
БршкчЯо С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из-, 
цателство „Братство” е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности
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АКТУАЛНО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР СЪРБИЯ ОБСЪДИ ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИ
ТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В РЕПУБЛИКАТАБИТКА ЗА 

ЮГОСЛАВИЯ
В СЪРБИЯ ЗАПОЧНА 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗАТА
Политическата обстановка в Републиката се характеризира преди всичко с 

пълна мобилност на трудещите се и гражданите на платформата на Съюза на 
комунистите за разрешаване на най-съществените проблеми на СР Сърбия, а това 
същевременно е и предпоставка за политическа стабилност и интегритет на стра 
ната

От трибината на Двадесетия пленум 
СЮК в тридневните разисквания 
вината негови членове, чуха се, както никога до се
га, много противоположни мнения, водеха се бурни 
полемики... Играеше се, така да се каже, с открити 
карти. Никой на никого не се срамуваше в очи да 
му каже с какво е съгласен, а с какво не е. Действите
лно някои това го правеха по дипломатичен начин,,а 
втори въобще нямаха смисъл за дипломатия, но на 
попа казваха поп, а на боба — боб. Затова Двадесетият 
пленум ще се помни като трибина ,от крято пред ли
цето на широката общественост напълно се изказаха 
нашите налични различия, делби и конфронтации.

Но югославските различия, делби и конфронта
ции, както тези в СЮК така и в обществото като цяло,

новост. Те станаха съста- 
нашата действителност, на обществената

ЦК на 
на повече от поло-

н а

Председателството на 
Социалистическа републи 
ка Сърбия тези дни оце
ни икономическата и поли 
тическата обстановка в Ре 
публиката. В приетите оц
енки между другото се из 
тъква, че „политическата 
обстановка в СР Сърбия 
т:е характеризира преди 
всичко с висока мобилно 
ст на трудещите се и 
гражданите на платформа 
та на Съюза на комунис
тите за разрешаване на 
най-съществените пробле 
ми на СР Сърбия, а това 
същевременно е и предпо 
ставка за политическа ста 
билност и интегритет на 
страната. На тази демо
кратична и прогресивна 
платформа и във връзка 
с тези въпроси е устано
вено единство между рък 
оводството и народа”.

„Досегашните постиже
ния в СР Сърбия, вклю
чително и крупните демо

кратически обществено- 
политически промени в 
САП Войводина и първи
те положителни промени в 
кадровото обновление в

ди е нужна по-висока и 
отговорна ангажираност 
на държавните, обществе 
ните, самоуправителните 
и всички останали институ 
ции на нашата система, ка 
кто и пълна мобилизация 
на най-широките слоеве 
на трудовите хора и гра
жданите за енергично, яв 
но и демократическо раз
решаване на обществени
те въпроси в духа на про
мените и реформите.

отдавна вече не са никаква
вна част на.
криза. Или, по-точно те бяха главен предизвикател а 
сетне основен продължител на кризата. Затова разли
чията чути и видяни от трибината на Двадесетия пле- С последователно прове

ждане на стопанската ре
форма и становищата на 
Конференцията на СКС мо
гат да се прекратят небла 
гоприятните икономичес 
ки процеси, да се обуздае 
и намали инфлацията, да 
се увеличи производство
то и да се разрешат най- 
крупните икономически и 
социални проблеми. В то
ва отношение в СР Сър
бия се предприемат мер
ки да се облекчи положе 
нието на стопанството, да 
се реализират програми на 
активна социална полити
ка, да се извърши рефор
ма в жилищната област, 
да се оформи нов концепт 
на финансиране на обще
ствените дейности, да се 
рационализира работата 
на държавните органи, да 
се намали администрация
та и изобщо обществено
то потребление.

нум никого не изненадаха.
Все пак в тях този път имаше и нещо ново. Раз

личията сега бяха съвсем открити и откровени. Никой
не бъдестараеше да ги камуфлира че да

кого се отнасят. Затова 
път като че ли бяха съвсем

мндго не се 
съвсем ясно на какво и на
техния смисъл и цел този 
други. Смисъла и целта не им беше те по-нататък да 
се "задълбочават, понеже бе ясно че са стигнали до 
критичната точка, но да се напълно разяснят за да 
може да се потърси път за тяхното преодоляване. Та-

от онова за което мно-

Петар Грачанин

САП Косово означават на 
чало на преодоляване на 
кризата и на провеждане 
ма реформите". Председа 
телството па СР Сърбия 
смята, че във всички сре

къв стремеж ясно проличаваше
което свой смисъл получи в см

ил изина се застъпваха, а
югославска опция, югославска, синтеза,нтагмите

просто битка за Югославия. Става дума за 
щоюгославска платформа която ще обедини онова 
ето е общо за всички републики и покрайнини, 
всички югославски народи и народности. Върху 
ще се обезпечи единство и мобилизация на всички тво 
рчески и прогресивни сили. С една дума, платформа 
върху която ще се спечели 
авноювека и титовска.

Но от съзнанието

една об-
ко-
за

което

Косово е ключов проблем
битката за Югославия —

най-Положението в Косово продължава да е
за необходимостта от такава 

нейната действително-
н най-важен политически, снгурностентежкият

и морален проблем на цяла Югославия. Бавност- 
колебанието и онортюнизмът в реализацията 

политика, както и блокирането
общоюгославска платформа до 
ст тоябва да се отговори поне на два същсс.вспн вън 

’ Р_ кое е основното й съдържание и кои е иьнп 
„Г|,р по пея Като отговор па първия

КОЙТпо^чвСат се становищата па Първата копферсп
СЮК и на Седемнадесет^-пу^ ЦК ,.а

реформа па Съюза 
като основа за ця- 
А пътят към така 

па Дваде-

та,
на утвърдената 
на акциите от страна на една част от досегаш
ното косовско ръководство, а също така и от 
една част от политическото ръководство на стра- 

иродължават да бъдат ключов проблем и

роса
по
въпрос
ция на
СЮК. Дълбоки и съществени

система, както и
пата
изискват утвърждаване па отговорност за непро- 

утвърдената политика. СР Сърбащ по
лага огромни усилия, дава кадри и материални 
средства и при сегашните условия изпълнява вен

и политическата
на комунистите, именно се виждаг 
лостна общоюгославска ш,агФ°Р“ ' _ешсни_ 
ва платформа е трасиран в

който окончателно се
СЮК до края 

е казал: за да. се 
добре да 

има и по

ВСЖД1Н1С па

ТлДСна БЪЛГАРИСТ
СШ В ЮГОСЛАВИЯ

ШШ)Г\

Що
определи за извън- чки свои задължения.

сетия пленум 
реден конгрес на

на годината.
обединим и спло- 

Л иа-
Извършеното кадрово обновление на една 

част от ръководството на Косово щс допринесе 
за окончателна разпла-Някой някога 

тим, трябва най-напред
всяко лошо

сс разделим.
нещо добро. Ако 

ЦК па
за създаване на условия 
та е контрареаошоцията и за успешно разрешава
не на основните проблеми: да бъде прекратено 
изселването па Сърби и черногорци, Д« бъде сра
зен албанският национализъм п сепаратизъм, да 
се Възстанови междунациопалиото доверие, да 
се създаде единен фронт на всички социални сили.

рода казва: във 
тези мисли са точни 
СЮК, с различията, делбите 
на него дойдоха до пълна 
да бъде исторически. В > 
те откровени различия лДЬ 
°т единодушието което 
непринцинни компромиси.

на- пленум
копфроптациите

може действително
псгови-

Двадесстият КОНГО

Югославия
оптимизъмпо-гол ЯМ 

постигаше ЦртгстЗос различни
често се

Венко Димитров



/

и у н А СЗ{ПО СВЕТА Рл

ЛГА1СКИ ОТНОШЕНИЯ
ЮГОСЛАВСКО - БЪПА !сФРЮ РАИФ ДИЗДАРЕВИЧ

ЙВЖЖ?» «УВЯЙК! Щ (Македонците
ключова темаПОЛЗОТВОРНИ РАЗГОВОРИ 10'.': '•■!>

това са бйЛи твъ 
Подии- 

сисцнаясп ирото-
С Кипър и Ирак нашита страна развива приятелско!

обременено н шрач
порите за 
рде ползотворни. контекст мзско-български

което и
сътрудничество, което е нищо не е 
ничено

Целокупийте .от потопия,
партийните, 

би трябвалос

сап о и да е равнище.
казано товае който документ е 

основа благо-
вСрсд тях и
Ютославия 
България гю-нататък да ук 

върху билатерални.

кол, Най-кратко 
са заключения ог проведе 

понеделник заседа 
Комисията на ЦК

да се разработят копкрет създадена 
приятно да се решат ня
кои текущи въпроси и да 

условия за

- • По време на двуднев 
„ОТО посещение в Кипър, ни ишщратнви п иден.

■ председателят на Предее- • След разговорите » 
дателството на СФРЮ Ра- Кипър, Ранф Днздаревч I 
иф Диздаревич п кнпърс- направи еднодневно посе- 
княт председател Георги- щение в Ирак, в столица 
■ос Васнлиу в разговорите та на която страна (Ьш- 
особено внимание посвети дад1 с иракския иредседа

Саддам Хюсенп води

мото врепва
балкански н по-ишрок ме 

В име
ние на

СЮК за международно 
Повод за

се създадат 
още по-голямо и всестра
нно сътрудничество

наплан.жду народен 
то на

сътрудничество.меж- добросъседството
обаче не смее да се изпу 

предвид факта,' че 
страна през

за отношени- 
Б-ьлгария бе неотда

разискванеду двете страни.
ята с
виаШното посещение 
М. Орландич (тогава член 
па Председателството
ЦК на СЮК1 в София. И 

на тези партий-

сне ог на, Саддам Хщссии особено 
принос 

10-те хиляди юго

тел
разговор за актуалпнте ме

българската 
последните три и полови
на десетилетия- 'упорито 
продължава да отрича съ- 

иа македон

ха на активностите па нео 
бвързаните страни и па об 

^ становката в света, на сн-
в Близкия Из- 
възможностите 

на необвъ-

посочпл големия на
па около
славскп работници, колко 
то работят в тази страна, 
в реализира
лко развойни проекти и 
изразил надеждата си, че 
в рамките на постигнати- 

между

туацията 
ток и за по време 

пи разговори се потвърди, 
(положителни)

ществуването 
ск,ото национално малцин 
ство в България — за Раз

пето на пя коза ангажиране 
рзаннте страни в раздви
жването на миров процес

няма
промени в становището на 
София и БКП по въпроса 
за македонското национа
лно малцинство 
рия, с което продължава 
да се задълбочава „фак
тора, обременяващ разви 
тието на целокупните от
ношения между двете със
едни страни".

че
лика от предишния пери-

за решаване на тоя про
блем.

од, т. е. непосредствено сл 
на Вто-ед завършаването 

рата световна война, ко!а- 
то на това малцинство бе 
позволявало да изразява 
националната си самобит
ност. Затова този въпрос

те споразумемня 
двете страни ще продъл
жи тяхното, ангажиране 
във възобновяването и из
граждането на Ирак.

в Бълга-
' Според общата оценка, 

най-новите процеси в меж 
дународните. отношения, 

които се афирмнра ди
алог и договаряне, дават 
възможности за по-голямо 
ангажиране на необвърза 
ните. Тези промени обаче 
налагат и самото движе
ние да им се приспособя
ва и да подобрява методи 
те на действуването си. 
Във връзка с това е пзтъ-

в
Диздаревич и Хюсеин. 

