар в 

засе- Основното училище „И.
Й. Змай" в Сурдулица ко
гато в ОК на СК пристиг
наха повече устни и писа- 

предста- ни представки. Нетрудоус
троените остро реаиграха 

е иезначи- и срещу незаконното при 
телно увеличен в сравне- емане на учители в осно- 
ние с по-миналата година, вните училища „Й. Й. 
докато на анонимните не- Змай” и Караджич"
значително е намален. На- и срещу приемането в

на ООСТ „Електроразпреде-
комуналната 

трудова организация „Вла 
сина". ТО ‘

излишъци 
продаде на селскостопан
ската организация, както

на Общинската 
скупщина в. Босилеград 
тазгодишен' размер на об 
щинските облагания.

произво- и за, всеки трудонеспосо- 
бен член в домакинство
то. От общински данък 
от 5 години се 
вобождават всички 
с косто^а н с ки производи
тели от 18 до 25 години, 
при условие да се зани
мават само със селско 
стопанство, както и сел
скостопански производи
тели които са напуснали 
сдруженйя ТРУД и се оп
ределили за селско сго-

Така например на неотдавнашното 
дание на ОК на СК кога
то бяха анализирани яв
ленията и проблемите ко
ито се посочват в 
вките, че броят на пред
ставките сега

када-
В Службата, по обще

ствени приходи ни уведо
миха, че при завеждането

ос-оси-
оне сел-

на размера се изхождало 
от вече приетото опреде
ление за разтоварване йа 
стопанството, т.е. всички 
общински облагани

със
стопанство, а онези 
покрай селското 
во се занимават и с друг 
вид дейност, размерът 
облаганията е по-гол ям с 
5 индексни пункта. Обаче 
тук трябва да 
ем, че кадастралният до
ход, който се взима като 
основа за пресматване ма 
размера на облаганията 
по отношение на миналата 
година е увеличен с 90

селско 
пък 

стопаистя кои
то се захващат от стопан 
ството не само да оста- 

миналогодишно ра
внище, но и да се нама
лят. Изхождайки' от 
факт съвкупният размер 
на общинските облагания 
върху личния доход на 
заетите в стопанството е 
по-малък с 2,83 индексни 
пункта от същия на орга 
низациите от обществени 
те дгуности. 
според утвърдената данъ
чна политика за стопан
ските (организации този 
размер на общинските об 
лагания върху личния до-

па малено е числото и 
представките до висшите лително" и 
органи на СК (имаше са
мо две), което показва че

нат на
панство.

Утвърден е и размерът 
на общинските облагания 
на самостоятелните зана
ятчии от 6 до 21 на сто

подчерта- „Власина-про-
органите и телата на СК дукт" и ООСТ „Зидар” са, 
в общината цечелят дове- характеристини по реаги 
рието.

този

ранията срещу низките 
лични доходи. Работници
те посочват и неправилно 
сти при разпределението 
на апартаменти, какъвто 
е случаят в Медицинския 
център „М. Попович" и 
ООСТ „Зидар”, след това 
посочват

в зависимост от категори
ята на дейността.

Да кажем и това, че да
нъчната политика в общи 
мата е съгласувана с Об
ществения-.договор в СР 
Сърбия и Междуобщин- 

регионална общ-

Най-много се оплакват 
работниците. В представ
ките те посочват непра
вилност в областта на 
трудоустрояването и из
плащането на личните до 
ходи, а имат и забележки 
когато се касае за усло
вията на работа и охра
ната по труда, паричното

на сто.
Инак, и тази година ка

кто и досега отделни сел
скостопански производи 
тели могат да . ползуват 
различни видове облекче
ния- Така например с 20

По-точно,

ската 
ност в Лесковац.

неприемчивото 
поведение на делови стру 
ктури, роднински връзки, 
нарушаване на самоупра- 
вителните права и под. 
Не изостават забележки
те и при разпределението 
на кредити за жилищно 
строителство, а в повече- 
то представки се посочва 
бавното и необективно ре 
шаване на имуществено- 
правовите отношения-

М. я.

ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БА БУШНИЦА

Приета програма за работа през 1989 годииа
По традиция последно

то заседание на всички 
съвети и сесия на Скуп
щината в Бабушница, съ
стояла се в края на .ми
налата година, между дру 
го то разглежда и приема 
програмата за работата на 
Общинскта скупщина и 
нейните тела за 
предстояща 
1989) година.

• Програмата за работата на Скупщината съдър
жа най-значителните въпроси, които имат предимстве- 
но значение за по-нататъшното изграждане на полити
ческата система на социалистическото смоуправлсние 
и обществено-икономическите отношения

Все по-нзострените усло 
вия на стопанска дейност, 
голямата безработица, за 
стоят в развитието на са
моуправлението, спадане 
на жизненото равнище на 
населението, довеждат до 
недоволствие сред труде
щите .се н гражданите и 
тяхното обръщане до ра
злични органи н институ
ции и посочване на зако
нонарушения, бюрократи 
чии, технократични и не- 
самоуправнтелгщ поведе
ния и подобно.

Имайки предвид, че тру 
довите хора и гражданите 
се ползват от с Коистпту- моуправителните 
цнята и със закопа зага- нтн е най-ефикасният път 
раитираните права, обръ
щайки сс с представки и 
предложения до органите 
и телата от общината до 
Федерацията,
лът има за цел да пред
стави иа кон това явле
ния и проблеми граж
даните от Бабушнишка об 
щипа са посочвали и са 
се отнасяли до Комисия
та за жалби п представки.

Трябва да се подчертае, 
че повечето от представ
ките са основателни. Съ
що така трябва да се из
тъкне, че хората се жа
лят понеже самоуправи- 
телннте и обществено-по
литически структури са 
били пасивни в премахва
нето на неправилностите. 
Разбира се, че последова- 

осъществяване

тролът за изпълняваме на 
програмата за работа ще 
се върши контииуираио н 
организирано. Утвърдени
те срокове трябва да сс 
зачитат, понеже тяхното 
отсрочване 
ще затрудни, относно що 
осуети, включването ма 
делегатската' база в про
цеса на изграждане поли
тиката и приемането ма 
решения.

си, които имат нредимст- 
вено значение за по-ната
тъшното изграждане и ра 
звитие на политическата 
система на социалисгичес 
кого самоуправление и си 
стемата на социалисгичес 

обществено-иконо
мически отношения и в 
чисто разискване и реша
ване с необходимо учас
тието на пчшироката об
ществена и самоупрапите- 
лна база.

цялата 
(в случая

съществено
Програмата за работа 

на Общинската скупщина 
в Бабуншица и 
тела е израз и резултат 
на съгласие на делегации 
на основните самоуправи- 
телни организации, на ме- 

общиости и обще
ствено-политическите ор-

кигс

нейните телното 
политиката на СК, прнла
гането на законите и са- 

докуме
РАВНОСМЕТКА ЗА РАБО
ТАТА ПРЕЗ 1988 ГОДИ-спште за намаляване броя на 

представките понеже по 
този начин ще се према

за оп-

ДА СЕ СПАЗВАТ СРОКО
ВЕТЕ — ЗА ПО-ГОЛЯМА 
ЕФИКАСНОСТ

НАганизации, работните 
ла на съветите на Скуп- 

самоуправител- 
ните общности па интере
сите, за задачите, 
трябва да решава Общин
ската скупщина.

те-
Всички органи иа упра

вление ще поднесат отче
ти за работата си през 
1988 година. В отчетите 
ще сс посочат активнос
тите, резултатите от рабо
тата, както и . изявените 
слабости в работата и щс 
се предложат мерки за тя 
хиото премахване.

матерпй- хват и причините
лакване. Затова и на по-Съгласно правилника за 

на Скупщината,
щината, гработа

ще се предприемат мерки 
да се обезпцни далеч по- 

степен на ефикас

насоченото заседание 
ОК на СК се потърси да 
укрепва отговорността н 
общинската партийна ор 
гаипзацня-

които

голяма 
ност при всички носите
ли на задачите п изпълня-Лрограмата за работа 

па скупщината съдържа 
най-значителните пъ”ро-

ваието па програмата за 
работа. Следенето и

с. м.Д. Янковпчкоп-
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НОВИНИ
от ТО „Димитровград"

ДИМИТРОВГРАД

Кога ще се построят цехове 

в Смиловци, Радейна?■■■
тс доходи са малки и при 

иа и идства. Ако например заIКакво ще се 
та в настоящата година 
да се реализират някои от 
вече с години „набелязва 
ните" цехове в Димитров
градска община попитах
ме председателя на Изпъ
лнителния 
щинската скупщина в Дн 
митровград Крум Велич
ков.

направи
настоящия растеж 
флацията ще е

реализиране на цеха па 
„Вулкан" миналата годи
на бяха необходими 800 мо да се поправят.

зле ще се отрази върху 
акумулацията и затуй вс« 
още ис се започва, мо на
дявам се в скоро врем» 
„Свобода" ще бъде в със

необходй 
Това

милиона динара — в на
стоящата година ще тря
бват двойно повече. Същ
ият случай е и е цеха па 
„Свобода" в Радейна, ко
йто лани трябваше да ст
рува 200, а в настоящата 
година ще струва над 400 
милиона динара.

съвет на Об-
за-тоянне да реализира 

планпваппте цехове.
— Какво се прави, за 

да може на село да спре 
по-нататъшната 
ция, защото много села 
пече са изпразнени?

— В тази насока се де 
йегвува. Его сега е в пъл
ен разгар построяването 
на пътища. С подобрени
ето на съобщенията, надя 
ваме се да съдействуваме 
за смекчаването на този 
проблем. И когато се по
строят запланираните це- 

(с изключение на

Не отстъпваме от запла 
нуваните обекти — споде 
Ля Величков. В Смиловци 
ще се строи цех на „Вул
кан" от Ниш, а предвиде 
но е да бъдат построени 
малки цехове на конфек
ция „Свобода” от Димит
ровград в Радейна и Иза- 
товци, а в Долна Невля — 
цех за килими. Истина — 
продължи той — цехът в 
Смиловци вече няколко 
години не може да се ре
ализира, защото „Вулкан” 
известно време беше в се 
риозни затруднения. Сега, 
когато положението там е

• Най-голямата трудова организация в Дими- 
община „Димитровград" в рамките

износните си резул-
намнгра- тровградска

Тигър” заема второ място по
Автогума". Изчислено според

СЕРИОЗНА ПОДГОТОВКА
тати, веднага след 
статистическия курс на Съюзния изпълнителен съ
вет, през миналата година тази организация е про
дала на конвертируемия пазар (в Италия, Западна 
Германия, Англия, Франция, Холандия и Гръция) 

чиято стойност възлиза на четири милиона

— Ако за реализиране 
на инвестицията на „Вул
кан" имаше обективни тр 
удности, защо се закъсня 
ва с цеховете на „Свобо
да"? стоки,

и 400 хиляди долара.
На клиринговия пазар стойността 

надминава милион и 400 хиляди долара и то преди
мно профили за автомобилната промишленост 
Съветския съюз. Осъщественият износ на западния

ТО „Дилш-

на износа

на "хове
Смиловци), в другите ще 
се наложи да се обезпе
чи и превоз на работни
ци от Димитровград до 
тях. А това без добри съо

и източния пазари, както изтъкват в 
тровград” представлява досега рекорден износ на
тази трудова организация-

Що се отнася до плановете за тази година, 
димитровградската гумара считат, че износът 
конвертируемия пазар трябва да бъде намален до 
степен, която да не засяга названието „активен из
носител". Това значи конкретно предвиждане 
три милиона и 700 хиляди долара. На източния-па
зар предвидено е значително увеличение и там тря
бва да бъде осъществен износ от три милиона до
лара.

вече уредено, надяваме се 
тази идея да се осъщест-

в
набщения е немислимо.

Това са първите крачки 
да се тръгне по обратен 
път. Налага се от града —

ви.
Кави затруднения 

създава отлагането на ре 
ализацията на тези инвес 
тиции?

— Преди всичко, ще съ
здаде големи финансови 
затруднения- Поради висо 
ката инфлация, 
окаже нужда да се обез
печат много по-големи сре

от
да се отправим към село
то. Това сигурно няма да 
бъде лесно, но друг из
ход няма, защото на се
ло са останали предимно 
остарели хора.

