
Еря-тстШо С указ на президента на 
СФРЮ Иосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо- 

Орден братство и 
здинство със сребърен венец 
за особени заслуги в област- 
га на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в 
вото и
нашите народи и народности

стоено с
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единството между
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ДВАДЕСЕТИ ПЛЕНУМ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЮК

Има ли край 

раздорът?
АКЦЕНТИ ОТ УВОДНИЯ ДОКЛАД НА Д-Р СТИПЕ ШУВАР

ПАРТИЯТА НЕ МОЖЕ САМА 

ДА РАЗВИВА СОЦИАЛИЗМАВ Белград, в залата на Скупщината на СФРЮ,
пленум на Цен-в понеделник започна Двадесети

тралния комитет на Съюза на ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ВИЗИя НА БЪДЕЩЕ- 
ГО И И Е НАЙ-ВАЖНО ДА БЪДЕ ПРЕМАХНАТ ПОЛИТИЧЕСКИЯТ МОНО
ПОЛ НА СЮК И ДА УКРЕПВА НЕГОВАТА РОЛя НА АВАНГАРД НА ТРУ
ДА, КОХЕЗИОНЕН ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОР И НОСИТЕЛ НА 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

На Седемнадесетия пле 
пум констатирахме, че ос 
новно условие за провеж 
дане ■ на заплануваните ре 
форми е политическата ст 
абилност на страната. То
ва беше и основната зада 
ча па СЮК. Минаха три 
месеца и половина, а по
литическото положение в 
страната не се подобри.
Даже нептата са, по-лоши 
отпреди
то на уводния си доклад 
д-р Стипе Шувар, предсе
дател на Председателство
то на ЦК на СЮК, на 
Двадесетия пленум и до
бави: — Бяхме уверени, 
че Седемнадесетият пле
нум на пашия Централен 
комитет отстрани страха, 
примири страстите и съб
уди надеждите. Но.поли-

югославскитс кому
нисти, който бе свикан с цел югославското партий
но ръководство да утвърди причините за влошава
нето на политическата обстановка в страната и со
бствената си отговорност за това влошаване и да 
извърши кадрово обновление съгласно критериите, 
които бяха приети на Седемнадесетия ппенуАк В 
дневния РеД на Двадесетия пленум бяха включени 
и следните въпроси: разглеждане на отчета на рабо
тната група, която бе сформирана с цел да утвърди 
елементи за евентуалната отговорност на членовете 
на ЦК Азем Власи, Кол Широка и Светислав Дола- 
шевич (по инициатива па ЦК на СК в Сърбия) и па 
Мунир Месихович, разглеждане на инициативата на 
Централния комитет на СК в Босна и Херцеговина 
за утвърждаване на отговорността нд Мато Анлрич, 
Хървое Ищук, Миланко Реновпца и Никола Стоя- 
нович, разглеждане на инициативата па Покрайнпн- 
ския комитет на СК във Войводина Петар Матич 
да бъде освободен от състава на ЦК на СЮК и 
разглеждане на оставките на Марко Орландйч и Ви- 
дое Жаркович, членове на Председателството на 
ЦК на СЮК от СК в Черна гора.

вата роля на авангард на 
труда, кохезионен идейно- 
политически фактор и но 
сител на стратегически 
инициативи. Става все по- 
ясно, че- партията сама, 

/>ез демократическата ин 
ициатива на всички хора, 
без решаване на трудещи 
те се за производствените 
отношения и на граждани 
те в политическата систе-

каза в начало ма на социалистическото 
самоуправление, и да ис
ка, не може да развива со 
циализма и да поеме 'от
говорността за неговите 
постижения и неговите не 
сполуки.

; -1ж
Макар че Двадесетият пленум на ЦК на СЮК

ю гоели в-
Стипе Шувар

бе свикан с намерението да се развърже 
ският политически възел, да се сложи край на кав- 

^споровете между републиканските и покр 1Й- 
нинските партийни ръководства, утвърждаването па 
дневния ред и маратонните 
вата точка показа, че сегашните разлики в югосла-

Социалистически попитието и етатизма. Антирефо- 
рмппте сили уж се застъ- чески плурализъм като 
пват за отворен социали
зъм, но са против конку
ренцията на световния па

гите и
' предпоставка за повече со 

циалнзъм или неосталини 
зъм — това са алтернати
вите. Социалистическият 
политически плурализъм 
подразбира борба на мне
ния, критика на практика 
та. свободно организиране 
в рамките на Социалисти
ческия съюз, плурализъм 
па идейната, научната и 
политическата мисъл, стъ 
лкновяванс на парциални 
те интереси, които тряб
ва да се артикулират, за 
да може да се извърши 
самоуправнтелен синтез в 
цолза на социалистичес
кия напредък.

разисквания по пър-
тическият капитал на пле

бе похарчен бързо. заР> тс са за културен, те 
хтюлогпчсскп н научен

вския партиен връх трудно могат да се синтезират 
в здрав комрпомис. Затова най-близо до изхода от 
положението бяха дискутантитс, които се засгьпн- 

извънреден конгрес на СЮК.
вестника пс бяха за-

иума
Колко повече време мина

прогрес, по са против св- 
ръзването ип с Европа и 
света. На думи са за паза 
рпо и — структурно при
способяване, а па дело по 
дпомагат застарелите нро 
М111ИЛС1111 цехове, компен
сират загубите па гиганти 
те п влагат средства в си 
ровата промишленост. За
ети,пват се за реформа ад 
СЮК, по искат неон ре
зултат да бъде единството, 
което е скроено според мя 
рката на бюрократнчес- 
кна централизъм ц моно- --------------------------------- “X
„<ш,к,ьм. | ГЛАСка БЪЛГАРИТЕ

ваше, толкова повече нз- 
тъмяваше единство пи, за 
което мислехме, че сме го 
изградили преди всичко с 
определението см да нзв- 
ршим три реформи, за ко 
иго се определи Конфере
нцията па СЮК. .

ха за свикване на
Тъй като до печатането и а 

вършени ни разискванията по първата
Двадесетия пленум, в този брой по- 

увод ни я доклад па д-р Стипе 
Председателството да ЦК

точка от
дневния ред на 
местваме акценти от

паШувар, председател
‘СЮК (па страница \), извадки от предложениш 

преодоляване па политнена
ската криза О.ГстХ 2)'» акцент,, от и.,капанията 

„редссдатслстната на централ-
покрайишк кмт

СЮК л юнл.
нана председателите 

иитс комитети в републиките. ко- основното стълкно
ПЕНИЕмитети и Комитета на

Отговаряйки ма въпро
са защо пс са осъшсстве 
пи заключенията па XVII, 
XVIII н XIX пленум 
ЦК па СЮК, Шувар под
черта, че топа е последи
ца не само на лоша воля

на

9 В ЮГОСЛАВИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ 

ПЛУРАи партийна недмецпплнна. ПОЛИТИЧЕСКИ
лизъм

— Това е последица па
За демократическата со

циалистическа визия 
бъдещето пп е нан-иажио 

XIII конгрес беше де- да бъде премахнат
монопол

основното стълкновение 
между реформите п аитн 
реформите сили, което

ма

полипа
патичеекмят 

СЮК и да укрепва пего-
фппмрапо като стълкпове 
пНе между самоунравлепн

СЮК поду чина мил к»п 
XX пленумЧленовете на Шу |,а

материали за обсъждана на



гПРОЕКТОЗЛКЛЮЧЕНИЯТА НА 20-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК на Москваот Делегация
посети БелградВ ТРИТЕ РЕФОРМИ 

БЕЗ КОЛЕБАНИЯ
шна и с председателя 

ЦК ма СК па Сърбия 
Мило шевич.

Миналата седмица на
нанартийпа делегация 

Москва посети Белград.
делегация

* IСлободан 
В откровените и ДрУ* 

Мило/ Съветската 
водеше първият ескре- 

па Градския коми' 
Москва и член

гарски разговори
запозна високияшевич

гост Об-тар
тет ма
па Политбюро па КПСС 

Домакин 
Гю ГК

с актуалното
Но ЦК на СЮК ис може, казва се 
проектопредложенията, да приеме пра- 

вииага да се слага върху него

политичес-
СР Сър 

Зай-

вЦК на СЮК на 20-то заседание, въз 
основа разискванията за политическа
та обстановка в страната, състоянието 
и отношенията в СЮК и работата н 
отговорността на ЦК на СЮК и Пред- 

изхождапки от
ИКОНОМ 11-

положеиие и

ществено' и 
ко положение в 
би«, и Югославия, 
ков запозна Милошевич 
и своите домакини с 
активностите по прове
ждане па преустройство
то в Съветския

Лев Зайков.ктнката
и неговото Председателство, особено 
кога го се бяга от собствената отговор- 

когато се касае за пепримципм- 
дисквалифм-

па делегацията 
ма СК па Сърбия в
Белград. В разговорите 
между челните хора па 
двете големи партийни 

ма Москва

мост и 
ал 1111 и пеаргумептпрамп

седателството му, а 
настоящото неблагоприятно съюз, 

за цел да 
издигане на

кацни.ческо и политическо 
процеси в страната, утвърждава задъл
жения за всички членове .организации 
и органи на СЮК решително да пред
приемат инициатива за преодоляване 

това положение. В предложените
казва:

организации 
и Белград, водени от Рз 
дом! Смилкович, пред* 

ГК па СК на

II. ЦК на СЮК, казва се и проек- 
тозаключемпята от всички членове, ор- 

ръководства на СК търси 
да дават принос в осъществяването 
Заключенията ма Конференцията 
СЮК п ч 17-то заседание, реформите 

всекидневните
каго и

имакоето 
обезпечи 
стандарта па трудещи
те се и на духовния

гапизацпи и седатсл па 
Сърбия и 
бе разгледано сътрудни 
чество между двете сто 
лични партийни органи

имма ЗайковЛевма живот.
Лев Зайков и придру- 

го личности

на
заключения между другото се

I. Като първо, че не може да има 
становищата на Конфе-

акцин, решаването па 
жизнени проблеми ма хората

жаващитс 
посетиха и град Дуоро-отстъпваие от 

ренцията на СЮК и Заключенията на 
17-то заседание на ЦК на, СЮК и че

зацип и пътищата за 
разширяване па това по 
лезно сътрудничество.

атмосфера и къдсто със стопада елиминират лошата 
отношения в редовете си. 
разпри и дисквалификации, вместо 
обходимата и ценна критична, аргумс-

вник, 
пените
дейни от града 
Хърватско Зайгков про
яви особен интерес за 

на сто-

Взаимннте и политически
и СРпотрябва да се изостри отговорността в 

СК н обществото за последователното 
реализиране. Като второ че е необ

ходимо II
■ обществените реформи, като съществе- 

предпоставка за излизане от съще- 
като

Лев Зайков бе приет 
и от секретаря па Пре
дседателството па ЦК 

СЮК Щефан Коро: 
шец. По време на посе
щението Зайков се сре-

иснтнрана н толерантна дискусия, 
дават принос в осъществяването, па за
дачите на СК, мито на обществената

им
неотложно да се провеждат интензивиране 

ланското и туристичес
кото сътрудничество 
жду двете страни.

наму роля-
III. В провеждането на тези опреде • 

лени-я обаче и ЦК трябва да даде 
посредствен принос. Затова, как го се 
подчертава в проектозаключенията е 
необходимо:

1) Кадровото обновление в ЦК на 
СЮК и в Председателството му да при 
ключи до средата на февруари, 2) да 
се проведе общопартийна дискусия за 
реформата в СЮК, 3) Да се раздвижи 
инициатива и след като се извършат 
консултации в републиканските и по- 
крайнински организации и в организа
циите на СЮК в ЮНА да се подготви 
и проведе 14 конгрес ма СЮК до края 
на тази година, 4) Да се подготви засе
дание на ЦК на СЮК за междунаци- , 
оиалните отношения и национализма 
въз основа разисквания във всички це 
нтрални и покрайнински комитети на 
СК и 6 Комитета на СК в ЮНА), 5) Да 
се извърши анализ на забелязаните ра
злики и становища на 20-то заседание 
на ЦК' на СЮК, които изразяват опре
делена Гюлитика и практика в отдел
ни части на СЮК и в рамките на под-, 
готовките на 14-ия конгрес това кон
кретно да се обсъди, 6) За неизпълня- 
ване становищата, на Конференцията 
на СЮК й на 17-то заседание както и 
за недостатъчния принос в отДелии 
части на СЮК в реализирането ма за
ключенията от 20-то заседание конкре
тно ще се разисква и ще се утвърди 
отговорност на ЦК, 7) На заседание 
на ЦК на СЮК през февруари ще се 
обсъди осъществяването на Заключе
нията на Деветото заседание на ЦК 
на СЮК за Косово като се изостри 
говорността на всички за тяхното реа
лизиране и 8) По отношение

мена
същинскиствуващата криза и 

принос за възобновяване на социализ
ма. Не могат да се толерират опортю- 

колебанията и лентяйството в 
трите реформи, чии-

не-
ЮГОСЛАВСКО ИТАЛИАНСКИ ОТНОШЕНИЯнизма,

провеждането на 
то задачи трябва да се осъществяват 
без колебания. Всъщност тези задачи 

за най-широка
АНДРЕОТИ ПОСЕТИ ЮГОСЛАВИЯ

на Югославия във 
интеграционни

Италия дава подкрепа 
включването й в европейските 
процеси

— Считаме че за Юго 
славия са значителни 
две компоненти: нейна 
та необвързана поли

тика и нейното единст
во — подчерта италиан 
ският министър на въ
ншната политика Джу- 
лио Андреоти, който 
преди няколко дни на
прави еднодневно при 
ятелско и официално 
посещение в нашата 
страна. В разговорите 
между нашият съюзен 
секретар за външна по 
литика Будимир Лон- 
чар и Андреоти бяха об 
съдени повече теми — 
от билатералното сътр
удничество и отношени

представляват основа 
активност в СК и обществото, а тяхно 

основен критерийто осъществяване 
за оценяване работата и 
на всеки член,' ръководствата и орга
низациите на. СК. Подчертава

поведението ята между Югославия 
и ЕИ, до КЕБС, Балка
ните и Средиземномори 
ето.

се, че 
застъпва за 

развитие и изграждане 
демократическа, 

независима и необ-

СЮК решително ще се 
---  шно В разговорите за бн- 

латералннте 
ння е заключено, че са 
развити и приятелски. 
Андреоти подчерта, че 
Италия дава всеобща 
подкрепа на усилията 
на Югославия за да се 
включи в европейските 
интеграционни

по-натат-^1 
на социалистическа, отноше-
самоуправителна, 
вързана Югославия, страна на равно
правни народи и народности, репуоли- 

покрайнини обосновани върху фе
деративните принципи на АВНОЮ и 
решително ще се противопоставя на 
всеки
прекрояване и засягане.

Че. по отношение на някои значи-

ки и

опит за нейното разрушаване,
проце

си.телни въпроси в по-нататъшното разви
тие; на социалистическото самоуправ- 
ление и
ция в СЮК съществуват сериозни ра
злики. Те са такива, че не могат да ' 
се решават чрез надгласуване, а още 
по-малко чрез по-нататъшно 
не .Те трябва да се премахват чрез ар
гументи като се изхожда от основните . 
реформни определения на СЮК, в рам 

реформата в самия СК, чрез 
по-нататъшно демократизиране на въ- 
трещните отношения и на обществе
ната роля на СК. В предложените зак- 

така се изтъква, че ЦК

По време на посеще
нието италианския ми
нистър прие и е него 
води разговор председа 
телят на Председателс
твото на СФРю Райф 
Диздаревич.

социалистическата демокра-

изостря-

ОПОВЕСТЕНО ОТ СВЕТОВНАТА БАНКА
ките на Подкрепа ма реформата

Съществуват условия и най-вероятно Юго
славия от Световната банка ще получи заем от 
300 милиона

лючения .също 
на СЮК и Председателството му са

от-
долара, оповестил на лондонският 

„Би-би-си" председател на Световната банка, 
дължен за Югославия, Адил Капан. Тази 
венция би дала възможност на Югославия 
внесе от чужбина необходими стоки от широко 
потребление и възпроизводствен 
нейното стопанство 
пред, 'добавил . той.

На въпроса какво е мнението на Банката за 
перспективите на югославската икономика Канан 
отговори#, че „югославското

особено отговорни спорните въпроси и 
съществуващите разпри в СЮК, него
вите чаСти и ръководства, да се раз
решават на демократичен начин като 
вътрешнопартийни въпроси. Ако така 
се решават те няма да обременяват ця 
лото общество и да блокират държав
ните органи и институциите на полити
ческата система!