особено внимание посвети 
ха на подготовките за пре 
дстоящия септемрвийски 
Самит на необвързаните в 
Белград. Общата им наде- 
жда е, че срещата ще ми 
не в конструктивна атмо
сфера и че ще даде при
нос да се изнамерят най- 
добри решения за по-ната 

сътрудничество

трябва да остане ключо
ва тема на всеки югослав-

Раиф Диздаревич

Увеличава се стокообменътжду народни отношения, 
на икономическото сътру

През тази година обме 
рът на стоки и услуги ме 
жду СФР Югославия и 
НР България ще дос
тигне стойност от 
милиона долара, което с 
20 на сто е повече откол- 
кото през миналата. Това 
е благоприятна основа 
за дългосрочно сътрудни 
чество в новите' условия 
на стопанисване на две
те страни. В тазгоди
шния стокообмен произ-

дничество на двете прия- от миналогодишното ко- 
гато достига стойността 
от над 17 милиона дола-

телски страни и в този кокнато, че неотдавнашната 
министерска среща в Ни- нтекст за някои открити 
козия е била твърде поле въпроси в консолидиране- 
зна и че тези активности то на иракски финансови

дългове на Югославия- Ка

ра.
ТЪГНИОТО
между необвързаните ст-

■ Това е констатация и 
оценка от разговорите,трябва да продължат с 

цел до самита в Белград кто бе оповестено разго- рани. които водиха заместник- 
съюзния секретар за ико 
номнчески 
чужбина Джордже 
жи—Михаилович и замес

отношения с 
Хад-АФГАНИСТАН ОБСТАНОВКАТА ВС ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪВЕТСКИТЕ СИЛИ ОТ 

КАБУЛ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЖКА
тник-министъра на външ
ната тръговия на Бълга
рия Крстю Попов и от 

водствено-кооперативни- протокола за обмяна на 
те облици участвуват с стоки и услуги между 
около 16 на сто, а сътруд СФРю и НРБ през 1989’ 
имчеството в малогранич- 
ння оборот трябва да бъ

Въведено е военно положение
на ните организации ние раз 

делихме оръжие с цел 
всеки партиец да може да 
отбранява постиженията 
за които афганистанският 
народ даде толкова жерт
ви — подчертал той.,

Първият секретар на партийната организация 
Кабул оповестил, че на партийните организации е ра
зделено оръжие.

година когато двамата фу 
нкционери подписаха през 
миналата седмица^.де значително по-голямо

Журналисти па съвете- 
се оттеглят от Афганистан ката агенция ТАСС оповс 
и се счита,, че на четири стяват, че на митинга са 

^дни преди официалния ср участвували 
ок за отегляне (15 февру- служащи, търговци и им- 
ари) в тази страна няма да телигенция, стари и млади 
има нито един съветски и че са носили червени 
войник. С оттеглянето „а знамена и емблеми на па- 
съветските сили се усло- ртията, като и това че на 
жнява обстановката в Ка - митинга голямо число от 
бул. Затова в столицата на тях са дошли с оръжие. 
Афганистан преди някоя- Първият секретар на пар 
ко дни е въведено военно тийната организация в Ка 
положение. На проведе- бул Даут Размяр изтък- 
нид; в центъра на града нал, че 20-те хиляди парти 
митинг .преди няколко йци на митинга са дошли 
дни, на. когото са участву 
вали около 20 хиляди чле 
нове на Народната демо
кратическа' партия на Аф
ганистан, говорил, предее- ния през изтеклите десет 
дателят на Републиката години и да защитят гра 
Наджибулах.

Съветските военни сили

СФРЮ—индия

Междуармейско
сътрудничество

работници,.
Дали опозицията ще се 

опита отведиаж да превзе 
ме властта или отвътре 
ще „подрива режима" за-, 
сега все още не е извест
но. Известно, е, че Кабул 
през изтеклите години е 
бил убежище на хиляди н 
хиляди бежанци, които на 
пускали - частите на стра
ната з които се водели бо 
рби. Сега се предполага,

Югославската военна 
легация, оглавявана от на 
чалник

де щабовете на сухоземните 
военноморския 

н военно въздушни-
войски,

гемералщаба на флот 
ЮНА генерал-полковник 
Стеван Миркович 
средата на миналата

■ те сили.
през х

Всед-
мица завърши едноседми откровените и съдър 

разговори ста-. 
на дума за военно-полити 
ческата

жателни
чио възвратно посещение 
на въоръжените сили чиа 
Индия. По време на посе обстановка

южна Азця и на Балкани 
щението югославската де те „ за по-нататъшното 
легацнд прие индийският сътрудничество между въ

задача да „ак. Гм отораиата оръжените сили на дветеК. Ц. Байт. Миркович и необттяни
тивнрат контрареволючи сътрудниците му се срещ бено «^областта на во°еи

иаха и с началниците на

че заедно с тях.нарочно 
били изпращани, както то 
ва официално се казва, 
агенти на „петата колона”, 
които имат

да „покажат решителност 
та си в отбраната на ре
волюционните постиже-

да от врага”. На партий- онната акция”. ната индустрия.
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ОТ ТРИБУНАТА НА ДВАДЕСЕТИЯ 
ПЛЕНУМ НА ЦК НА СЮК

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН В НИШКИ РЕГИОН

Т върде тежна 

обстановна
•зардира с придобивките на Народо- 
освободителната война и нашата соци
алистическа революция, за която тол
кова жертви се дадоха. Ако вече някой 
е провъзгласил битка за Югославия, тя 
няма да се води без Югославската на
родна армия, а с нея заедно са и ми
лионите трудещи се хора, на които 
Югославия е много повече присърце, 
отколКото на отделни заслепени и бю
рократични затъпени групи и отделни 
лица, жадни за власт или разтрогване 
на тази страна, каза Петар Шимич.

КАКВА ЮГОСЛАВИЯ И КАКВИ 
РЪКОВОДСТВА ЖЕЛАЕМ

•На нас ^ не трябва каквато и да 
било Югославия, трябва ми Югосла
вия, която ще ни даде поне надежда., 
че може да възвърнем достойнството и 
загубеното вътрешно спокойствие, 
ято ще н-и даде сигурност на чувство
то, че тя е наша и че ние сме нейни.

• Народът има право и да избира 
онези, на които 'може да вярва и на 
онези, на които не ще вярва. Но зато
ва никой няма право, нито в едния, 
нито в другия случай, политически да 
го дисквалифицира и етикетира. Наро
дът не руши авторитета на Централ- 
ния комитет и на неговото Председа
телство. Рушат го отделни негови чле
нове сами и ще го рушат все докаго

• РАДОЕ КОСТИЧ: ОБСТАНОВКАТА ВЪВ ВСИ- 
КИ ОБЩИНИ, НА НИШКИ РЕГИОН Е СЛОЖНА И 
ДОСТА ТЕЖКА, А СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ТРЯ 
БВА ДА ЗАЖИВЕЕ С ПРОБЛЕМИТЕ НА ТРУДЕЩИ
ТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ • ЗА ЧЛЕН НА ПРЕДСЕДАТЕ 
ЛСТВОТО НА СФРЮ ОТ СР СЪРБИЯ СА ЕВИДЕНТИ- 
РАНИ НАД 30 КАНДИДАТИ, МЕЖДУ КОИТО: СЛО- 
БОДАН МИЛОШЕВИЧ, Д-Р БОГДАН ТРИФУНОВИЧ, 
Д-Р БОРИСЛАВ ЙОВИЧ, ПЕТАР ГРАЧАНИН, ДУШАН 
ЧКРЕБИЧ

ко-

В ЕДИННИТЕ ИНТЕРЕСИ ИМА МЯ
СТО ЗА ВСИЧКИ Поднасяйки уводно из- ване на обстановката ц,

ложение по политическо- Косово,. трите оповестени
сигурностната обстановка реформи,
в общините ма Нишки ре 
гион, председателят на 
МОК на ССТН Радое Ко- 
стич между другото изтъ
кна:

• За тази Югославия сме се бори
ли всички, каза Али Шукрия, и бойци
те във войната и в това следвоенно из
граждане. И нейните интереси са пад 
чиито и да било парциални интереси, 
на която и да било република^ и пок
райнина, на който и да било народ. 
Единни трябва да бъдат интересите. А 
в тези единни интереси има място за 
интереса на всеки наш народ, на вся
ка наша народност, във всяка наша ре
публика и покрайнина.

• Въпреки това все още 
има форумна работа, едно 
число функционери не са 
оспособени да действуваттук ни държат уроци за диалога и де

мокрацията, а сами са идвали на власт 
тогава, когато не е имало много диа
лог, ни припалена демокрация- Ако ве 
че недемократично са идвали на вла
ст, нека поне демократично си отидат. 
Нека останат онези, в които и на кои
то се вярва. Като комунисти ние с 
такива можем само да се задържим 
на историческата сцена. С онези, кои
то ще дадат на народа възможност да 
живеят без страх, на републиките и

а па

по новому, някои са загу
били авторитет. Затуй и в 
общината на Нишки реги
он има стълкновения 
политическите,

• Обстановката е твър
де тежка в политическо, 
икономическо, социално и 
друго отношение. Тя е 
обременена с ,много про-

в
стопански

и други ръководства. Не 
тивуречия, които в някои трябва да се изчакват съ- 
среди са същински излив 

(Блаце,
битията, а да се реагира

на недоволствие 
Куршумлия. Бела палан
ка) на трудещите се 
гражданите. Въпреки вси
чко това, изход има и той

нанавреме и от страна 
ССТН, Синдикатите, 
а преди всичко да се вслу 
шват в народа. Необходи 
мо е да се извърши трудо 
ва и , политическа диферен 
циация, да се облекчи сто 
панството, да се рациона
лизира обществената над 
стройка.

СК,
ЕДИНЕН фРОНТ и

покрайнините югославска опция, 
Югославия — перспектива. Онези, кои
то са ни отнели бъдещето, зарад свое
то минало, нека не ни взимат Югосла 
вия, поради нейното бъдеще — 
Снннша Батало.

• Решаването на косовския въпрос, 
според мнението на Шукрия, може да 
бъде успешно само с борбата на ко

косово и то с единна бо- 
албанци, сърби,

трябва постоянно да се 
търси от Социалистичес
кия съюз и другите субе
ктивни сили. Днес положе 
нието е най-трудно от ос
вобождението насам.

каза
мунистпте от
рба на комунистите 
черногс-рци, турци... Разделеността 
комунистите върху национална линия 
е катастрофално нещо, което

па
• ССТН във всяка сре

да трябва да мобилизира 
своите членове върху еже 
дневните проблеми, поето 
янно да преценява и сле
ди обстановката, за да не 
остане на „опашката 
събитията”.

„ЮГОСЛАВИЯ — МОЯТА ДЕЖЕЛА” • Трудностите се изявя 
ват в изострените условия 
на стопанисване, пренася
щи се от миналата годи
на: постоянно намаляване

се и в 
Това еЮгославия и над нас явява, 

централен въпрос — предупреди Шу- 
по който ние в този Центра-

• В лъжедилемата кой каква Юго
славия желае — отговорът е тъкмо са

той за
крия
лен комптет-трябва да разчистим. па акумулатпвността 

трудовите организации и 
тяхната възпроизводстве- 

| на способност, инфлация
та от своя страна взема 
данък (по размера си по

паедин, отдавна известен и
тези дни от трибуната се чува 

Югославия може да бъде само

мо на
щастие 
— че
федеративна, демократична, социалисти 

да съществува. Юго-
И БЪДЕЩЕТО ЩЕ НИ СЕ СМЕЕ

В разискванията всички 
участници (Милан Гашич, 
Божидар Йоцич, Никола 
Джокич, Станимир Стан- 
кович, Радмило Чирич, 
Миле Игич и др.) се съгла

ческа, или няма
само да съставляват рав-славия може 

ноправни републики и народи и народ
ности, които в нся живеят, или няма 

себе си бих до-

• Никой за пито една висока фун
кция в Партията и държавата 
доведен от Заир или от Малвиискптс

лучава южноамерикански 
дпмензин). Особени проб
леми предизвикват и нпс- 

кон-

пс е

да бъде. А аз само за 
бавила, че и 1

острови, а да не знае какво става в 
Косово. Вижте, пашата страна е дала

па ООе-

кпте лични доходи, 
то в някои среди са под енха с уводното изложе

ние и предложените мер*
Словения е моя дежела 

това и Хърват-(родина), както що са 
ско, Сърбия, Босна и Херцеговина, 1е 

Македония- Бук Караджмч 
тъкмо

комендант па мировите сили МН11П-екзистеицпалиия 
мум.

• Това са главно най- 
важните генератори за не 
доволствне, които предиз 
викнат стагииране в разви 
тието, а па територията па 
региона има над 41 хиля
ди незаети, предимно мла
ди професионално оспосо- 
бепп кадри.

ки за по-голяма роля на 
ССТН в решаването на на 
болелите проблеми, както 
и с констатацията, че об
становката е сложна и че 
трябва да се действува на 
време.

динените нации да осигуряват мира ме 
7 до 8 години воюващи стра- 

пашата М1 ши
рна гора и
е и мое културно наследство,

Примож Трубар, Ивам Г уиду- 
Негош. Не желая и ме приемам 

в каквито и да

жду две
пп. Числящите се към

водили па хилядни акции :>акакто и цня са
осуетяваме па международната престъ
пност и терор. Наши политици навред

света са ................... .(думали милиони
срещу апартейда, геноцида и иро

лич и
някой Да ме затваРя
било еднонационални рамки, "и™

сегмент на живота — каза Драги-
ПО

един
ца Згребец.