Крум Величков

— Не се закъснява, но 
в момента и „Свобода" се 
бори с редица затрудне
ния. Преди всичко лични- С. ТОДОРОВ Е ИЗБРАН ЗА ДИРЕКТОР

ще се

М. А.
• От началото на годината ТО „Димитровград” 

директор. Всъщност, на заседание на Ра
ботническия съвет към края на декември 
година, изпълняващият длъжността директор 
стър — инженер Слава Тодоров бе избран за ди
ректор на димнтровградската гумара.

• Димитровградските „гумарцц" 500 кръвода
рители заемат едно от челните

„МАЧКАТИЦА" — СУРДУЛИЦА има нов

Амбициозен развоен план миналата 
маги-

Най-големият трудов ко 
лектив в Сурдулишка об
щина — фабриката за ма 
шини и

стите на „Мачкатица” 
банките са оценени като 
икономически 
ни. Реализацията им тря
бва да започне в скоро 
време.

за в период на динамично 
развитие. Тъй като нейно 
то основно произведение 
са стоманените гюленца 
за лагери, които все по
вече се търсят на домаш 
ния и чуждестранния па 
зар, „Мачкатица" има ша
нс да стане водещ проИз 
водител в Югославия и 
голям износител. Догоди 
на годишната продукция 
трябва да се увеличи 
9100 тона, а производство 
то на стоманени гюленца 
за лагери ще достигне 7,5 
хиляди тона. В предстоя
щия период мощностите 
на сурдулишката стомано

от
места в акциите 

по кръводаряване, а през последните няколко го
дини са абсолтюно най-успешни в СР Сърбия и 
между най-успешните в страната. Носители 
всички възможни

състоятел
стоманолеярна 

„Мачкатица” миналата го са на
признания и награди,, които се 

присъждат в тази област. Досега са регистрирани 
около 500

дина осъществи завидни 
делови резултати. В под
крепа на това твърдееше 
ще приведем само някол 
ко данни. Бракът е нама
лен от 8 на 4,5 процента 
и е под равнището на бра 
ка, който се смята 
допустим в стоманолеяр
ните. Поради отсъствия по 
болест и други причини са 
загубени 12 000 трудоча- 
са, а през 1985 година са 
били загубени 17 300 тру 
дочаса.'Производството на 
един работник е увеличе 
но от 5,9 тона в 1985 на 
8,74 тона в 1988 година.

активни кръводарители, а в последната‘ 
акция на 29 декември миналата 
ли 220 заети от

Тези дни 
говор, въз основа на кой
то в Индия ще бъдат про 
дадени 2000 тона стомапе 
ни поленца за лагери сре 
щу 2 милиона долара. Та
зи стока е търсена и на 
пазара л Иран, където ми 
налата година бяха прода 
дени 360 тона

е подписан до
година кръв са да- 

гумарата. От регистрираните 500, 22 
са получили най-голямото признание — Златна ам- 
блема на Червения кръст, 33 часовници, а 78-злат- 

значки. Рекордьори в тази акция са Георги Ни
колов, Рангел Филипов и Петър Ставров, 
дарили кръв над 40 пъти. Инак, първата акция по 
кръводаряване в гумарата е проведена през 1963 го
дина, а през последните

низа на
които са

десетина години твърде 
успежгно е сътрудничеството със Завода за транефу- 
3*я м* кръв от Ниш, като

стоманени
гюленца за лагери. Иран 
иска да купи и производ
ствената технология. Тази 
година иранците са се съ
гласили

носители на акциите.
леярна ще се повишат на 
24 000 до 27 000 тона го
дишна продукция - 20 000 

п Д° 22 000 тона стоманени
от данните, които полу , , гюленца за лагери и 4000 

чихме от Драган Лакиче- до 5000 тона стоманени 
вич, директор, на органи
зацията, може да се нап
рави извод, че сурдулиш
ката

ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА „ЕУМАРАТА"с предложената 
цена и се очаква 
ро да бъде подписан 
говор за износ на 1500 до 
2000 тона

наско-
• Тази година 

новаването на
се навършават 30 години от ос-

димитровградската гумара. Сформи
ран • Отбор начело с Петър Милев, който трябва 
да изработи план и програма за ознаменуване 
тов* значителен юбилей.

до-
отливки.

Проектите, въз стоманени поле 
нца за лагери в тази ст
рана.

основа 
на които ще се извърши 
разширяването на мощно

на
стоманолеярна навли

С. Микич
А. Т.
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г

Програми вместо спогодби ~\

д малко остава на работниците, пък и това малко, което остане — 
е под бдителното око на държавната регулатива. Същевременно 
на работниците се обещава социализъм „с човешки образ", като 
бюрократическо-технократическа примка за блокада на класо
вата борба. Защото, демократическите социалистически съдър
жания (демокрация на болшинството) не може да се' осъществят 
ако мнозинството ,е подложено на материална, а с това и на са
мата политическа експлоатация.

али оставката на съюзното правителство и равноду-
Г е знакП^^^р-ЛГ=^

това отстъпване същевременно е и артикулирана интер
претация на отпора срещу самата стопанска реформа? Причи 
ината връзка на тези събитня може да се оспорва с противоре
чивата политическа технология, залегнала — преди всичко _
във факта, че правителството падна, но приети са неговите за 
кони за реформата. Противопоставянето на републиканско-по 
краининскнте бюрокрации

шието, с което бе

Класовата същност па програмата на бъдещето правителство 
подразбира свободата за самоулрвителните стопнски субекти, тя- 
хнта пазарна инициатива и достойнство на труда. Понеже ико
номически омаловажения работник, политически е омалова
жен човек, синтентизиране е изява на азиатския начин на про
изводството, материалната и духовна деспоция. Практиката ман
датът за състав на правителството да се доверява на човек, кой
то има кичеста биография, комитетски провенциации, или на 
директорите на големите национални монополи, без големи ре
зултати, нанесе на развитието на Югославия голяма вреда. Та
кива решения тласкаха страната към нови дългове в света, в 
изразходване на чужда акумулация, задълбочавайки кризата до 
състояние на колапс. Хора, които не са могли да намерят ре
шения за своята малка среда, изведнъж се предлагат като спа
сители на Югославия- Обаче това е прозрачна формула да се 
запази съществуващото състояние, в което най-добре минават 
собствениците на отчуждената мощ. В предложенията на имена, 
а не на програми, поради промоция на такива интереси,' не е 
изключено, че за мандатори ще се предложат и медийни гопур- 
джии — от непотвърдени учени до пенсионери без видима сто
панска следа. Сметката, че с принадената стойност може да се 
управлява без нейните създатели — работниците, пренебрегва 
една друга сметка — че е близо денят,. когато такава принадена * 
стойност изобщо няма да има. Има примери в света, че е уста
новен съю3 между труда и капитала, но че някъде е установен 
съюз между труда и бюрокрацията, такъв съюз няма. Инсисти- 
рането върху такава възможност задълбочава кризата и по
ставя историческия въпрос за действителното положение на ра
ботническата класа в Югославия-

За да се отговори на този въпрос, необходимо е около 
състава на новата правителство да се избягнат междунационад- 
ните спогодби, установявайки класова линия на развитие, която 
ще зачита и националната афирмация на всички наши народи 
п народности. Защото мними са преценките, фаворизиращи на
ционалното, а в кьоше изтласкват класовото. Обновлението на 
Титовпя път подразбира укрепване на работническата самоуп- 
равнтелна власт на работниците. Дилемата дали има или няма в 
правителството да влязат онези, конто са за пазарно стопанство
________________2____________ или *не са е съвсем лъже-дилема.

Самоуправлението и пазара взаи
мно се обуславят, но самоуправ
лението и бюрократичното посре
дничество не могат да вървят под 
ръка. Дилемите около състава на 
югославското правителство тряб
ва да се разчистят на това прос

на съюзното
съвсем е очевидно, от оспорването ма мероприятията за иконо 
мическата политика до практичното скриване 
бина за сметка на „своето" стопанство —

правителство, канто

на валута в чуж
все пак става много 

ясно, че правителството на Бранко Мпкулпч в еднопосочния и 
оезизходен тунел на монетното изчерпване па икономиката не 
е довело
със собствената си политика

митическото магаре Орбо, но самото това правителство 
на компромиси. Луташе се между 

нееднаквите интереси на развитите п неразвитите, между стати- 
стическо-бюрократпческите посредничества п 
класовото отоиване, между прекомерните дългове към чужбина 
и рецептите на международната алпяпса на капитала. Оттам се

самоуправптедно-

явлението на прибързани анализи, с конто разбира
нията за оставката на правителството да се издигнат ма равни
щето на факти, а тези факти на равнището на политически 
алиби.

наложи и

Но, сега се поставя въпрос от друго естество: дали отива
нето на правителството същевременно е и край на една мето
дология за политическо купуване на спокойствието в дома по 
всяка цена или е момент за установяване на творческа треска 
като принцип на поведение? Кризата като диалектическа халка 
във веригата на промените на обстоятелствата е за едно друго 
наблюдение, при условие — разбира се 
бъде съставяно според национални ключове и с различни на
ционални погодби или интереси на тази или оМази национална 
върхушка. Критерии за избора на мандатора на новото прави
телство трябвало би да бъдат предложените програми, вместо 
некритическия подход на бюрократическите нрави па борбата 
за номинация на „свой” кандидат. Конкуренцията на програ
мите обикновено се свързва за пужността от политически плу
рализъм, което пък е искане за промоция па по-ипакви полнти 
чески интереси, а не на програмите, които биха 
икономическа ефикасност и открили 
борба за истински демократическо социалистическо общество. 
От тези критерии решаващо ще зависи и дължината на живота 
на всяко бъдещо югославско правителство.

Поправо, па югославската ____
работническа класа (й па отдел- 

нейни национални части) не

правителството да

промовпралп
процесите па класовата

ните
са потребни чиито и да е умил- 

конкретни решенияквания, но
за краткосрочното и дългосрочпо- 

Част от иптели- 
към

\то й положение. транство. В такъв случай въпро
сът за правителството е едва те- 

владствува-
I синията се определя днес

онази бюрократи-тази, утре към 
ческа
най-често безсмислени

апликации създава впечатле-

хническн въпрос на 
щата класа и нейните интереси. 
Разбира се, в такъв случай не би
хме се погождали ни за това кол-

алтернатива и със • своите
теоретиче

ски
па класова-за / /адм и / \атостта 

та борба. По този начин през по- 
години Югославия полу- 
,,борци” за самоуправ- 

малко самоун*

ко трябва да бъде федерацията 
силна: тя трябва да бъде толкова 

колкото е необходимо

ние

последните 
чи много

силна,
лнтическата и стопанската систе-

Югославня да бъде ефика- 
Всичко останало са лъже дп-

ление, обаче много 
равление като

ма на
са-демократическо

отношение. Гова оч
спа.

Зоран йоваиовнчмоуправитслио 
свидно се извяна в делението па до 

година все ио-

ЛСМ11.
Милото Предрпгович

хода - от годи/ш на
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сепаратизмаДЕМОКРАТИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ

Фантом - оценки политическия 
живот и всичко то

ри ни обществения, 
и стопанския

заедно възприема димензии на 
осно-

Картината, на неотдавнашио- 
заседанпе па Комисията за ус- 

въпроси па Скупщината па 
Сърби я често се повтаряше при 
гласуването за амапдмаиите (вси- ва формир 
чкн вдигат ръка „за", а предста- движение, което

ТО ва. тапии национална 
сепаратистическо
трае до днешни

масово, върху
По повод подготовките за из- Инак, наистина с точно, че са-

виновинцитевънредна конференция на СК във 
Войводнна и обезателното кадро- на бюрократическата коитрарсво- вптелят па КосоПо „против")/ е

люпия лъв Вонподипа не предста- удобна не само за получаване на 
вярвахме, че всичко това не ще влява същинска „демократическа представа за това с колко мъки 
има само една днмензия. За съ- перестройка" в тази покрайнина. ,, отпори се провежда конститу-

По този начин всъщност би се цпонпага реформа в Сърбия,
кръгозорите към съ- ,, за откриването па главните ори 

предишните щипскпте проблеми на демокра- СПТИр„ ,га политиката, която с
обповле-

мо наказването па
дни. постоян

на ко- 
кон-

Разбирасмо е, значи,
противопоставянево възобновяване на момент ло ното

совското ръководство срещу
промени в Репуо- 

мипалата
ституционнитс
ликата .През ноември

това дойде до изява в пет- 
а на по- 
комисия

пожаление бързо се потвърди, че и 
най-хубаво съставените задачи закривали

, годинане могат да менят
навики. Показа се, че отрезнител- тизапнята и кадровото 

,но не са действували думите от ние от върха до базата па поли- 
многобройните събрания във Во- тическата пирамида във Войводн- 
йводина, толкова илюстративни ,,а. Без това, грижата за бъдеще- 
за атмосферата на несъгласяване то> за излизаме от кризата, как-

;п 1евните демонстрации, 
сочената конституционна

„против". Това са 
облици на ед-

юдипи води политическият вьрх 
на Косово и Метохия, без оглед 
всички временни изменения и об- с гласуването 

само два различни
съща политика на сепарати- 

Р7,ката с която се гласуваше
поклония в него.