Че ЦК на СЮК има предвид обста
новката, която търси да се изостри от
говорността му, отговорността на Пре
дседателството и на председателя му 
за ненавременно приемане и осъщест
вяване на становища и заключения-

на. теж- за-
ката икономическа и социална обста
новка, Съюзът на комунистите ще 
бори за изостряне на политическата и 
трудова отговорност във всички органи 
зации на сдружения труд и обществе-' 
но-политически общности за ефикасно 
решаване на всекидневните 
проблеми на гражданите и трудещите 
се, така,че това да бъде подкрепа 

, борбата за стопанската реформа

интер-
се да

материал с цел 
и запада остане активно

жизнени

на стопанство всъщ- 
здраво” и добавил, че Югославия разпола

га с „големи природни богатства и 
на и

пост еи не
йна съставна част, казва се накрая 
предложените заключения, за които се 
счита че ще бъдат приети иа 20-то за
седание., . '

в с интелигент- 
ръка, чиято цена 

може да конкурира на европейско равнище".
квалифицирана работна
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НЕДЕЛКО ШИПОВАЦ (ВОЙВОДИНА):

ЗАГЛЪХНА партийният

„ „ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ЦЕНТРАЛНИ 
И НА КОМИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СК В ЮНА КОМИТЕТИ, ПО-

МИЛАН КУЧАН (СЛОВЕНИЯ): НЕ ЖЕЛАЕМ БОРБА ЗА ВЛАСТ
• Обстановката в страната а 

преди всичко в СНЗК може да се
ВРЪХ зад • която 

да застанат.
трябва

А с всички, които
означи'като разпадане на Югосла мислят по-другояче, необходима е 
вия, в някои части тихо толери- разплата и физическа, и наказате 
райе или застъпване за някаква лна, което. напоследък 
■друга Югославия с по-инакво обе
ществено, политическо и икономи литическата диференциация. Ние 

наши народи... ческо устройство от .онова в СКС такава практика най-реши
— Вместо да действува за обу АВН01<>ско' телио отхвърляме,

здаване ма съвкупната криза, ко‘- ® Няма демокрация без поли-
Н ято застрашава Югославия и не- ® В СюК °Ще съществува тически плурализъм, което не оз- 

отра- йния авторитет в света, югослав- СъЗН.аиие, че в партията трябва да .^ачава нужно и създаване на мно 
ският партиен връх с неефикас- Съ1ДествУва само една истина и гопартийна система, 
носгта и недостатъчните

всички

ни се слу
чва често в името на идейно-по-разрушително

V
* Фактът, че с Конституцията 

на СФРЮ от 1974 година СР Сър 
бня е разпокъсана на три части
и превърната в 
инвалид е трябвала 
зи на масовото 
сръбския народ

конституционен 
Да се

недоволствие па
поради неравно- 

правието на неговата република 
относно републиката на

ЯКОВ ЛАЗАРОВСКИ (МАКЕДОНИЯ): ОТГОВОРНОСТ НА ВЪРХАси акти
вности допринесе за нейното 

другите дълбочаване.
за-

© Пленумът на ЦК на СЮК безсъмнено е битка за АВНОЮ- 
вска ЮгославияВИЦЕАДМИРАЛ ПЕТАР ШИМИЧ

• Ако някой 
се води без ЮНА

(ЮНА): БИТКА ЗА ЮГОСЛАВИЯ 
е провъзгласил битка за' Югославия,

Ф Дали обаче ще позволим да заплита в собствена федерализа- 
ни надделее някаква безумна по- ция- 

противо-
Тя Няма да

@ Трудещите се и гражданите 
положна на АВНОЮ-ска Югосла» в СР Македойия енергично отхвъ- 
вия. Нямаме никакво право това рлят национализмите

тряб- ните делби в страната. Те това

лмтическа алтернатива,\
<2. ЦК на СЮК има историчес

ка отговорност в настоящия 
мент. Драматичната обстановка в

вено развитие. ..
® Комунистите па ЮНА се ог- Да допуснем. На всички ни 

раждат от изявленията на пснси- ва Да бъде ясно, че битката за правят, понеже съзнават, „че то- 
онпрани генерали и адмирали, ко чОгославия най-малко може да с.е ва е съставна част на неприятел- 
пто напоследък по различни ново спечели с политически игри. Вме- ските платформи за рушене инте- 

п да дн допринасят за делбите на ст- сто Да предлага рсшения СК - се гритета на СФРЮ. 
раната н СЮК. Техните критерии 
не са наши. Създавани

оковите на бюрократи- редовете на • ЮНА, па някои 
чння партикуляризъм и решения чни ,амбиции или според искове- 
да се намерят на общоюгославски те

и национал-
мо-

страпата задължава 
нове

всички чле
на най-високото партийно ръ 

козсдство да намери сили 
надделее политиката на тесни сме-

СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ (СЪРБИЯ): НАРОДЪТ ЩЕ СПЕЧЕЛИ
ПОБЕДАТА - -тки н себично калкулантство да 

излезе ст
са извън 

лн-
© Онези, които са ни довели в кризата трябва. да отстъпят

на регионални републикански мястс ма други хора
п демократичен курс на оощест- центрове на мощ. такива, които дори на себе 

позволяват гражданите на собст
вената страна да провъзгласяват 
за дражевисти и предатели. Така 
че онези,' конто трябва да про
карват пътя на братството, пре
дизвикват омраза. Само в усло
вията на такава омраза е могло 
да се дойде до затваряне на очи 
пред юнова, което се случва 
Косово, относно заключенията на 
17-ото заседание, отнасящи се до 
Косово да не се спазват и не про
веждат. А това на албанските шо 
вйннети и националисти послужи 
като зелена улима. Ръководство, 
което не е в състояние това да 
осъществи, не може да мине без 
отговорност за агонията, в която 
въвлича народа.

си
СТАНКО СТОЙЧЕВИЧ (ХЪРВАТСКО): СРЕЩУ НАЦИОНАЛНИ ЗА 
ТВАРЯНИЯ

® Натрапеното единство нс може да бъде истинското единст
во в СФРЮ

© Сегашното състояние не до
вежда под въпрос само реформа
та, но и съществуването на СК, 
па и стабилността 
Затова и една от приоритетните 
задачи е утвърждаването на отго
ворност за всеки 
непровеждане на 17-ото 
ние. Сегашният ЦК трябва в де
мократична практика да подкрепи

н брани всеки легално избран чл
ен, включително и членовете 
Председателството и председателя 
на това Председателство 
Шувар от непрннципнн и пеаргу- 
мситирани критики и извиквания.

© В откриването на стълкно
вения и задълбочаване на недове
рието СК на Хърватско няма да 
участвува.

па на
Стнпсна страната.

комунист за 
заседа-

® Дълбоко съм убеден, че юго 
СТРАСТИТЕ НЯМА ДА МИНАТ славската криза започна своята

развръзка* Тази криза своевреме 
О Комунистите в БиХ-на няма да позволят да се разпалват шдо започна в ръководствата, а 

национални страсти

АБДУЛАХ МЕТАГ1ЧИЧ (БиХ-на):

9 В стъклновението между на ' 
че нейните последици търпят гра рода н много, негови представите- 

/ ждаинте. Същите тези ръководст- ли победата ще спечели народът, 
па се опитват да свалят отговор- Какъвто и да е народът, онези, 
постта от себе си за кризата н които тежко го поднасят, трябва

отхвърляме ционални страсти в Босна и Хор-.* 
оценки

© Най-еиергично
за цеговина, да се теглят .какпнто ннеаргументираните 

работата на Председателството и да било линии на разграничаване, 
Председателство а нс особено такива, конто ще ра

зделят хората. ЦК па СК в БиХ-
и да имат предвид, че те са самосвоята взаимна нетърпимост 

стълкновение, да обвинят труде- негови представители. А този на-председателя па
то на ЦК на СЮК, при което

въвеждане на такъв ме па решително предлага да се раз-
възможността за свиквано 

па 14-ия конгрес па СЮК, а след 
това конгреси на СК в ремублн- 

БиХ-на пя- ките и конференции па СК в по

щите се н гражданите, па и пял род винаги има правото да реша- 
парод. Възможната развръзка па ва кой ще го представлява къде 
кризата затова се намира в осво- и как. Трябва решително да се 
бождавапего от онези, които та- противопоставим н на твърдени- 

• зи криза са замърсили при едно- ята, че пе може да ни решава 
временна дейност па крупните улицата, особено затова че в мо- . 
икономически реформи. ментп, когато не функционирал

© Пай-гол яма омраза между институциите на системата, тВки- 
машмте народи днес преднзвик- ва твърдення заучат крайно тота- 
пат отделни ръководители. Има и лптарно.

опитът за
тод е опасен за съвкупните отно- гледа 

СЮК и авторитета на 
СК като пяло.

шения в
ръководствата па

® Комунистите на 
ма да позволят разпалване па на- крайниците.

ВУКОТИЧ (ЧЕРНА ГОРА): СЪДБАТА Е В РЪЦЕТЕ ПАВЕСЕЛИН
НАРОДА

повампиряване па дражсвиститс и дру- РАХМАН МОРИНА (КОСОВО):' ГРУБИ ИСТИНИФ Иритират оценки за 
ги неприятелски сили в Черна гора ф Националната разделеност достигна степента на общо не- 

дорп и омраза•в Чср,^;;^=иГо=,;^г
еу Вот отдалечена политика.

дума за един дълбок положителен леност м недоверие еа яадълбоче- па. Топа са причини за ио-нататъ- 
процес, който разчисти с много пи, особено след масовите демон- шии н по-дълбоки делби между 

особено е онази за пе- странни на албанците през ноем- комунистите, гражданите,
п Косово. До коя

доверие
гора той нарече „сблъсък па 
будено колективно съзнание и 

действителност".
• Все по-ясният разкол ме

жду отделни лица и народа на догми, а 
Черна гора е само пръкът 
берга, под който , много неща

касае за пру

ст,-
• Междуиацнопалиата разде- ва е блокирана акцията па тере-Става

ровата
па и

ври м. г. Въпреки че покрайинн- ръководствата
„„ „.пи . мярка е разградено единството веа върха. екмят комитет ирис нленнмннар- 11 , „.......... ..• Становището па ЦК па СК в 1 СК пролича и и последния Ден на

Черна гора е да се утвърди лети- м|[ очепки за тези събития, до |ашд,т1р.Ше и избиране па попи 
пата за всичко, което се случи от днес няма ясно становище' па членове па ПокраПнннскня коми 
октомври м. г. до днес. ръководството па Косово и е то- тст и неговото председателство.

неделимост' папана аес- досегаемост

:е насъбрали. Не се
изяви на со- 

но преди 
политическа разплатас

пови и неприлични
циално недоволствие,
всичко за
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ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ ИЛКАДРОВО ОБНОВЛЕНИЕ НАПОДГОТОВКА ЗА 
СКС В СУРДУЛИЦА

ИРВДсЕдАТЕЛСТ1ЮТО^А^^01С^НА^КС
ЛЛНАТА
РЕГИОН БАЗАТА ПИШЕ ОЦЕНКИ(

С ЛИЦЕ КЪМ 

НАРОДА
това още ие зиа- 

имеп)1о такова кад- 
обповленис ще бъде 

ършено на предстоя
ла Общи

Все пак 
чи, че 
рово ' 
изв 
щото 
НСКИя 
пех са

оце- 
комитет,

СК в общинатаПървичните организации на

2 члена на нейното Председателство

на

заседание 
комитет. За този успоследните си дни •Форумната работа отживяха 

За жизнените проблеми на хората не може да се раз
товаря ..през рамо”, а заедно с тях — очи в очи • За 
член на Председателството на СФРЮ от Сърбия са 

Милошевич, Трифунович, Йовнч, Чкрс-

стига до извода, че 
тст

но се 
Общинският коми

нужни още две преВ общинска организа
ция па Съюза па комуни 
стите
щпма приключва под готов 
ката за кадрово 
1 ию па общинското парпъ 
и но ръководство. Тези дим 
изтича срокът, в който пъ 
рвмчшре организации на 
СК.са длъжни да кажат 
думата си въ» връзка 
партийната дейност, трудо 
вцте резултати и морал по- 
пол нтичсскпте 
на 43 члена па Общин
ския комитет па СКС, 13 
члена па негорото Предее 
дателство, 4 члена на Ме- 
ждуобщппската конферс 
пцпя па СКС в Лесковац 
и 2 члена ма нейното Пре 
дссдателство. Оценяване
то на партийните дейни 
се върви* въз основа на 
критериите, които са при 
ети от Общииекия коми
тет (разбира се, в духа ца 
становищата и заключени 
ята на Седемнадесетия пл 
енум па ЦК на СЮК).

дноставки: първичните ор
СК да дадат 

оценки въз 
утвърдените 

и именно такъв

обиоопредели за кадрово
основа на пъл

в СУрдулмшка об- ганизации па 
аргументирани 
основа

влепне въз 
на идейна, трудова 
рална диференциация. 
щото същественнт е 
тсрии — принос.па члепо 

ОК н' дейността

предложени: 
бич н Грачаннн и мо-обпопле-ч на

критерии 
Да б'ь;/.е подходът на чле- 

ОК в момента
к рило такива конто коикрет- 

иег дочат къде и кон про
блеми съществуват и кчк- 

конкретни мерки тряб 
ва да се предприема1'. За
това тези дни предегавн-

След като през послед
ните месеци повече пъти 
широко и обстойно се ра

за актуалиата ви 
обстановка

ловете наяете на
заекваше 
политическа Общинския 

непременно 
констатации и два 
заключения и ре- 

ОК на СКС —

наобновлениев Нишки регион този път, 
на заседанието на Лред- тели на регионалните ръ- 
седателството на МОК на 
СКС, състояло се на 31 
януари т.г. председателят 
му Властимир Потич го 
информира как и кон ак
ции се предприемат, за да 
се преодолеят проблеми- ни 
те, които предизвикват не 
доволствие сред работии-

Кадровото 
комитет на в СурдулицаСКС

ководства отиват във всп 
ЧК11 общини С цел Т7>КМ0 

аспект да се из-

качества съобрази с дветрябва да се 
вьпроса. „Наишгс становища,

— пише и документа наот този
върши преценка 
тическата ситуация.

шения
недостатъчно се "осъществяват 
трябва да се попитаме защо се случва

на поли- практика и 
това?"

на

опрсдслсРешаването на 
проблеми не може ве

че да се търси Във фору
мите, но в предприятията 
— заедно е работниците 

местните общности —

СКС е съставен от 
обшия брой пър-

„Общииският комитет на 
представители на половината от

в общината. Действуват ли 
първични организации? Ако някоя

еичии организацииците, а и гражданите и ус 
политическата тезиуспешно

от гях бездействува или не е достатъчно активна,
ОК от нейния състав

и влежняват 
• обстановка. с ли-заедно с гражданите 

це към проблемите и очи 
кате-

тогава е ясно, че членът на 
не може да получи положителна оценка”.Сформирани са'работни в очи с хората, бе 

от представители горнчеи Потич.
Председателството 

пълно се съгласи с такъв 
региони и общи- метод на работа, а приме- 

от Куршумлщ, и -

групи
на отделни републикански на- / когато решават кои члено 

ве на ръководството 
освободят местата си. на 
по-дейнн и по-способни ко 
мунисти. С други думи ка 
зано,
предимство на формални
те критерии, пък и на зад
кулисните действия, кон
то не са рядкост в таки
ва случаи.

на собствената ПО, при
нос в дейността на ПО, в 

ОК е

и регионални органи за 
всички
ни в Републиката, каза рите 
той, а задача им е да Блаце, където след проте

сните митинги на работ
ниците и гражданите бя- 

свалени общинските

ще
която членът на 
активист, резултати и по 
ведение на работно място.

От критериите, които 
заедно със списъка на чле 
новете на ОК, Председате
лството на ОК, МОК на 
СКС и Председателството 
на МОК бяха изпратени 
до първичните организа
ции на СК в община лес-

оказват непосредствена и 
конкретна помощ там, къ 
дето нарасналите пробле- ха 
ми търсят спешно и ефи- ръководства, бяха посоче- 
касно. решаване. За целта ни ка^р ярко предупреж

дение как днес вече не 
може да се работи.

да не се позволиморални качества — са по 
лучили много по-важно мя 
сто от „формалните" (де- 
акумулация на функции, 
разделяне на партийните 
от държавните функции и 
присъствие на събрания).

не могат вече да се пол
зват обобщени, често пъл 
ни с лакировки, преценки, В. Д. к. г.
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Неприемливо е поведението на Шувар
Подобни са и искания- преден конгрес на СЮК. 

та от заседанията на нар- За комунистите и всички 
тийните организации в: трудови хора в Босилегра 
ТО „Босилеград”; в Цеха дека община е непрпемчп 
за производство на чора- во и твърдението на Гой- 

се и гражданите, отправи пи, в Цеха за преработка ко Тинтор, председател на 
ха остра критика, по адрес на овощия п зеленчук, в Председателството на ре- 
на СТИПЕ ШУВАР, пред- Здравния дом, в Секрета- публикапскпя отбор на

СУБНОР на СР Хърватс
ко, че черногорското ръко 
водство са сменили сино
ве на усташн и^дражевис- 
ти, а не трудовите хорн и 
граждани в тази републи-

В Босилеградска общи- жение е, нарушеното еди 
на, изтеклата седмица ми нство в СЮК, а преди вси 
на в оживена обществено- чко неединството в самия 
политическа активност. На партиен връх. При това и 
заседания в обществено- комунистите и. трудещите

лнзнрането или бавното ре 
алнзиране на отделни за
ключения същото не мо
же да се обърка. В това 
отношение Председателс
твото взе няколко реше
ния: председателствата на 
обществено политически
те. организации, и изпъл-

политическите и трудови 
4 организации и местните 
общности, разисквайки за
актуалната обществено-по седател на Председателст- риата на вътрешните ра- 
литическа обстановка в
страната, републиката и стирайки да се утвърди не 

комунистите, говата отговорност и да 
трудещите се и граждани бъде сменен от длъжност-
те дадоха безрезервна под ' та председател \на Предсе Шувар, не само, че не е 
крепа на ръководството дателството на ЦК на в унисон с функцията ко- 
на' СР Сърбия, Съюза «а СКЖ. ято изпълнява, но с пове
комунистите на СР Сърб- Стипе Шувар, като пред чето свои прояви разруши 
ия на чело със Слободан седател на Председателст- телно действува е казано 
Милошевич, както и на вото на ЦК на СЮК , с на Председателството на

по- Общинския комитет
СК в, Босилеград. Затова

бавното решаване на поло и членовете на Председа- състоянието 
жението в Косово и нара- телството на ОК на СК 
стващата в последно вре- Босилеград бяха единни 
ме национална нетърпимо при инсистирането, Стипе

вото на ЦК на СЮК, инси боти, в „Автотранспорт",
Горската сед<ция и пр. нителните органи в самоу 

правнтелннте общности и 
Общинската скупщина, в 
срок от 10 дни да направ
ят обстоен

общината,
Поведението на Стипе

анализ върху 
ефектите от провеждането' 
на 17 заседание на ЦК на 

то на ОК на СК в Боси ле- СюК, Осмото и Деветото 
град, разисквайки за об
ществено-политическата об

ка.
Инак, Председателство-

заседание на ЦК на СКна 
Сърбия.всички други организира- неговата променлива 

ни социалистически сили, литика е най-виновният за 
които се застъпват за ре
волюционни промени — 
промени в духа на. заклю
ченията на партийните оп 
ределения и целите и за- ст, бе, подчертано, на съв- Шувар да бъде сменен от 
дачи на трите реформи. местното заседание на пре този пост, катб дадоха по- 
Обща констатация от вси дседателствата на Общин- дкрепа на становищата на 
чки заседания е, че за ската конференция на извънредната Конферен- 
настоящото незавидно, ве ССТН и Общинския син- ция'на СК във Войводина 
че и застрашаващо поло- дикален съвет.