думи
грама па народите или за правата 
свободния човек. С основание са пра

гова н са получавали похвали за

• Накрая бе изтъкнато, 
че на 1100 събрания в 
местните общности, трудо 
вите организации, обще- 
ствено-пол I из тесните 
щностн с участието 
155 хиляди граждани и 
трудещи се 
рани над 30 кандидати за 
член 
то на
бия, между конто
дан Милошевич,

Трифунович, Д-р Бори 
йовнч, Петар Грача* 

шш, Душан Чкребич и Др*

па

вилиЮГОСЛАВИЯ НЕ МОЖЕ 
ВОДИ БЕЗ ЮНА

• Причините са и изя
веното нссдинство и пее- 
фикасиост, какго и 
товността па СК и други-

БИТКАТА ЗА 
ДА СЕ

об-•гооа.
А ние в машата страна повече от 

четири десетилетия от войната и соци
алистическата революция в рамките па 
политическата система, за която се го
вори, че в нейна насока духа вятърът 

светов| гото бъдеще,

цанего-

са евидентп-маот Югославската
изразяват

те субективни сили да иро 
тнводействуват.

• Комунистите 
родна армия 
убеждението, че с
съществуващите

оставка- 
Съюзпия нзпъдин-

съиот в иай-пепод-

същевременно
разум ще надделеем 

суфории и ирациоиа 
нашият югославски

катастрофални

на Предеедателство- 
СФРЮ от СР Сър- 

Слобо-
та на 
телен
ходящо време, нерешава- 

проблемите в Косово. 
Народът подкрепя курса 
от Осмото заседание 
ЦК па СКС, конституцио
нните промени, набеляза
ните задачи яа преодоля-

пе може нана
един народ, па една част от територп- 

тазп страна да обезпечим живот, 
човека’. Това е цнпнлнзаци-

д.р Бог-
ЛИИ борби, които 
кораб навеждат върху 
стени. Същевременно

НСята и 
достоен '»а 
опей 
ми се смеят

дан
ела»С13()те и*зразя»ат

абсурд, за който н бъдещето ще 
— каза Душица Данило-И готовност да се про

сили и средства
ята решимост 
тивопоставят с всички

било, който

Ст. Николов
вич.желае да ха

на който и да СТРАНИЦА 3
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ПЪТНИ СЪОБЩЕНИЯКОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ ИОТ СЕКЦИЯТА ЗА 
В ДИМИТРОВГРАД

Да строим, но и да
пазим създаденото

он

Загриженост за 

лошото състояние митровград. Същите са в 
състояние и ако не 

сс поправят в скоро вре- 
- се' градът _ да 

без вода и редица 
комунални нробле- 

ще трябва да се раз- 
и настоящата годи

„Маршал 
Пи яде".Секцията за комунална . ци „Нишава1, 

дейност и пътни съобще- Тнто" и „Моша 
ш.я при Общинската кои- Ще сс рсконСтр^ра и ул 
фереи.Шя па Социалисти- ца „Маршал Гию т- рм 
чеекид съюз в Димитров- пата до. Здравния - (
ГПал НСОТДШНШ обсъди си- което ще (-с У ' Д “™« „рГизтс 40 000 000 динара, макар

1988 година, набеля че същата |рябвашс 
и най-актуалнитс сс реконструира в 
К01ГГО трябва да дима. Това не станало за 

сс разрешават занапред. В рад 
тазц насока голямо съден струкнията

лошо
местните общности, а оео 

в Съюза па комуни 
Председателството 

па бойците в региона тъ
рсят да не се разреши 
кому да отправя отровни 

за разединяване 
на борческите организа
ции и народа.

Членовете на Председа-
Междуобир 1 бС1 ю 

СУБНОР етите.
ме, рискува 
останетелството на 

нския отбор на 
в ,южноморавски регион 
на последното сн заседа-

други
1111 МИ

оята 
кла та 
звайкч 
задачи,

решат 
II а.

дание, състояло се тези дни, 
са изразили дълбока заг
риженост за лошото състо 

особено

1988 госгрели

КОЙ УНИЩОЖАВА КОН 
ТЕЙНЕРИТЕзакъснението с рекон 

ма слектроиро 
общината до хо-

яние в страната 
поради безотговорност ч 
неефикасно решаване

Председателството е оце 
пило, че са неверни оцеп 

Тшпар,
па мода от 

тел „Балкан".
Трябва да 

дпиваис па ул.
Ботев". За отводняването

ствис оказа п самоуправп 
телиата общност за кому 
пална и жилищна дейпо-

Не един от дискутанти- 
тс па

Оце
нявайки политическата об 

Председателст-

кпте на Гойко 
председател па република 
нскпя отбор на СУБНОР 
в Хърватско, чс в Черна 
гора се руши социалисти
ческото п че дражевнети

парливите въпроси. заседанието на сек- 
забе-стапе и отво 

„Христо ни ята изнесе редица 
лежки

становка, ст в Димитровград, чирта 
1988 годи

по поддържането 
хигиената в Димитров- 

Отчете се, чс за хи-

вото е констатирало, че 
това би било да- активност през 

на получи немалко похва 
ли. Похвалена беше и де

пана съ
щата ще са необходими 1 рад.
240 000 000 динара. Плани гиеиата „

„Зе- се грижи „Комуналац . 1я 
трябва да бъде грижа и 
па всеки димитровградча

п реконструиранетовсичко 
леч по-малко, когато би

не може само даимало по-голямо единство 
ръководството на ЦК 
СЮК, както изобщо п 

в ръководството на стра
ната.

славят победа над кому
нистите.

пайпостта па секретаря 
същата Нсбойша Иванов.

Дейността па тази сек
ция напълно съвпада със 
стремежа на Димитровгра 
дека община за по-ускорс 
но разрешаване на кому
нално
преди всичко на създава
нето на по-добри съобщи 
телни връзка, за да може 
да сс създават условия н 
за разместване (или изг
раждане на нови) проми
шлени цехове в някои ра
йонни центрове в общи
ната. И Социалистически
ят съюз като най-широка 
трибуна на трудещите се 
и гражданите продължа
ва с акцията си за изгра
ждане на пътища, започ
ната през миналата годи
на (еднодневни заработкн вода Пъртопопинци — Дн

ра сс да се уреди и 
ленгорска”, улица, водеща

димитровградските

в
на

От заседанието са изпра 
до ЦК на

към лин, ако искаме да имаме 
и по-приветливгробища, която е в лошо 

Планират се
тени писма 
СЮК, Съюзния отбор 
СУБНОР на Югославия и 
републиканския отбор 
СУБНОР на Хърватско.

па по-чистБойците ог Южноморав 
ски регион търсят час по- 
скоро да се извърши ди
ференциация във 
ръководства, 
почне от Федерацията до

състояние, 
значителни средства град. Неразрешеният въп

рос със сенгропите; 
то и нехигиенното състо- 

канала в „Стро- 
всяко

и за
битовите проблеми, поддържане на хигиената 

в града (почистване, мие
не на улици и пр.); ще се 
положат и по-големи гри 
жи за подобрение на ос
ветлението на витрините гочник

ка гена
всички 

като се за- яние на 
шена чешма"М. Момчилович по
време могат да станат из 

на епидемия (на 
смалко неотдавна не изб\ 

на хепатит)
ОТ СРЕЩАТА В СИЕРИНСКА БАНЯ

и пр. за проектиране и 
прокарване на иовч ули-Нищо без добри 

програми
хна епидемия 
Единодушно беше заклю 
чено занапред чрез Соци 
алистическия съюз 
най-Ш1грока трибуна, да 
се действува за опазване
то на човешката среда, ко

ци в новоизградените се
лища. Очаква се в насто
ящата годица да се поп
рави хидрантската мрежа 
при конфекция „Свобода '. 
Като спешно се налага и 

търбитс

като

ето в днешно време е кра 
йно необходимо.

да се заместятСоциалистическия съюз в 
Южиоморавски регион, в

В организацията на Ту- 
. ристическид съюз на Сър

бия и Председателството 
на Междуобщинската кон 
ференция на Социалисти- Сиеринска баня трябва да 
ческия съюз в Южномо- изхожда

2 февру те условия, лечебните сво 
йства на минералната во

при Боти дел на водопро-
М. А.уводното си изложение из 

тъкна, че развитието ма за изграждане на пъти
ща). СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУ- 

ШНИШКА ОБЩИНАПрез изтеклата година 
от облагане на бруто-лич-

от природнн-
равски регион, на 
ари тази година в Сиерин 
ска баня се състоя среща- 
разговор, на която бяха 
обсъдени задачите на су
бективните. сили в разви
тието на Сиеринска баня и 
обезпечаване на финансо-

ните доходи, кадастрал
ния Доход, от еднодневна 
заработка (през април и. 
октомври), от регистрира 
не на превозни средства и 
от доброволни дарения са 
били обезпечени ,787 000 
000 динара. С тези средс-

Разгледани са 

редица отчети
да и възможностите й Да 
се използва за привлича
не на по-голям брой ТУ‘
ристи.

И в състоялите се след 
иевед-гова разисквания,

ви средства за това. наж е подчертано, че не-
Освен общински и ре- . развитите общини, какви- 

то е Медвежда, трябва да 
от природните

На съвместната сесия Общинския съд в Бабу- 
на трите съвета на Общин шница, на Общннскня съ-

н Об-
тва, както и от други из
точници, в общината са . ската скупщина в Бабуш- дия за нарушения и 
били изградени участък ница, състояла се на 6 щинския прокурор, 
от пътя Димитровград /— февруари т. г. делегатите 
Д, Невля; а от република се запознаха и обсъдиха 
нски и др. източници е редица отчети за работа

та, проблемите и резулта
тите на органи на Общин
ската скупщина, ведомст
ва и инспекции през 1988 
година. Разгледани са: от-

■гионални функционери в 
работата на тази среща-ра 
зговор взеха участие 
голям брой представители 
на републикански органи 
и институции, здравни и 
туристически организа
ции от Южиоморавски ре 
гион и република Сър 
бия.

На срещата доминираха 
две темц: Използване на 
лечебните свойства' на Си

изхожда 
и богатства и ресурсите, с С интерес бяха обсъде

ни и отчетите за работа 
през 1988 година на инспе 
ктора по пазара, на инс
пектора по селско и вод
но стопанство, отчета 
работата на комуналната 
инспекция, на санитарна
та инспекция 11 на инспек
цията по труда.

които те разполагат, да се 
активират собствените си
ли и да се прояви по-голя 
ма настъпателност в при 
веждането на тези богат
ства в полза на населени 
ето, но че без добри про
грами не могат да осъще
ствят това.

започнат да се строи път
ят Моиици—Вълковия.

КАКВО СЕ ПЛАНИРА В 
1989 ГОДИНА?

за

чета на общинския Секре 
В 1989 година в Димит- тариат за стопанство и 

ровград се планира да се финанси, на Секретариата 
извърши реконструкция за общо управление - и об 
на центъра на града с из- ществеии дейности, на Се ята се запознаха с инфор 
ходните съобщителни ар
терии от него, като

Следва да се изтъкне, че 
разговорът бе обстоен, 
твърде изчерпателен и ко 

така че' за-

Същевременно на сесп-еринска баня в развитие
то на балнеотуризма и ра 
звитието на община Мед- нструктйвен, 
веджа в светлината па спи плануваната втора точка

от дневния ред: „Осъщес-

кретариата за народна от 
за брана, както и на Секре- проблемите, 

изразходват тариата за скупщински ра 
200 000 000 динара. „Гаци боти, и общинското Упра 
мото", което също се на-

мацията за явленията
които са нзтъ 

квани в представките и об 
жалванията на граждани-

II

целта серането на миграцията на 
населението от тази общи твяване на закона за здра

вна защита на граждани
те на територията на Юж 

Живко Младенович, пре номоравски регион" бе от 
дседател на Междуобщин срочена за друг път.

М. Момчилович

вление по обществени при те.на на Южиоморавски ре
гион. ходи.

Разгледани и приети са 
и отчетите на Общинско- атмосфера, 
то геодетско управление.

Сесията прейина в от-мира на този площад ве
че се преурежда, а очак
ва се да бъдат реконстру
ирани и поправени и ули

кровена и конструктивна

Ст. Н.ската конференция на
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА 
БОСИЛЕГРАД На комунистите в ПРЕДСТАВКИ, МОЛБИ И ОПЛАКВАНИЯ НА ГРАЖ 

ДАНИТЕ ДО ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОР 
ГАНИЗАЦИЯ В ДИМИТРОВГРАДБързо н организирано 

решаване на проблемите ИЗРАЗ НА 

ДОВЕРИЕНа 3, февруари т. г. в Босилеград се състоя раз
ширено заседание на Общинския комитет на Съюза 
на комунистите. Два въпроса бяха в центъра на вни
манието: политическата обстановка в общината и кад
ровото обновление на Общинския комитет и Предсе
дателството му. В работата на заседанието участвува 
и Кръста Аврамович, подпредседател на Скупщината 
на СР Сърбия и Славко Костич, 
тар на Председателството в

нужно е и ефикасно фун 
кциониране на всички об
ществено-политически 
стопански субекти. Разби
ра се, в това отношение 
нужни са и млади и креа 
тивни кадри. А това е ша
нс за по-радикално трудо
устрояване на школувани 
те кадри. Не само СР Сър 
бия, но и широката общ
ност е готова да

и

За какво от какво и от 
кого най-често се оплакват 
гражданите на Димитров
градска община до орга
ните и телата на общест
вено-политическите орга
низации?