на иПреди всичко, това е полити
ка на сепаратизма, особено по от- 

ция няма и не можа да бъде сьс- |Юшепия на Сърбия. Такава ори- 
тавна част . на този процес. Това

с бюрократическнте манипулации то и за стопанската 
и за оказване на доверие на оне
зи които би искали и занапред

зма.
„против" не е нищо друго освен 
продължена ръка на тази полити
ка, която с отхвърлянето на про 

с мени, преди всичко на коцетиту- 
най-пряко инспирира

консолида-

ентировка в политическото дей
ствуваме на покрайнииското ръ
ководство силно е обоснована

Онези, коптб искат с фантом- решсш1ята в Конституцията от 
на представителите на отчуждена- оценки да продължават един им- 1974 ГОднма, а най-много с онези

които покрайнините

да калкулират.
И преди „свалянето" на

е един процес.
пар

тийните водачи-във Войводнна и ционните, 
албанския национализъм и подти 
ква идеята за Косово като репуб
лика днес, а като част на велика

та власт, в техния метод на ра- криминиран и поразен метод най- 
бота особено място заемаха така решения,

слагат в ' ранг на конституент 
на югославската федерация, то- Албания утре. 
ест изравнява ги с републиките.

След получаването на това ко на републиканската конституция
само малка крачка 

към консолидиране на Сърбия 
като държавна общност, която в

малко предлагат факти. Инак те 
наречените оценки за „избухване лесно би забелязали, че на най-

новите „инкриминирани" листи" 
тъкмо няма онези които имат 
най-широко доверие, а което точ

на повърхнина на различни идеи 
и хора". Поради това е необходи
мо да се „разобличават и идеите 
и техните носители, и те да 
сложат на първо място”.

Тази инак доказала се на пра
ктика и добре известна формула 
имаше изтъкнато място в социо- 
идеоложкия инжинеринг и оста
налите югополитически бюрокра-

Приемането на амандманите

иституционно позволение, на Ко- струва се е 
сово и Метохия започна ускоренсе но на тях е необходимо.
процес на изолиране и на‘ създа-

Може ли тогава техните най- ване на държава в държава. Най- осъществяването на
се тежките последици на този про- ституционни функции би била ко- 

цес в средите с албанско населе-

своите кон-
нови преценки и оценки да 
наблюдават без зли мисли? Мо
жем ли, значи, с тяхното недове
рие да приемем и недоверието

лко-толкова равноправна с остана 
— нараст- лите републики. Обаче официал- 

ването на национализма и на на- ната косовска
ние като мнозинско са

политика не сеции. съгласява ни с тази малка крач
ка, понеже и най-амлкото стаби- 

тят до избухването на контрарево лизиране на конституционното 
людията бе отворен. Нарастваха положение на Сърбия представял 

По всичко личи, че правият апетите за прерастване на по- ва ослабване на сепаратистичес-
крайнината в република, разбира ката политика и на нейните цели. 
се, не поради силната любов към Утре, когато амандманите прис-

ционалната хомогенизация на ал- 
към същинската демократизация бандите. С това практически пъ-С това не бе давана възмож

ност на политическата сцена (еве 
нтуално) да се 
онези, които не се съгласяваха с

днес и тук?изкачат всички

самопровъзгласи-патентираните
ли. се за силни на деня в Парти- отговор знаят всички онези, кои- 
ята и в останалите органи на то с техните „зрели" оценки не 
властта. Правилата бяха извест
ни: такива най-напред се провъз
гласяват за либерали, централис- 
ти, информбюровци, ранковичев- 
ци... Според този сценарий все
ки опит за демократизиране (а 
всъщност винаги се касае за ка
дрови листи)- преждевременно до
живяваше неуспех и върху това 
винаги влияеха консолидираните 
кадри, които в този момент бяха

Югославия, но поради получаване тигнат до скупщинско равнище, 
на право за отлъчване от нея. За могат да се очакват лови обстру- 
целта се подтиква политиката за кции. Може да се очаква и ново 
увеличен наталитет, защото спо- задълбочаване на кризата, която 

• ред плановете на албанските на- вече дълго време не е задача са- 
ционалисти, Косово етнически чп 
сто трябва да се присъедини към да* има още по-трагнчни последи- 
Албания. Прилагат се всички об- ци.

се съгласяват.

мо на Републиката и която може

лдци на натиск върху сърбския и 
черногорски народ да напусне ро- сност достатъчно дълбоко разми- 
дния дом, укрепва позицията на сля?

Й- Маркович властт на всички по-важни секго-

Дали Югославця над тази опа

К. Краинч*1чна власт.
Почти на този същ начин — 

в ход на подготовките за извънре
дна конференция на СК във Вой- 
водина — в политическите оцен-

Хроника решаване на положение- радостното събитие 
в Косово трябва конкретно 

да се мери: И органите в Ко
сово и в Сърбия, както и ор
ганите във Федерацията най-

ки за в минала
та година. За нов председател 
на Съюзния изпълнителен 
вет може да дойде който

■ то

съ-
ки започнаха да се явяват извест
ните фантом-оценки.

ще
— нищо не помага. В една та- 

коикретно тряова да изпълнят ■ кава система и Айнщайн не би 
своята отговорна задача. А то- -Най-важнотоЗаедно с увеличаването на кри 

тическото недоволствие по повод 
предложените листи на кандида
ти — почти по принцип на реци- 
протитет 
Войводнна, в които критическите 
маси бяха най-силни, бяха оценя
вани не въз основа своите наме
рения, но въз основа че в такова 
пространство се вмъкват 
които вече никога няма да 
върнат”. С друга думи казано то
ва значи, че не могат, евентуално, 
да се реабилитират онези хора, 
които бяха жертва на предишна- 

автономашко-сепаратистичес- 
ка политика във Войводнна.

нищо помогнал. Аз пет години 
съм живеял във Франция. Все
ки три месеца се променя пра
вителството

ва е тъкмо теренът на дифе- 
ренцияцията — кой какво пра
ви да се победи

Сега е най-важното консти
туционните промени в Сърбия 
възможно по-бързо да се.про- 
ведат докрай, за да може да 
се. регулират отношенията в 
тази република. Това досега бе 
недъгаво направено, поради ко 
ето и възникваха много проб
леми. Предложените промени 
в Конституцията на СР Сърбия 
дават възможност това да се

иредентата, 
последиците на контрареволю- 
ционните събития и целокуп
ното състояние в Косово. Про
мените в Конституцията на СР 
Сърбия ще бъдат солидна 
нова за още по-ефикасно дей- 
ствуване в Косово.

— толкова трябва- 
-ло някой министър да получи 
министерска пенсия — а наро
дът хубаво живееше, макар че 
не знаеше кой 
правителството.

отделни среди във

му съчинява
ос-

Павле Савнч, академик„ония
се

Трите реформиРаиф Диздаревич

Откровенозавърши докрай по адекватен 
начин. Това е принос към ста
билността не само в Сърбия, За трите реформи може да

та но и в цялата страна. . ' 
Сега отговорността на все-
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Когато пазарът замести договорите
ЕГвГ ““ °ЩЕ “ ОЧ«вАТ ДО-

=™ ™ и~'—,“и“"
= такта.' -сГДпп^ Н3 бЪРЗа ръка Да своите самоуправителни и 

се създават прости трудови орга- водни структури 
низацшз, без ООСТ, които

не” с общинските и' други ръко- звитите републики, отколкото ре- 
водители, те както и днес, очак- *ална потреба на югославското сто 
ват готови рецепти за бъдещо по- панство. За начало на реформата

държавата трябва, както ни ка- 
По-друго е колкото ни е из- заха в Електронна промишленост, 

вестн/з, само положението в Еле- да се разрешат два основни про- 
ктронна промишленост в Ниш. блема: съществено да се намалят 
Там на заседание на ^заботничес- облаганията върху дохода в сто
ката скупщина на СОСТ са задъл- панството и ■ да се създадат усло- 
жени всички стопански и само- вия за финансово, укрепване на 
управителни ръководства. Това банките и стопанството. Без това 
стана в средата на декември и не може да има реформа, а досе- 
до 15 януари те оббъждат дали га всички акции на „държавата" 
могат да работят при новите ус- в разрешаването на тези пробле- 
ловия на стопанисване.. В този ми се свеждаха до обещания и 
срок всички сегашни ООСТ тряб* прокламации.
ва да „кажат" как и с кого зана* Друг проблем, който забавя 
пред ще сътрудничат и как сво старта на реформата в Ниш в 
ята икономика ще направят по- боязт*на от нарастването на со- 
ефикасна, как кадрово ще се пре циалното недоволство, * което си- 
структуират и на кой начин ще гурно ще стане ако едно число 
се освобождат от техноложкия .работници бъдат уволнени и ако 
излишек и остарелите ръководи- се стигне до „погасване” на недо- 
тели? С една дума, трябва да се ходни производствени програми, 
направят комплектни програми ' Освен това, съвсем е известно, и 
на работа в условията на пазарна в успешните организации веднага 

загри- % икономика и с тези програми да след минаване на пазарно стопан- 
се излезне пред работниците, ко- ство, по оценка на д-р Зоран Ан- 
ито трябва да ги потвърдят или джелкович, не може да се очак

ва бързо нарастване на жизнено
то равнище на заетите. Напро
тив, едва след преходния период, 
който ще продължи една година, 
или две, или пък повече години, 
в зависимост от това как се при
способяваме, ще се стигне до по
вишение на заработките и стан- 
дарда. А дотогава и (при относи
телно) успешни организации ще 
се явяват социални напрежения 
и работническо недоволство.

ведение.

от
ръко-

в сдружения 
труд към реформата да пристъ-

налицТРИРаТ КаТ° ПреДПрИЯ™я И подготвдтзГнея.ТтазГподготов^ 
налице е все по-подчертаното оп- ка значи; както каза д-р Зоран 
ределение всички сегашни ООСТ Анджелкович, доцент на Ико.-ю- 
да се трансформират в предпрпя- мическия факултет в Ниш, че 
тия. Мито една от тези две край
ности не е добра". Така в края 
на годината се произнесе 
журналистите Драгослав Павло- 
вич, председател на Нишка общи-

в нача
лото на годината само ще се пре-

„същината на всяка реформа е 
по-голямо производство, а това не 
може да се осъществи ни в сега
шните облици

пред
на организираме 

сдружения труд, пито със се
гашните производствени ----

(в най-гол ям брой случаи),

на
на на традиционната пресконфе- 
ренция за подготовката на сдру
жеше труд да се преориентира То пък с 
към пазарна икономия.

Към това своеобразно преду
преждение стана ясно и това че жва сигурно е фактът, че с ре- 
в Нишка община обществено-по- формата

програ- 
, ни-ми

настоящите кадри и 
множество ръководни постове.

И онова, което отделно

на сдружения труд в
митическите ръководства имат яс най-толяма част на нишките ос-

За предстоящата новни и трудови организации, 
сдруже- още се водят разговори, ако из- 

се общо се и разговаря, само по ди- 
очакват допълнителни тълкува- ректорските кабинети. А съвсем 
ния и всички системни закони", е известно, както каза на заседа- 
Или пък се правят ходове на ние на Председателството на МОК 
бърза ръка, недостатъчно обсъде- на СКС инж. Славка Илич, че „ре

формата не ще има успех ако за

отхвърлят.ни становища 
реформа, за разлика от 
ния труд, в който „все още

Що се касае пък до бъдещата 
организация на самоуправителни- 
те предприятия (всички техни об 
лици), предвидени с новня закон) 
тук почти е известно, че няма да 
се стигне до „превръщане” на 
всички сегашни трудови, относно 
основни организации на сдруже
ния ТРУД в самоуправителни пре
дприятия- В този колектив, как
то ни каза дипл. инж. Джокица 
Йованович, зам.-председател на 
деловия отбор на СОСТ: ще се 
търсят икономически оптимуми 

На същото заседание много се без оглед на това как сега са 
говори и за кадрите, които тряб- организирани отделни трудови и 

Онова, което особено загриж- ва да носят промените. Не бива основни организации.