на становка в страната, отде
лно внимание посвети за 

в Босилеград 
община. При това бе 

констатирано, че полити
ческата рбетановка в общи 
пата е на задоволително 
равнище, без някои по-из 
разителни проблеми и не
доволство, сред трудещи- трудови функции и работ 
те се и гражданите. Това ни места, 
обаче не значи, че нереа-

Освен това, Председател 
ството търси, всички кои
то са изпълнилив ска едно от
условията за пенсионира
не да освободят 
места, без оглед

своите
на това, 

дали става дума за обще
ствено-политически или

за провеждането на извъ- м. я;
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В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ МИНАЛОТО 
ДИШНИТЕ ЮНСКИ НАВОДНЕНИЯ В БАБУШНИШКА 
ОБЩИНАЕвндентнранн дванадесет ;души

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

НА КОМУНАЛНО 

БИТОВИ ОБЕКТИ

Съгласно
Инак, Захариев подчер

та, че акцията е добре ор 
ганизирана. Отзивът на

ШЕВИЧ, БОГДАН ТРИ- 
ФУНОВИЧ, БОРИСАВ ЙО

на обществено-поли- ВИЧ, ПЕТАР ГРАЧАНИН 
тическите организации, на ДУШАН ЧКРЕБИЧ НИ- 
което бяха сумирани ре- КОЛА ЛЮБИЧИЧ, ДЕСИ- 
зултатите от проведеното МИР ЙЕВТИЧ 
евидентиране на възмож 
ни кандидати за1член 
Председателството 
СФРЮ от СР Сърбия — 
акция, която в местните 
общности организира Со»- 
циалистическият съюз, а 
в организациите на

за- народа е твърде добър, и 
че при евидентирането са 
спазвани

седание на председателст
вата

всички крите
рии. Предложените кан
дидати на' практика са 

- РАДОШ потвърдили своята способ
СМИЛЪКОВИЧ, СЛОБО
ДАН ВУЧЕТИЧ, МИЛОШ 

на МИЛОСАВЛЕВИЧ, РАТО 
МИР ВИЦО И СТАНИ
СЛАВ СТОЯНОВИЧ.

V

пост, обшюгославски сана определени, последовател 
ни борци за братството и 

• единството и усърдни бо
рци за революционни про 
мени.

Изхождайки от факта, 
че евидентираните канди
дати изпълняват съответ
ните критерии, председа
телствата на обществено- 
политическите организа
ции в Босилеградска об
щина подкрепиха кандида

® ЗАВЪРШЕНИ ЧЕТИРИ МОСТА, А ОЩЕ ДВА 
СЕ СТРОЯТ

Природното ' бедствие, 
относно, стихийните наво
днения, 
част от Бабушнйшка об-

раджа — Цървена ябука 
няма решения-

Въпреки че две машрни. 
постоянно дежурят (към 
Цървена ябука, и Богдано 
вац, " както и Щърбовац) 
снабдяването на населени 
ето с хранително-вкусови 
и други промишлени сто
ки е затруднено.

Регулацията на водните 
течения (не рекичките: 
„Лужница”, „Мурговица” 
и „Равна”) са в ход. Тук 
сериозен проблем са ре
чните бродове: сега кори 
тата са разширени и про- 
дълбочени, така че отдел
ни части (махали) от насе

т

/
За отбелязване 

селението в Босилеградс
ка община най-голяма 
дкрепа дава на Слободан 

Председателят на Общи Милошевич. Евидентиран 
конференция на е на всичките проведени 

С(_1Н, Симеон Захариев, 
подчерта, че проведените 
54 събрания, 34 
те общности И 20 в орга 
низациите на сдружения

които засегнахае, че на
сдру

жения ТРУД Общинският 
синдикален съвет.

щина през юни миналата 
/ година, нанесоха огромни 
щети, чцето преодоляваме 
започна

по-

непосредствено 
след стихията. Тези спеш54 събрания- Богдан Три 

фунович е- получил 
крепа на 38, Борислав Йо 
вич на 34, а Петар Грач^- 
нин на 33 събрания.

ни мерки приключиха ми 
палата година, когато бе
дствието направи хаотич
но състояние на пътища
та, водопроводите, електро 
проводите и т. н.

Между по-крупните обе 
кти, които досега са завъ
ршени.
Драгинац — Вава, в Стре-

под-
в местии- турата на всичките евиде- 

нтирани 12 души.
М. Я.

ИЗДИГНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ
четири- моста:

Предложения от базата
? ? \§ ' 

- ’ " &.! . С

~р"....т/На организиран и демо 
кратичен начин бяха из
дигнати предложения на 
кандидати за член на Пре 
дседателството 
Югославия от СР Сърбия ' 
в Димитровградска общи 
на. А това са: Слободан 
Милошевич, Борисав Йо- 
вич, Богдан Трнфунович, 
Душан Чкребич и Петар 
Грачанин. -

Тези кандидати бяха ут 
върдени на състоялото се

чна 25 януари в Димитров 
град съвместно заседание 
на председателствата 
Общинската 
ция на Социалистическия 
съюз и Общинския синди 
кален съвет.

ло се е от базата, а две 
те председателства само 
потвърдиха издигнатите 
предложения. Щ - !* —

■ > * - -' ‘ 9 <г. 4*

МШъМЗ?-

па
конфереп-

на СФР
Посочените кандидати 

са били предложени във 
всички местни общности 

организации на сдру
жения труд на проведени 
те камдидацпошш събра-

М
. А.

Както беше изтъкнато 
в разискванията, посоче
ните кандидати са изди
гнати в местните органи
зации и организациите на 
сдружения труд. Тръбна-

и

\^У
НИЯ.

М. А. — А. Т. Главна задача: премахване4 последиците от стихията
лац, Грънчар и Радннин- 
це. Приключва строежа на 
още два моста — Любера 
джа и Модра стена. Сега 
проблем представлява из
граждането на достъпи до 
тях, тъй като височинната 
им разлика със съществу 
ващпте пътища с сравни
телно голяма.

За пътищата Съвестно са 
разисквали ресорни орга
ни на Републиканския из 
нълнптелеи съвет и общи 
нски органи за окопчатед 
по приемане на програма 
кон пътни направления 
през настоящата година 
ще се строят. Защото е 
известно/, че има некатего 
ризирапм, местни, региона 
лин и магистрални пъти
ща, които Трябва да се 
поправят, а не всички ще 
могат тази година да се 
строят.

Особен проблем предеш 
вля ват- свлачищата, мякогс 
ко стотни на брой, така че 

чса необходими задълбоче 
ни научни изследвднмя, за 
да могат да се санират. За 
отделни пътни направле
ния, като например Любе

лените места са отсечени-. 
Не по-малък проблем пре 
дставлява оспособяване- 
то на водениците на ре
кичките и потоците), 25 
от които са унищожени, 
а голям брод повредени. 
За тази Цел няма средст
ва, особено за регулация
та на вадите.

ГГГТ н Електродистрнбу 
ция еа направили програ
ми за премахване на пос
ледиците, обаче сегашното 
зимно време (в доста сели 
ща има сняг и ниските те
мператури не позволяват 
да се работи).

Следва да се отбележи.

ДИМИТРОВГРАД: ДОГОВОР СЪС СЕКРЕТАРИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ ПАР- 
ТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ

работата?Как до нов метод в
Осмото и Деветото засе. 
дапис на ЦК па СКС на 
членовете зададе два Яън-

Ляване
Председателството п пре
насяне работата па съот
ветните комисии при ОК. 
Естествено е, изтъкна пре 
дседатслят па ОК на СКС 
в Димитровград Никола 
Стоянов, в този случай Да 
се търси от членовете да 
кажат кои са проблемите 
за които те считат, че не 
са в състояние сами да 
решат и за чисто решава
не ММ трябва ПОМОЩ от 
П редседатслстпото I [ Ко- 
митета.

Програма за работа по 
споменатите тезиси, как
то и отговор на поставе
ните два въпроса всяка 
първична организация Фя 
бва да даде до 17 февру
ари тази година.

заседанията наНе малък е броят на 
първичните партийни ор
ганизации на територията 
на Димитровградска общи роса: Как оценяват сътру

дничеството с Общинскияна, които като повод за 
провеждане на свои събра комитет и псюиою Црсд-

седателство и как това съння взимат пристигналите 
материали от Общинския трудничество се отразява 

, комитет на Съюза на ко- върху реализацията па 
мунистите. Често пъти то- становищата И нолитика- 
ва е единственият Повод та на СЮК в тяхната пър 
за събрания- 

Търсейки начин да се 
промени това, а същевре
менно провеждайки на 27 
януари договор със секре 
гарите на първичните ор
ганизации за ^уточняване

идейно-политическите
задачи на комунистите в 
провеждане на стопанска
та и обществена реформа,
Председателството на ОК 
на СК с тезиси за осъще
ствяване становищата от

че за хората, които са ос 
танади без домове са обез 

(при
ви чна организация и вто
ро кои конкретни въпро
си членовете на Съюза на

печени помещения 
родишш, близки, познати 
и пр.1, а в сегашния мо-комупиститс в първичните 

организации предлагат за 
тях да разисква Общин
ският комитет или Пред
седателството му?

Целта е, на първичните 
организации

мент усилията са насоче
ни към създаване на уедо 
вня н материални предно 
ставки с първите пролетни 
дни да се разгърне широк 
фронт на строителство за 
преодоляване на последи
ците от стихията.

на
партийни 
така да се. каже, да даде 

свобода в работа-

/
повече 
та им.
вече са направени с нама-

Първитс стъпки Ст. Н.А. Т.
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I IIтгг ~зшг.тппанство .1 Н I II1 ОРГАНИЗАЦИЯ „БОСИЛЕГРАД"Г> В ТРУДОВАТАСЕ ФАБРИКА ЗА СПОРТНА КОНФЕРЕН-БОСИЛЕГРАД: ЗА СТРОЕЩАТА 
ЦИЯ ИДВАТ ПО-ХУБАВИ ДНИ Необходими 

са промени
{

Крайният срон април \
\

За завършаване на обекта са обезпечени още 2,5 
милиарда динара, а с „Цървена звезда” от Крушевац 
се водят разговори боснлеградската конфекция да за
почне да работи в нейни рамки. Очаква се работа да 
получат към 400 души.

включване в 
на стопанскатаПОСЛЕДНА ВЕСТ Оборо 1'но-производствс- _ за успешно 

пата и услужпа трудова ''родесите ■ 
организация „Босилеград риф Р 
в началото па годината 
срещна редица затрудне
ния. Новият начин на сто

През миналата събота в 
Общинската скупщина и 
Босилеград бяха проведе- 

разговори за довърша 
нането на фабриката 
бъдещия й статус. В тих 

предстацитс- 
Рспублпканския фо-

_ Както е известно
сподели новоизбраният ди 

организациятаче са набавениЗа строещата се фабри
ка за спортна конфекция 
в Босилеград, която в до 
сегашното двегодишно из
граждане бе изправена пр 
ед повечето трудности и 
неизвестност, идват по- 
хубави днн. За тозн обект, 
който в нйчалото на 
граждането трябваше да 
струва 1,1 милиард дина
ра, па сетне около 3 ми
лиарда сега за завършава 
нето му са обезпечени 
още 2,5 милиарда така че 
стойността му възлиза ок
оло 5,5 милиарда динара. 
Една от главните причи
ни за поскпване на изгра
ждането бяха общонзвест 
ните стопански трудности 
всред конто неплатежос
пособността на банките, 
времето което мине от ед
но до друго отпускане на 
нови средства и инфлаци
ята.

изтъква, 
всички машини и съоръ
жения н че обекта ще бъ
де готов през април т. г. 
Всъщност, дб тогава тря
бва да се сложат подове, 
да приключат инфрастру 
ктурните работи и да при 
ключи изграждането на 
парна котларница, за ко
ято ще бъдат изразходва
ни 1,1 милиард динара н 
която ще задоволява по
требите н на цеха за чо
рапи. Той подчертава, че 
съществуват известни тру 
дности с бъдещпя статус 
на фабриката, която офи
циално понастоящем е „фа 
брика в -изграждане”. До
сега са водени разговори 
с няколко организации от 
вътрешността с конто да 
се обедини босилеградска 
та конфекция, но същиIе 
бяха безуспешни. Пона-

1111 ректор на
написване, ла мнозина все ^|(аи Стойнев — три 
още' е „уравнение % мно
го неизвестни"

н за ос-
организации гран: , 

в една, има- 
единна

ловни
сформирахме 
ме досегашните

участвуваха 
ли на
ид за насърчаване разви- 

нкоиомически

от една
гоа от дру«а мпо

са го
страна,
досега ш и и п роб-11ем 11 
л ямо бреме върху идещи 

най-големия трудов

една разводжиро-смстка, 
йпа политика. Значи обе 

зна-
тието на 
изостаналите общини, Ре дил ихме средствата, 

нието и капитала, 
обеди и и хме разл и чии де
йности, следователно и ра 
злични 'колективи и

които в на-

те па
колектив в Босилеградска 
община. Между тях май 

е слабата материал

113- ка- 
звезда"

гпоиалната стопанска 
мара, „Цървена 
ОС и на фабриката. Сред
ства за доизграждането пе
са под въпрос (89% обез
печава Фондът, а 11% Ос
новната банка във Враня). 
Съществуват условия фа
бриката като трудова еди 
ница да работи в състава 
на „Цървена звезда”. До 
15 февруари за това пред
ложение трябва да се из
готви документация и да 
се изяснят самоуправител 
ните органи на фабриката 
и на крушевашкия 
тив.

Обаче

остър
основа па организапи 

соб
лична

ята. Тъй като пяма
ствеп оборотен 
организацията е прпиуде 
па да ползува скъпи кре 
дити, значи да се забор

ни интереси, 
чалото ни създават извес- 

Но на
кажи а л

гни затруднения- 
зад не можем да се вър
нем.

чва.
Предприемат се и мер

ки за укрепване на трудо
вата дисциплина, 
съобразно ползуване 
работното време, по-качес 
твени услуги, 
мотивировка за 
икономии и пр.

ПРЕДПРИЕМАТ СЕ СЪО 
ТВЕТНИ МЕРКИ целе

на
Работниците в ТО „Бо

силеград” знаят че бъде
щето им зависи от готов
ността им да работят по-

по-гол ям а 
работа.колек-

стоящем се водят разгово 
ри с „Цървена звезда” от 
Крушевац.

добре п повече и па вреПредседателят на ОС в 
Босилеград Васил Такев ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙ 

НОСТ
В. Б. мс да предприемат .мерки

СТОПАНСКИ НОВИНИ ОТ СУРДУЛИЦА V ТО „Босилеград”, както 
подчерта Стойнев, е запла 
нувала интензивна инвес
тиционни дейност за нас
тоящата година. Предви
жда се изграждане на 5 
изкупвателни пункта, в- 
които ще се изкупават 
добитък, горски н лечеб- 
нц растения, н всички,ви
дове селскостопанска про 
дукцня- Запланувано е 
изграждане на делова сг
рада на граничния пункт 

_с магазин и други поме
щения, както и сграда за 
магазин в центъра на се
ло Райчиловци. Ще бъде 
извършена 
цня на покрива на хле
бопекарницата, както■ и 
цялостна адаптация на 
кланицата. Предвижда се 
построяване на още една 
сграда за склад, и се гот
ви необходимата праекто- 
документация за изграж
дане в центъра .на града 
сграда за универсален ма
газин. Ще бъде извърше
на реорганизация на съ
ществуващите магдзини в 
града. Така( например в 
помещенията на железар-

Над 300 нови 

работни места
В „5 септембар” ще бъдат приети 210, в „Коща- 

на” 50, в „25 май” 20 работника...

Сега е съвсем известно, на шеста, понеже п спи- 
че тази година стопански- ска на лицата, които тър- 
те организации в Сурдули сят работа понастоящем 
шка община ще приемат са вписани 1800 имена, 
на работа над 300 работни 
ка. „Пети септембар” ще 
завърши новия цех, в ко 
йто трябва да ,се попъл
нят 210 вакантни работни 
•места. Заплануваното раз
ширяване на стария цех 
на „Кощана” ще открие 50 
нови работни места. Фаб
риката за минерална въл
на „25 май” ще вложи 15 
милиарда динара в разви- ска

Цех в „1аленика

реконструк-Първо капиталовложение 

от чужбина
Фабриката за минерална вълна е първата стопан- 

организация в Сурдулишка община, която влага 
тието си и по този начин средства заедно с чуждестранен партньор 
ще създаде условия за 
приемане на още 20 рабо 
тника. Извебтно число ра
ботници ще бъдат приети

ТИГ „Гърдели- ’ Рална вълна „25 май” в бъде произведена с помо- 
ца” в Клисура и” в някои Сурдулица сключиха дого щта на внесените съоръ-

вор, въз основа на . който жения- 
сурдулишката фабрика ще

висококачествена мииера 
лна вълна, за която съще
ствува висок интерес на 
западните пазари.

Западногерманската фи- блика Германия ще бъд- 
рма „ДГХ" и фабриката ат изнесени 7000 триа ми
за производство на мине- перална вълна, която ще вложенце възлиза на 15

милиарда динара: 
партньорът
1ермания, а 5,4 милиарда 
динара е отпуснал Фондът

Съвместното капцтало-

влага
от Западна , СКИя магазин Ше се от

крие магазин на самооб- 
служаване, а железарски- 

за насърчаване развитие- ят магазин ще бъде пре- 
на изостаналите кран- местен 

ща в СР Сърбия.