Търсейки отговор на то 
зи въпрос отзовахме се 
при съответните служби в 
Общинския комитет ^ на 
СКС и Общинския синди 
калем съвет в Димитров
град. Представките, опла
кванията и молбите 
гражданите педантично са 
евидентирами. Най-много 
има до Общинския синди 
кален съвет. В течение на 
миналата 1988 година до 
този орган са .отправени 
23 различни оплаквания- 
Онова, което веднага се 
вижда е фактът, че анони 
мни, т. е. неподписани ня
ма. Од споменатото число, 
20 са от отделни лица и 
три от група—няколко ду 
пш. Писмени са петнаде
сет, а осем устни.

От евидентираните пред 
ставки най-много са иско
ве за материална помощ
— шест, за неспазване на 
обществения договор за 
трудоустрояване и други 
самоуправителни акти — 
грп .разпределение на не 
съответно работно място
— две. Интересно е, че на 
малък личен доход са се 
оплакали три лица, а ед
но за неспазване на само- 
управителните акти за ра

зпределение на дохода. За 
отнемане на разрешение 
за работа се е оплакал ед 
ин частен занаятчия. В 
сдружения ТРУД забележ
ка на работата на самоуп 
равителните органи има 
само едно лице и тн..

Между оплакващите се 
най-много

изпълнителен секре- 
МОК на СК в Лесковац.

Обществено-политическа 
та обстановка в Босиле- 
градска община, както бе 
подчертано в уводното из 
ложение на председателя 
на Общинския комитет на 
СК в Босилеград, Иван 
Василев и в разисквания
та на Васил Такев, Иван 
Стойнев, Йордан Велинов, 
Симеон Захариев, Пенко 
Найденов и другите, кои
то участвуваха в разисква 
нията се оценява, че е 
на задоволително равни
ще—с отделни тук—таме 
реакции на работници и 
граждани, които нямат^ за 
страшителен размер. При 
това бе посочено, че бав

за смекчаване 
проблем, обаче все още то 
ва не е достатъчно. Нуж
ни са нови капиталовложе
НИЛ, преди Ьсичко за раз подпреседателят на
ширяване ма вече същес- Скупщината па СР Сър- 
твуващите пропзводстве- бия Кръста Аврамов„ч. 
ни цехове, а разбира сей Когато пък става дума 
за откриване на нови. за кадровото обновление

Взаимайки участие в ра бе подчертано че то се 
зискванията, Славко Кос 
тнч, подчерта, че онова ко

на този
подпо

мага всички целенасочени 
развойни програми — под са квали-

лифицирани работници — 
17, след това със средно 
образование 4 и полуква- 
лифицирани — пет. С по, 
лувисше образование два
ма, квалифицирани

на
само

един.
ЩО се отнася до заявки 

те и оплакванията до 06-

провежда по утвърдената 
програма. В широко и де 
мократичио обсъждане за 
всеки отделно кандидат, 
първичните партийни орга 
низации изтъкнаха възмо 
жни кандидати за две ме
ста в Председателството и 
три в Общинския коми
тет, както и за едно в 

трите реформи се Междуобщинската коифе 
нуждаят за млади школу ренция на СК в Лесковац. 
вани-кадри. Сигурно е, че> На заседанието бе взето 
всички Босилеградска об-

ето отделно охрабрява е, 
че тук няма междунацио- 
нални раздори, с което об 
щоюгославското

щинския комитет те са 
само две, а отнасят се до 
решения на Общинския 
съд.

опреде
ление се потвърждава на 
дело. Добро е и това, че 
младите се определят за 
школуване. Отделно сега 
когато

От посоченото само по 
себе си се налага едно
единствено заключение — 
доверието в работата, не 
само в органите и телата 
в обществено-политичес
ките организации но и в 
правилната работа на съо 
тветните органи и служ
би в общината. По време 
когато обществото се на
мира в дълбока икономи
ческа и политическа кри 
за, когато в някои части и 
на републиката търсят ра 
зрешаване на ръководства 
та, посоченото може само 
да подкрепи факта, че по
ложението в общината е 
стабилно.

ното решаване на отдел
ни жизнени проблеми за
напред могат неблагоприя 
тно да се отразят върху 
политическата

решение и ЦОНЕ ТОДО
РОВ да бъде разрешен от 
членство в ОК на СК. Еви

ситуация 
В местните

щина не може да поеме, 
обаче широката общност 
може.
лем трябва да се разреша 
ва съвместно с широката 
общност.

в общината, 
общности това са различ 
ни въпроси от комунално- 
битов характер, а в орга

Затова този проб- дентираните кандидати съ 
гласно изборната процеду 
ра повторно ще се намер
ят в базата, а избирането 
ще стане на поредно засе 
дание на Общинския ко_ 
митет, което е запланува

низалиите на сдружения 
ниските лични до- — Вече няма големи и 

малки трудови колективи. 
Стопанската реформа поз 
нава способни и неспособ- 

Способните

труд,
ходи. Повечето от трудови
те колективи стопанисват 
с така наречената „положи 
телна нула". Обществено- 
политическата 
ка усложняват и все още 
неЦелесходени решения в 
областта на социалната по 
литика, както и в облас
тта на здравните услуги, 
отделно сега след ре орга 

здравната

но да се проведе до края 
или в на

ни колективи, 
ще се размахват, а неспо 
собните ще се закриват. 
За бързото и ефикасно ра 
зрешаване на проблемите,

обстанов ка настоящия 
чалото на идния месец.

А. Т.М. Я.

ПО СЛЕДИТЕ НА СЕДЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ЦК НА СЮК

низацията на 
мрежа. Същата, с оглед 
на възрастовата структура 
на населението, в община 

се доближ- В Емиловци продължава 

разграничаването
та вместо да 
ва, все повече се отдале
чава и усложнява.

Един може би най-акту
Та-елан, както подчерта 

кев, проблем, който и до
ла време,

На 16 ноември миналата година на събрание па 
първичната партийна организация в Смнловци поради 
изказана неактивност, бе сменен секретарят на тази 
организация. Разграничаването сред комунистите про-

сега, отвремс 
предизвиква отделни реак 
ции, е въпроса във връзка 
с трудоустрояването на 

въпрос
дължи.

11 я к а к во пак аза мис. 
в Асен Мипов, бивш секре

тар па първичната орга
низация е наказан с пое 
ледно предупреждение, ка 
кто и председателят на 
местната общност Никола 
Тасев. КС предупреждение 
са наказани сегашният се 
крстар на първичната ор
ганизация Кирил Алексов, 
след това Младен Мапчсв,

незаетите лица 
който без по-голяма 
мощ на широката общно
ст, общината сама не е в 
състояние да разреши. 01 
делио загрижава, 
ду 1491 незаети, 56 души 
са с виеше и полувисшо

Именно, сменявайки сс- 
ком у пистите

липо- кретаря 
Смиловци формираха ра- 

цел наказател-Георгп Георгиев, Радко 
Живков, Георги Гъргов и 
Велин Браиков. Явна кри 
тика са получили Евлогп 
Игов и Йовко Васев. От 
редовете на Съюза на ко
му! шегите са изключени 
Мана Браиков и Георги 
Станулов.

Ма събранието, когато

предложените 
ни мерки са приети едино 
душно от всички, бе кон
статирано, че това трябва 
да е край на размирици
те и реактивността на пър

чиятоботна група, 
бе да изучи идейно-поли
тическата отговорност 
всеки

че меж па
член на оргамизаци 

ята, която поради неакти 
шгост и разпри между чле 

бе загубила аито- 
сред гражданите, 

па Съюза па 
12 еа получи

50образование, и че над
млйдежи. Наис- органнзацпя навичпата 

СК, една. от ипй-бройните 
’ и района на Забърдне.

на сто са 
гина в последно време и 
трудовите колективи пред 
приемат съответни мерки

ловете
ритст 
От 16 члена А. Т.
комунистите
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РЪКОДЕЛИЕ В БОСИЛЕГРАДСКА
ДОМАШНОТО
общииаСУРДУЛИЦА

ИЗСЛЕДВАТ СЕ ТЕРМАЛНИ 

ВОДИ И МОЛИБДЕН
Пункт, забравен от 

обшннсните ръководители
още преди Втората снето 
има
пойната п тази мина са 
работили под принуда го

, лям 0|юй .............ни, а гер
маниите са преработили 
рудата а Сурдулпца, вън 
фабриката „Мвчкатица", и 
която е докарнапа с помо 
щта па лифт. След пойпа- 

открнтата тогава, термал- та Мнмата е. била активна 
на вода: макар че тунелът п едш1 кратък период, а 
е пробиван през римата,- сстпс с закрита. Рудните 
работниците са работили залежи в Масурица пико- 
в тунела голи до пояса.

Днес изследователските 
работа са далече от пача 
лото. Началните успехи па 
изследванията па термални 
те води са охрабряващп.
На 400 метра под повръх-

изследоватслеките работи са Вли- 
стомаиолеярна ,,Мачкатица"

• Носители на 
еннеките водоцентралн и 
• Охрабряващп са началните резултати на изследвани
ята на термалните води

контакт с организа 
от Сурдулица, за 
направи договор за 

на пункта в 
„Народна 

готов

война. По ' време па ПОВЯТ 
дията 
да се
разширяване
Босилеград. А 
радиност” проявява 
пост за това.

за домашно 
Босилеград,

Пунктът
ръкоделие в 
който работи Н рамките 

радиност
изтек

„Народна
от Сурдулица през

10 юдипи пс папре 
но нсичко

наСурдулишка община ра бва да се пробива по ила- 
зполага с подземно богат 
ство, което до днес не е 
изследено,
не е ни използувано. Но 
в последно време се по
лагат усилия да се утвъ
рдят колко голямо е това 
богатство и да се намерят 
начини за ползуваме
СЪЩОТО.

нпраното трасе или да со 
Ето лите/направи отклонение, 

и едно сведение, което по 
казва колко топла е била

много, адна
личи, че и занапред 

'па място.
Спаскова обяснява, чс 

7—8 години ос 
в Бо

обезпечил сре 
собствено уча 
финансовата 

обекта,

следователно щс 
Защо? 

няма 
в общината

още преди 
нователят на пункта

тъпче 
Дали тази дейност

силеград е 
дства като 
стие във

перспективи
съществуват други

застоя?
или 
причини зага пе са изследвани и до 

тайна. Затова та
па й-сетпе ще

на копструкция на 
от който се нуждае пун 

Оба-

__ Домашното ръкоде-
в Бо-дпес са

лис има перспективи 
община

МАЛИИКА СПАС

зп година 
бъдат извършени заплапу в Босилеград, 

чс компетентните органи 
не взеха съответни 

обезпечи по 
за обе

ктътОТКРИТИЕ ОТПРЕДИ 36 
ГОДИНИ

Още през далечната 1953 
година, когато недалече от 
Сурдулица строителите са 
пробивали тунел за водо- 
централата „Върла Ш", са 

^открити буйни извори 
топла вода. В това време 
откритието не е смятано 
за значително, понеже на 
преден план са били сро
ковете, в които е тряб
вало да се завърши изгра 
ждането на системата на 
Власинските водоцентра- 
ли. Затова строителите и 
всички останали участни
ци в пробиването на туне 
ла са били погълнати из
цяло от проблемите в из
граждането на обекта. За 
пълноводността на тези из 
вори свидетелствува. \\ го 
лямата дилема на специа
листите дали тунелът тря руда

силеградска
отговаря 
КОВА, ръководител па пун 

— От една страна го

ваните изследвания, за да 
колко големи тогава 

мерки ДД се
се утвърди 
са залежите па тази дефи 

‘ пи+на руда. Носител 
следователските работи с 
стоманолеярна 
1да”.

кта. локация
И така — средствата

добър доход на дходящаността на земята е откри- 
чнято 

60°С.

ма из донася
кооператорките, а от ДрУ кта. „
га страна пряко тейстку „пропаднаха , а пунктът, 

смекчаване на нроб неразширен, продължава 
с безработицата. Но да работи в неподходящо 

помещение.