ни и вероятно проблематични.
Защото, нито всички сегашни нейните цели не се определят всн 

ООСТ могат да бъдат „предприя- чки работници”. В ^ тълкуването 
тия”, нито всички трудови орга- на същината на реформата досе- 
низации, уредени по ЗСТ са про- га поне тук не е направил много 
тотипове на бъдещите предпри- нито Съюзът на комунистите, пи

то път Съюзът на синдикатите.
Всички тези отрицателни тен- 

зии не могат да се решават час
тично, от община до община, и 
от организация до организация- 
Обаче нито в републиката, нито 
във Федерацията, още нищо по- 
сериозно не се предприема 
тю разрешаване на бъдещите со- 
цнлани проблеми.

ятия-

ДЪЛБОКИ СА КОРЕНИТЕ

ва сигурно са оценките, които сс повече да се допуска младите и 
творчески кадри, жадни за труд за едиТЕЖКИ УСЛОВИЯ ЗА РЕФОР

МАТА
чуха на неотдавнашните заседа 
ния на Междуобщинсказа конфе
ренция и на Общинския комитет 
па Съюза на комунистите в Ниш, труд. Тс, 
че има още стопански дейци, ко

и изява, ако се намират извън ос
новните събития в сдружения 

ако искаме промени, Инак на което и да се поведат 
разювори за предстоящата рефор 
ма в Ниш, се подчертава, че ус-

Освен това, още 
ществено разтоварване на стопан
ството. В Тютюневата промишле
ност в Ниш ни казаха, че 
'само 49% от пазарната стойност 
на една кутия цигари остава на 
Фабриката а всичко друго взима 
държавата и
вни) органи. За илюстрация 
това твърдение те посочиха фак
та, че за първите девет месеца 
на миналата година за лихви са 
платили 32 милиарда нови дина
ра и почти още толкова за раз
витие на неразвитите области в 
Югославия! Електронната проми
шленост положението е още по- 
затруднено. Там от общня доход 

само 42 процента. При 
облагания, обла-

няма по-съ-
трябва да бъдат носители па про
мените. На тях трябва да им се 
даде шанс. Защото най-голям брой ловията за нея не са благопрпят- 

ръководители в стопап- ни. Преди всичко, закъснява се

ито мислят, че с малки козмети 
чии поправки и докарване техни 
тс организации могат лесно да ех 
внесат в съдебния регистър
то самоуправителни 
тия”. Разбира се, и това може да с

сега
сегашни
ството са сс „учили” при по-дру- със закопопрсдписаинята а прие- 

Свнкпалп тпте ггьк повече са израз на ком
ка

ги условия за работа, 
„договаряне” и

предприя „споразумява- промием между развитите и нера- нейните (передържа
на

ти сто на съвременния свят и 
изкуството 
во, да

деляието на една от другите е 
и довело К3*'°славия 1} положе
ние, че

на нашето общест- Папатаразмиваме Югославия.
Слободии Милошевичнито една реформа да 

Трябва да се рефор-не успее.
мира цялото общество 
стопанството до образованиею. 
Всички негови области взаим- 

зависими и представял* 
Не може да

Ако'’ папата посещава Юго
славия, първо трябва да отиде 
в ясеновац, и в Глина и да 
се поклони па жертвите, 
както Брант коленичи в Пол-

от Системата
такано са

ват една цялост, 
се направят промени 
мически смисъл без промени в 
Съюза /га комунистите и обра-

в системата наБез промени 
сигурността, без промени в Ко- 

СР Сърбия, 
сигурио- 
Косово. 

сек-

мм оставатша пред гробниците ма евреи 
и поляни, убити от

в и коно панституцията 
няма подобрение на 
стното положение в 
Представете си, съюзният 
ретар па вътрешните работи 
трибва да подписва споразуме- 

покрайнинския секретар 
вътрешните работи за из- 

на отряд на милици- 
това вече има

Председателството

такива данъчни
н лихви не може да сехитлерис

тите. След този жест би могло 
много но-леко да се разговаря

гаиия
провежда реформа.

Сега сдруженият труд в Ниш
ка община очаква всички, конто 
тук не стана дума, по-бързо да 
решават п скущцините на репуб
ликата п федерацията, защото от 
прокламации до разтоварвано на 
стопанството и за нейното финан
сово укрепване не ще има полза.

тно. с доверие. Католическата църк- 
ва трябва да осъди усташкнтЬ 
злодеяния, извършени в нейно 
име, да се дистанцира от тези 
злодеяния, Дп ги осъди както 

Това трябва да

Ако бъдем направили същи
нски, необходими промени,

ще бъде повече о 
рефррма. Думата реформа с 
огнас# до поправка на същс 
ствуващото. Обаче, ние не гря 
бва нищо да поправяме и кър 

положителни г
завоевания на нашата ревели 
ция, както и върху новите от 

които налага ра-зв

ТО-

гава това ние е
па
пращано 
«та, макар че за

заслужават, 
бъде ясно, инак няма смисъл 

за скумсннзъм.нарешение 
СФРЮ!
Мигар Кнежевич, командир 

па бригадата па ССУП

да се говорипим, но върху на Велимир Филипович
Д-р Драган Иеделкович

ределения,



4* Комунист
ни къде са тези 
какво е станало

Днес не се знае 
пари, пито пък 
с проекта; никой не пита за това, 
не се знае и иска ли. И Прсдссда- 

па ПК па СК в Косово

В ЧЕЛЮСТИТЕ ИЛ ВИСОКИЯ НАТАЛИТЕТВ света трудно може да се иа- 
цзостанал край, в който се 

много средства, КАТО СКАДЪР 

НА БОЯНА

мери
влагат толкова 
колкото* Югославия е вложила и 
влага

телството 
„ септемврийските „идеино-поли- 

осиови па популапионна- 
га политика изобщо не споменава 
отговорността за този проект. Ко
лебаейки се между неконкретни- 

заключения за по 
и обра-

в Косово. А тази покрай- тическиннна все пак изостава в развити
ето си. От всички причини за
.това най-голямо е влиянието на 
демографските процеси. Когато 
гази тема, както и много други 
косовски теми, престана да бъде 
табу, постепенно стана ясно, че 
този

те пропагандни 
лишаване на културнотоПА СТО ПО-ГОЛЯМ ОБ- 

НАСЕЛЕНИЕТОКОСОВО ЩЕШЕ ДА ИМА СЪС 70 
ЩЕСТВЕН ПРОДУКТ АКО ИАТАЛИТЕТЪТ ПА 

бездънен. чувал трябва да МУ БЕШЕ НА ЮГОСЛАВСКО РАВНИЩЕ 
получи дъно. Без административ
но резане, без ограничаване на 
нечии права, без накърняване на 
солидарността. Само с поведение.

и едва ли 
коп-зователното равнище 

не практическите съвети за 
трап,егщия и пренебрегавайки Де
мографската експлозия, която за-

1 ИКОНОМИ-ефекта па всяко
политическо усилие

личала дачсско и
сс* подобри обстановката в 

СК оставя на други
за действие. Ония, 

дезинформа- 
например по време на 

разисквания, 
албанците, че някой се- 

да — ра-

Косо-
ГОЛЯМОприсъщо на всяко цнвилизирацо 

и отговорно общество, което дър
жи сметка за бъдещето си. Дока
зателство за това е и изчисление
то, че Косово щеше да има със 
70 иа сто по-гол ям обществен про

во,
пространство 
коичо си служат с
цип. като
конституционните

дукт до кол к от. % иаталитетът му 
беше на югославско равнище. Но 
по наталитета на населението си 
Косово е първо в Югославия, пър 
во в Европа и заема 
първите места в света. В югослав 
ския наталитет природното увели 
чение на населението в Косово 
участвува с 30 на сто (в Сърбия 
дори и със 74 на сто), повече от 
наталитета на Словения, Хърват
ско, Сърбия и Войводпна заедно 
(29 на сто). Неблагоприятните де
мографски процеси консервираха 
старите ц предизвикаха нови со
циални проблеми със серпо.зни 
икономически и политически по
следствия. Развитието на Косово 
наподобава на зидането на Ска
дър: колко вложи обществото, на 
галитетът го гълне. Почти поло
вината инвестиции в Косово са 
демографски инвестиции. В Сло
вения например тези инвестиции 
достигат само 13 на сто. Докато 
в Югославия работят' 44,4 на сто 
души от активното население, 
Косово този процент е 22,8 
сто.

сплашват
га уж ще им забрани и 
ждат деца. Тъй 
формулирана, на всички

задълбочено обяснена лопу-

като липсва ясно
извест-

едно о г па и
лациоНна политика, такива дезин- 

плодороднаформации намират
Положението на косовски- 

те албанки я прави още по-пло
дородна. Предимно неграмотни, 
зависими и издържавани (90 на

почва.

машини засто), претворени в 
раждане (без оглед на това кому 
колко лошо звучи сравнението), 

от албанскикоссвските » жени 
произход са в тежко положение. 
В Косово единствено на тях е 
по-тежко отколкото на сърбите и

графи -следеха чудна и в наука*а рай, не. е пряко в служба на ад- 
непризната ориентация, опростя- банския национализъм, 
вайки комплексните демографски бих пренебрегнал 
феномени все до абсурдната те
ма: иаталитетът ще се намалява 
автоматически

черногорците. Как те да посрещат
но !!<• резолю- 

бъде
резултатите на някаква 
ция, която (може би) щевръзката им.

която е видима в пропагандата, в 
премежа на албанския национа-

щом се повиши лпзъм да се запази сегашният туция, някоц нов призив да бъ- 
стопанското развитие; следовател темп па демографските процеси”, дат еманципирани? 

а но е нужно да се влагат повече Той смята, че демографската стру 
средства в Косово и това ще бъ
де достатъчно да се намали на-

приета, някоя нова научна инсти-

Как обществото като цяло де 
се защити от поведението на от 
делни негови членове, които

ктура ма населението може да се 
Подобри чрез намаляване на на-

талитетът. С други думи, препе- 
Наталитетът в Косово застра- брегната е собствената 

шава и деформира националната ност за развитието, а от Югосла- 
структура на покрайнината. През вия се искат пари, дори я и пре- 
1981 година в Косово албанците коряват. 
са съчинявали 77,4, сърбите 13,2, 
мюсюлманите 3,7, ромите 2,2 
черногорците 1,7 на сто от насе
лението. Енормният наталитет на 
албанците и ускореното изселва
не на сърбите, черногорците и ос- же се е УвеРил* че и най-дииами- 
таналите още повече ще измени 44010 развитие иа Косово никак 

■ - националната структура на насе- ,,е п°Действува да се намали ви ката и детето, няма* институции 
лението до следващото преброя- сокият наталитет. Той критикува за демографски изследвания 
ване косовските см колеги, задето се

застъпват за единна югославска 
Въпреки това не беше напра- популациониа политика. Принц» 

вена нито крачка напред от обоб- пите трябва да н« бъдат общи. 
щената декларативност. Най-иа- иа конкретната политика трябва 

, пред с години се водиха разисква- да бъде специфична в отделни ре
ния, за да се докаже дали яйцето публики и покрайнини, понеже

тзлитста ма албанците и чрез осу 
отговор- етяване на изселването на сърби застрашават? Ако енормният на

талитет върши силен натиск нд 
националния доход, на средствата 
за възпроизводство, които се обез

го

и черногорци.
Но докато в политиката някои

теоретични п
и Ако си спомняме добре, няко- спорове може би се 

га и Бинак Маджарай се застъп
ваше за тази

квазитеоретични 
и решават, печават предимно от акумулация 

га на други краища, как тези 
„други краища”, олицетворени в 
Държавата, могат да* се изборят 
за отговорността на споменатите 
в предходния въпрос членове на 
обществото? Тяхната отговорност 
за техните деца. В полза на тех- 

нашите деца/ Държа-

в практическия живот не се слу- 
ориентация, но днес чва почти нищо. В Югославия са

мо Косово няма резолюция*той се дистанцира от нея, поне- за по-
пулациониата политика, няма ко
мисия за здравна защита на май-

, мно
го общини нямат здравни специ
алисти. За тях няма пари. В 
щност пари има, но те ил-и

ните, п на
ва, която не успява да 

се тази
утвърди

отговорност е безотговорна 
към децата си.