в цеха на

други стопански органи- . 
зации. Към края на март. ще 

' бъдат внесени съоръже- то 
ния, с вграждането на ко 
ито ще се създадат усло

на ще бъде намален с ец- дина във Федерална репу вия за производство на

внесе от ФРГ, срещу из- 
Така броят на безработ нос на стоки от собстве

ните в Сурдулишка общи ния асортимент. В 1989 го
в нови помеще

ния.

С. Мнкич М. Я-/
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й Такава Югославия подразбира
В Д |Д __Д1/Т ~Ж.Ск "а системата> на- институциите, на хората и
■ ОП IVI (IV 1 3П тяхното достойнство, без разлика дали гре-

I \*ЧЯ щат или не. Ако грешат, тогава трябва —
л ’ както системата предвижда — да им се при-

ГИ г% е ь Г1 съдят консеквенции. Това подразбира дис-
II I В 11 И / В О |"ъ II У танциране от стопанството, емотивното, про- 

социа- В | Я-1 о 11л н) И | Л пагандното. Това обхваща и критика на най-
напротив, любоз- ' отговорните, както хора така и органи, но ■

ще стане, ако се П° Г1ачин* к°йто отговаря на нашия общес-
стигне до задълбочаване на етническите ТВен ред, на нашите революционни придо-
=Яс=УИаЦ"°НаЛ1"'Те КОНфликт")’ до време, от революцията и нейните придобие- бивки * иа Титовия завет. В това съзвучие 

адгласуване между едно или друго тече- км. Всичко останало, което се изиася па "е тряова да ни бъде свещено 
е, една или друга ориентация. Нашата ст- тръг, са само поправки които нашата ст- дел° 113 отделен човек иди на колектив да 

рана, в настоящия момент губи перспекти- рана* отдалечават от тази цел оъде П01Даден0 от критика, или също не
вата си пред света. Все повече изпъкват ня- Впрочем, за такава Югославия става трябва да ни бъде свещен дълг

пропити с най- дума. Тя не може да

ези дни на пръв план е Югославия У 
нас и в света. У нас уважение

загрижено размисляме 
за нейното бъдеще, а в света 
възможни тонове 

Нашите
отекват все- 

от нашата действителност, 
хора са уплашени. Това се ясновижда. Страхуват 

твото, за всичко, което
за своя мир, за достойгнс-

с ГОЛЯМ труд II уси-
изградихме нашаталия градехме и 

листическа страна. Светът, 
нателно предсказва какво

нито едно

и само да
се занимаваме с критика на стореното и 
отговорността на отделни хора и 
ви, а при това да забравяме на все по-голе- 
мите социални разлики, на стопанските и

кои нови картини и цветове, се изгради с възваниячерни очаквания. Между всичко 
котвени конфронтациите, 
ците. Като че

това са за- за разплата между хората или между тех- 
страсште и емб- ните основни обществено-политически общ- 

ли е изчезнал разумът. Об- ности и нации. Т 
щото като че ли и не е важно. За мнозп-

колекти-

я не може да се промо- 
впра с политически или партикуларистичес- икоиомическите затруднения и тежести. Не 

се касае нито за нападения нито за отбрана 
на личности и органи. В Югославия каква- 
то желаем

на, над тгл °ГО СТраНИ‘ кн ч сепаратистически програми, тя един-
А Югославия и нататък остава на дне- ствено може да се спечели и остане ако е 

вен ред. Всички я сънуват, всички по свой, 
начин я замислят, някои

и каквато с всички трудности в 
този момент, все пак, изграждаме има до
ста място, че на всяка личност да се

открита за диалог, ако здраво стОи върху 
я изграждат, пя- платформата, па конституционния обществен 

кои разтурят, по-малко или повече. А тя е строй, ако основата ,у е правна държава
следователно ред и порядък, където се знае реД6ЛИ Мястото което >> се дада по Де-'<окра-тически и хуманен начин. От своята сянка

оп-
единство. Мнозина й предлагат ра

зни решения- А за нея са валидни само къле с какво л кой какво е, където няма 
ония, който изхождат от нейната револю- никого над пито под, по всички са ма едпо 
ция и от революционните завоевания. Това 
е Югославия, която има и ще има социали- 
спгческц идентитет и перспектива,

жадна за

и светлостта нито една личност не може да 
избяга.равнище.

Такава Югославия, естествено, желае И на края, тази демократическа, соци- 
еднпен СЮК, така както човек "и всяко жц- алистическа, равноправна и необвързана 

всестранно ще сс отразяват и потвържда- во битие желае здраво кръвообращение. С Югославня 
ват в социализма. Следователно, касае

които
е създадена и от разлики и раз- 

се това трябва да бъде наясно СЮК- Затова лпчмя. Ето защо, това не трябва наопако 
за Югославия, в която и занапред ускорено трябва да ускори собствената си реформа, да се разбере или — което е още по-лошо 
и все по-зълълбочено ще тече процесът па по-бързо да се освобождава от заблудите и — това да се ползува като нападение сре- 
демократизацията и на създаване на поли- несполучливите решения, по-бързо да 
тическо пространство за инициатива и все- приспособява към исканията на времето п паем 
странно развитие, касае сс за Югославия, историческия призив.

сс щу нея. Това трябва да бъде нецн неизчер- 
генератор за да бъде още по-силна. 

Защото, да си спомним, най-хубавите гори
В този смисъл протече и неотдавна съо пс са пораснали скоято може да съществува само като демо

кратическа общност на братски и равнопра- тоялото се заседание па ЦК ма СЮК.
еднакви дървета, така 

В както и ма всяко дърво не растат еднакви 
вни народи и народности, или — както ме- този смисъл трябваше да се използува и клони. Все пак, едно във връзка с това 
отдавна някои казаха — няма да съществу- тайм-аут между двата термина при свиква- трябва да разберем: различията не трябва 
ва. За такава Югославия са готови да сс бо- пето па заседанието. А това значи палми-' да превръщаме в делби. На различията мо
рят югославяниге, да я защищават, разви- мавамс ма конфронтациите п контроверзпте жеше и се създаваше единството 
ват и с гордост в сърцето си носят. Такава на всяка цена п вместо тях да се потърсят страна. Върху тях бе създаден п най-благо- 
програ.ма е и може да обедини народите и линиите па приближаваме па толсрашшята родният лозунг на нашата революция: брат- 
народностите, хората и техните желания и ма диалога и на културата па разговора, ство и единство. На делбите — никога. По- 
стремежи. Върху пея може и трябва да се следователно .чинията па съдружието, дру- следните бяха и останаха пропаст без дъно 

могъща, единна, сплотена, соцнали- жбата, братство го п единството. Това значи за всяко общество, пък н за нашето. Това 
етическа, равноправна, пеобв-ьрзапа и про- отговорност за думата, за оценката, за кри- трябва да знаем.

Югославия, която ще бъде л ос- тпката, а това трябва да значи п призив за 
наследство от Тито и неговото самокритика.

на тая

изкове

грссивна 
та ле голямо Влайко Кривокапич

както каза другарят Стойчевич — 
никой няма право никому 
траппа „свои критерии”.’ И тъй 
като председателят на ЦК на Юго 
славия и председателят на кому
нистите и Сърбия — п тяхно пра
во е, също както правото на ко
мунистите в Хърватско, да ка
жат какво мислят за него, да го 
приемат или не приемат за свой 
председател. Те по се изясняват 
за председателя на ЦК в Хър
ватско, нито оценяват неговата 
работа, както направи ЦК на 
СКХ. оценявайки работата на 
председателя иа ЦК на СКС. Те 
просто не пекат Стние Шувар за 
свой председател, защото не му 
вярват! На всеки доблеетси човек

не глава на друга страна от ст
раданията на своите сънародни
ци в Косово, ако мислят, че ще

дапиа проведеното заседание 
Централния комитет па Съюза па 
комунистите в Хърватско. Вярва
ме, че председателят па Предсе
дателството па ЦК па СКХ при 
тона пс е имал- в предвид п това, 
че мито една република, п пито 
един народ, не могат да имат 
ни най-малко право, пито да до
пуснат ,да мм се натрапват кри
терии ОТ други, дори II ОТ ХОрП, 
конто гн предвождат.

. А що се касае до подкрепата 
н хвалбите, конто пи това събра
ние бяха направени по адрес-иа 
Стпкс Шувар — това, без съмне
ние, е право иа този важен фо
рум па комунистите в Хърватско, 
разбира се, все дотогава, докато 
тона не засегне правото и инте
ресите па другите. А тогава —*

на
да на-АКТУАЛНО

ги отклонят равноправната с ос
таналите републики в югославска
та федерация, не ще ги спрат в 
голямата обществена акция про
тив консервативното п догматич
но съ-зпаиме и практика, против 
бюрократнчсското своеволие, про 

злоупотребите и грабежа, а

Обиди и 

заблуждения тип
И против всичко друго, коего връ 
ща назад страната и застрашаваВ голямо заблуждение са вси 

чки оратори, които, изливат гор- революцията, 
чивина от трибуната иа Цептрал- „Нито една република,
..ия комитет па Смола иа куму- едип народ ме може да има по- 
нистнте в Хърватско, ако мислят, големи права, пито може да пао 
че с неоснователни обвинения, рапва свои критерии върху едми- 
обиди и ралдалапе 'па уроци ще етвотс. в Югославия мод, а , 
накарат комунистите и народа на нейното ралвнтпе - е право „л- 
Сърбия да замлъкне и да обър- песе Станко Стои в »п "а

ПИТО

(Па 2-ра стр.)псот-



Ш Комунист
ИН Т АКОМ не е. Цялата траге- 

високите фун- 
обикновени гра-

ктивио тонаI п това, чеПРОМЕНИ II ОТПОРИ ДИЯ с' 
кпионери 
ждапи, а на 
по-млади, по-лдъхновени, по-спосо 
бпи и пред онези, които са ги из-

стават
тяхно място идватНедоверие Ь народа

изобщо, цивилното общество цпитс, страх от събаряне на отдел 
помадко обижда- ни хора и страх от тези Дги Р| 

неоста- ха, главно мними, да не отеса/

по-отговорни хора.
на сегашната 

съобразена и обеща-

бирали 
твено, логично об-

Никога в нашата следвоенна та
имало толкова мио- прп цинични и стаиовка систория не е щн алюзии за едноумие,

подобно само замът* победа.
ва/ца.жество различни погледи на съ-

бплп в общес- лнннзъм и За съжаление югославските ръ 
на тезищн събитня са

,} тази страна чрез митингите не 
институ- 

по-

койодства в оценкатаваттвеността, както това се случи 
през последните дни. Бурното раз- дичията
витне, основаващо се върху про- стопя, които в сегашния момент

ме са малки. Отговорността
конто водят тази страна от ция.

била толкова голяма, предпазлив
ми, понеже да 

пазйрно

не само се разделиха, нопроцеси пс 
и скараха. Няма съмнение, че ста 
ва въпрос за различна диогггрия 

бюрократично
па е съборена пито една

Тук е народът, дори е
от отговорните фору-

мените в някои ръководства на
наблюдение: 

демократично. Трябва да се 
втората ще иадде- 

това ще открие път

Републиката и покрайнините 
доживян!! в широкото разпределе давна не е

са онези, па
или
надяваме, че

кажем въвеждане-
„щекакто през сегашните дни.ние от разпадане на системата — 

до оценките, мислейки па еоин-
стопаметропо- то паобекиовепо ,

навлизат и в лпч- съхрани” много до вчера уважа-
Ие е случайно,

Промените, лес, понеже 
на изтласкване на национализма,коитоалнзма и федеративното устрой- крупни,

— до оценката, че става ду- нпте интереси отвниагп, па н вани институции, 
че тъкмо

затва-етатизма, нетърпеливосгта,
и всичко онова, което ни 

от днешното

ство
ма за демократични, революнпо- днес, имат свои ожесточени иро
нии промени,

такива акции (условно
рямето 
отделя от излизане

народът под-ако .оие- казано) на режима
Неговата амбиция съсфактически тнвпицп. Най-лошото е, 

начало на зн N бройни п и множество са на крепя.
очак- мяна иа

конто за-
означават въведение н
оповестените обществени рефор онезц места, от 
ми. Всичко това е разбираемо до ват инициативи за промени и не
известна степен с оглед на разлн- пулси за тяхното провеждане.

тежко състояние.
Досега тази страна е успявала 

да събере сили и във всички кри
тични моменти да намери пътя

по-способиите хора тезикоито се
институции да засили за тяхната 

В обществена функция, 
у ради хора, които в тях с години

а ие и по-
отпошеиие обстановката 

напоследък става по-ясна. Три са владеели, а сега тряова да си 
кръжат в Югосла- отидат, интимно този акт дожи- 

страх от рушене на инстнту вяват като преследване, но то обе

мните интереси и позиции на от- това 
. делни обществени слоеве н тех- нас 

ните представители във форуми- страха 
те, но премалко очакваното в та- вия:
зи степен, че народът да стане -------
спорен — неговото право да бъде цдрод и РЪКОВОДСТВО 
непосредствен, активен участник 
в решаването на обществена 
криза.

Може до известна степен да се

прогреса. В опора сред наро
да, разбира се.
па

днес Дж. Джурашкович

обвини тези демонстранти, следо 
вателно народа, въпреки

е било известно добре, че 
и между тях е имало всякакви 
неприятели на социалистическа 
Югославия- Подобно постъпи и 

1969 година, когато на 
Белградския университет между

речи 
безспо

че на
всичкиНенаучени уроци

разбере, че хората, които с десет
ки години нямат нужда от този
народ да търсят верификация на ва, че урока, който на 6 октомври прави същата грешка.
своите функции — днес за него миналата година народът на Вой- за него черногорските и войводи- онези, които произнасяха 
говорят с доза на презрение, ка- водина изнесе на своето ръково- нските народи са улица, а това че пред бунтовните студенти, 
то за манипулирана тълпа, но е дство, да научи и останалите на- събориха своите ръководства ока рНО е имало и ннформбюровци, 
неразбираемо, че на този тезис ши ръководства, републиканска честви като нелегален и неинсти- дражевисти и други... Па все пак 
играят хора, които заговарят, из- й покрайнинска, па и съюзна. А туциоцен акт. Това е само част тито затова не. само, че не обви 
граждането на демократичен со- този урок накрато гласи — наро- от обидите, които през
цйализъм според мярката на чо- дът винаги има право и когато те дни първият човек на ЦК на каза, че техният бунт е оправдан, 
века. Кой човек? Кому е този со- похвалява, и когато отрича, кога- СЮК отправи не само до член- което студентите приветствуваха 
циализъм предназначен — на тру то избира или събаря свомто ръ- ството, но и до целия народ. Раз- с партизански песни и Козарашко 
довите хора и гражданите, па и ководства. Обаче, първо войводи- бира се, както и в предходните Коло, 
на онези, които се събират на нското, па 'сетйе черногорското ръ два примера са каране с наро- _ _
митинги — или на някои други? ководство не са мислили така, па да, сега този народ търси и смя- окрай тези ороинн са и др\-
Съюзът на комунистите, ако же> демонстрациите и изискванията на ната от функцмя и на д-р Стнпе ги слУчан- които илюстрират Ти- 
лае да остане прогресивна сила народа в „техните” федерални еди Щувар. ' товото поведение към народа. Те

ници наричаха: улица, цирк, па- ■ В положение, когато у пас ра- 3” пРнмеРИ са илюстриращи и по- 
социализъм наир, стампедо, линч, преврат.. . сте броят на ръководствата, кои- Учителнн и на тях трябва да се 

не сам за себе си е цел; той в се- Разбира се, тези обиди на войво- то се карат със своята база, би Учим. Очевидно, че така не разсъ- 
гашния момент трябва да бъде динския и' черногорския народ не трябвало да си припомним за Ти- жДД^ака съборените ръководства 
способен да намери изход от кри- само, че не ги смириха, по ги товото отношение към народа. На на ^ Войводина и СР Черна го 
зата да защити свободата и рав- подтикнаха още по-енергичпо да пример в допълнителния анализ Т>а' така сега не разсъждават и
ноправието на всеки човек и все търсят смяната иа тази ръковод- на мас-движението („мас-пока”) в “якои Ръководства, па ни д-р
ки народ и народност. Опциите ства. Хърватско през 70-те години, а Стипе Шувар. Съвсем са разбира-
трябва да бъдат ясни, а резулта- И покрай тези два очевидни преди всичко демонстрациите, ко- еми оттУк 11 острите критики, па
тите видими. Медитациите за плу урока между ръководствата, кои- ето това движение организира в и искове за сменяване на д-р С. 
рализъм на 'интересите., свобода- то пренебрегват исканията иа иа- Загреб, Тито ни с една дума по Шувар. Понеже не се касае дали

п колко д-р Стнпе Шувар 
патнчен на народа и народа 
него, но за искане, човек на тако 