та термална вода, 
температура достига 
Изследванията ще продъл 
жат до 800 метра дълбо
чина. Очаква се да бъдат

„Мачкаш
ва за 
лема
компетентните в община
та пе искат да го 
това. Те не искат да уста

на
Накрая щс добавим, че 

носителите на изследвани 
ята на термални води и 
молпбденна руда, Власпн- 

одоцем^грали и „Ма 
чкатица” обезпечават само 
10 на сто от необходими
те финансови' средства, а 
останалите средства се 
обезпечават от Република
нската самоуправителна 
общност на интересите за 

В планинското село Ма- геологически изследвания 
чкатица съществува моли и Фонда за иастфчаваис 
бденна мина, * която съ- развитието на изоставащи 
що има своя история. За те в икономическо отно- 
лежите на молибденната шение краища в СР Сър- 

са експлоатирани бия-

открити още по-топли тер знаят
М. 51.мални води, понеже досе- 

изследователскпгашните 
работи показват, че темпе 
ратурата на водата се по
качва съответно на дълбо

ските в
25 МАЙ” В СУРДУЛИЦА„ГАЛЕНИКА —

ПОДНОВЕНИ СД 

ВРЪЗКИТЕ С ЧССР
чнната.

И МОЛИБДЕНАТА МИНА 
ИМА ИСТОРИЯ

за декорация- В рамките 
на кооперативното отно
шение сурдулншката фа
брика за термо-изолацн- 

дос

След двугодишен зас
той сурдулншката фабри 
к^. за производство на

С, Микич

термоизолационен мате
риал „25 май”, която 
боти в рамките на ,,Гале тавя 
пика" от Земун, поднови

ра онин материали ще
възпронзводствени 

материали на фабриката 
с в Брауманово, а произве 

за дените там плочи ще се 
строителство и пзолацион връщат на дообработка в 
ни материали от чехосло „Галеника — 25 май”. По 
вашкпя град Бърно. Скл- тозн начин сурдулншката 
юченп са договори и е ус фабрика ще стане първи 
тановено сътрудничество производител на такива 
с фабриките за минерал- плочи в Югославия без 
на вълна в Бохумин, Но- да изгражда нова фабрн- 
ва баня, Частословице и ка.

■ Броумово.

ИЗ ОБРОТОНО ТЪРГОВСКАТА И УСЛУЖИЛ ТО „БОСИЛЕГРАД”

Запланувано е изграждането на 

нови изкупвателни станции
сътрудничеството си 
Държавния институт

• Изграждането и обзавеждането на изкупвателни
те станции в общината е едно от условията тази ор
ганизация да се доближи до селскостопанските произ
водители и да издържа борбата в конкуренцията

та, повечето от конто не
задоволяват всички усло
вия, новото ■начинание е 
едно от условията босиле 
градската организация Да 
се доближи до селскосто- 

Републиканския г папските производители, 
да им облекчи условията 

витието на икономически и положението при преда
ването на излишъка си —■ 
добитък, горски плодове 

организа- и други стоки. Това всъ- 
ция подчертават, че все щност е едно и от усло- 

кога вията тя да издържи кон
куренцията на пазара, ко
ято през последно време 

се обезпечат средства), но (след монопола на бивша- 
все пак се надяват че ста- та ООСТ „Напредък”) 
идните ще бъдат готови почна сериозно да се чув-

; За 1989 година е дого-
Според думите на днре ворено пробно 

ктора на сурдулншката 
фабрика МИЛОРАД СТА- 
ЙКОВИЧ в рамките на 
сътрудничеството с чехо-

■<

произвол 
ство на 50 000 квадратни 
метра такива плочи на 
стойност 2,5 милиарда ди 
нара. За да се реализира 
договорът, фабрика „25 

на май”
ще ти в Чехословакия 300 то 

на минерална вълна.
Отговорните 

ва изтъкват,
сделка фабриката за про 
нзводство на
вълна в Сурдулица ще 
има значителна финансо 
ва полза.

В оборотно-търговска- за целта средства да обез 
та и услужна трудова ор
ганизация „Босилеград” в 
Босилеград понастоящем 
готвят програми за изгра- изостаналите краища, Аг- 
ждане на няколко нови робанка и ТО ' „Босиле- 
изкупвателни станции: в град”. В тази 
Голеш, Назърица, Бресни-
ца, Бранковци, Горна Ръ- още не е известно 
жана, Долна Лисина, Гло- ще започне изграждането 
жйе и в Дукат. Колко сре (същото зависи кога ще 
дства ще бъдат необходи
ми за изграждането и за 
оборудването им засега 
все още1 не е известно, по 
неже проектите все още

печат
фонд за насърчаване раз-

словациге са договорени 
разменни посещения 
специалисти, 
се извърши обмен на тех
нология за

е длъжна да изпра-
сетне ,

изграждане в колектн- 
че от тазина системи за пречиства

ме па дим. Сключен, е 
договор за кооперация в 
производството на 
ди , изолационни 
дебели от 12 до 15

минералназа-
твър- 

плочи, 
мм, ко 

ито се ползуват за топлот 
I на и звукова изолация и

до края на годината. 
Покрай съществуващите 

не са готови. Очаква се досега станции' в община-

ствува.

В. Б.
С. М.
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®ЧИР® ®§ИРВ ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАШЕ СЕ'Комунист
' V Е5ГГ.=^к

ДОБРИВОЕ ВИДИЧ

Исканията на
комунистите
задължават

Оттам в нашето общество, в републиките 
и покрайнините започваме с конкретизация 
на задачите на реформата. Много се е раз
вил и вече е широко познат концептът на 
реформата, който разработиха другарите в 
Социалистическа република Сърбия. Дълго 
вече слушаме и знаем и за подходите към 
реформата които разработиха челните цен
трове в Социалистическа република Сло
вения- Сега вече имаме нов председател 
Съюзния изпълнителен съвет, другаря 
те Маркович, определен за реформите човек.

В последно време, особено с приближа
ването на 20-то заседание на ЦК на СКЖ, 
все повече призиваме едни други за защи
та на АВНОЮ-вска Югославия- В някои сре 
ди откровено се говори за това, че такава 
Югославия е застрашена от политиката на 
Съюза на комунистите в Сърбия, от нацио
налистическите вълни, които заплашват от

пост на СР Сърбия като държавна общност 
на цялата своя територия? Това не е ника 
кво великосръбско завоевание на собстве
ните покрайнини, които и инак са в състав 
нд Социалистическа република Сърбия, но 
поради познати причини са доведени почти 
в положението на отделни държави. Нима 
нямат всички задачата да допринесат, че 
този основен принцип на равноправието, 
върху който е поставена АВНОЮ-вска Юго 
славия окончателно да се осъществи, 
гато се касае за Социалистическа републи
ка Сърбия? Кому е потребна днес цялата 
тази тревога във връзка с Конституцията на 
СФРЮ, във връзка с конституционната по
зиционна позиция на СР Сърбия, при на
истина неточните твърдения, че тук се ка
сае за сръбски националистически хегемо- 
низъм, унитаризъм, експанзнониЗъм, пък 
дори и сталйнизъм.

Съюзът на комунистите на Сърбия и 
гражданите на Социалистическа републи
ка Сърбия търсят да се осъществи само 
това, което в себе си съдържа самото поня
тие на АВНОЮ-вска Югославия и практи
ката, която в този смисъл с десетилетия 
съществува в другите наши републики. Не 
може да се разбере как хората, които вяр 
ват, че са нрави когато противопоставят по
нятието АВНОЮ-вска Югославия срещу нс^ 
капията на сръбския народ и 
па Съюза па комунистите на Сърбия по. от 
пошепне на конституционните промени не

с оциалистическото самоуправление ка
то система и практика, без разлика 
на познатото състояние, е историчес

ка придобивка на нашия социалистически 
курс и трябва да остане основа на нашата 
политическа система, в чието развитие и 
усъвършенствуване не бива да има догмати 
чески бариери. Основата на нашата външ
на политика трябва да остане политика

военно-политическите
на

нанеобвързване към 
блокове, а това същевременно значи, че тря 

във всичко останало да бъдем в реди-
в Ев-

Ап- ко-
бва
ците на всичко, което е прогресивно 
ропа цялостно, както и в другите части 
света.

на

Всички схващаме, че едно от съществе 
ните условия на потребните реформи е 
пълна демократизация на изборителния про 
цес, което трябва да даде възможност за 

избиране на хората внай-демократическо 
представителните тела на целокупната сис- 

на социалистическото самоуправление.
в които от пътя

Социалистическа република Сърбия- Нека 
всеки па себе си постави слсдппя въпрос:

АВНОЮ-вскатема как може някой да бъде за 
Югославия и същевременно да дава трево
га поради оправданите искания па сръбс- 

Социалпстпчсска република

Реформата търси условия,
развитие ще бъде премахната се 

в Косово, сна нашето
паратистката контрареволюдия

всички и всеки, че Косово кия народ в 
Сърбия, че па равноправна основа е другп- 

такава конституционна' 
Социалистическа република

пълна яснота за
част ре-на Социалистическа

част на СФРЮ. 
съгласие, че осно- 

па всички тия

е неразривна
публика Сърбия, интегрална 
Съществува обществено 
вна пречка в провеждането 
задачи на реформата - което сигурно^ ще 

съществуващата крила и ще 
па съвре

те, да се постигне 
позиция па 
Сърбия в (огославската 
това равноправие и ще

федерация, която 
обезпечи? политиката

основното в самото понятиеЩо е
АВНОЮ-вска Югославия? Главно е нейният 
федеративен характер па основите па иъл- 

равпоправие па всички народи и народ
ности. Това в себе си съдържа — разбира
си _ взаимно уважаване па националната

различията на трудещите, осо

ни извлече от
широките пътища

и по-добър живот, през 
центрове

даеа в състояние да видят, или не искат 
видят, в каква пепрнмирителна контраднк- 

отношенне на собственото си из

пи доведе до 
мениото 
ставяяват

развитие
бюрократизираните

властта, които узурпират и пречат, пък и ш. 
позволяват провеждането па реформите за 
чиято необходимост е постигнат обществен 
консензус. Тук е и 
нашето спъване, това е и 
поради която у нас все
антибюрократическата рсаолюня, Р

участие на трудещите се ог

па НО ция са по
тъкваие, че трябва да се защити принципът 

АВНОЮ-вска Югославия, и това от нн:
и отмасамобитост, 

беиостите на манталитета, на културната сь 
на такива общество-

кой ДРУГ, по точно от сърбския ттарод 
Съюза на комунистите на Сърбия, 
нищо повече и не търсят, но окончателно и 

АВНОЮ-вска Югославия в

заосновната причина
главната причина 

повече се развива 
все

които
кровищиица/ правото

подходи към собствените проблеми отпи да се осъществи 
пълния смисъл на тази дума.

От този аспект е недопустимо каквото 
н да било колебание в реализацията на об- 

окопчателно да бъ*

страна па трудещите се и народите и наро
дностите върху основите па защитата 

социалистически
па

по-активното
всички* националности. заносиа- 

иъзмо 
в ия-

осъществемите
пия, с които за всичко това се дава 
жност. Защото тогава такава тревога 
кои среди във връзка с искането па сръб- 

Социалмитическа република

па Съюз щбюгославската задача 
де потушена сепаратистката контрареволю- 

Косово, да се създадат условия за 
живот, на всички

нов съставНаскоро ще имаме
ния изпълнителен съвсг. Ще окон-
ят конституционните промени, и въП.
чателно ще снемат' от дневп Р Соци
роса за конституционната поз я ос

република Сърбия, върху' ° 
новите на равноправието с нсички ДРУ™.

сс осъщсств-
ЦИя 11
свободен и равноправенскня народ а 

Сърбия е
най-после, след цели четиридесет години да 
се проведе принципът' па пълна компетепт-

пмамдмаии в тази покрайнина,
(На 2-ра егр.)

конституционните хора, които живеят

алистическа
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2 Комунист задължаватИсканията на комунистите
позволява на 
да скарва!вече да иестепен с това и

несъстоятелнипавойна. Налага се 
се съобразяваме с полиги- 

братството и едиист-

по- обвипения 
бойци и младежта.

ЦК на СЮК 
йод

на Втората световна 
следователно да

тези
нашите народи,

Ако Председателството
ПК бяха навреме оказали 

основателните конституционни про 
Сърбия и ако бяха — в^

аКЦИЯза3КоРсовоТ нямаше да се създаде 
такова напрежение около тези важни

ти, които показват защо трябва да прокара 
ясна граница 

заплануваните
ния и намерения, 
и ясно, въпреки
тисоциалистичсски.