съ-

харчат за други цели, или просто 
изчезват, като 
20 000

например
още през

онези
долара, които 

1981 година бяха
е постало от кокошката: дали ви- според сегашното състояние иа Фонда за популациониа
сокият наталитет е резултат * на нещата иаталитетът в Югославия при Обединените нации
стопанската изостаналост или е трябва да се увеличава, обаче в
обратно — изостаналостта на Ко- Косово това определение ще до-
сово е последица на високия на- несе нови, несъблюдаем» пробле- 
талитет. Мнозина косовски демо- ми. „Иаталитетът, казва Маджа-

\
изпратени от

политика
на тогава

шн»я косовски носител на науч
ния проект за образование на ка
дри, които ще положат основите 
иа планирането на семейство. К. Миянович
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СУРДУЛИЦА

ВЪВЕДЕНО НОВО МЕСТНО САМООБЛАГАНЕ
СЪСТОЯНИЕТО НА ПОСЕВИТЕ В ДИМИТРОВ 
ГРАДСКА ОБЩИНА

В края на миналата го 
дина сурдуличани чрез ре 
ферендум . се изясниха за

малък коматЩа, улици, да строят 
мунално-битови 
кти.

75°/о, докато в Кострошев- 
Ни — ЗА гласуваха 72% 
от избирателите. И в ме
стна общност Божица са 
рсъществени добри резул 
там защото за завеждане 
на местно

ко-
и др. обе.

Лошите климатически 
условия през 
есен значително доприне
соха заплануваната сеит
ба да не се проведе . на 
време и най-качествено 
— изтъкват в организаци 
ята на кооперантите, ста
раеща се за частния сек
тор и в ООСТ „Нишава” 
на обществения сектор. 
От злапвануваните 1097,5 
хектара, от които 900 в 
частния сектор, до среда
та на януари тази година 
засети са 980 хектара и 
то на частния запланува
ните 900, а на обществе
ния 80 хектара.

без достатъчно влага при 
Миналата съществуващите

ни дни без голяма снеж
на покривка не може да 
измръзне.

веждане на ново местно 
самооблагане. В студе-Резултати 
те от това пряко изказва
не станаха известни тези 
дни след преброяването 
на бюлетините по местни
те общности. Както 
уведоми Рангел Тошев, 
председател на Общинска 
та конференция на Социа 
лнстическия съюз в Сур- 
дулица, и в този случай 
трудещите се и граждани 

. те в общината проявиха 
готовост да отделят лич
ни средства за разкрася-

следващите пет годи
ни — значи до 1993 годи

на само-на за завеждане 
облагане самооблагане 

са гласували 72,3%, а в 
Горни Топли дол — дори 
73,25%.

се изясниха 
69 на сто от избиратели
те. Именно, от 16 582 Всичко това ни кара да 

си спомним народната по
говорка „Дебел сняг" — 
голям комат”,-само че та
зи година :|> всичко личи 
че ще бъде обратно. „Тъ
нък сняг 
мат”, поне в Диимтров- 
градска община.

ни ду-
гла-ши, за самооблагане 

суваха 11 438 души. И в предстоящия пери
од средства за местно са
мооблагане главно ще се 
използват' за разрешаване 
на комунални и други жи 
знени въпроси на труде
щите се и гражданите в 
Сурдулишка община.

Най-голяма подкрепа 
цията намери в местна об 
щност Сувойница —
94% гласуваха ЗА, а най- 
слаба — в Алакинци — 
51,8%. Жителите, на село 
Драинци приеха акцията 
с 66,6%,

ак

малък ко>там

А. Т.
ване на родния град, сели в Клисура със С. Микич

ОТ износ
НА ПШЕНИЦА 

— 100 МИЛИ
ОНА ДОЛАРА

КАМЕНИЦА Но върху добивите 
много повече ще повлияе 
неблаговременната сеит
ба, а много по-малко на
малените площи, които 
най-вероятно през пролет
та ще бъдат все пак засе
ти. Пропуснатите оптима
лни срокове не могггг да 
бъдат наваксани с увели
чено количество семе вхър 
лено в почвата, защото 
значителна част от него е 
останала на повръхността, 
а това семе, което е по
паднало по-дълбоко, ще 
трябва повече време до
като се пробие и поникне.

с
Каменица „админи

стративен център” на ра
йона на Висок. В някога-

От продажба на 
750 000 тона пшени
ца на световния па
зар на стойност от 
100 000 000 долара пр 
ез изтеклата година 
Югославия е осъще
ствила най-голям из
нос на зърно в сле
двоенното си разви
тие.

штите помещения на ста
нцията на милицията се
далище на местната кан
целария. Село с петдесе
тина жители, половината 
от които вдовици и вдов
ци, останалите над 60 го
дини.

— Днес в нашето село 
има само пет домакинст
ва, в които има 3—4 чле
на, казва Никола Митов, 

хместната
От друга страна, според 

думите на специалистите 
в „Нишава”, лошото и 
студено време не позволя 
ва на сехмето да набере 
достатъчно влага за по- 
кълване, което също ще 
забави ръста на посевите. 
Това от друга страна е 
добре, понеже зърното

Този успех в изно 
са е резултат на ре 
кордната миналого
дишна реколта — 
получени са 6303 ми
лиона тона, а от от
купа са обезпечени 
още 4,1 милион тона 
пшеница.

председател на 
общност. Останалите 
по един или двама. Село
то ни стана както 
време — село на вдовици. 
Но преди това е било по
ради война.

Днес в селото има осем

са
имаше фурна, сега не ра
боти.

Добре е там където има 
женска ръка да омеси, 
но какво да правят тези, 
които са сахми. Така ста
реят и полека умират се
лата, а единствена утеха

на останалите стари хора 
е съзнанието, че поне те
хните деца са стъпили на 
градския асфалт.

Но на асфалта жито не 
се ражда, пито картофи.

едно

надесет вдовици и двама* 
вдовци. Най-мла- 
селото има 60 го-

А. Т.
трима 
дият в 
дини. Остаряхме и ние и 
нашето село! Да отидем^ 
Къде да отидем? И не ис-

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ДОЛНА РЪЖАНА — БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА V

Запланувани няколко комунално-битови акции
каме никъде да отиваме. 
Децата ни са навред 
Югославия, всеки си има 

деца,

дседателят на Съвета на 
местната общност в Дол
на Ръжана Милан Ива
нов.

Но имайки в предвид 
потребите на селото, дол- 
норъжаичани, както бе 
подчертано на едно засе
дание на избирателите се 
нуждаят н раздвижват 
инициативи и за по-голе- 
ми комунално-битови ак
ции — акции които без по 
мощ не могат да разре
шат. Именно с години на
ред ие само хората от ма
хала Ишор, ио почти на 
цялото население в село
то големи трудности им 
създава минаването без 
мост през селската река
та. Затова, както подчер
та Иванов, пече водят ра
зговори е компетентните

в общината за съвместна 
акция за изграждане на 
бетонен мост.

па от 1500 метра. Затова 
през текущата година ще 
имаме усърдна работа. 
Преди всичко запланува
ли сме да разширим и до
ведем п ред пад 15 кнломе 
тра махленски пътища. 
Освен това в течение па 
настоящата година ще ра 
ботим върху уреждаме на 
селските гробища и да 
довършим сградата. В то
ва отношение вече в мест
ната общност се догово
рихме, всяко домакинство 
по два дена да участвува 
с работа, а ако дотрябва 
и с парични.средства. Тук 
още една акция трябвала 
подчертая- Именно, запла
нували сме и вече пред
приемаме съответни мер
ки да заградим и училшц 
пия двор — подчерта пре-

Обикновсио в местнитепо
общности, зимният пери
од се ползува за сумира
не на заплануваните зада
чи и активности през из
теклата и предприемане 
на мерки и активности 
през настоящата

Неотдавна се срещнах
ме с председателя па Съ
вета на местната общ
ност в Долна Ръжана и 
делегат в Съвета на мест
ните общности към Об
щинската скупщина, Ми
лан Иванов и при това го 

дейността

задължения-дом,
работа. Минаха времена
та, когато свещен дълг на 
децата беше да гледат сво 

родители. Друго пре
беше това. Ог моите

Селото се нуждае и от 
съобщителнипо-добри 

връзки. Затова вече са от
правили иск до „Автотран 
спорт” в Босилеград поне 
два пъти през седмицата 
да дохожда рейс и в тях
ното село. Ветеринарната 
станция от Босилеград съ 
що да оказва по-добри и 
бързи услуги, а здравната 
станция в Горна Лисина, 
където и населението от 

получава

ите
година.ме

деца една Дъщеря е в 
Пирот една в 
А синът, е той е „ближни 
работа” — живее в Кикин 
да! Дойде та 
през лятото ...

Изатовци.

помогне

Така днес живеят нет
на Каме- 

идва
десетте жители 
ница. До селото 
рейс от Пирот, ио да сти- 

Димитровград 
трябват 20 000 динара. Но

попитахме за 
през изтеклата и заплапу- 
вашштс активности през

селотяхното 
здравни услуги да работи 
по-редовно и с всички за
планувани лекарски услу
ги. За снабдяването И пз- 

местната об-

гнеш до текущата година.
— През изтеклата годи

на малко направихме. Са
мо махленския път до ма- 

„Ишор” на дължи-

ко-това не е най-трудно, 
лкото фактът че ияма 
къде хляб да си купят. 
Преди години в

купването в 
щност подчертават 
сравнително добро. М. Я.

че е

халаселото
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ДИМИТРОВГРАД

„ГАЦИНОТО" ЩЕ СЕ 

ПРЕМЕНИ"
ЗА КАКВО Ш 

ПИШЕШЕ ,
ьтшгатВш

ч

Средно икономическо 

училище в Босилеград
п

линията,сгва към ж.гг. 
относно по посока на ули 
На „Нишава". Съществува 
щият частен обект (бутка 
та и павилиопчето) ще бъ 
дат изместени, а това тря

ка-

Попа година ис приема гости. Оповестената преди ед 
година реконструкция започна тези дни

Н. , •
вече пи На- 

от се тем
паПо решение на изпълнителното 

родна република Сърбил в Босилеград 
ври 1959 година ще се открие средно нкоиомпче-

1 -
Намирайки се край са- 

и между па
че от 30 кафенета, „Гади
лото" винаги е било пай- 

градско кафе 
В своите произведения 

го споменава и

с гаражите
Тито"бва да стане и 

на улица „Маршал
„Найден Киров ).

мня площадско училище.
Това училище ще даде 

ските организации да получат нужните кадри, ко
ито ще се школуват в Босилеград.

Колко паралелки ще има и колко ученици 
ще се запишат в първи клас допълнително ще 
се определи.

По този начин е разрешен належащия въп
рос за средно училище в Босилсградско в духа 

фювата училищна реформа, която дава прио
ритет на средни специални училища, а от друга 
страна дава възможност за по-уататъшмо следва
не на университета.

посетенотодородното шосе, което 
1964

възможност етопаи- (бившане.минавашегодина
през центъра па града, го- 

кафене е станало със
тавна част па • общестнс- 
ппя живот па града, 
строено през 
пай-папред работи под па 
название „София",

извести и- С изместване на улицата 
получава се празно 
странство за градинка 
фенс Е/а открито — 
през лятото, каквото за

ком сд по- 
Пушии.

я'г югославски 
граф Брапислав

Влагайки пад 1 милиард, 
„Балкан" ще

нов обект,

и рова
- ка

фе за
1913 година, па-динара, 

нрашг паЕЕълпо
сетне
хотелна иметополучава 

„Елит". По едно време в 
него е бил поместен ди
пломатически 
МI юго де гмптровградча! ш 
го помпя г под името „Ра
звод брака". Днес офпцн 
алпо е кафене „Висок" в 
състава па гостплипчар- 
ско-туристпчсската орга
низация „Балкап-Комапс". 
Но това кафене винаги е 
било и ще си остане из
вестно като „Гацино" ка
фене по името на собстве 
пика Рангел Герасимов, 
известен като Гаца Кало- 
тски. На времето колкото 
и да е имало кафенета в 
Димитровград ^тогава Ца
риброд), а сварите хора 
казват, че е имало и пове-

ш
„Братство”, 15 юни 1959 г. магазин

Допълнителни избори 

за нороднн отборницн
На 28 юни т.г. в селата Гради не, В. Одоров- 

ци, Радейна и Поганово се състояха събрания 
на гласоподавателите, на конто се изтъкнаха кан
дидати за народни отборницн за допълнение 

-Общинския народен отбор. В Градине се посочи
ха Еленко Спасов и Дким Тодоров, във В. Одо- 
ров1/л Коста Гъргов и Аврам Игов, в Радейна 
Васил Цеков и Свилен Петров и в Поганово — 
Спас Денков.