..ва ръководно място да слуша 
са на народа, да зачита неговите

. _. , лскания и да се ангажира Върху
(От 1-ва стр.) шие и поръки, бяха свеобразна ре славил. решаването на обществените
и отговорен комунист би било до приза иа една „научна” среща в Ничия подчинена роля, ничия блеми ' 
статъчно това да се оттегли от Загреб, проведена в края на ми- покорност и дисциплина —■ пито
пост, да не слага своята суета над палата -година, на която са били иа една република, нито на един
единството в Съюза на югослав- изнесени иай-големи ругатни (бо- народ, пък и на организация на
ските комунисти. Не' помогнаха напартизъм, неосталииизъм, нео- Съюза иа комунистите — не смес.
ни аргументите, говорещи за то- нацизъм, . десен радикализъм и и не може да бъде цена, нито ус-
ва как един човек на висок пар- тн.) за сметка на акцията на Съю ловие за единството в СК и ст-
тиен пост в рекордно кратък срок за на комунистите в Сърбия и раната. Тук компромиси не може
с необмислените еи постъпки на- техния председател и от която да има (а имаше!). родът и да говори и т си
несе огромна политическа вреда _среща обществеността се запла- Единството — и в СК й в може да бъде нелегално " 
на органа, на който е начело и на шаваше с-опасност, която пред- страната — може да се осъщест- да бъде нестатутарно и че**0*6
Съюза на комунистите, създавай- стои от сърбите1 и Сърбия. С та- ви й запази само при пълна сво- ва> КОето науми народ у то °'Ю
ки раздор между народите, кои- кива гледища и становйща те оти бода и пълно равноправие на осъществява може би" не °в ”
фроитирайки организациите на ват и на предстоящето/ заседание всички — и на хора, и на народи Га, иа то ден по принцип С?'1а"
СК. Думите на отделни лица на иа ЦК на СЮК, знаейки каква и на народности, и на републики, чака дълго П °С
последното заседание на ЦК на отговорност поемат за единството А такива днес няма!
СК в Хърватско, според съдържа в Съюза иа комунистите в Юго

Логическо е било да се очак- рода е и д-р Стипе Шувар, който през юни
По-точно II

изминал! I- шI белградските студенти, но им

трябва да даде ясен отговор. 
Демократичният

е сим-
на

Обиди и заблуждения гла

про
и на провеждане на утвъ

рдените заключения. С една ду- 
— търси се народите да не се 

скарват. Обаче д-р Шувар 
и неговите съмишленици, отхвър
лят и тези критики, 
иия и така показват, че още не 
са научили урока, че каквото

ма
както

и тези иска-

на
не

Саво Кържавац Р. Иовегич
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^™РтничесЬите мотиви
ОБУВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ БЕЛГРАП" ЦИ Т^мд«г””РЕ^?РД ’ задължен за организацията напро

ЗЕЙЯв „ГсГ™™ ' ПРЙЕСТ0^ — — " -

к

купната дейност на организация
та — той е и най-отговорният.’ По 
лцтици не могат да водят фабри
ките. Стопанството

За стачките 
работническо

като на-остър вид което трябваше 
недоволство

Да бъде напра- се нуждаееедно вено. 
и ра-време нерадушно говореха 

ботнИците, които
от стопански дейци, - от опитни
стопански деятели, конте, зад се- да допринесат за преодоляване 
бе си имат резултати. Не полити- кризата.
Ци - казва Вукманович. - Сто- в разГоворите от този вид 
палетното трябва да . бъде оставе-. „Змай» от Земун не може да се 
мо на стопанственцците 
водят както знаят и умеят 
сегашните тежки времена. Щом 
в стопанството се намеси полити-

Глишич смята, че тези проте
за по-стачкуваха, и сти имат голямо значение 

политическите активисти във фа- нататъшното 
ориките. Дори

на
развитие на самоуп- 
Това сасе създаваше впе- равлението. протести

против привидната власт на рабо- 
смята Гли-

чатлението, че на всички е по
мило стачката да се забрави 
по-скоро. Но днес работниците 
ворят твърде откровено във 
ка с протестите. Докато 
със стачката искаха

да го задмине, понеже миналата 
през на> на 18

час тническата класа годи-
го- шич, а Любнша Тошич, 

връз ни к-председател на Конфереиция- 
преди та на СК, подчертава, 

повишат нът на работническия 
месечните си заработки, колко по в икономиката”. Ако 
вече се изостряше кризата те се - 
определяха за искове, с които се тра 
борят за преразпределение 
покупната обществена мощ.

юни, първи дойдоха 
пред Скупщината на СФРЮ. Ду- 
шан Маркович, председател на 

ката, тук вече няма ни стопанст- Дкционната конференция на СК, 
во ,ии политика, ни добри резул
тати. Това

замест-

че „коре-
да протест е 

икономичес-^ ни показва транспаренти с лозун- 
предизвиква протести. га „Искаме промени",

Нашите политици водят такава
които и

днес се. намират в ъгъла на най- 
голямото хале. Владо Кукобат, 
председател на Синдиката в 

специалисти. Затова и на ръково- „змай” 
дните постове в стопанството иА-

ката криза не беше толкова 
и ако

ос
ее живееше по-добре 

на це- протести може би и нямаше да 
По- има. С помощта на примера 

пюрето казано — някога те играе- „Рекорд” Тошич обяснява 
ха ролята на съзнателни самоуп- 
равители, на които недостигат са- работниците 
мо малко повече средства за еже процеси. Известно е, 
дневния живот, за да бъдат съв-

политйка към стопанството, като
че ли не им е важно да я водят

на
казва, че причина за тех

ния юнски протест пред Скугащъ 
нага е оповестеният фалит и тога-

колко
се е променило отношението

към политическите 
че миналата

ц а пращат свои сътрудници и полити 
ци без функции. Ето защо каз
вам, че стопанството трябва да 
се раздели с политиката. Ние 
имаме много специалисти и сто
пански дейци, само трябва да им . 

• се даде възможност да работят”.

вашните твърде малки заплати.
Но защо работещите 

„Змай”
отгодина работещите в колективите 

сем доволни, а сега казват, че па- от Раковица, в това число и рабо- 
рите не са най-важни, по-важнн тещитев „Рекорд”, проведоха съ- 
са неооходимите промени в ооще- брание пред фабриката „21 май"

На един траиспарент тогава пи- 
В политическите органи и сред шеше: „Работници на Югославия, 

политическите функционери от 
по-горните равнища се забелязва

не отидоха да протестират 
пред Общинската скупщина или 
в недалечната зала „Пинки”, как
то им предлагаха?

— Затуй, че искахме станови-
ството.

„Нашият работник няма 
тиви да работи по-добре, понеже 
ежедневно трябва да мисли как
во щс даде на детето си за обед. 

„Рекорд , зае- Нашата работническа класа е до-

мо- щата си да кажем на цялата юго 
славска общественост — казва Ку 
кобат.

съединявайте се!" Но няколко ме
сеца по-късно, когато именно ра- 

май” минахасъвсем противоположно развитие ботещите от „21 
на отношението им към протести- кра^ цеховете на 
те. Те имаха разбирателство 
протестите когато работниците ос

Изборихте ли се за някои об
лекчения?

— Отпуснаха ни кредити. Така 
увеличихме заработките и вложи
хме в производството, но за лих
ви върху тези кредити отделихме 
повече средства, отколкото за 
собствените си заработки. Обаче 
трябва да се знае, подчертава Ку
кобат, че протестът пред Скуп
щината тогава ни беше единстве- 

- ното решение. Ако не бяхме оти-

за тите на втория колектив не
придружиха и едвам когато пър- 

таваха във фаоричните дворове и вите се върщаха, вторите реаги- 
се задоволяваха от минималното

ги ведена в положение да проси и 
затова протестира — казва Вукма 
мович. — Защото 70 на сто заети 
в обувната промишленост живее 
в Белград и нямат Д]зуг 
на дохода, освен заплата. Полови- 

за пата, може би и 60 на сто члено- 
чс ве на нашия колектив са брачни 
са двойки, всеки трети зает няма 

жилище. Значи една брачна дво
йка,. внася в къщи цялата си за- 
работка (миналата година средни- 5ъде 

беше 30 милиона

раха така, както се очакваше от 
тях. Работещите от трета смяна, 

колко сетне и от първа смяна
повишаване на соииално-икономи 
ческото им равнище. Но 
по-често за площадка на недовол- 

места вън

източник
искаха

да отидат пред скупщината,
ството си определяха 
от фабриките и колко 
кални бяха работническите иско- 

изтъняваше

да развеят всички съмнения, 
по-ради- работниците от Раковица не 

сплотени.
Солидарността беше важен фа 

разбирателството на високоиоста- Ктор и по време на декемврий- 
вените политици за протестие. За- Ския протест на работниците на 
щото работниците все повече из- обувната 
тъкваха, че 
вка
политическите
осуетяват нужните промени.

ве, толкова повече
шли там, не зн^я какво щеше да 

по-късно.

промишленост „Бел- старп динара) и с тази сума тря- ,,атп на ГФРТСР 
най-важна предпоста- град". Към този познат колектив бца да гшатн „асма и да храни се- 

за промени е сменяването на преди няколко години беше при- мейството сп. Сега узнаваме, че 
които съединен „Пстар Велебит" — ор- 

гапизация с големи загуби и това 
затрудни положението на работ
ниците па обувйата промишле
ност. И ' когато работещите 
„Белград" разбраха, че колегите 

разбере, че са сити от формално (Ш о|, Пстар Велебит” са тръгна- 
— казва Милован 

па Конфс- 
в белградски

Но защо именно пред Скупщи

— Затова, че е общоизвестно, 
че общината не може да нн помо
гне — обяснява Кукобат.

структури, някои политици имат тю пет ви
ли, а работниците нямат ни бара- — „Змай протестира не само 
ка. Какъв трябва да бъде трудо- в собствено име — казва Вук Гър 
вият принос^ на функционерите, 5овнч, председател на Работниче- 

и когато имат всичко това? И об- СК1,я съвет на „Змай", мнналого- 
ратно. Нима приносът па работ- дцщен събеседник на „Комунист' 
ннцнтс е толкова малък, че ед-

Как настана 
на в характера на протестите?

— По този начин дават да се

голямата проми-

.. в рубриката „Среща". — Протес-
ш към Скупщината, и тс подиша „ам могат да прехранят семейст- тпраХмс и името на работничес- 

тръгнаха къмСкупщината, макар ,юто снГ ката класа ,/а Югославия, от Три
р, ,, 0|„„ организира- ЧС МрСЛи ,,С бя2а ьгачкУ"‘,л" Но работниците не чпнагн пз- ,.лав до Гешелня. Защото смята-„Рекорд . — Още в организира () днора ||а соостнспата ен фаб- ирсд екушщшите, за да

1984 година обндопартии-1 д VIII рика. искат по-големп заплати.
XIII ПЛС-

самоуправление 
Глишич, председател 
ренцията на СК

ме,, че говорим един език и ни 
измъчват същи проблеми, Проте- 

особеио не може да се каже :,а.СТ11рахме п против безуспешната 
протестите п Нови Сад н Тито- преииска е' компетентните, от об-

щнндта ДО федерацията, в момен- 
настана

та през
на дискусия по -повод 
пум на ЦК на СЮК тс 
какво трябва да се мени в наше- цц-д 
го общество. Тъй като

Тона

казваха ИИ СТОПАНСТВО, ии полити-
град?оттогава 

нищо, поло- . — Работниците се застъпват та когато в обществото 
за коренни промени в общество- 'толкова драстично разслояване, 
то — каза Вукманович. — Дотег- че и на децата си ие можем да 
пало им с от ония» конто много го обясним.
обещават, а малко осъществяват. „Протестирахме, продължи Гър 

председа- Протестирайки пред скупщимпте, бовпч, и против налудничавата
~ , 411-

не беше направено 
женисто дори сс и влоши, о,т ра- д обувната промишленост, пяма- 
ботещите в производството

,чс заетитеОзначава ли това

бяха
с „Пстар Велебит"?

не мо
жеше да уе очаква да повтаря* 

вече бяха казали. За-

пешс да протестират ако
натоварени

онова, което 
това 1984 година Марко Вукманович,

Конференцията па СК 
този голям колектив, см ят а,

каквоказаха в те се борят за сменяване на такн- организация стопанството 
че ва ръководители. Затова протес- нто последици днес търпи

Веднъж мзборих
1988 годи- тел натрябва да се нрави, а

па сами се избориха за1С/ща час. _ ъ иезавИсимо откъде тите.трябпа до ускорят промени- то общество.

вфш шшш =шт?в ттщ
зи на събрания ГД» риби политика Работниците пс- им и да се избират ипй-способии- ,мо обсъждаха б»\ю1\ен пт>и1 _
излезоха пред скупщините и сами дело . ' :)аработят и те н опия, които нащммого могат . (На 4-та стр.)
поискаха отговорност за онова, ка! да 1>аоо я « 1

пате-.

ог исковете
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4 Комунист случи, автоматич- 
останка, а това 

пялата
ето няма да се

означава мояПЪРВИ КРАЧКИ В РЕФОРМАТА

М001_МАКК В „ЛЕТЕКС“
по останка наподразбира и 
стопамека ръкоиодма 
Твърдя също така, че щс

1 л когато почуетву-

структура...
се от -

в моментатегля
югославско рап, стта за този колектив е все по- ва, че воДя

голяма. По-раио па никои ас се че и " го държа на върха
символът искаше да '-ЗД^кнс в шуми ^ къ „а югославските про

тсс,;„ да поемат всички, изводитсЛи, където му е и мяс- 
искали да

че не съм ве- 
„Летекс"Станаха вече две годшш п по- този отрасъл па 

ловина откакто „Летекс”, до по- нище и с
със загуба, ди. Една от целите е

загуба, УООЬМАКК качеството да поста- 
енноиим па ,,Лстскс".

иай-големи личим дохо-
4 отдавна стопанисващ 

отдавна стопанисващ сьс
не само

цехове ма
стават

осъ- конто биха
Имаме възможност да

дойдат, тото".че нетойчивия пазар, и
успешно броди по развълнувани- Обаче, няма да е лесно в 
те води на домашното стопанство, ществяването на тези цели, още 
а стремително връви но европей- повече, ако се има предвид, 
скитът. Миналата година завър- стопанството е изправено йред ре доватс о

износ от 11 милиона дола- днца неизвестност. изпил пот оьд щ
— Още не са известни вепчкн-

ТОЗИ ОГ1ТИ-избирамс, На какво сс дължи
са, сле мизъм, питаме, имайки предвид 

подчертнатите думи „което няма 
случи"?

Върху силите, които имаме, вч,р 
работници-

чс казват тук. Привлекателни
личните доходи и по

ла сс
че гоиш с каже,

успех па ,,Лс- ху мотивировката 
качеството,

Трябва да се нара (насмалко половината от. про
изводството замина за чужбина), те услови и

дина предписания все още
1-1о пие н „Летекс” вя- кович, който, преди да с спа» - 

са известен по добрите резултати -

па стопанисване. Ре- леми заслуги
ме са текс” има,директорът Лстар Всл- те,

ята

за организаци-
изключител-в работата и

доброто отношение между ръ- 
и работниците. На 

има листчета, с да-

а за настоящата -година с запла
нуван износ от приблизително. 13 гласувани.
милиона американски и 845 хиля рваме, че условията няма да » изявлението чс ководегвото

“гетда: & г*--ггг —■ ~ г"«=■ =?■ Н} -ггетдпрокараха си път и ДО ™и-про чеио »ъ. по. „ стопа1ШСВа ПОЛОжитслно. малко сме „сърдити на ,,29-ти но
бирливите пазари, със силна кон- ява. ™пр« проце„т. Тези дни Вслкович предложи емири". че ни „открадна' толкоз
куренция, където решаваща роля рЯешшаРл„хва, „а Работническия съвет програ- работни дни. Затова през декем-

реални условия, а мие таки- ма за 1989/90 година, в която да- ври работехме оез прекъсване,
гласят: все до последни# ден, казаха на-

н о

па

имат високото качество и
(САЩ, Англия, Франция, но в

ва услови# нямаме.
Милкович предупреждава,

са големи,

нът ключителните изречени# 
че „Неуспехът в стопанисването, ко- кра#ГДР). нашите събеседници.

Миналата година са забеляза-
обществените исковени и редица други резултати, за- 

внимание. раз-Фнзичес; въпреки прокламирането за
стопанството. Мина- Работническите мотивислужаващи

кият обем на производство, в сра- товарване на 
внение с 1986 година, е увеличен лата година, например,

лични облагани# отнесоха 25
през декември са били от 700 000 сто от съвкупни# доход на „Ле- (От з.ха Стр.) Критични# анализ на политичес-
до 1 200 000 динара. Индексът на текс”. По мое мнение, през тази работнпчески съвети, 12 партийни ката система и изпратихме забе-

година няма да е по-лесно пито секретариати> \2 комисии за лич- лежки до много места. Още тога-
ми доходи. Още тогава казах, че ва се застъпихме за онова, което 
такова нещо може да измисли са- казахме пред Скупщината — спо- 
мо врагът на нашата страна — дели Душан Маровнч. — Но вси- 

сто, застоите са намалени, ползу- нява и техническият ръководител нико~ не работи, а всички седим чки останаха глухи гза 
ването на капацитетите е увеличе Душан Митрович: обременени

докато сме с предписани# и забрани. Не

най-раз
нас 31,7 на сто, а личните доходи

производството в този отрасъл цз 
общо беше 104, а в „Летекс” — по отношение на лихвите, 
110 на сто. Ползуването на работ- захващанията, 
ното време е подобрено с 28 на

ни то в

Към това мнение се присъеди-
нашите

на събрания, обсъждаме и реша- предложени# и забележки”.
„Нямахме какво да загубимно с 10 до 20 процента, преписки от стаяваме, вършим

до стая- Протестирахме и затова, Може би аз, като един от онияе ни позволяват да се размахнем. 
Като че ,ли сме във функция, от

производителността на труда 
7,3 на сто.увеличена със

През течение на годината е за- която няма изход. Мисля, че ис- 
вършена първата фаза на рекон-

че има по-големи разлики, между конто оглавяваха колоната на ра- 
членовете на партията в Сърбия ботещпте в „Змай, тогава може- 
и Словеии# отколкото между чле ше и да пострадам — казва Вук 
новете в една и съща република. Гърбович — но се ръководих от 
Протестирахме и против онова, съзнанието, че за всяка промяна 
което правят разни Куртовичи, трябва да се даде и жертва. Вяр- 
Реновици, Круничи * и други. Ле- вайте ми .тогава бях готов да да-

тинското е в това, което със 
са стопанската реформа се и предвеструкцията, в чиито рамки 

набавени съвременни и . високо- ■ стява, а именно да се предпише 
машини (на стойност само какво не трябва да се прави.