За сегашната

(От 1-ва стр.)
нанаката и практиката 

вото. Само това може да бъде сигурен и 
дълготраен начин, непреодолима бариера 
' 1 шовипис-

Ннкой друг не може да създаде активен и 
успешен общ фронт на албанците, сърбите, 
черногорците и останалите в Косово, освен 
комунистите и прогресивните хора от вси
чки националности. Този фронт не може да 
се оформи на неприемливи предпоставки, 
какъвто е например стремежът Косово да 

Социалистическа република

и самият 
крепа па 
мени в 
ска 
програма

всяко националистическо ипред
тнческо безумие.

В разискванията и решенията,
в СФРЮ вече стигпах- 

теглим

отнася
щи се до реформата 
ме до момента, когато 
ясна черта между становищата 
матнзма и предложенията, конто могат да

нът и да ни по

трябва да
за антидотсе отдели от

Сърбия и от Югославия.
Тези дни някои хора, пък н организа- 

някои среди твърде много се ангажп 
да докажат, че зад народното движе

намежду съдържанието
онези съдържа

ни отклонят от правилния 
ведат в посоки, противоположни на програ 

на СЮК н па социално- 
пай-голям брой

МСЦ11Н ОТ 
раха
ние за уреждане на конституционното уст
ройство на Социалистическа 'република Сър 
бня в СФРЮ съгласно принципите на 
АВНОю се крие великосръбскн национали
зъм и че негов генератор е и самата полити 
ка на СК в Сърбия и някои негови видни

реформи и 
за които се агитира явно 

и зи
мните определения 
тпческото
трудещи се и граждани, 
нашите условня това не е прекаляваме, а е 
насъщна необходимост да не сс загуби кур
сът на нашата социалистическа революция* 
Защото опия, които искат да разорят Юго
славия, разни милитантнн антикомунисти с 
помощта на публикувани изявления, ор
ганизационни действия и опасни акции, под

анТиюгославскиопределение па че саЗа съжаление при
обстановка, за сегашното 

на нещата отговорността
най-висока степен, а така 

програмните цели на 
социалистически сили у нас 

на сегашните и

насъстояние
ЦК на СЮК с от

и от аспект напредставители.
Разбира се, че съществува велнкоеръб- 

хегемонизъм. Но съгце 
политика и нейни носи-

също 
СЮК и всички

интересии ца жизнените
бЪД зТоТвеа Тмя^Г^е0 цГнГсюТтрябва

на комуни-

ски национализъм и
помогнати от всички сепаратисти, упорито 
се борят да осуетят реформите, конто тряб 
ва да се върщат в рамките на основните

югослав-

ствува и поразена 
тели. Тези хора и организациите им, воен- 

други, претърпяха поражение в наша- да се съгласи с предложението 
стите и социалистически- определените грл 

нашаДа страна и час по-скоро да 
СЮК, който

ни и
та Народоосвободителна борба и по време 

война загубиха всич- 
да провеждат политиката си в

определения исоциалистически
на Втората световна ждани вската ориентация-

Очевидно е, че ЦК на СЮК недостатъ- 
чно държи сметка за всичко това, а негово 
то Председателство не предлага тази тема
тика за навременно и аргументирано оо- 
съждане, за да се приемат нужните стано- 

Измислиците, в които

конгрес на 
ясен програмен, съвременен и 

развитието

свика извънреденки изгледи
нашата страна. За поражението на тези си
ли огромен принос даде именно сръбският 
народ във всички краища на страната. За- 

никакъв смисъл явяващите- се

ще утвърди
социалистически курс на 
СФРЮ и ще избере ново ръководство, 

ще бъде способно да го провежда.
Смятам, че ЦК на СЮК трябва да пока-

слабос-

на
ко-

това няма
от време на време индивидуални прояви на 
великосръбския национализъм на общест
вената сцена — разбира се, тези прояви за 
служават всяка осъда — неуместно, нес
праведливо и необективно да се приписват 

Съюза на комунистите в Сърбия. Това

ето
вщца и заключения- 
СК в Сърбия се представя едва ли не ка
то епицентър на психозата на извънредно
то положение, като автор на - някакъв има 
гинарен преврат, за да се създаде сталинис- 
ка система и някаква трета Югославия, са 

Тези измислици са пе

че е съзнателен за грешките и
отговорността на 

ЦК на СЮК и на не- 
разпоредбите

же,
тите си и да утвърди 
Председателството на 
говия председател съгласно 
от Устава на СЮК.на

е обиждащото в този ангажимент, както е 
обида да се припишат на братския хърват- 

масакри на сърбите
голяма опасност, 
тинска опасност за гражданския мир у нас. 

Днес ЦК трябва да се съобразява в пъл
(От изложението на 
XX пленум на ЦК на СЮК)ски народ страшните 

от страна на усташките злодеи по време

Отпори и проникванияАКТУАЛНО
приемствен комунист, койвек иПротиворечивите оценки, кои- яваше в защита на угнетените и 

то членовете на ЦК дадоха в уво- преследвани сърби и черногорци то е бнл преследван, и който из-
нан-тежко злепоставяне

В края на тридневното мара- 
тонно, изтощаващо 20-то заседа
ние на Централния комитет 
Съюза на югославските комунис
ти, на излизане от Скупщината 
един измъчен и омърлушен член 
на ЦК, отговаряйки на въпрос на 
автора на настоящия 
(Как всичко се свърши?), отгово
ри: — Добре, можеше да бъде и 
по-лошо! Това беше първият пряк 
коментар на заседанието, както и 
настоящата „първа колонка". Сти 
гнахме дотам, че да бъдем дово
лни, че не е и по-лошо!?

в Косово! държал
Отделно внимание обърна Иво на бюрократнческата

дния доклад говорят и за негова
та стойност, така че и неговите 
невъзможности за разисквания на Дружич, който пряко се обърна във Войводнна. Такъв борец най

към другарите Шувар и Милоше- стина би представлявал истинска
Кол

на
върхушка

заседа!|Щето да се насочи към
югославска резултанта и се-полу- вич, като „възлови хора”, погреш опасност за днешния ЦК. 
чи така, че уводната реч на пре но сугерирайкй, че се касае за Широка спечели... Членовете на 
дседателя на Председателството стълкновение между личности, Председателството и Централни 
на ЦК на СЮК вместо да обеди-. а не за стълкновение на два раз- - ят комитет на СЮК, които

коментар

си
нява, разделя членовете на този лични подхода към възловите подадоха оставки под натиска на

проблеми в обществото. Прнвид- комунистите, работническата кла
- но беше и неговото „равнопра- са и народа във Войводнна и Чер

Мъчително действуваше и изли вие” по въпросите, които им по- на гора, или пък се търси от тях
зането на трибуната на някои ко- стави и които за Милошевич пре да направят това
мпрометирани в обществеността дставлдваха обвинение, а за Шу 
хора, на които, тяхната база им вар възхвала! Инсинуацията 
отне мандата в този форум. Как- Дружич за забравяне 
во те имат още , да ни кажат и име и принцип на 
кого ли тяхното мнение изобщо устройство на нашата 
интересува?! Същото би могло да не ни убедиха (Напротив!) 
се каже и за ония членове на говите честни намерения 
ЦК, които с всяко свое изстъпле 
ние внасят зла кръв и предизви
кват револт и провокират стълкно . ято се заканва да разори и само 
вения, вместо истински диалог и то битие на Съюза на югославс- 
демократическо срещупоставяне ките комунисти се прояви и на 
на мнения- За Централния коми- този пленум. Когато не смее от- 

беше откровение, когато Иви . крито да се изяви (защото стра 
ца Рачан, когото досега знаехме хът е нейна характерна черта) се 
като тих, принципен и въздържан проявява при тайното гласопода- 
човек и комунист, така .ожесточе- ване, като географска карта. Дж 
но нападна критиците на Стипе ордже Шчепанчевич загуби като 
Шувар. Колко щеше да ни е дра- първоборец срещу автономнаш 
го ако такава жестокотст прояв- ката политика, като храбър чо-

форум.

доживяха 
жалката съдба да им оказват под

Събранието на най-високо ра
внище на ръководството на Съю 
за на комунистите еднакво изто
щи и обществеността и неговите 
участници. Ако по нещо трябва 
да се запомни, дето като върху 
бял сняг очерта всичко което, не 
струва и, още по-ясно казано, ко
ето не струва в нашия работни- 

• чески авангард, или пък в някои 
негови гласове, и при новите ли
ца, които като искри в един не
приятен обществен и политичес
ки климат в страната _ (и на засе
данието) откриват надежди, че 
ще се приберем от обръча на опо 
ртюнистическия дремеж, в който 
ни окова консервната бюрократи 
ческа съвест.

на, крепа членове на ЦК от „други 
на Титовото среди”, докато подкрепа им отка 
федеративно заха собствените им среди, 

страна — 
в не- Онова, което охрабрява и 

връща вяра в комунистите и Съ
юза на комунистите (но не и в 

"Ко настоящия състав на ЦК) е но
вия дух и новите думи, които в

Непринципната коалиция,

пленумската зала произнесоха ня 
кои членове на Централния ко
митет противно на фразьорско- 
то дозиране и калкулантския опо 
ртюнизъм.

тет

Дано не се повтори. Остава ни 
да се надяваме до конгреса.

Саво Кържавац



Комунист 3
ОПАКОТО НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО

МЯРНА НА „СОЦИАЛНА“ ОСНОВА
в стремежа до 

най-малко' >

труда и от приноса на всеки 
ето на вътрешното

и администрацията и деловите ор работници знаят 
гами, вместо да с.е иде към кон равили, но не знаят колко са за 

резултатите -на фликт на релацията работници — работили. Точно е, че неформал- 
оаз човек и така е побъркано отношени- безделници” (Вукашин Филипо ни групи по-ефикасно действуват
Р р Деление и сериозно застрашената мате- вич, директор на една от фабри- от институциите, а това значи, 

на сдружения труд

колко са нал-

риална основа на
„Тотално е 

та на разпределението

възпроизводството
разнищена система ките в Заводите „Дървена зае- че в колективите е загубено дове 

лък от същия през януари мина- тава”). „Изядохме акумулацията рието в обществено-политически 
лата година. Но всеки медал има за да преживеем. Делехме коя те организации (Кръста Станич, 

р снизации в Кра две лица, а на другата страна група колко търсеше, наруших- работник). „Трябва да се премах 
на бедност и п 06 ПСИХОЛОГИя нише: „Най-тежък удар за сто- ме системата, изравнихме труда не натиска като елемент на раз- 
през плета кое аЗВане с пРъст папската реформа е явлението с с безделието. Скарахме работни- пределението. Уравниловката в 
убила вс с ,КОето в мнозина е излизане на улицата със знаме ците от производството и служби заплатите и разпределението спо 
бота* Я мотивировка за, ра- начело да се определят износите те. Дори и мерилата загубихме, ред бедност и без критерии води 
леле' 3а1ЦОТО ^новата за разпре ца личнитЪ доходи. Обикновено правила няма” (Бранислав Драго в абсолютно пренебрегаване на 
та-тите е"н> ^ ^ м^Дът и РезУл на такива исканн;я от страна на йлович „Механична обработка”— мотивацията за работа” (Мило- 

Това те ,, Да Ръководствата се удовлетворява, , ,Ю го-автомобил и”). „Все докаго мир йович, директор в „Казимир
тежко и горчиво преду- а легалните институции или се гоним стандарта над процента Велкович”). Да се вземе станови 

преждение е казано на разши- дистанцират или — което по-че- нищо няма да направим, защото ще колко под натиск може да се 
реното заседание на Председате сто бива — се приобщават към тук най-вече получават ония, ко- дели незаработеното. Да се съз- 
лството на Общинския комитет исканията на работниците” (Томи ито не стачкуват. Простата смет- дава атмосфера да се дели зара- 
на ъюза на комунистите в Кра- слав' Радович, секретар на Пред ка казва, че 20 на сто за сто ми- ботеното. Няма напредък в ста- 
г\евац от 1 илое Джорджевич, об седателството на ОК на СК). „Уве лиона е двадесет, а за тридесет новищата и задачите на полити- 

, ществен правозащитник на само личението на личните доходи ви- милиона общо шест милиона” ката на СК в разпределението и 
управлението. е това не е без наги е било два пъти по-голямо (Неманя Янкович, председател на реформата. Да не живеем с илю

възможности, а то- Общинския съвет на Съюза на зията, че работниците не влияят

във всички трудови 
гуевац. Изгражда

основание потвърждава и фактът, 
че почти и нямаше участник 
разискванията, 
по тази тема.