Изборите ще се състоят на 26 юли.
„Братство", 1. юли 1959 г.

на
■зММ

„Гациното” — днес

обору-най-съвременно 
ден, но такъв та и зана
пред да запази белезите 
ма градско кафене. Преди 
всичко фасадата откъм 
улицата ще бъде отново 
направена в първобитен 
вид. Идеята на архитекта 
Мпкн Андреевич, иначе 
димитровпрадчанин, е да 
се запази този вид архи-

сега не съществува в гра
да. По проект на Мики 
Андреевич, работите тряб
ва да проведе „Градня” от 
Димитровград до 8 септе
мври 1989 година. Средст
вата обезпечава „Балкан” 
стопроцентово и те вече 
са преведени на „Градня”. 
Освен милиарда за стро
еж на обекта, още толко
ва ще бъдат изразходва
ни за оборудване на но
вото „Гацино", което по 
план на употреба ще бъ
де дадено по повод Деня 
на освобождението на Ди 
митровград.

„ХАБЕР" НА КЛИСУРЧАНИ ОТ СУРДУЛИЦА

„ВЛАСИНА - ПРОДУКТ“ ЩЕ 
ИЗПЪЛНИ ОБЕЩАНИЕТО СИ тектура, с което да се за

пази и духът на този го- 
-с стнлничарскн обект.

Узнаваме, че тези дни 
контакт

— казва Станко Станкович, генерален директор на 
тази организация • Контакти с републиканската СОИ 
за култура

е установен 
републиканската СОИ за 
култура, от която се оча 
ква финансова помощ.

В рамките на изграж
дане на ново „Гацино” ще 
бъде уредено и простран
ството пред кафенето. 
Именно, улицата се нзме-

Миналата есен „Власи- 
на-продукт" от Сурдулица 
започна да строи изкупва 
телни пунктове в някои 
местни общности. Един от 
тези пунктове се строи в 
Клисура, в залата на коо
перативния дом. Това ре 
шение предизвика -жесто
ки протести сред клисур-
чани. Дора е проведен и Вече няколко години 
протестен митинг с учас- електрификацията, коя- 
тието па около 300 дут .и. то е вече в заключителен 

След задълбочен рачго- етап, е най-голямата ко- 
вор на клисурчани с об- мунално-битова акция в 

ръководство, Босилеградска община.
Акция, която внася нови 

ла задължението да пое- нишки в живота и откри- 
трои още един етаж, на 
който ще се помести за-

Надяваме се, че местната 
общност и общината ще 
ни помогнат. К. Г. А. Т.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИИЗ ДЕЙНОСТТА НА ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА НА 
ТЕЛНОТО ОТ ЛЕСКОВАЦ В БОСИЛЕГРАД

като подчерта Лазаров ве
че надминава 1000 
над 140 трафопоста. Под
държането р е затрудне
но от лошото състояние 
на пътната мрежа, но и 
покрай

км с

НЕГОДНИТЕ ПЪТИЩА ЗАТРУДНЯВАТ РАБОТАТА ИМ
леград. Само през изтек
лата година екипажът на 
тази трудова единица за
върши инсталацията на 
електрическата мрежа Бо 
силеград — Кремйково на 
дължина от 6 км, след то
ва на мрежата в село На- 
зърица, Дукат и около 
20 ■ км в село Райчиловци. 
Подмени 
до селата Милевци и Гру 
инци и извърши рекон
струкция на далекопрово
да от Горно Тл|ьмино до 
Караманица на дължина 
4 км.

лча Лазаров, през изтек
лата година са монтира
ли и пуснали в действие 
десетина трафопоста. В 
заключителен етап е 35 
КВ трафопост иа 110-кило 
воловид далекопровод Бо
силеград — Горна Лиси- 
на, който бе построен от 
специализираната органи 
зация „Карпош" от Скоп
ие, а електрическите ра
боти подеха заетите 
довата единица' в Босиле-

това засега те
твърде успешно изпълня
ват задълженията си. По- 
големц засечки в снабдя
ването с ток през изтекла 
та година не е имало.

В трудовата единица 
уведомиха,- че и

щинекото 
„Власина-продукт” е пое

нива перспективи за ускоря 
ване на обществеио-ико- 

лата и да смени покрива, комическото 
Поучени от предишните Голям принос в проЬеж- 

години, някои клисурчани

през на- 
очак- 
коя-

стоящата година ги 
ва усилена работа, с 
то електрификацията в об 
щината трябва да се до
веде до край. Именно и 
последното

далекопроводаразвитие.

дането на тази благоус
тройствена акция, покрай 
другите общински, регио
нални и републикански су , 
бекти, даде и все още да
ва и Трудовата единица 
на Електроразпределител 
ното от Лесковац в Боси-

в тру-съмнително въртят глава.
Станко Станкович; гене

рален директор на „Власи 
. на-продукт" е категори

чен:

град.
неелектрифи- 

иирано село Доганица, ка 
ктоКолективът на тази 'гру 

дова единица е ангажиран 
и върху поддържането на 
цялата електрическа мре 
жа в общината, а тя ка-

и неелектрифицирани 
те махали в Назърица и 
Дукат трябва да получат 
електричен ток.

Покрай това, както ни 
уведоми 
на трудовата единица Ми-

— „Власина-продукт” 
ще изпълни общанйето си. ръководителят

М. Я.
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ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ

Гърлото й гука със сладко 

думството на поета

• I

Поетична антология

Ето я още там
на селския мегдан

расолката.
Поколения я помнят 

все така.
Напоена с миризма на сочни 

плодове 
ароматна влага

„Мота" Пияде'- в "сеплГГ*' четвЪР-™класничка в образователния център^ 
дейност в общината Миня***’ 6 непри'косновен шампион на рецитаторската 

'лед на пенищтопГ; Т г°Д™а стана победител „а регионалния прег
лед Като учениТГ " 6ДНа огиай-Д°брите на републиканския прег-
- твърде успешно ВГГ° 4 пъти е участвувала, разбира се

твърде успешно, в републиканскотосъревнование на рецитаторите и балканско слънце.
Оцеляла

Рецитаторството от бури,е една 
от общо четири области, 
в които Александра пости
га изключителни успехи.

да влияете върху живота 
и дейността на 
то?

от първия ден и вече е 
осъществила завидна „по 
литическа кариера". В на
стоящия , мандат е член 

Общинската конферен- 
ция на ССМ и на Пред
седателството й, член на 
МОК на ССМ в Лесковац 
и председател на Комиси
ята за работа с пионери
те. На йъпроса за обста
новката в обществото и 
положението . на младеж
та в него Александра отго 
варя ' кратко и съдържа
телно:

----Народът тръгна на
борба за по-хубаво насто
яще и бъдеще и младеж
та е с него. Това е сигу
рен показател, че млади
те отново уловихме ниш
ката на живота.

Вие сте много близо до 
един од най-важните кръ- 
стопъти в живота ...

— Желанието ми е да 
следвам медицина. Баща 
ми е лекар, той ми вдъ
хна голяма обич към тази 
благородна професия-

За Александра Алексан
дрова може да се кажат 
още много хубави думи, 
но стига* толкова. Не ис-

огньове,училище-
остри секири

и смътни времена.— Нито един въпрос от 
съществено значение за 
образователно - възпитате 
лния процес не се решава 
без наше мнение, без на
ше участие. Мйсля, че 
най-хубавите идеи и пред
ложения на учениците не 
остават без отзвук сред

В Свидетел на тайни 
жътварски закачки — 

напита вода, 
помни хайдушката песен

училището „не знае" за 
друга бележка, освен 
„петица”. Един път,

на
за

пре
ди четири години, спече
ли Буковата грамота. На
ближава

на сгрворната 
дружина

и силните думи, казани
тогава на един път: 

Свобода или смърт!

денят, когато то 
ва голямо признание щс й 
бъде връчено за втори

Радко СТОЯНЧОВ

МЛА-ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СРЕДНОШКОЛСКАТА 
ДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

Н учениците в ролята 

на лектори
теми,към работени

главно от четири темати
чни области: ролята на об 
ществено - политическите 
организации в политичес-

И тази година 
Средношколската конфе 
ренция на Съюза на со-

повече

младежциал истическата 
при Средношколския об
разователен център „Иван 
Караиванов" в Босилеград 
дейно работи младежката

СКЪП ПРИЯТЕЛ НА ПИОНЕРИТЕ: Александра е неу
морен пионерски инструктор ката ни система, полити

ческата и самоуправител- 
на • система в Югославия, 
целите и задачите на три 

Школата посещават 35' те реформи (стопанската, 
ученика ,от това повече- 
то са ръководители 
отделни ученически общ
ности и председатели

Преподавателският коле 
ктив на вашето училище 
е разтърсен от несъгла- каме да я представим ка
си я- Известно ви е това? то идеал. Идеалите са не 

— Зная за този проблем прикосновени, ефирни, а 
и като председател на Уче тя за себе си казва, че е

— Но дотогава остава 
още цяло полугодие — 
предпазливо -противоречи 
тя и добавя оптимистич
но:

политическа школа.

обществената и реформа
та в Съюза на комунис
тите), международните от

на
— Финишът просто не 

смее да ми опропасти тол 
кова труд. Не, няма 
си позволя такъв кикс.

ношення и ролята и по
ложението на СФРЮ в

на
Александра Александрова е дъщеря на бълга- 

(баща й Славчо Александров, известен ле-
младежките и други орга
низации. Председателят 
па Средношколската кон
ференция па ССМ, Анто- шат съответни консулта- 
нета Деспотова ни уведо
ми, че при набирането на

да
света.рин

кар и общественик, с нашенец от Горна Лисипа) 
и сръбкиня...^

— А аз съм югославяика, която уважава иа-

След всяка тема се върВярваме й, понеже тя 
е девойка, която благоро- 

амбинии осъше- ции, а накрая чрез тест-
дните си 
ствява с май-силного сре
дство: талант и максима
лен труд. Благодарение на 

комбина-.

ционалния произход на родителите си.
Но сега, когато се върши хомогеиизация в 

„националните държави", югославя- 
си нямат държава? — по-

проверка за всеки курси
ст се утвърждава негова
та стенен на подготовно-

посстплпте не е имало про 
блем, понеже за този вид 
идейно-политическо и мар 
ксмческо образование вс
ред средношколците бе до 
ста голямо, и че засега 
твърде успеииТо и дисци
плинирано 
Кьм това, тъй Да се каже 
допълнително

рамките на 
ните се оплакват, че 
питахме » полусериозно.

— Имаме и. Все пак ние сме иай-миогочисле- 
ни и Югославия в и “се повече ще Ги,де един
ствената дьржава па югославяннте. -

ст. Лектори и този път са 
някои преподаватели от 
Образователния център в 
Босилеград.

За отбелязване е и то
ва, че покрай този вид 
идейно-политическо нзди 
гане и маркснческо обра 
зование при босилеград- 
скня образователен цен-

тази оптимална
Александра има бле- 

свободии
ния
стящи прояви в 
'те дейности и ученическо 

Тезито самоуправление.
максималниятй

сс отнасят„обикновена девойка, коя 
то обича - всичко, което 
обичат моите другари и

ническата общност всроя 
тно ще участвувам в пре
одоляването му. 
кам да подчертая, че ние, 

мо-

прояви и
всички предме- задълже-успех по

ти миналата ' година са й 
още едно свидно

провъзгласена учениците, в случая
леем да изиграем ролята 

„демократическа обще 
ственост”, под чийто же- 

иатиск трябва

Обаче ис-
■пие.другарки: да се дружа, да 

обичам, да чета Ганче Василев, дирек-
Средпошкодскня тър твърде успешно рабо 

ти и марксическата сек
ция където не рядко и 
самите ученици, разбира 
се с помощта на препода- 

на вателнте, изнасят съответ 
пи доклади по отделни те
ми и обществено-полити
чески събития-

допели хубави
книги, да слушам хубЬвапризнание:

е за най-добрия ученик в 
училището! И има

тор на 
образователен център в 
Босилеград почерта, че, и 
•гази година както и досе

музика, да отивам-на таи 
нови забави, да се разхо
ждам, да помогна ..Лю . 
бим девиз й е: „Щастие- га школата работи според

приетата, от страна

нали то
по-логичмо отгава нещо 

решението па 
другари и другарки да я 
изберат за председател 
Ученическата общност в

дателен 
час по-скоро да се заздра
вят отношенията сред 
шите преподаватели.