Петар Велкович, генерален ди- 
за- ректор,- забелязва, че в нови# За-

продуктивни
от приблизително три милиона 
долара), а за тази' година е 
планувана втората фаза за рекон- кон за предприятията, който га-

мо- рантира по-големи права на дело-
сно щяхме да разрешим пробле- да и живота си, макар че имам 
мите см ако в политическите ръ- семейство. Понеже винаги, кога- 
ководства имахместрукци# и по-нататъшното светли приме- то на обществото са били нужни 
ри. Но ги нямаме или ги имаме промени, е имало и жертви и ни-

структури, само единдернизиране на машините и съо- водните
ръженията. Една част от съоръ- член говори за правата на дирек- 
женията, която датира от 1927 го тора, докато за компетенциите на 
дина, ще бъде изхвърлена от про обществено-политическите орга- 
изводството. Запланувана е и ко- ни са посветени даже шест члена, 
мпюторизация- без която няма Нашите събеседници стигат до

21-ви'век Отдавна тук заключението, че най-добре би ^ие въстанахме не против само- преди деня, в който от наи-висо-
управлеиието н системата, а про- кия пост в СЮК работниците бя- 

. тнв. бюрокрацията. Тя покори си- ха провъзгласени за — улица. По-

съвсем малко, а когато някому ' що не е могло да се промени с 
кажем, че е сгрешил, той отгова- писма и преписки”, 
ря: лесно ви е да накажете мен, Предадените тук разговори во- 
иб какво ще правите с Реновица. дихме в белградските колективи

минаване в
/функционира интервидението, ко- било

дало непосредствено инфор ството трябва да се регулират са
работниците. Всички мо принципно, с чифт предписа- с 1 емата толкова много, че # пара- точно само с работниците от

лизмрц”.

че отношенията в стопа! и
ето е
миране на
заседани# и. по-значителни съби- ния, а останалото, казано по на- 
тц# се снемат, а работниците по шеиски, кой как знае и умее. 
време на почивка в ресторана вси Според тях, една такава логика 
чко това могат да видят.

„Змай” водихме разговор
ден след споменатото изявление. 
Когато ги попитахме какво 
лят във връзка с него, Гърбович 

на отговори:

един

ПРОМЕНИ И ЖЕРТВИ мете
на стопанисване — неспъващ раз- 

Втората фаза на реконструк- мах, може да представлява двига 
ция ще обезпечи производство от телна сила. 
четири милиона метра тъкани и
износ от 20 милиона долара. С то- вито са, а целите 
ва, вярват тук, „Летекс” ще 
стане най-голямата, най-добрата 
и най-съвременната фабрика

Защо именно работниците 
„Змай" първи протестираха пред 

” Скупщината?
„Още през 1986 година ние из-

„Аз ще пбвторя онова, което 
каза^Дужакнович в Титоград: ци
низъм е някого да изкараш на 

да го провъз-

Но, условията са такива, как-
както каза-

крупии?многохме пратихме писмо до всички поли- улицата, а сетне 
Но, без оглед на тежката рабо тически органи, от общинските гласиш за улица!” 

в та и дисциплина, -заинтересовано до съюзните. Подробно изучихме Бранислав Радивойша

. Урежда единна редакционна колегия: гла
вен и отговорен редактор на всички издания даа ]^в^шлзич заместник лРеДседател Слобо-

С указ „а Президента на Републиката от

«щгвв яйтга-* ия.". “ «гв— =& «влагала аа кг»
Сударски, главен и отговорен редактор на вси- ^ииицдинщ. „ _ ски, унгарски, словашки, румънски мптнмпв
чки издания на „Комунист": Влайко Кривокапич. Председател на Издателския съвет на из- италиански езици.
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®СТАИЦйя В БОСИЛЕГРАД В БОР
БАТА ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО СРЕЩА С МЛАД СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ

ТЕЛ ОТ СЕЛО ЗЛИДОЛ — БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИ-СЪСТОДНИЕ НА ДОБИТЪКА
НАНЯМА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

НА ЗАРАЗИТЕЛНИ БОЛЕСТИ „Напредък" му „изял" 

5 милиона динара
/

• Необходимо е ПО“голямо сътрудничество между но разходите са големи и 
- - ТИТе в стаН1Тията и животновъдите не само животновъдите не винаги

в оороата за осуетяване и спречаване на заразителни- са готови да ги заплащат, 
те оолести, но и в усилията за изменение на расовия На някои сЪбрания е 
състав на дооитъка. Преди години изкуствено се осе- изтъкнато, че при инжек- 
меняваха по крави, а миналата само 65. тиранег^ на животните

Че наистина сега вече 
бившата селскостопанска 
организация
в Босилеград работеше в 
разрез със селскостопан
ските производители и въ
обще с определенията за 
по-ускорено развитие на 
селското стопанство има 
повече примери* Най-пре-' чай не 'е усамотен — под
сей е примера, който чу- 
хме на последното заседа

лограм. Когато взех пари 
те, разбира се след чети- 

„Напредък" ри-пет месеца, изкупвате
лната цена бе от 6000 до 
7000 динара. По този на
чин загубих, т. е. „Напре
дък” ми е „изял” — 500 
стари милиона.

Сигурно е, че моят слу-

По време на неотдавна- природни, условия, 
шиите разисквания в мес По този въпрос дирек
тните общности в Босиле торът на станцията Иван 
градска оощина (за разви Стоев казва: — Работим 
тието на общината, въве
ждането на самооблагане-

специалистите на ветери
нарната станция ги замай
ват, относно че инжекти
рат животните с празни 
шприцове. Във връзка с
това Стоев казва: — Това заразителните - ^

тп кяктп тт г,л т,™7ьтт изобщо не е точно. Ощето, както и по други важ . оолести сред животните и
ни обществено-политичес полагаме

според програмата за осу
етяване на черта Йовев.

Инак, Цветан Йовев, въ
повече ако се има, пред
вид, че от такава сделка 
ние нямаме финансова по 
лза. Точно се знае колко 
инжекции получаваме и 
колко животни са инжек
тирани и това всичко мо
же да се контролира. Не
доразумението идва оттам, 
че при инжектирането сре 
щу някои болести се да
ват малки количества вак- 
цина и естествено е. че 
шприцът не може да бъде 
пълен.

Една от по-значителни- 
тс трудности в опазването . 
и развитието па животно- ! 
въдството в общината е 
(не)изменението на расо
вия състав на добитъка. I 
Преди години на терито- ' 
рията на общината изкус • 
твено се осеменяваха и по 
500 крави годишно, а, ми ' 
палата само, 65 крави. Це
ната тук не може да бъзе 
под въпрос (15 хиляди ди 

че нара). Без оглед, че до пз- 
ги вестна степен' е изменен 

расовият състав, все . още

ние на Общинската кон- преки че отглежда пове- 
ференция на ССТЦ Цйетан че от други добитък, не 
Йовев делегат от село Зли

усидия да я осъ 
ществяваме докрай. В то
ва често не успяваме. Но, 

кц бяха отправени по ад- не винаги поради наша 
рее на Ветеринарната ста вина, както често .се каз- 
нция в Босилеград. По-то- ва, но поради това че жи
чно казано, животновъди .вотновъдите не искат да 
те в общината потърсиха инжектират добитъка си. 
заетите в тази станция да През миналата година на 
им оказват по-качествени пример срещу 
и спешни услуги, т. е. да възбудени дела при обхци- 
дават .свой пълен принос нския съдия за \ наруше- 
в развитието на животно- ния, които не се отзова- 
въдството, за което в об- ха да извършим редовно 
щината има извънредни инжектиране . Радва оба- 
__________________________че, че засега няма по-зна-

ки въпроси в общината и 
страната) особени забележ е сдружен минифермер с 

„Напредък”. Казва, че недол, между другото подче 
рта, че „Напредък” на по 
вече селскостопански про. 
•изводители от това село и 
поияколко месеца държи 
по няколко милиона дина 
ра, които с оглед на еже
дневното разорително де- 
йствуване на инфлацията, 
се , обезценяват. Между 
тях е и Цветан 
селскостопански 
дител.

вижда никаква полза от 
това. Още повече, че и 
мИнифермерите 5—6 души 
в неговото село, не са в 
по-завидно положение. Съ
щата съдба ги сполетява 
и тях. От друга страна и 
агрономите не им оказват 
никаква помрщ. Не нави- 
ждат селата и с такава

386 души са

— млад 
произво политика въпреки опреде 

ленията, че производство
то на храна е наш разво
ен девиз, не дават ника-чптелно разпространение 

на заразителни болести. 
Наистина,, при свинете 
има червен вятър, а при 
овцете ентеротоксения, но 
те через инжектиране се 
премахват.

За станцията в Д. 
Тлъмино Агробанка 
отпусна средства

къв принос и подкрепа на 
тези определения- И това . 
Йовев подкрепва с конк-

Пона-ретен пример: 
стоящем отглеждам 4 го
веда, двадесетина овце, 
кон, свине ... Имам и до
статъчно обработваема зе 
мя: около 6—7 декара с 
изкуствена трева. Имам и 
ръботна ръка. Все още 
съм млад. С други думи, 
всички предусловия за се 
лскостопански производн 
тел можал бих да отглеж 
даме и повече. С такава 
политика обаче не виж
дам сигурност в селскосто 
панското производство — 
добави този млад и кре
пък селскостопански про
изводител.

Преди три години 
изграждане на ветеринар
на станция в Долно Тлъ
мино бяха необходими 7 

Средст- 
бяха обезпечени. Се 

га за целта са нужни
милиона динара, от които намалят, понеже станция- 
30 на сто обезпечи Агро-

за
Хората не са доволни от 

цените. В станцията оба
че изтъкват, че тези цени 
не са по-високи в сравне
ние с други среди й 
не са в състояние да

милиона динара, 
на не

150

ме е установено взаимоде 
йствие между станцията н 
животновъдите. Това нала

допълнител-нямата
Ето н неговата изповед:

— Към средата на изтек
лата година на „Напре
дък” продадох 4 телета, 
една крава и десетина аг 
пета, или около 1000 ки
лограма живо тегло.

средства и че де-банка. Очаква се останали ни
Републи- йствува па самоиздържка. 

фонд за насър- (Средният
те да обезпечи га да се изостри отговор

ността и при едните п прп 
другите. Защото целта е 
една и съща-чрез подобря

миналогоди-канският 
чаване
изостаналите краища. Той 
все още не се изказа. Без 
оглед
да даде зелен сигнал 
плануваното 
все не може да

шен личен доход е около 
300 хиляди динара). Това

наразвитието

е една от главните лричи 
пи защо нейните специа 
листи нс оказват услуги 
йа животновъдите в отда 
лечените села. Кадри има,

ване па расовия състав да 
сс подобри животновъдст
вото и ефектите му.

тойочакваче се
за- Тогава телците ги да

дох по 1200 динара за кн Естествено сега, след ре 
на „Налре-

нзграждане В. Б. организация 
дък” с останалите две ос
новни организации в една

започне.

ПОЛЕЗНА ИНИЦИАТИВАБАНСКИ ДОЛ И ПЛАНИНИЦА трудова организация, кое 
то е крачка напред в до 
блнжване на организаци
ята до потребителите, със 
тбяннето ще се подобри. 
Впрочем, това вече се и 

• осъществява. Изкупвате
лните блокове се изпла-

Сказки по селатаМЕСТНО САМООБЛАГАНЕ ЗА ПЪТ
„Кооперапт" и писпскцн 

селскостопанско
за отглеждането на разни 
н чр.

Ще имат възможност и 
да научат малко повече за 
употребата на пестициди- 
селскостоги\нск и култу р 1 д 
те п др. защитни средст
ва, чисто приложение че
сто сами не са в състоя-

Лометра.
Инак пътят Жеяюша — 

Бански дол (преди и до 
Погалеше), дълги години е 
позабравен и ,се намира в 

След
прокарването па пътя По 

— Погановски ма- 
този път беше ло-

Две малки бурелски се-
ла в Димитровградска об
щипа, Бански дол и 
ниница, са решили да ра
здвижат голяма акция

заведат мест-

ята по 
производство в Димитров 
градска община оргшшзн 
рат тези дии сказки 
селата, на крито спецпв- 

епйциа-

Пла-
ио. Ре

окаяно състояние. щат и в селските, магази
ни пли пък да си вземат 

за тях. В
шили са да

самооблагане, в срок 
години, за лоправ- 

Желюша —

листи-агрономи,
листи-животиовъди и др,
ще изнесат полезни за се 
ЛСКОСТОПа! 1СКИТС про! 13110
дители сказки из областта.

но ганово съответна стока 
ТО ,.Босилеград” подчертаот пет пастир, 

чти занемарен, а жители
те на Планимица и БаН- 

почтМ

ние да тълкуват.
Все по-голямата механи ват, че и занапред в това 

отношение ще се взима!
, не са

ка на пътя 
Плаииница — Бански дол.

15% о т зацня иа селското.стопан
ство също търси По-тясно' ■ съответни решения 
съдействие иа специално- мо по въпроса на изпла

щането, но -и но въпроса 
за взаимното сътрудниче- 

еъс селскостопанским. я.

С внасянето на 
кадастралния доход и с 
обезпечаването на - средс г- 

източници, се 
бъдат обезпече- 

Яеобходимите средства 
за поправка на пътя 
дължима от десетина

иа селскостопанското про 
изводство. Производители, 

възможност
ски дом останаха 
откъснати от центъра 
общината, Димитровград. 
С настоящата акция сс 

този важен кому

на
те ще имат 
значи да чуят за иай-съй- 
ремешште постижения в 
областта ма селското сто
панство, полезни съвети

зарад правилнататитс,
употреба на машините и 
осуетяването на разпи въ
зможни повреди. М. А.

ва от други 
очаква да очаква

налей проблем да сс раз-м. л.
ство
те производители.ни

ма
ренти.ки
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Î ____________ УСПЕХИ НА ГОРАНИ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

зд Срел най-добрите в Републиката
КРШГафВШ ■кк. ’ Според постигнатите рс „Сточар" на 3 хектара го- „Ьрозия

зултати и залесяването пр рн_ Изтсклата година, предвидено
ез 1988 година - Горани- През изтеклата « травенц и
те в Димитровградска об- от запланирани - чите/шо по-големи площи,
щипа са се наредили ср- метра са построен Освен с борови фидан-
сд най-добрите в Социали ломстра горски пътища. ки'през 1988 година са би
етическата република Сър пп ОЗЕЛЕНЯВА ли създадени и пови ака-
бия. Преди всичко, залссе АКЦИИ ПО ЛЕШ циеии гори на площ от
пи са множество голини, НЬ НА‘■ПЛОЩИ ^ ^ ^ които е за-.

немислимо и без лесила „Ерог.ия • 
и озелепява-

билос плана е
да бъДДТ за- 

знаСГД“ озегленени
По повод 40-годшшшната на печата на бъл- 

Югославня и ЗО-годншнн- 
вестник „Братство”, редакцията на в-к 

„Братство” в рубриката КАКВО ПИШЕШЕ БРАТ
СТВО ще вн предава материали за отделни съби
тия и случки, помествани в първите броеве 
вестника.

гарската народност в 
ната на

I

па
почистени деградирани и 

изоставащи родата е 
затревявана 
не на площите.

И в тази насока в Ди
митровградска община са 
осъществени, добри резул 

Горамита са затреви 
от 10 хектара.

и голини отподкастрени 
то в развитието млади го 
ри. През изтеклата година

Залесени с»1 
82,33 хектара; като млади 
те горани са залесили 62 
Горското стопанство_ оДО 
и „Сточар” — 14,63 хек-

)ДИМИТРОВГРАДСКО
БОСИЛЕГРАДСКА ХРОНИКА пасъщо сс с наложила 

300 хектара залесяването 
да бъде повторено, 
като поради продължите 
лпата суша, фиданките не

БОСИЛЕГРАД
Преди два месеца се взеха мерки за построй

ка далековод до града. Капацитетът па
35 000 кв. Направен е про

ектоплан и разгледан от колегиума на Електро- 
стопанството на СР Сърбия-

С изграждането на далековода ще се уско
ри развитието на комуната. На първо място ще 
бъде от полза за развитието на съществуващите 
мини в тоя край-

За тази Цел Изпълнителното вече на НР Сър 
бия даде 199 милиона динара.

тъй тарае М. А.татм. 
ли площтозика

далековод ще бъде са се хванали.
Ето и някои конкретни 

данни, за активността по. 
залесяването и 
то па горите в Димитров-' 
градска община, кои го по 
лучихме от инспектора по 
селско и горско стопанс
тво при Общинската ску
пщина Йордан Мармнков.

През 1988 година в об
щината са залесени 82 хе 
ктара, от които горската 
сскция е организирала за 
лесяванс ма 5,70 хектара, 
„Сточар” на 14,63 хекта
ра, а гораните — са зале 
сили площ от 62 хектара. 
Останалите 103,67 хектара 
от заплануваните 156 хек
тара вероятно ще бъдат 
залесени в настоящата го 
дина.

ДИМИТРОВГРАД

СТАГНИРА ЖИЛИЩНоТО 
СТРОИТЕЛСТВО

опазваме-

Това ещио строителство, 
задача на Самоуправител-

Докато през 1983-84 го
дина в Димитровград 
обезпечавани и до 30 стро 

1988 го

са
ПЕТЪРЛАШ ната общност за жилищ

на и комунална дейност. 
От друга страна възмож
ностите на хората сами да 
си строят къщи са все по- 
малки, понеже, вече 
ма кредити от банката, а 
личните доходи не могат

Дружеството на жените в селото взема дей- 
но участие в съревнованието за казано в чест на 
40-годишнината на СЮК и Синдиката. Жените се 
интересуват за материалите от VII конгрес и ре- 

докладите, които се изнасят

ителни парцели в 
дима са обезпечени само 
десет. В крайградските 
селища малко повече — 
15. Изобщо за частно ст
роителство не е по-добро 
положението в обществе
ния сектор, където в мо
мента се строи жилищно- 
делова
„Маршал Тпто”,

довно посещават 
във връзка с Конгреса.