от реалните
ва е приемането под натиск. Има синдикатите). „Системата на раз- на цените на своитев произведе-

който не говори 
Разпределението 

става по-важно особено в условия 
та на подготовка за влизане в но-

опити за интензивно раздухване пределението не е отделила труда ния. 
на конфликт между работниците от безделието. Производствените (На 4-та стр.)

ви — пазарни условия на стопа- ПРОМОЦИЯ НА КОНЦЕПЦИЯТА НА АНТЕ МАРКОВИЧ 
нисването. По-право, не може да 
се каже че крагуевашкото стопанс 
тво след-' всички миналогодишни Как до победоносния моралуве.1ичения на заплатите не е им 
ало и производствени резултати. 
Обемът на индустриалното прои
зводство в сравнение с предишна 
та година е увеличен с 14,6 на сто 
в периода когато в цяла Югосла 
вия с -изключение на СР Сърбия 
е отчетен упадък, 
ството само по себе си не отклю

НА ПЪРВО МЯСТО НОВИЯТ МАНДАТАР СЛАГА ДИНАМИ боти върху останалите многобро 
ЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И СЪЗДАВАНЕ УСЛОВИЯ 
РУШЕНЕ НА ИНФЛАЦИЯТА

ЗА йни законни проекти. Защото, да
не забравим, стопанството наисти 
на получи повече самостоятелно
ст, но от системата не са премах
нати всички фактори, които обез 
печат „конституиране” на най-ра
зличните политически монополи,

текло, изменението на стопанска
та структура (каквато развитияг 
свят имаше преди 50 години) с 
влагането в пропулзивните секто
ри и отрасли. С една дума, про- власт и Влияния извън досега на 
мовиран е концепт на интегрален общественият контрол, 
пазар, на който верификация и

Милка Планинц първа разгръ
ща вапроса за така наречените ду 
биози на домашното стопанство 
(и с рестрикции се опита да ги 
овладее), Бранко Микулич безус
пешно гонеше инфлацията с та
ка наречената реална икономика, 

Д° отваряйки широко врата за въве
ждане на пазарната законност, а 
Анте Маркович довтаса па готово. 
Ако си послужим с неговите ду
ми, изговорени през един от по
следните „уикенди” па Председа
телството

Но производ-

чава всички брави на 
лението, ако след себе си

разпреде- 
■ няма

доход, а годишните баланси все 
още не са готови. Обаче, знае се
вече, че средният чист личен 
ход за ноември в „Застава” въз
лизаше на 708,129 динара и през 
декември е увеличен с 25 на сто, 
а утвърденият най-нисък личен 
доход е 450,000 динара. Подобни' 
са личните доходи и във „Филип 
Кляич” и в АИК „Шумадия", ма 
лко по-ниски в 
вич" и в „22 декември", а в „Ау- 
тосаобрачай” средната ноемврий
ска заплата %
436 000 динара,' с план такава да 
бъде и през декември. В общест- 

дейности е по-различно:
център 
заплата

подкрепа могат да получат, пре- Във всеки случай, новият Съю 
всичко програмите и произве зен изпълнителен съвет трябва да 

делията, конто могат да се мерят Тръгне в далеч по-добри условия 
с онези на световния пазар.

С други думи казано, мотото 
па политиката на Маркович тря-

ди

от предишните, когато става ду
ма за арсенала от мерки, с кои
то може да разполага, но в много 
по-рискантни и по-лоши обстояте- 

ва, което той изтъкна със след- лства (социални и икономически),
ако се има предвид всеобхватнос- 

от тта иа кризата, в която общество 
то е попаднало. Опасността и от- 

п създаване па условия за руше- ГОворността, които този мач с две 
по на инфлацията.4 От гова няма 
нищо, без реалното искане, чия- мат и останалите институции на 
то основа щс бъде износната ори- системата, всяка в рамките 
етапни- „От това ядро са разри- СВОяТа компетенция -- по цената 
ботепн всички останали възгледи

бва да бъде, струва ни се, е онова СК в ССТНЮ това
приблизително чака:изглежда 

„През призмата па статистиката, 
ситуация изглежда безиз- 

мо динамично наблюдава- 
— изход съществува. Изходите

„Казимир Вслко мите думи: „На първо място аз 
бих сложил необходимосттанашата

ходно, дииамизирапе па производството
възлизала на но

трябва да пое-остриета носи,са в новата концепция, в новата 
мотивировката па хо-политика, навените

в клинично-болничният рача”.
Тази нова концепция па обще- 

у строй ст
ла чи-

сменяваннята. Са-през ноември средната 
била 573 997, а през декември би 
ва увеличена с 
заетите в

на оставките и 
мо тогава ще бъде задоволено ус 
ловното за поантата на програма-

ствсно-икономическоч о
Анте Маркович получи 

пия (с конституционните амапдма
за намеренията на мандатара 
С|,юзппя изпълнителен съвет.

Как всичко това ще изглежда 
когато новият отбор започне

па
во50 на сто, докато

по.Завода за ^медицина --- а ча „сичкото останало .ще
труда кт.м .Застава" п преппо ч 'бва само „ бъс своя бъдещ от 
дния месец на мниалата Д бор да сс набори. Ако съдим спо-
получиДи средно по /Уа зуз а онова, което па промоцията
ра, а за последния месец с ((а с1ЮяТа програма каза, този
сто повече; в основното ^ра_ ' мъТ беше предложен 
вание през ноември сред ’ концепт) доколкото 
лати били 840 901, а в ср 7 сс ра:,бере) в
684 396, при това нърпигс им. • -|(а „„дитика, в чисто про
балансен простор ^ Увеличение (шкиов01(ие щс се търси изход от 
на заплатите още с ЗН па кризата. Следователно, ражда
1 септември 1988 година. оФапзивна стратегия и тактика,

„т аспекта т ссриозмо разчитат па ли-
жизпсиите раз- коию I

та на Анте Маркович, която гла-
е несп: „Необходим е нов морал, 

морал на загубаващше, а морал
на то

оперативните работи и когато
почне да се сбълсква с тромавата иа побеждаващите”. С оглед 
и често пъти парализираната де- це другарят Маркович изрази 
легатска система иа решаване — готовност в работата си да пол-

колектчвният ум на общест-

за-

копзистептеи 
тона можеше тепърва ще се разбере. Наисти- зува

на, Маркович повтори грешката вото> може би няма да е нзлиш-
съюзник да приеме инже-

икопоммческата
Микулич и още отсега изяви,

чс Конституцията ма СФРЮ дава 11ер Душан Ивкович (селектор на 
достатъчно пространство за рефо баскетболната репрезентацпя) и 
рма, въпреки че ое1»зиапа факта, ратко Рудпч (бпчеш селектор » 
че промените, извършени в общо рсцрезентацнята по водна топка).

сфера са дко пякой знае как се създава по 
несравнимо по-радикални от оне- бедннческият морал 

в политическата система. Не 
бихме желели практиката да го 

когато започне да ра

па но за

сс

Наблюдавано
ствс! ю-11 кси юммческатастопанския жи*увеличението на 

ходи, всички 
са много ох раб ря ваши, 
дори и в Заводите 
става” реалният личен 
ноември със 7,4 на сто

панс берализацията 
вот (цените и 
лпостта

това гопосочени суми вноса), самостоято- 
па слона! I-защото знаят те.311и автомпостта 

субекти, съвместните 
капитала от различно

за-„Дървена 
доход

е гго-ма-

Драган Кабадаичвла-п ските 
гаиия с

дсмаитмрапо-
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и К^униг»

X Р о Н И н А НЯКОИ лоши 
които

напускане назначи
ко''СТИ^”тизИра1штепоПОКра

решения;ИнтеграцияЮгославия ' -”ЪуГГсГр.«.« ...
у държави, фактически 

в поето-
1! решаването иа косовското катр

“с“„р.»ТГ, „!«, с‘н«’п»н,т.. с,

1“,г ф3»«“ -
тика за всички народи и народно 

СР Сърбия- -

И занапред решително ще се 
борим за АВНОЮ-вска Югосла
вия, за братство н единство 
всички народи и народности, за 
социалистическа и самоуправнтел 
на общност на братски народи н 

Върху тези начала, 
и ста-

самата оценка, по 
всеки час, без съществено 
аргументи, да я 110 нравим 01110 

както се нрави в някои
тели Когато окончателно се сти - «и конфликти,
гнез до тази оценка въз основана „езиг.теграция, Делби,
... ..,,а трябва да нравим такива МСя<дунационални
програми, конто би значили ня- засилваие па бюрокрацията, сто- 
каква рснитеграция, югославизй- о и друг0 затваряне- ^|ае 10

Косово. Защо югославиза- тода значеше за Косово и
абланскид сепа-

иа
Това доведе досителпа

народности.
както п върху решенията 
новнщата на 13-ня конгрес н па 
1-та конференция на СЮК нроиз ч 
тичат - нашите активности в об
ществено-икономическите II

промени н реформи, 
по-свободни сто

пи я па
нпя? Ние досега, в 
исторически коптнпуитет, 

албанизация,

един дълъг
имахме засилванетопо па

лнтнческнте относно ратизъм.
Д-р Богдан Трифунович 
Крушевац

процес ма 
па деюгославизация. Затова, при 

всички историчс* 
конституционни и Други пра- 
интереси па шиптарите в Ко 
с необходимо да провежда- 

внимателно и отговорно

борейки се за 
панско-покрайнински и общнис- 

барнери и от волунтарнстич-
, в

зачитането пакп
лъгах се, защото и след този акт ски 

р пашите ва и 
сово. 
ме много

на политиката в сто-
ланските решения- Ние се борим шиптарите не стъпваха 
за рационална и ефикасна съюз- редове.

Страхпа югославизация 
като предусловие

Енвер Ходжа още тогава има ,, хозц процес 
идея как да обезпечи сетиеш-, ,, иптеграция 

искане за отделяне на тази Изобщо та в югославските рам-
за Косово да се ре-

на държава, която ще може да 
по-голяма свобода в шегарантира 

стопанството и на трудещите се лого 
област.
знание, а аз още тогава предчувст

Буян бе свикан без мое ки въпросът
ши, 13 това отношение, така да
кажа, аз съм умерен оптимист, публикански престрелки. 
Мпсля че нашият дълг в това от
ношение е огромен. И не мисля

Тези дни има много междуре- 
Преди

народи и народно-и на всички 
сти.

вувах, че косовските кадри са под 
албан-

всичко тук се касае за противоре 
разбирането на Сърбия наПетар Грачаннн, председател 

на Председателството 
Сърбия

^.р паднали под влиянието па
ската реакция- Провеждането па тук на дълговете в материално
буянската конференция значеше отношение, ™ ^ като мощен

общество бяхме щедри и за това тор, който има голямо значение, 
забеле-

чия в
политическата сцена на Югосла‘

на

политически фак
югославското ръ-лоставяне на

пред свършен факт.ководство 
При ползуването на документитеКрепости Вече на самия факт Сърбия дане може да ни се прави

мисля на всичко друго, ко- политически ннтегритет, да
с трябва да се види кога са писа- ето хрябваше да се направи, а -п.пжава и

да се съгледат обстоятелства което не е направено. Това е една се развие като единна държава и
дълготрайна работа, обаче в ней- да има по-голямо значение откол- 
ната реализация била би недопу- кото досега трябва всички да 

Светозар Вукманович Темпо, стима всяка нерешителност, вся-
колебание. Не зная колко ши-

жка,

ни и
та ,в които са настанали.Пристанах от Албания Да Д°‘ 

йдат бойци, така че шиптарите в 
Косово и Метохия да привлекат 
КЪМ НОБ, защото тогава 
къща бе крепост срещу

Югославия- С други дусвикнат в
всяка 

нас. Из
на научната среща за косов- ко 
ската криза

Сърбия трябва да бъде рав- 
останалите републики.

ми,рок би бил кръгът на хората, ко-
Косово е изгубено, ноправна сито мислят, че

искал бих да поръча на вей- Ние ще осъществим това и ни- 
такива, че са побръзали с ед- що друго не търсим.

Естестве

но

Мярка на 

социална“основа
чки
зо такова заключение, 
но, казах, не съм и самият пре- Така както не желаем да вли

яем върху решаването на въпроси 
с републиканско

кален оптимист, обаче вярвам във
значение привъзможността за реннтеграцня на 

Косово. В интеграция на Косово другите, също така няма да поз
волим други да ограничават пра- 

Сърбия- Това трябва Да

М
в Югославия-трябва да се излезне от него. Та

ктиката по пробиването от
(От 3-та стр.)