нейните
то ма нещастните е в на
деждата, че бъдещето им първичната партийна орга 
що бъде по-хубаво, неща
стието ма щастливите е 
в (пс)иаситспостта им”.

Кирил ГЕОРГИЕВ

папа
низания, програма и съща 
та ще бъде реализирана 
е 18 учебни часа.

При топа щс бъдат об-

училището?
Попитахме я- 11 каква 

степен, вие, начеващите- 
самоуправители успявате ез

И младежката оргапиза- 
и СЮК (приета е нр- 

1987 г.) е активна още
М. Я-ния
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В ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАД

С две професии
училище (гимна-

ЯЗГ1ИТ
иа средно- 

Ганче Васи- 
че при 

този

под знака нзбн- Директорът 
■уо училище 
лев ии уведоми,
определението за
план Междуобщинската
самоуправителиа общ
ност за средно профилира 

и възпита

средно 
зия
библиотекар). В 
се подчертава, че за сче
товодителя няма достатъ
чно работа, и ее предлага 
Центърът да оказва счс- 
говодствснн услуги 
друга орга 1 шзац| I я- 
кп предвид поддържането 

обекта в Босилеград п

Трудностите в Центъра 
за култура в Босилеград, 
преди всичко безпаричие 

■ то, голямото число работ
ници и лошите 
отношения - — продължа
ват. В това културно ве
домство, занимаващо 
главно с библиотечна де- 

‘ йност, прожектиране 
филми и културна самоде 
йност, тези трудности не 
са нови. Не са нови и усн 
лнята н подходите за пре
махването ИМ.

За състоянието в Цен
търа през последните ня
колко години често рази
скваха заетите в него, об-

на мина 
раче на директор на Цен
търа. Проблемите се тру
паха. Особено сшшо запо-

общеетвепи-Съ гласно 
те определения, Скущци-

Междуобщииска-
общ-

»ае
аншбтза

пата па
та самоуправителиа 
поет за средночпаха да . се чувствуват 

финансовите.1
Вместо проблемите кон

кретно да се решават в 
края на миналата година 
бе съставена нова работ- 

И тя изготви

взаимни профили-
и възиирамо образование

Лссковац, иеотда-па тапие в 
циа утвърди и пусна, па 
публично обсъждане про
ектоплана за училищната 

учебната 
Според 

план в средношкол-

но образованиесе Имай основава, предипие се
всичко върху по-нататъш
ното определение за 
нионализация "а училищ- 

мрежа, потребите па, 
какго и

ма
ма рама група.

амалмз ма състоянието ка
то предложи как пробле- та Центърът отделя, мре- 

В длага се той да мм ме п 
ма ОС и т.п.

мрежа през 
1989/90 година, 
този

средствата, конто за цел-

мата
сдружени# труд, 
числото па учениците, ко

мито да се решават. 
Центъра работят 14 души 

числото мм
цеи-ския образователен

„Иван Караиванов"в 
следва-

собственост
В информацията се 

тъква, че работниците в
из-н се търси 

да се намали ма седем- 
осем .Предлага се 
лщцата в ‘ Горна и Долна 
Любата, Горна Лисниа и

тър
Босилеград, през 
щата учебна* година се 

профе-

ионастоящем са в ос- 
— т.е. които ще

и то
ми клас 
завършат 
образование и продължат

чмта- ' Центъра ме са в съсгоя- 
самп да решат мроб- 

това,
сиосновнотомис

лемите. Освен
предвиждат две 
спи: машинна иче природ-щинскнте обществено-по 

организации, търсят повече средства за 
изпълняване на 'възложе
ните нм задачи, те гър

ко гато се

Бистър да останат, но да 
работят само по един ден 
в седмицата. Ще ги об

едни работник сят помощ и
касае за намаляване броя

лптическц 
ОС и органите й 11 СОИ 
за основно образование, 
култура, физическа култу 
ра и детска защита. Вси-

служва 
(читатели има съвсем ма
лко). За останалите три на "Заетите. Преди някол

ко днц са изготвили сис
тематизация за трудовите 
задачи, но под въпрос е 
как и цои хора ще се раз 
пределят да ги изпълня
ват, а кои щс бъдат „из- 
лпишък”.

В обсъждане на поло
жението в Центъра един 

основното факт заслужава внима
ние. Личните доходи тук 
даже са най-низки в об- 

основното ' щината. През деветмесе- 
За- чието на миналата година 

сега обаче няма големи средният личен доход въз 
възможности. Да припом- лизаше само 183 хиляди 
ним, двама от тях са с динара. Без оглед това 

и виеше, а един работник с никой като че ли не иска 
полувисше образование, а да потърси работа на дру- 

Този библиотекарите, включва го място, т.е. в друга ор- 
йки и двамата в централ- ганизация. 
ната библиотека са със

чки предлагаха как труд
ностите да се решават. До 
сегашните опити обаче не

библиотекаря се предла
га да имнат на работа в 
други организации. Пред
лага се един работник из 
областта на културната са 
модейност да мине на ра

дадоха резултати.

Имайки предвид низко
то равнище на културни
те достижения, недостатъ 
чните .материални средст
ва и прекомерния брой 
работници, в края на по-

бота в основното или сре 
дно образование, вторият ' 

" с половин работно време 
да -работи в 
училище, а третият (ръко 
водителят на драматична
та секция) в

но-математическа. И една 
та, и другата . професия, 
се предвиждат да имат по 
две паралелки. Или общо 
през идната учебна годи
на в босилеградския сред 
ношколскн център ще мо 
гат да се запишат 128 уче 
ника. От това ясно личи, 
че според този план, ико
номическо - комерческата 
професия се предвижда 
да бъде закрита.

школуването.
Да кажем че тези дни, 

а според-плана, най-късно 
до началото на февруари 
в Босплеградска община 
ще се проведе публично 
разискване по проектопла 
на за училищната мрежа 
през идната учебна годи
на в средното образова
ние.

миналата година една ра
ботна група, съставена от 
представители на Центъ
ра, обществено-политиче или средно училище, 
ските организации, ОС и 
СОИ изготви анализ на
състоянието. Въз основа 
на него бе изготвен 
план за намаляване броя 

работниците, 
план не се реализира. По
чти цялата минала годи

на

В. Б. м. я.
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ
ЛОШИЯТ УЧЕНИК ПРЕЗ ЗИМНАТА ВАКА
НЦИЯ

слабия ученик, който повтаря и утвържда
ва знанията по предмета, който не е овла- 
дял. Необходимо е да се насърчават, обо
дряват и да им се вдъхва кураж, че с по- 
големи усилия и с по-силна воля, относно с 
упоритост, ще успеят да овладеят

Краят на първото полугодие, за съжале
ние, открива между другото и голям брой 
ученици, които по различни причини не са 
успели в- ученето. Имаме предвид случаите, 
когато ученикът има слаби бележки по един 
или повече предмети. Когато става дума за 
такива ученици, родителите трябва да при
емат това без драматизиране на съществу
ващото състояние, т.е. без особена трагедия- 
Грубите постъпки с детето, каквито са: оби- 
ждане на личността, недопустими физичес
ки наказания, лишаване от храна, забрана 
за излизане навън и другаруване с прияте
ли, въвеждане на специални- режими, които 
се свеждат до „зубрене” на предметите, по 
които детето има . слаби бележки, не могат 
да поправят съществуващото положение.

Тук повече имат целесъобразност разум
ните и хуманни разговори и съвети, за уче
ника. На такъв ученик също са необходи
ми: създаване на необходимите условия и 
през зимната ваканция: здрава храна, пси- 
хофизическа почивка, рекреация, паралел
но с повтаряне и учене, с цел ученикът да 
овладее материала, по който не е задоволил 
в училището. Тук имаме предвид и помощта 
в семейството, която могат да окажат

Ученическите бележки 

под лещата на 

родителите

матери
ала и през второто полугодие и те поправят 
отрицателното положение по всички пред
мети, на които през първото полугодие не 
е посветено необходимото внимание, и ес
тествено, е получило слаби бележки. 

И в заключение: домът, според своите
трябва тактически с тях да се разговаря, възможности, трябва да създаде 
т.е. родителите и детето да установят взаим- най-благоприятни условия ученикът да мо- 
но доверие да открият защо е настъпил не- же на спокойствие да работи, т.е. да учи през 
успехът на ученика в училището и общо да ваканцията и по-нататък, родителите повече 
определят бъдещия режим на живот и труд да другаруват,, да разговарят с детето 
на ученика у дома и извън него, за да ста- вече да го заинтересуват за неговите ппоб 
ие ученикът положителен по отношение ус- леми в училището, у дома и извън него И 
пеха в училището. Помощ и съвети родите- особено — родителите трябва активно ' тп 
лите на „лошия" ученик ще получат и от се включат в работата и в сътрудничество 
училището по всички въпроси на органи- то между училището и семейството Ако се 
зиране на времето на своето дете в роди- осъществят посочените е
телския дом през зимната ваканция. Докол-

възможно

и по-

уСЛОВИя това егаранция, че ученикът
кого родителите се решат да вземат инстру- ученик своето отрицателно 
ктор, който ще помага на детето в работа
та, и тук е необходимо предварително да 

родителите във връзка с възрастта и.въз- се посъветват с училището, относно с пре- 
можностите. подавателя, при който ученикът има слаба

има бележка'.

дотогава „лош"
положение види- 

мо ще поправи по всички предмети и мине 
с успех в по-горен в следващата учебна 
дина, а с това ощастливи и себе - 
те родители, своите преподаватели 
ри в училището.

на
го

ен и свои- 
- и друга-Разбира се, доколкото ученикът 

всички условия за учене, а това не е изпол
звал В течение на ваканцията родителите 

и е донесъл слаби бележки в-къщи, трябва винаги да намерят добра дума за по- проф. Владимир Чолович 
— педагог
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РАЗГОВОР С АЛЕКСАНДЪР МАРИНКОВ 
ВИЯ СПОРТ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

АКТИВЕН ДЕЕЦ В СТРЕЛКО-

И със слаби реквизити 

добри попадения
БОСИЛЕГРАД: ТУРНИР ПО
ВРАТА ФУТБОЛ НА МАЛКА

Състезаваха се 14 отбора
В рамките Дълго бях в дилема как 

да го представя: ако ка
че е сред най-добрите в 
Нишки регион. Могат

ба, а домакин ще бъде 
трудовата

да се постигат и по-добри „Димитровград'' — 
„Грани- резултати? Маринков. — Това ще бъ-

Как да не — отгово- де. още една възможност 
ри Маринкрв. Интересо- повече за пропагандиране 
ванието за този спорт е на стрелковия спорт, 
голямо. Освен вече извее- Питаме Маринков откъ- 
тните спортисти — стрел- де у него любов' към 
ци — имаме и много мла релбата?

на тазгодиш
ната културна манифеста 
дия „Срещи на селата'", 
Общинската

вратаря на съперника.
Председател 

сията за

ли организация 
казважа, че е член на стрелче 

ското дружество 
нар" — ще занемаря тру 
довата
„Димитровград",

ят на коми- 
спорт и рекреа 

ция към ОК на ССМ в Бо
силеград, Славко Якимов, 

уведоми, че и остана-

организация
на ССМ в Босилеград ор
ганизира турнир по фут
бол на малка врата. На 
турнира участвуваха 14 
отбора. На

му организация 
където

с успех води секцията по 
спорт и рекреация, и къ
дето твърде добре работи 
стрелческата 
Александър Маринков, ра 
ботещ в ТО „Димитров
град" със същйя ентуси
азъм работи в двете дру
жества. Не изостава 
спортната дейност на Съ
юза на трудовите инвали-

н и
лите 
ли в

срещи са премина- 
спортменско състеза 

ние и в рамките на фут
болната игра. Изненадва 
обаче факта, че организа
торът на турнира ме ус
тоя на обещанието си, за 
победителя
съответен купа, макър че' 
преди започването на ту
рнира обещаваше, 

по нито съответна друга 
града. А тъкмо това

първо място 
се класира отборът „Го- 
лема река”. Във финале- 
то, срещу отбора „Белут” 
извоюва победа от 6:4 __

ст-

дружина. Ди таланти сред младеж
та и пионерите. Обаче ня
маме условия.