гоиндол
В чест на 40-годишнината на СЮК низовите

ня-

да следят йените на стро
ителния материал. И не 
само на него. Докато до 
началото на тази голина

съревнованието иорганизации в селото приеха 
решиха най-важна акция да бъде електрифици
ране на селото. Формиран е комитет, който ще

сграда на улица 
веднага

се грижи за провеждане на тая важна-акция.
При план да се извър- 

залесяване
БОСИЛЕГРАД

Развитието на училищната мрежа в Босилег- 
радско даде възможност да се обхванат всички 
деца. В Босилеградска община има пет основни 
училища, 18 самостоятелни четирикласни у-ща 
с 2665 ученика.

В тия. училища се пристъпва към реформа. 
Отварят се работилници и ученически коопера
ции. Кооперацията на учениците в Босилеград 

4 има 350 -члена. Останалите форми на вънучилищ 
,на работа също така допълват образованието на 
учащите се.

ши повторно 
на 333,7 хектара — през 
изтеклата година са зале-’
сени общо 301 хектара.
От тези площи — горани- . V ^^ 4 . ^
те са залесили 4,50 хекта- ^ М ^ 1. ^ * ч *'
-- горското стопанство ** *
— 150, „Сточар” — 131 хе 
ктар и „Ерозия” от Ниш
— 15 хектара.

ра,

„Братство” от 15 юни 1959 г. ДА СЕ ПАЗЯТ СЪЗДАДЕ 
НИТЕ ГОРИ

В Димитровградска об
щина наред със създава- ч 

- нето на нови гори —*- се 
води сметка и за създаде 
ните. Така например, пр
ез изтеклата година е из
вършено „уреждаме” на 
около 100 хектара гори.
В тази акция „Сточар” е 
почистил 30,67 хектара го 
ри, младите горани 100 хе 
ктара, макар че е било за 

За доизграждането на планирано с тази акция 
обекта са изразходвани да бъдат обхванати 230 хе 
320 милиона динара, а. за ктара гори. Също е извъ- 
техническото обзавежда- ршено и мелиорисване на 
не на новите помещения 
още 150 милйона динара.
От целокупните тези сред 
ства десет на сто обезпе
чи бившата общинска 
СОИ за здравна защита, 
междуобщинската СОИ за

В ЗДРАВНИЯ ДОМ В БОСИЛЕГРАД Димитровград

НОВИ ПОМЕЩЕНИЯ до поща'^д. В нея ще има 
24 апартмента и помеще
ния за супермаркет, как- 
то и делови помещсния за

за уреждане на един ква 
дратен метър строителна 
площ са били необходими 
1290 динара, от Нова го
дина са необходими 4300 
динара. Ако към това 
добавят многобройните та 
кси и други разноски то-

С доизграждането на обекта са решени два въпро
са: вместо равния сега е сложен стърмен покрив и са 
получени 350 мг ползваема площ. За целта са израз
ходвани' 320 милиона динара.

застрахователната 
низация „Дунав". Запла
нувано е тази година да 
започне

орга-
се

изграждане 
още една сграда на 
ла между улиците „Мар 
шал
За квартири 
совави митницата, железо

на
тава една строителна пар
цела от 400 м2 ще струва и 
до 10’ милиона динара. И 
най-често се продава чрез 
публичен търг което още

деградирани гори на площ пътната организация и ре повече поскъпва парцели- 
от 13,90 хектара. Горско- публиканският Секрета- те. Затова 
то стопанство само е из- Риат на вътрешни рабо-

а от делови помеще- 
настоящата година ния се нуждаят частните 

търговци. Единствен 
блем е изселването на

ъгъ-
Тези дни приключи до

изграждането на Здрав
ния Д°м в Босилеград, с 
което начинание се съз
даде възможност за полу
чаване на 35Р м2 нови по
мещения. Директорът на 
това здравно ведомтетво 
д-р Крум Накев казва, че- 
в тях ще бъдат поместени 
общият стационар и роди 
лният дом (общо 25 лег
ла), които служби досега 
бяха в несъответни поме- , I 
щения.

Тито” и „Нишава”.
са заинтере-

разрешения за 
строеж се издават много 
повече в крайградските се 
лища, където все още не 
се плащат всички облага
ния както в града и поне 
отначало изграждането на 
къща е по-евтино. Може 
би това е причината, че 
засега са обезпечени само 
5 Свободни 
улица „ЮНА” и 8 в „Се
лище'”. .

ти,вършило милиорисването, 
но за
са останали да се мелио- 
рисат още 2,10 хектара 
гори.

Просветление ’ и прореж 
дане е извършено на око 
ло 11 хектара, от които го 
рското стопанство е извъ 
ршило просветление и про 
реждане на около 8

про 
жи

вущите в частните къщи, 
които трябва да се бут
нат.

здравна защита във Вра
ня, а-останалите Републи
канската СОИ за здравна Евидентно е, че мина

лата и таЗи година не се 
обезпечават 

и парцели 'за

защита. парцели на
достатъчно 

частно жили-В. Б.
А. Т.
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7 . ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА В ТО „ДИМИТРОВГРАД"

По-бързо да се решават 

жизнените проблеми
*

Съюзът на Социалисти
ческата младейс в .най-го'--

— Активно ще се вхлю 
чим, както и досега, във 
всички акции/ конто ор
ганизира Общинската кон 
ференция на Съюза па со 
циалистическата младеж 
в Димитровградска общи-

лямата трудова организа
ция-в Димитровградска ор 

„Димитровг- 
но-дейните

щипа и — 
рад” с сред 
младежки организации в 
града. 'Активно се включ
ва във всички акции 'кон

на.
9 Акции на спортно по

ле?то се водят в трудовата 
организация 13 борбата за 
повече и по-качествено .пр 
омзводство, съдействува 
в дейността.- ма обществе
но-политическите органи*, 
еации п пр. Както и вся-

— В това отношение 
имаме добри активности. 
Главен организатор на съ
щите’ е комисията за спо
рт и рекреация, която ра 
боти дейно.

Зоран Тасев

— Вършим подготовка:са година, и през насто
ящата, в „Димйтронгра Г' 
сс води п акция „Млад годишнината 
работник — самоуправп- 
трел".

за озиаменуването на 30- М. А.
от създава

нето ма „Димитровград".
Именно младежката орга
низация ще трябва да из
несе голям дял от подго
товката за този голям юби

„БРИГАДИРСКО ЛЯТО 89"

Конкурс за трасета
Комисията на Конференцията на Съюза на 

социалистическата младеж в Югославия е полу
чила предложения 34 акции в настоящата годи
на да бъдат съюзни.

Тези дни всички предложения ще бъдат изда 
дени в отделна книжка, в която за всяка предло
жена акцля ще бъдат посочени най-необходими
те данни: каква е работата, какви са бригадир
ските станове, смените, условията за забава и 
развлечение ...

Въз основа на изнесените данни и след обсъ
ждане на направените предложения, ще бъдат 
определени съюзните бригадирски акции. За 
ония, за които не стигнат достатъчно заявки — 
няма да се организират.

I
— Да, тази акция може 

би най-добре се води г; 
„Димитровград" в цялата лей. -
община. Оказва се резул- . - в Други акции? 
татна. Стимулира към по- Очакваме да видим
добро производство — каз 
за Зоран ТАСЕВ, предсе
дател

кои съюзни акции ще има, 
за да се включим и ние 
в тях.

9 Акции от местен чара 
ктер?

— Засега планираме да 
уредим фабричнмя двор 
па „Димитоопград . ,
® Още?

на младежката ор
ганизация в този трудов 
колектив.

9 Доволни ли сте от 
положението на младите в 

. обществото изобщо?
— Младежта иска да бъ 

де по-пълно включена в 
разрешаването на всички 
жизнени въпроси.. Затова, 
занапред очаква на този 
въпрос да се обърне по- 
голямо внимание.

9 Какви акции планира

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ

СРВ конкурса ще участвуват 12 акции от 
Сърбия, 7 от СР Хърватско, 5 от СР Босна и Хер
цеговина, по 4 от СР Словения и САП Войводина 
и по 1 от СР Македония и от САП Косово.

Само от СР Черна гора не е предложено ор
ганизиране на съюзна младежка трудова акция-

Един кавал ридае
те?

Пак е пролет.
Сливите цъфтят 

по старому.
Тополите са сенчести като някога. 
Щурците пеят в захлас старата си песен.

ОТ МЛАДЕЖКАТА АКТИВНОСТ В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ЦЕНТЪР В БОСИ 
ЛЕГРАД

успех■
По уви,
пътникът заминал 

по вчера
в далечния град ч 
пепелта от огнището на детството 

му причинява боцка,

един въпрос отнасящ сс 
I п,з 111 пате; I н о-об разо на 

телпия процес не се реша 
на без да бъде предмет па 
обсъждаме пред първична 
та пи младежка организа
ция. При тона успехът ип' 
е’па лице 
Цветков.

За отбелязано е, че тук 
ц другарските отношения 
са па сравнително добро 
равнище. И това другар
ството в правия смисъл па 
думата. А онези които би
ват критикувани, критика 

'та приемат като поправи
телна мерки, а ме като 
критиЗерство — другарст
во което ги сплотява, във 
всички активности.

председателя на тази мла 
дежка организация, 
ца Цветков?

— Пито едно заседание, 
а провеждаме ги редовно, 

мине без да разисква
ме за успеха ,и поведени
ето. При това отделно впи 
мание посвещаваме върху, 
цоведелисто' и ученето 
онези ученици, 
казват слаб успех. Откро 

без какното и да

Че наистина, със съвку 
ината си активност Иии- домла-

по-дежката организация, 
край другото, може пря- 

върху об-
красиорсчив

ко да влияе и димна сянка, 
глуха бетонна линия

прилив ма спомени. 
В душата му самотен 

кавал ридае!.
Тъжна песен— 
посей за любов

и раздяла
любовна мъка п носталгия, 
носталгия

псщия успех 
пример е успеха през пъ

па наето подчерта*
рвото полугодие 
ящата учебна година на 

икономическа на
грети клас 
насока, в Средношколския 

център

които ПО-

образояателсн 
„Иван Карай впия" в 
силеград. В този клас не 
само успеха, но и дисци
плината с на

Бо- вспо и 
С стесняване търсим прй- 

това. Ведно ичините за 
другарски и откровено ра 
зговараме как да им 
могпем. Лично мисля, че 

критика

по далечна пролет
завидно рав буйна младостпо- I п бащина къгца.нище.

Сдругарската 
най-добър начин за прео
доляването на кризата, в 

попадне отделен уч 
С други думи, пито

младе
нци яе

Как първичната 
жка организация 
върху успеха на ученици 
те бе въпрос с който те
зи дни се отнесохме

Радко СТОЯНЧОВ

КОЯТО
епик

М. Я.
ДО
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ДИМИТРОВГРАД
СТО ГОДИНИ ТЕАТЪР вНА НАГРАДАТА „ИЛЙ-ФОРСКИ СТАНА ЛАУРЕАТ Самодейци но професи

онално равнище
ДРАГОСЛАВ МАНИЧ — 
СКЪПИЯТ УЧИТЕЛ”

Заслужено признание питс пиесиостаналите, наг 
които пие подготвяме са 
МНОГО по-добри от пирот- 

иапример,

Сред жените, членки па 
самодейния театър „Хри
сто
град, от средното поколс 
мие, челно място бел кон- 

Николин-

Лужиица с 
Твое вдъхновение и неиз
черпаем извор за творче
ство?

Вее пак,нто обществото плаща да 
развиват живота в общи
ната. Прикачвали' са

етикети. Все пак

Драгослав Маннч — Фо- 
рскн, просветен деец от 
Бабушнишко, е 
па нашите 
злободиевкнте в „Майчин 
рабущ”, 
като Тодор Лужничкн. Тс 
зн дни стана лауреат на 

, югославската награда за 
просветни работници,

„Нан-скъпп-

Ботев" в Димитров- геап.рСКИя 
макар че в него са про- 

апгажирани
миизвестен 

читатели по фесионално 
всички артисти

Казвам това, защо-

различнн 
— отстоявах. Вярвам, че

заемакурейния
ка Ганчева.

Ако не се зачитат уче
ническите пиеси, активен 

Ганчева

и постано
— Лужница' ми е твър

де мида. Мисля, че за нея 
без

времето, като строг и пра 
ВДИВ СЪДНИК,
КОЙ е
бил себичен, а кой 6 ра
ботил за общото добро, а 
код само за себе сп.

вчи к,
то работя в Пирот и че-

възможност да
конто подписва

ще каже 
имал право, кой е съм направил доста, 

да се щадя, отричайки се 
неща. Но Бабу-

сто имам 
ги гледам.член па театъра

1968—69 година. Отстава
тогава до днес трае една 
успешна театрална карис-

от много 
шпица 
това 
името

харесва?
харесва

пз- — Какво нс ти 
— Хич не ми 

отношението към театъра 
заети в Центъ-

пикога пе пожела 
да признае. Призиа- 

дойдс от Белград. 
И още едни факт: в Бел
град отивам на свои раз
носки, а това' свидетелст- 
вува най-краспоречиво 
отношението им към мен.

вестна като 
ят учител”. Наградата е 
повод да побеседваме с па някои

ра за култура, които
нещата би тря- 

повече да 
това заинтересо

какво го вълнува, понего:
радва, но едновременно и 
огорчава.

— Неофициално узнах,
па

за бвало много
бъдат за 
вани. 
сме
обра ние. това

'*-л6 от обич, а

че за тази награда са ме 
мои бивши

че ниеТе считат,
предложили 
ученици. Това предложе
ние ме повече зарадва,, от у 
колкото самото призна
ние „Най-скъпият учител”. 
Учениците са били и пър

длъжни да играем, а 
рабо-

Плановете за в бъде
ще?

нетим
че сме длъжни.— Искам да издада „Ре 

чиик ма лужмишкия го
вор”, няколко книги раз 
казич11 иовелц, хуморески. 
Желанието ми.е да имам 
спокойна работа в учили 
щиата библиотека иа ос
новното училище, както и 
спокоен живот на село. 
Надеждата? Надявам се, 
че ще получа и Буковата 
наградата, която без изли 
шна скромност, отдавна 
заслужавам. Издал съм 
седем книги, предимно на 
родно творчество. А това 
в днешните напрегнати и 
потребителски дни съвсем 
не е леко.

По-конкретно?вите ми сътрудници в съ
бирането на народното 
творчество в Лужница. 
Чрез тях „умножавах” се
бе си и своя мироглед.

Инак акцията „Най-скъ
пият учител” следя от не 
*йното начало, когато пре 
ди 15 години е раздвиже
на. Тя сега има югослав
ски характер, което е осо 
бено добро в сегашната 
епоха на делби и разде
ляне. Тя е полезна и ка
то насърчение на просвет 
ните работници да отсто
ят в своята изключител
но важна работа, която 
никога не е съответно би 
ла призната и материално 
възнаградена.

Искам да кажа, че все
ки писател е научил от 
някого да пише първите 
букви. Всеки учен някой 
е научил да пише числа
та. Този някой е учител
ят. Тъкмо просветните ра 
ботници са решаващият 
субект „във формирането 
на човешката личност. За
това това признание прие 
мам като признание за 
многобройните учители в 
Лужница, които предан- 
но, с любов и всеотдайно 
работят на просветното 
поле.

На въпроса, получавал 
ли е досега признания, той 
сподели:

— Досега не съм полу
чавал никакво признание 
за своята работа в учеб
ното дело и обществото. 
Но зная, че други са по
лучавали някакви ордени 
и ленти според ключ. В 
своята среда не съм имал 
подкрепа никаква подкре-. 
па за своята работа в учи 
лището и извън него. На 
против! Пречели са ми в 
работата тъкмо . онези, ко

хигиена-— Кс\’кретно,
сцената. Ако ние за% та на

плянковците трябва да 
по два или три

И. Раичева
проведем
часа в репетиция
ната, а тя е пълна с прах 
и боклук....! Или пък га 

инак

— Докога?
— Докато не почна да 

забравям текстовете! На
ли знаеш, „дала баба ас- 
пру да се хване у оро- 
то”... а сега няма пари, 
за които бих се пуснала 
от това хоро.

— Какво най-много ти 
харесва в театъра?

— Професионалното ра 
впнще на самодейците от 
наш11я театър. Без да ла 
ская на себе си и

на сне
Драгослав Манич е ро

ден през 1936 година в с. 
Радошевац. Любовта към 
народната мъдрост наслед 
вява от баща си Влади
слав и майка си Милица. 
Дарбата му да забелязва 
стойностите на народното 
творчество пръв забеляз
ва проф. Вукоман Джако 
вич. Първият труд, който 
е публикувал още като ст 
удент е бил анализът на 
народната песен „Болен 
Дойчин", който влиза с 
наръченици и методите за 
обучение по литература. 
Полувисшето педагогиче
ско училище завършва пр 
ез 1960 година в Ниш. 
Учителствува Николчево 
(край Зайчар), в Пирот, в 
Кална, край Княжевац и 
е Бабушница.

рдеробна стая- И 
малкото а скъпи костю
ми, са безразборно разх
върляни на пода. И нико 

нищо! Да не говорим, 
че до там едва може да се 
дойде от разни предмети. 
Все пак нашата обич към 
театъра е по-гол яма от 

отношение 
заети в Центъ-

му

несъвестното 
на някоиСт. Николов на
ра.

— Твои любими артис
ти?Спомен — Покойният чичо Ис- 
татко Станулов, Ангел Ге 
оргиев, Ица Попов, Вене
та Петрова, Колица Ран- 
гепова...

— Наградите и призна
нията?

— Първа награда за же 
нека роля на републикан 
скня преглед в Смедерев- 
ска Паланка през 1979 го 
дина, втора награда 
регионалния преглед същ 
ата година, 
награда на републиканск
ия преглед през 1987 го 
дина. Дипломи и похвали 
да не споменавам.

-- Стогодишният К>бн-
лей?