Преди две-три 
получихте нова 
спортна стрелба?

Имаме хубава зала, но' 
нямаме реквизити. Трени 
раме със стари пушки, ко 
ито сами си поправяме и 
естествено е, 
жем да постигнем резул
тати, каквито бихме мог
ли да постигнем, ако има 
хме нови.

— От баща ми. Той е 
ловец и още от .малък за 
обичах този интересен, сп- 

години орт. Няколко години бях 
зала за

среща която изобилствува
да обезпечи и аз ловец, а днес несъм.

— Колко години актив
но се занимаваш със спо
ртна стрелба?
— Пет-шест 

— Резултати?
— Спечелих златен и 

сребърен медал 
душна пушка); с малокали 
брен пистолет — сребъ
рен и бронзов медал и с 
малокалибрена 
сребърен и бронзов ме
дал.

ше с редица добре обми
слени атаки

и в
и пред една

та и пред другата врата, 
и която до пред края 
резултат 
Победиха големоречани пр 
ед самия край, не толко-

дорп 
на- 

е ед-
ди. години.бе неизвестна. Неотдавна Маринков бе 
ше удостоен със 
значка и званието

златнана от стимулативните ме 
рки за омасовяването на 
футбола и въобще на спо 
рта и спортуването.

че не мо-
от- (с въз-ва със заслуга на своите 

нападатели, колкото с две 
твърде големи грешки на - — . - >м я.

пушка:
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ — РЕ 
ПУБЛИКАНСКО ПЪРВЕ
НСТВО

И покрай трудностите, 
димитровградските стрел 
ци развиват завидна дей
ност.

— През февруари в Ди
митровград ще ор:аиизи- би 
раме републиканско пър- • резултати, 
венство по спортна стрел

уДИМИТРОВГРАД
Александър Маринков, 

както и мнозина спортни 
стрелци от Димитровград
ска община има око н 
ръка. Ако имаше и по-.моНа 20 януари 

скупщина на 

А. Балкански"

*\>
дерно оръжие — сигурно 

постигал и по-хубавн

М. А.11

А. Маринков ДИМИТРОВГРАДп Три бири —20 милионаличен стрелец. Това приз 
напие му е присъдено за 
рад успехи, постигнати в 
последните две години, ко 
гато средната бележка му 
е по-висока от 8.

Редовна годишна скуп
щина на футболния клуб 
„Асен Балкански" ще се 
проведе на 20 януари та
зи година в залата на Об 
щинската скупщина в Ди 
митровград. Тазгодишна 
та скупщина, на която 
трябва да се даде отчет з*а 
успехите, и пропуските 
през изтеклия състезате
лен сезон се очаква с го-

успех да продължи да се 
състезава в' регионална 
футболна дивизия - Ниш: 
а в скоро време 
може да влезне и в по- 
висок ранг на състезание.

В предстоящата реорга 
низация на футболните 
дивизии в СР Сърбия ле
сно може да се окаже 
шанс „А. Балкански" да 
почука на вратата па по
виеш ранг па състезание. 
Ако стане така, това ще 
изисква още по-гол см и ма 
термални средства и за
туй ще с добре ако на
време се потърсят по-си
гурни финансови източни

В нощта на 12 срещу 13 януари в Дими
тровград стана пътно произшествие, което за 
щастие мина само с леки повреди.

Камион-шлепер на „Трансавто"-от Постойна, 
чип то водач е Бошко Петкович поради неизвест
ни причини се е отклонил от коловоза в улица 
„Маршал Тито" и е удрил в сградата, в която 
се намира магазинът за мебели на „Полет” от 
Пирот. Камионът е повреден значително, а също 
п прозореца на магазина, както и самата сгра
да. Съдията Новко Йотев, който се намери сут
ринта на мястото на произшествието, ни уведо
ми, че щетата възлиза ма 20 милиона динара. 
При това значително е разтресена и самата къ
ща, където на етажа живее Деско Велкович! Во
дачът па камиона и още едно лице са получили 
леки повреди. Дали трите бири, които по собстве
но признание е изпил шофьорът, са били причи
ната за случилото се, остава да установи съответ
ната съдебна институция.

ако

ЗАЛА — БЕЗ РЕКВИЗИ
ТИ

Александър Маринков е 
един от плеядата майсто
ри па стрелковия спорт в 
Димитровградска общи- .. 
на. Освен Ружица Алексо 
ва, която .спечели второ 
място и сребърен медал 
па Олимпиадата в Сеул, 
има още мнозина други 
добри стрелци.
— затова стрслческото 
дружество „Граничар" в 
Димитровград с години ве

лям интерес.
При днешното кризисно 

време — и финансира не
го на спорта става с го
леми трудности. Затова от 

скупщинапредстоящата 
се очаква да предложи и 

за по-стабилио
Именно

ци.решения 
финансиране занапред, за 
да може „А. Балкански” с А. Т.Д. Ставрол

мито имена не ‘са извсст-ли но един колет със ек-ПРИМЕР ЗА ПОХВАЛА На 25 януари 1989 го
дина се навръшват 

40 ДНИ
от смъртта на нашата ми 
ла и непрежалима майка, 
свекърва, баба н тъща

ни).ромпи подаръци.
Така Троян Брезпмшкм, 

Санда Пешев, Драгица Пе 
Бора Йонапович,

Остава да напомним, че 
пе само по повод ма праз 
гищн, преди всичко Съю
зът па инвалидите, а п 
други общсстре! ю-пол I гш 
чсскп организации тряб
ва да обърнат по-гол ямо 
внимание па своите съг-

Не са 

забравени шепа,
Иван Милион, Кира Брез- 

Драгаи Милион,нишки,
Любча Након, Сротен Ла- 

и Риза Стоянова Борка Тодорова 

Кръстева
нПостъпката на трудо- 

общност на Съюза на 
инвалиди в Ди- 

ио повод по

ло»
Димитровград получили 
„честитки”, които мОжевата раждани.

Вниманието и грижата 
ла тях, сигурно, нямат це
на. За да не се чувству
ват забравени.

трудовите от Димитровградби и ме са очаквали.митровград 
вогодиншитс празници е 

похвала. Именно 
лица в Ди-

Опечнленн: синове, дтнне- 
ря, снахи, внуци н пра- 
вонуин.

•Подобни честитки са
и Златан Иванов

но
за всяка 
на инвалидни 
митровград и някои мест
ни общности те изпрати-

лучили 
в Бслеш и четирима ду- 

Тр. Одоровци (тех- М. А.ши от

СТРАНИЦА И
БРАТСТВО • 20 януари /08‘>



саТиЕа * забава 

Карикатурен екран арван и 

лиснца
грабнал късчеГарванът 

хляб и кацнал на едно дърво.
вече ля- ЛъжовиЛисицата, която 

колко дена гладувала, спряла 
започнала дапод дървото н 

хвали гарвана: че е красив, че 
е мъжествен, че е има лъжови, 

лъжови како ку-
Е, мо) побратиме! Свуде 

али наше 
тре със 1
„,е зими. Зберу се увечер у 
кад развържу .. .

Први почне Моша Брпа:
— Ла се укачим 

се не стурам
Одма' се огласе друЬи.
— У, бре]! РасВопавил си 
— И изгърбавил!
_ Море, не\с она гърбава од ту] раооту,

него од мотику!
Тъг се ]ави .Говица Цинцарин:
— Мо]а овца о]апьи три ]агн»ишта, али 

]едно има две главе!
— А ух!! То] чудо гребе да видимо!
— А! Оно .ниша! Не зна]е сс ко]у гла-

е силен, че
^ село ]с пуно с 
бу]е. Лъжу целу годину, али н^ви- 

„задругу , па
има най-хубав глас от 

па света и
умен, че
всичките птички

Гарванът, въобще не да- 
Лиспцата, все пак го

т.н.
вал ухо. 
помолила да й от,,се сД,,а ,,с* 

Гарванът не се излъгал да мо]у жену увечер панасей.
до съвгьушку!отвори устата.

След като му изредила 
чкитс си комплименти и нищо 

лисицата се обръна-

Перпца Илиев вои

не успяла, 
ла към гарвана доверчиво:

— Не исках да ти го кажа,
понеже си ми приятел ...

поста-
ами

Гарванът, наведнъж • 
уж сериозен, подишал гла- 

очаквайкп
нал
ва към лисицата, 
още един безуспешен опит

измами и да
па

лисицата да го 
му веземе хляба.

— Ти знаеш ли, че жената 
ти „шурува" с шефа си?

.— А!? — писнал ненадейно

ву да сиса и ...
— А мо]а кучка — каже Срба Гроа

чет'ри кутрети]а, али ]едно имаокутрила 
осам ноЬе!

— А, тека, де! То] куче че да 
сви за]ци по Шум]е!

— И онога за]ка што му Л>упча ловци- 
]а у срал уши!

— Море, тамо ]е опасно! — каже Нака 
БорковсЬм. — 1а сам видел у Шум]е зми]у 
длъгу четири метра и дебелу 
рука!

по'вата
гарванът и отворил устата сп.

Лисицата грабнала хляба, 
който паднал и. побегнала. 
НАРАВОУЧЕНИЕ: Ако искаш 

запазиш хляба не отва-да си
ряй устата, макар да става ду- 
ма и за жената ти. • како мо]а

че много си стачкувал 
Момчило Андреевич

Брей, бабичката ти разправя 
през С. Костов — Кор-1 не веру]е, нека пита шеговог 

брата лъжова!
— Он то] плаши народ, да си сам збп- 

ра печурБе по Шум] е.
— Е, па како би он од печурБе зарадел

1988 г.

МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ

Кой иде плати 
обеда?

други гости договорено е ако „Град- 
ня" завърши обекта точно навреме 
или по-рано, „Балкан" ще даде обед 
за всички делегати и гости на търже
ствената сесия на Общинската скуп
щина по повод освобождението на гра
да. Ако закъснее поне ден или два, 
същото пада на сметка на „Градия”.

Зли езици разправят, че „Градня" 
вече се разпитва колко пари ще стру
ва този обед.

триста милиона!
— Као Ноцко ТреБак што од зедну кра- 

ву, ко]а до]и теле, рани чел»ад и свако 1у- 
тро предава по два’ес’ литра млеко!

Освен официално подписания дого
вор за строеж на „Гациното” между 
„Градня" И „Балкан", сключен е и не
официален договор, да не речем, хва
нали са се на бас същите участници в 
договора. Пред всички присъствуващи 
на официалното подписване представи
тели на Общинската скупщина и обще 
ствено-политическите организации и

— А, мозега више! Ономад, кад видел 
што има контрола, он се бел Би м соплете и 
раснпе млеко на сред село.

— А Мирко Свирко -се 'вали да ^е за две 
иедсл.е спечалил седо.мдесе’ милиона!

А. Т. — Е]! 1а знам како и’ ]е опечалил. Пи- 
предузимача: „Ма]сторе! Прибавил ли

Тъг
та оп
си ме? 1а се онацузем за пензизу ..
му предузимач муне пару, да не разпоси што 
има непрщавенн радницп ...—о-------

ШШа®шшт МагашГнеру додн]а да и’ слуша, па ук- 
.ьучп радио. Некакъв пуравелник прима 
ко че да буде ово), па оно) . .. Кад л>уЬи 
надуше што ти] а големъц лъже

ка-

"рДНИ КУЧЕ 
рята, „ 

ля:те!

-КЯКбО иЦ? /?ЛЖЕ1а\
зя Косово? у

И -ЕЦНЯ ОРЯРЛ 
ш.опскя Философия,,;,

па маже,
они почну да се уемнвка^у. Тъг Неша' Мръ
сник каже:

— А, бре! И ми лъжемо, 
ме можемо ни воду да носимо!

— Млого га пресольу]е!
— Ма, за никакво не]е!
И, за]ебу га да слуша]у радио.

А]д у здрав]е!

Тодор ЛужничГш

али на овога

9
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