На Свободаи Николов —
моят другар от студентските дни

СПИ другарю, спи спокойно 
със чест пазя твойте думи, 
записани във сърцето — 
пронизват ме като куршуми!

Издал е следните кни
ги: „Антология на лужни- 
шки народни песни” 
(1974), „Печалбари” (1974), 
„От ученическите дневни-

ДЪЛГУВАМ ти една песен, 
една песен от сърце, 
написах я тази есен 
по зъбатото слънце! на

ци” (1976), Лужиишкото 
наследство” СпециалнаИмахме студентска стая) 

сърца топли като жар, 
в работата всичко беше 
без срокове и календар!

народно 
(1980), „Есен на живота” 
(1983), „Самуване” (1986) и 
„На огнището” драма-
(1986). Публикувал е в ра СТУДЕНТСКИ се живеейге, 

сън ни беше пролетта, 
родна къща и семейство — 
книгата и — любовта.

злични списания разкази, 
стихове, хуморески. За не 
говите книги в печата са 
излезли около 50 отзиви. 
Разказите „Белег" и „Кук- 

~ла” са спечелили първи 
награди на литературни 

. конкурси.

— Щастлива съм, че тъ
кмо тази година пграя в 
„Клаустрофобична 
дия”, с която ознаменувах 
ме юбилея. ,Нещо, с кое
то се гордея- А трябва да 
се гордее и нашият град!

коме-СПИ другарю, спи спокойно, 
-пролетта ще ти се върне 
и със всичката си сила 
твойта къща ще прегърне!/

Александър ДЪНКОВ
“7--------

А. Т.
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СРЕЩА С ЕДИН ОТ ПО-ДИСЦИПЛИНИРАНИТЕ ФУТ 
БОЛИСТИ НА „МЛАДОСТ”Шизическз култура „С/г ПОДГОТОВКА НА ДИМИ 

ТРОВГРАДСКИТЕ АТЛЕ 
ТИЦИ В МЕДУЛИН

Неговото време идваШанс да се научи много
Атлетиците на „Желез

ничар" в Димитровград и 
през зимата не прекъсна
ха с подготовката би. Тези 
дни група атлетици. зами- 
наха на зимни подготовки

Винаги' е приятно да се 
разговаря с него. Насмея- . добре съдействува с В. 
мото му винаги лице нав- Тасев,. Р. Захариев и В. За 
лича събеседника за разго хариев. А 
вор. Разбира се най-много два, че образец му е трс- 
обича да „часка" за фут- иьорът Георги Георгиев, 
бола, за „Младост", за 
възможностите му в по-ви „Младост", през изтеклия 
сши ранг на състезания, есенен полусезон . и реал- 
за белградски Партизан",. ,ните му възможности през 
чийто е симпатизьор... ЙО настъпващия 
РДАН ГРИГОРОВ, един от Григоров 
младите и талантливи фу- не съм доволен от есен- 
тболисти на „Младост" от ното клисиране. Обаче по- 
Босилеград, е такъв — оби ради повече за нас благо- 
ча футбола и просто ка- приятни 
зано футболната игра му смятам, че крайното ни 
прави задоволствие. Играе класиране ще бъде равно 
за първия отбор вече две на успех — т. е. ще успе- 
сезоии. Преди това играе- ем да се класираме и да 
ш<? . за юношеския отбор, спечели^ право да се със- 
Специалност му е игра в тезаваме в по-висш ранг.

Наш най-голям конкурент 
ще бъде търговищкия от- 

, ■ бор „Пчиня". И още не
що. Смятам, че през про
летния полусезон и аз ще

Казва, че в играта най-
Миналата година има тре
ти резултат в Сърбия 
бягане на 600 

Юлия Каменова, 
рка, родена 1976

на състава на СР Сърбия 
и Ненад Петров, пионер, 
роден 1975 година, състе
заващ се в бягане на 800 
и 1 500

в
помалко изнена-метра.

пионе-
година, 

също член на щафетата 
на 4x400 м, а бяга и 
800

метра.
В. Медулин, 

подготвят атлетици от. ця 
лата'страна, под контрол 
на най-известни атлетичес 
ки треньори у нас, дими
тровградските 
ще имат възможност мно-

Инак, за пласмента накъдето сев спортния Център Меду
лин, където се на

подготвят 
и други атлетици от Соци 

република

метра. Миналата годи 
на най-добър резултат й 
е — йетвърто място в СР 
Сърбия на 600 

Пеги Гюрова, пионерка, 
родена през 1976 година,

алистическа 
Сърбия- Заминаха четири
ма атлетици,

пролетен, 
казва: — Личнометра. атлетици

водени- 
треньора Александър Мар 
ков, тъй като останалите 
двама, поради учебни за
нятия, не можаха да от
пътуват. Ето и кратки 
дения за димитровградски

от
го да научат. С тях' ще 
работи Александар Пегро- 
вич, съюзен треньор, под 
чийто надзор работят и 
другите треньори. Там 
имат възможност и най- 
младите .недостатъчно опи

четвърти член на щафета
та 4x400 м. Състезава 
и в бягане на 400

обстоятелства,се
метра с

све препятствия (има втори 
резултат в СР Сърбия) 
година, (в скок на висо- 

пио- чина) трета на съюзно съ 
нерка, родена 1975 годи- стезание в пионерки със. 
нц. Състезава се в щафе- 145 см. ГЦафетата на 
та 4x400 м и в бягане на 4x400 м държи пионерски 
300 метра, индивидуално. рекорд в СР Сърбия (мла 
В 1988 година е постигна- дша възраст). Гюрова е

член и на състава на СР 
Сърбия.

От атлетиците — в Ме-

в
те атлетици.

Душица Деянова, тни -състезатели да нау
чат много и по-нататък да 
напредват в развитието
си.

Средства за подготовка 
на атлетиЦите на „Желез
ничар" от Димитровград е 
обезпечила СОФК-а, дока- 
то безплатен превоз са 
обезпечили Югославски
те железници.

ла второ време в СР Сър
бия.

Даниела Еленкова, пио-
заиграя така, както и оча 
кват любителите на футбо 
ла от подчерта
този не само преспекти- 
вен. но и твърде дисцнпли 
ниран Футболист на „Мла 
лост". За него и треньорът 
Геоогиев казва, че е съе
динил таланта и диспипли 
ната и затова няма да 
бъде. прекалено ако се ка- 

защитата. Интервенциите же. че Григоров е един 
му пред своя гол, са твъ- всред онези млади и та- 
рде успешни. Затова вра- лантливи футболисти, чие 
тарят Гонев, а и другите, то време настъпва.

менедулин' заминаха: Ивица 
Иванов, също пионер, съ
стезаващ се в бягане на 
100 и 400

нерка, родена също през 
1975 година; също член на 
щафетата 4x400 м и инди 
видуално на 1 500 Д. Ставрозметра. метра -— член

ОТ ГОДИШНОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СКУПЩИНАТА НА 
„А. БАЛКАНСКИ" В ДИМИТРОВГРАД Йордан Григоров

ранг на състезание.
Имаше и самокритичес- 

Ки изказвания, но ка+о ос 
новна нишка се провлича 
ше изводът, че е необхо
димо да се направят мно
го по-големи усилия, 
да се постигат 
по-добри резултати.

Отделно беше отдадено 
признание на председате
ля на клуба Димитров ко 
йто беше .преизбран, из
брано и ново председател
ство от 15 души. Похва
лена беше п СОФК-а в Ди 
ммгровград, която праве
ше големи усилия за фи
нансова консолидация па 
„А. Балкански".

Можеше и по-добре
В петък, на 27 януари 

тази година в залата на 
Общинската скупщина в 
Димитровград се проведе 
редовно годишно-отчетно 
събрание на скупщината 
на „Асен Балкански". В 
присъствието на гол я-ч

В разискванията беше 
изнесено, че резултатите, 
които клубът е постигнал 
през изтеклата година не 
са най-добри, защото спо
ред качеството на състава 
на отбора, е трябвало да 
бъдат по-добри. Също та- 

трябва 
но да се подобри матери 
алната база, тъй като че
сто се с случвало да педо 
стигат средства за разни 
активности, 
включването па същсству 
ващите три селекции на 
,А- Балкански" в по-висш

мс рядко казват, че имат 
по-гол яма сигурност кога- 
го пред 
Но въпреки, че в играта 
има

М. Я.за
тях е Григоров.занапред

Обява
защитни 

не рядко умее да напра
ви и по и я кой излет към 
вратата на съперника, да 
направи някоя фннта, с 
която и измами аплодис
менти па любителите на 
футбола.

задачи,
Продавам къща с дво 

рно място от 550 квад
ратни метра в Димит
ровград. За справки се 
отнесете до Коля Нико 
лте . гел.

и 6? -5?.? V, о- Тг ЦНДОЛ.

съществеброй делегати, гости и лю 
бители

ка
футболнияна

спорт в общината, актив
ни играчи, председателят 
на клуба Йордан Димит
ров изнесе доклад за досе 
гашнатй работа на клуба 

зада-

019
“1

както п за

РАБОТНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА ТО „ИЦЕКС— 
СТОЧАР" В ДИМИТРОВГРАД ПУБЛИКУВАи за предстоящите

чи.
Комисията за награди 

п признания при „А. Бал
кански" присъди родина

КонкурсДИМИТРОВГРАД
ла избиране наДа помогнем стрелковия спорт

са И резултатите на „Гра 
ничар” макар че трени
рат с лоши реквизити.

На нризина на дружес
твото за спорт и рекреа- 

сс отзоваха само пя
на сд

обито съб- 
недостита. За 

би било добре ако 
организации и 

ма които

признания за развитието 
па футболпия спорт и Дн 

община.
1. РЪКОВОДИТЕЛ НА СТОПАНСКО-СЧЕТОВОДС 
ТВЕНИя СЕКТОР НА ТО „И НЕКС—СТОЧАР” В 
Димитровград
Условия: Свършено пиеше училище, икономиче
ски отдел, е две години трудов опит на ръковод
ни постове. Необходимо е и досегашната си рабо 
та кандидатите да еа проявили определение

дружество-Неотдавна мптрошрадска 
Признания получиха: „Ба 
лкап-Компас" в Димитров

го за спорт и рскрсация 
в Димитровград отправи 
призив за сцмопожертвова 
ния за набавка на спорт
ни реквизити по спортна 

Именно, и пок-

град, „Компас" — Югоела 
пия, Любляна, СОСГГ „Ти
гър" — ТО „Димитров
град", ГГетър Ставров, 
член па Председателство
то ма „Асен Балкански". 
За най-добра секция 
провъзгласен младежкият 
състав па „А. Балкански"/ 
който спечели първо мяс
то и купата в своята ка- 
тбгория-

Подготовката за пролет
ния дял ма първенството 
ще започне в началото ма 
февруари.

заЦИя
колко организации развитие па самоуправителиите отношения, как-

каче-стрслба. 
рай това, 1 че • Димитровг
рад има хубава зала за 
стрелба, няма съответни 

писто-

ружепи# труд, 
раната сума 
това

то и. да притежават морално-политически
ства. ч •

Покрай .другите условия, кандидатите тряб
ва да изпълняват и условията‘от член 511 

.Закона за сдружения труд.
Избирането става иа период

беше иатрудовите 
отделIIи лица, 
стрелковият спорт им е 
при сърце се озоват.

реквизити: пушки,
но си служи 
които не мо* 

постигат добри

лети и др. 
със стари, с 
гат да се . 
резултати.

Добре е известно и то
ва, че на Олимпиадата 
Сеул Ружица Алексова, 
която спечели 
медал, пътува с чужд пи 
столет, а и сега, известни,

от четири ГО
ДИНИ.

Койкурсът е открит 15 дни след публикува
нето му в дневния печат. Заявления с необходи
мите документи се изпращат до ТО „ИНЕКС 
Сточар", Димитровград, ул. Маршал Тито.№ С59. 

Непълни и закъснели молби няма да се .взп-

Сумитс се внасят ,|а 
следната джиро-сметка:

„ 62802-678-705 при Служба
та за обществено 
дство в .Димитровград.

счетово-

сребърен мат в предвид.
Д. СтавровМ. Л.
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* сати0а * забава
МОЛЯ БЕЗ ДОКАЧЕНИЕЗЛОБОДНЕВКА

V-!»V.

Истннскн шанс Правилно
ориентирани И ДО ОНИЯ СВ6Т

тешко се стиза
Не, аз наистина не разбирам някои наши 

видни партийни дейци! Не позволяват да се 
което вече е действителност. Между местните общности па 

територията па Димитровградско 
са проведени 

па кап-

въведе нещо,
Ето например многопартийната система у пас 
е действителност, известна и на безпартийни
те. Пък и тия партийни дейци все по-често 
признават, че в рамките на Партията започ
ват да действуват повече национални партии. 
Не само в национално, по и в класово отно
шение Партията е многопартийна. Тъй като

община, в които 
събрания за предлагане 
дидатп за член па П редседателс- 

СФРЮ от СР Сърбия» децатаИзокаше ме преди иекой Дъи 
телинонат. Ли са и ние по села/а /ук 

Кажу, дойди
йе сват Мирча, па йс ред да га и ти

си пат

твото па 
е и село Верзар. Събранието е 
проведено по протокол. В него па 
края пише: , „Жителите па село 
Верзар дават пълна подкрепа па

по татетам уведомо тсливон. 
умрел
изпратиш до 
ока
до па аутобусат, та у град. Първо огидо при 
бай Мирчу, запали му свечу, Бог да му ду- 
шу прости, и мислено да не идем нагоре до 
гробищата, ама забраше ме и мойти и гье- 
говити синове: айде Маичо, нема смисал на-

националният аспект е компетеиння на наци
оналните лидери, аз си вменявам в дълг кла
совия аспект.

„Оьлнчсв брег". Тека 
гробищата. Ли туя зиму нема снег се-всеки кандидат,! когото предложи 

Общинският синдикален съвет и 
Общинската конференция па Со
циалистически я съюз".

Очевидно с че са правилно ор-

Първичната партийна организация в моя
та трудова организация наброява 30 членове. 
Имаме и 50 безпартийни. Сред партийните най- 
влиятелен е директорът, който има два талан
та. За кариеризъм и кражбнзъм. Затова него
вата група, която е алфа и омега на професи
оналната и партийната дейност в нашата ор
ганизация е коалация от трима кариеристи и 
трима кражбистн. Активно им помагат няколко 
дълогодишни калкулаити, а пет-шест опортю
нисти са им пасивни съюзници. От няколко 
неутрални членове нямат никаква полза, но и 
никаква вреда. Първичната партийна органи
зация често провежда събрания, на които се 
вършат критични и самокритични анализи и 
се приемат заключения. Истинските комунис
ти се самокритикуват все и вся н подкрепят 
предложените заключения. Разбира се, без
партийните са съгласни със заключенията на 
първичната организация, понеже са добри. Та
ка колективът ни все по-бързо крачи по нана- 
долнището.

И ми е много ясно: тази действителност 
трябва да се мени час по-скоро. Как? Мислих, 
мислих и измислих! С помощта на многопар
тийната система. И затова предлагам непре
менно да се даде правото на собствена па*р- 
тия на всички кариеристи, кражбисти, кал- 
куланти и опортюнисти от класов, и на вси
чки националисти, сепаратисти, хегемонисти и 
етатисти от национален аспект.

Така комунистите ще получат истински 
шанс да дойдат на власт.

монтирани или пък считат, чс 
имат свой човек начело на Об
щинския синдикален съвет, кой
то си знае работата.

борлийе сте!

„Айде деца, ама не могу да излезнем уз 
върлото и да се провирам из търньете".

„А бай Маичо, гробищата са не су ко 
гю-рано. Са „Комуналац" Ьи средил, про 
ширил йе путат одоздоле, направил йе баса 
маци, очистил травуту и търн>ете.

А. Т.

Излъга се та пойдо. До „Гробарску ули 
цу" и тека и тека. Нагоре поче да се спли 
там оди каменяците що Ьи одмила водата 
па само ли нагазиш некой камик он те из
лъже та едва се задържиш на ноЬе. Оди 
кривинуту натам истина раширили путат с 
булдожер. Кажу и некойе кошчине изкопа
ли, ама Ьи померили оди путат. Тука мал
ко ко равнище и не йе тешко. Ама поглед*, 
лево и десно йсто ко на Козарицу — народ 
си нзсипувал боклук куде стигне. Найлон 
Ьесс, плекове заръджавели, сцепене гаче, 
строшени кавторе и кво ли йоще не. Полъ- 
ка, полъка стигомо и до басалщите. Стова
рище саидъкат оди камиончето и га 
ше нагоре.

НОВИ БАСНИ

Състезание
На състезанието за най-хубава 
песен между птичките, ненаде

йно, победи свраката. Славеят, ко
йто естествено очакваше победа
та, упъти се към председателя на 
жюрото, за да протестира. 

Председателят му отговори:
— В кое време ти живееш? 

Знаеш ли, че в гоя век главната 
дума има иовокомпонираната му
зика!? А ти? Какво ново показа 
на концерта?

понесо-
Погледа мужете що га 

бутайу се ко пияни натам навам. Ка дойдо 
по близа и погледа басамацпте 
дим. Опи първо тесни за двоица, а камо ли 
и сандък меджу ььи. А и нема Ьи нигде 
само шодер насипан.

носе

кво да ви-

негоК. Г.
Симеон Костов

Това ли су тия басамаци синко, 
су Ьи са правили?

що

— Това су тате, рече ми синат и ме сти 
сиу по-силно под мишЬете оти стейо да па
днем. Ама знаеш излъга Ьи мързлицата па
су пзмързли.

Па ие може ли да Ьи прййе док беше 
жега него ка вану мързлицата. Нали са тре 
бе пак цимент, шодер... па' требе да-,дангубе 
дватритроица работника, а това паре чини.

Синат си затрая а я си мислим дека у 
Димитровград йе по-лъсно 
ли да дойдеш на они 
бщцата.

да умреш него 
я свет, мислим до, гро-
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