Когато човек , прочете всичко 
това от опъката страна на меда
ла на разпределението може да 
се убеди, че работата е доста 
риозна.
мата и на пазарното 
не може да се осъществи без 
харчене само на заработеното и 
без отделяне на труда от безде
лието. А това пак не може да ста 
не без твърди критерии за мере
не на резултатите на труда. От 
друга пък страна, без 
програми , и без пари за тяхното 
осъществяване не може да се уд 
овлетвори егзистенциалния 
нимум на всеки работник. По то
зи начин кръгът се затваря, а

вата на
се разбере в Югославия, защото 
това е ясен факт.

този Ненад Бучни, член на Председа 
тедството па Съюзната конферен
ция на ССТН

кръг в пространството па пазар
ното поведение и към. по-голяма 
мотивация се намира в афирмацй 
ята на значението на трудовите 
и производствените резултати за 
всяко разпределение, както и I [^ а» I апч 
правдиво да се дели това, което 1 1 ПУМСПИ 
е заработено. Но ключовете "а ^ 
това изглежда, все още са в ръ
цете на ония, които не искат про

се-
Днес в Югославия очевидно би 

имала по-малко ежби, ако няма
ше страх от Сърбия и нейното 
ръководство. Затова и подчерта
вам, че нас в Сърбия не може да 

Промените в Конституцията на ни уплашат каквито и да е крн- 
мени, защото все още не се пот- СР Сърбия ще бъдат от истори- тики, етикетирания като напри- 
ят за своята заплата. Трябва да ■ ческо значение преди всичко пора мер, че сме унитаристи, национа- 
им се отнемат тези ключове, за- ди това, че изразяват най-широ- листи, сталинисти, защото всичко 
щото със системата на натиск кото искане на народа за един- това са измислици и лъжи. 
отношенията не се поправят, . но на СР Сърбия, която в своя със- чин

Провеждането на рефор 
поведение

социални

ми-
още повече влошават. тав има и две социалистически ав 

Миодраг Стоилович тономни покрайнини. Това
Д-р Борислав Йович в Пара-

ще чии.

Урежда единна редакционна' колегия: гла
вен и отговорен редактор на всички издания заместник председател Слобо-
на в-к „Комунист” Влайко Кривокапич, замест- „

” С указ на Президента на Републиката от
22 декември 1964 година „Комунист" е удостоен Юмбия^’Ре^еп Х^1от™ху (Кошто) Брц- Я3дава НИРО ..Комунист",
30ОдекемвриРО?9Н7°4 ?оданГГовден братство и "^“миркГмгаалевич (ХърватскоП-Р^Н^ хъРватс“Г™ га/на^хърТатск^ръбсю! Ткирн-

"ТКГЖй--: — д-ьйг™ №го*и =■« ггьягдьг адаагт" "■

Комунист

русински и
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* ?гяг П&77Л
НОВИНА В 
КА ОБЩИНАДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА В СУРДУЛИШ В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО БЕЛУТ

„Анумулатор“ 

за данък
Вместо съдействуване - каприз

Ясно е, че там където 
няма взаимно договаряне 
и съдействие на1 всички 
субекти, липсват акции,

събрание беше път-пщина за местната общ
ност в Белут са неприем- 
ливй.

Разбира се от тази не-
ведно с. това изостава ус, обмислена постъпка 
пешност при разрешаване големи последици имат 
то на отделни проблеми. ‘ самите те. Затова и не из 
Красноречив пример за иенадва фактът, че тук 
това е поведението на от- съвсем бавно се' и разре 
говорните субекти в се- шават комунално-битови- по-дълго

това
ят и проблема във връз
ка с него от Босилеград 
до центъра на селото, ми 

най- наващ през Тегарски дол, 
който- през зимния пери
од, и по-голяма част през 
пролетта и есента е него-

На старческите домакинства, 
яние да платят данъка 
имот или добитък. Данъкът 
ще го платят наследниците 
да наследят

които не са в състо- 
си вече Няма да се продава 

им ще се „акумулира*' и 
момента, когато трябвав

имота ден за движение. След 
разискване бе 

взето съвместно решение 
в течение на настоящата 
година трасето му да се 
измени, относно да се про 
кара ново трасе, но при 
това и местната общност 
да вземе участие. Пок
рай това, договорено бе 
местната общност да на 
прави съответна програ
ма за работа и поправка 
на някои от махленските

Броят на старческите 
домакинства в Сурдулиш- 
ка община не е малък' и 
все повече се 
В тази

като тези предпоставки 
не са на нужното равни
ще, остарелите селяни са 
оставени да се препитават 
както знаят и умеят, а об 
щината да събира данъка

увеличава. 
констатация 

„крият" два големи проб
лема: старите хора тежко

се

с помощта па същата „фо 
осигуряват жизнената си рмула".

Така е и въведена една 
новина в данъчната поли-

егзистенция, а рбщество- 
то има двойна загуба — 
необработената тика, която трябва да обе 

зпечн редовно прибираме 
на данъка от собственици 
те на обработваеми . пно- 

С помощта на данъчна- ^щн. Занапред на старчсс- 
та политика общината на- кнте домакинства които

земя не 
дава продукция и старци
те нямат откъде да пла- пътища, като при това 

първо добре разрешат вс 
ички спорни места, >.през 
които трябва да мине то 
зи път, а Общинската ск 
упщина да обезпечи меха 
низация за това.

Освен това на събрани
ето бе договорено на Е ЛЕ 
НКА ВЛАДИМИРОВА и 
ЗЛАТКА ДАНЧЕВА,

тят данъка си.

сърчава селяните, 
* не могат

не са в състояние да пла
тят данъка си няма да 
се продава добитък и 
имот, а данъкът им ще се | 
„акумулира" и такъв ще ! 
посреща наследниците на 
имота. Значи: първо плати 
данъка, пък тогава ще ста 
неш собственик на имо
та, който трябва да насле 
диш.

Какво ще стане ако на
следникът не иска да пла
ти 'данъка?

— Първо ще се обезпе
чи плащане
чрез продажба на част от 
имуществото, а онова, ко
ето остане ще се даде на 
наследниците
ва Джока Стоянович, ди-

които* 
да обработват 

земята си да я дават под 
наем на обществени орга 
низации (доколкото сро
кът на наема е 1 — 3 го
дини, собствениците 
плащат 30% от данъка си.

не две
социално застрашени до 
макинства .местната об
щност с помощта на об
щината да им електрифи

им прочисти пътя, който 
свързва селото с Босилег 
рад, па дори и махленски . 
те пътища. Друг да 
направи мост и пр. Впро 
чем в това и сами се уве

пост, и първичната пар
тийна организация, вме 
сто да организират мест 

! мото население в разреша 
' ване на своите проблеми, 
! при това и търсят съотве 
1 тна помощ от компетент

ните общински органи, 
на данъка те вече две—три години

:а ако срокът е по-дълг от 
7 години, собствениците 
се освобождават от пла
щане на данък). Това оп
ределение може да бъде 
решение на посочените 
два проблема, но предва
рително трябва да се съз- 
дадат необходимите пред
поставки, преди всичко да 
се оспособят и мотивират 
селскостопанските органи 
зации от обществения се
ктор да взимат под наем 
повече площи и пълноце
нно да ги ползуват. Тъй

им
цират домовете.

И така присъствието нарихме на проведеното те
зи дни събрание па мест- двата председателя бе це 
пата общност, на което лесъобразно използувано, 
присъствуваха и председа „студената война" меж- 
телят, на Общинската ск ду местната общност и 
упщина в Босилеград, В А Общинската скупщина бе 
СИЛ ТАКЕВ и председа- прекратена ,от което най- 
тел ят на ОК на ССТН, СИ голяма полза сигурно' ще

имат самите белутчани.

просто казано водят „сту 
дена война" с Общинс
ката скупщина, с активно 

обясня- стите конто тя предприе
ма. С други думи казано, 

раздвижени- МЕОН ЗАХАРИЕВ.
Както се п очакваше пр 

едмет па обсъждане и на

повечето от 
тс инициативи и активно 

Общинската ску

ректор на данъчната слу
жба в Сурдулица.

М. Я.к. г. сти от

Половината сипва, половината си носи у ломаИ ТОВА СЕ СЛУЧВА
!■)

приеме определено стано
вище. Работата на работ 
ппческия съ»сг сигурно е 
улеснена с факта, че са
мите селскостопански про 
пзводителн от Моипцн же 
стоко са осъдили постъп
ката па своите съселяни 
и дори предложили своео

_____ . бразпо наказание за тях.
Именно, те предлагат на 
Иглика Тодорова и Геор
ги Гогов да бъде забраие 
по една година да преда
ват мляко па „Коопера- 
нт", а предаденото 
януари да им бъде запда 
теио само половината (но 
ловииата са и предавали).

онова, което е по-важно 
от случката е отношение 
то на останалите селско 
стопански

чило и с ИГЛИКА ТОДО
РОВА и ГЕОРГИ ГОГОВ. 
Но нещо „му дошсмпало" 
да провери как тези два 
ма кооператори 
млякото и пс очаквайки, 
че ще открие къде му то 
„оттичд" от цистерната. 
Какво се случило? Спомс

които всичко това видели. 
Веднага е направен про
токол, който са подписали 
и присъствуващите.

Със случилото се е запоз 
маг и директорът па „Ко- 
операпт" и работнически
ят съвет, който трябва да

Откупчикът на мляко в 
ООК „Кооперапт” в съста 
за на „Сточар" в Димит
ровград, Ангел Михайлов, 
не малко е бил изненадан,

производите
ли, конто от постъпкатасипват
на своите съселяни и са
ми се чувствуват обидени 
и засрамени и затова та
ка жестоко са реагирали. 
От друга страна това го
вори, чс въпреки бройни 
те негодувания им от сел 
скостопанскпте произво
дители, отправени към 
„Кооиераит", не винаги 
той е виновен. Добре и 
излиза на край, защото 
Може бц подобно и до се 
га се е случвало не само 
в Момици но и в други 
села и може би не само 

начин.

когато при предаваме на 
млякото започнали да 
„изчезват" известни коли- 

Кантите били здрчества.
ави, а млякото някъде из 
чезвало. Разбира се 
го „ударило" 
защото трябвало разлика

патите двама дошли до 
„изсипали" Чс откунчнците 

мляко не са винаги ма 
грапази, които по вся
ка цена искаг да взе
мат от селяните, гово
ри и случая с откупчи 
ка на мляко в Петър- 
наш. И гой предава мл 
якото но млякото

нацистерната и 
млякото, поне така отда- 

изглеждало. Но когато

това 
джоба,по

леч
откупчиК'ь*г надникнал в 

карти имало ита да заплаща.
На 27 януари откуичи- 

п село
техните
какво

през
да види! При Игли 

ка от осем литра в канта 
били останали 4,5 а 

Георги от 5 литра ос 
2,5 литра! Откуп-

къ'Г сс намерил 
Моимци да вземе мляко- 

и сс та йто от кооператорите 
л скостопанскпте 
дители. Мерил на 
млякото и после 
опгинал до цистерната на 
трактора да 
реиото мляко. Така се слу

от
При
танали
чикъг имал щастието, че 
па цялата случка присъс.

други

ироизво неговите крави почти 
никога не надминава 
2,6 единици мазнина, 
макър че и пробите взн 
ма той.

всеки И така откупчикът 
спасил, а споменатите два 
ма сигурно ще получат за 
служеиото наказание. Но

се
посочениявсеки на

твували < и девет 
производители"

А. Т.изсипе изме ни мляко,

СТРАНИЦА 7
. БРАТСТВО • М февруари 1989



ПРЕЗ 1989 ГОДИНА
1 ДЕТСКАТА ЗАЩИТА В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

зд Vшг„Д_у Детски добавки за 2100 семейства
ьршгстВ* Преценява се, че в нас- 

годипаЩе бь«е направен още един опит да се извърни! 
заплануваното доизграждане па детската градина 
Сурдулпца

околотоящата 
2100 семейства в Сурдули- 
шка община ще получат 

детски добав- 
около* 3500 деца. За

с":___
По повод 40-годншинната на печата на бъл

гарската народност в Югославия и 30-годшшш- 
ната на вестник „Братство", редакцията на 
„Братство” в рубриката КАКВО ПИШЕШЕ БРАТ
СТВО ще ви предава материали за отделни съби
тия и случки, помествани в първите броеве 
вестника.

навключени правото 
ки за
детските добавки са 
ланувани 1,8 милиарда ди- 

Около 560 милиона 
са запланувани за 

120 ро-

щс ще бъдат 
всички деца от предучили 

възраст! разбира
За да утвърдят реалри 

цели на дейността в обла 
спа па детската защита 
в Сурдулншка община пр 
ез 1989 година, „планови
ците" от съответната об
щинска самоуиравителпа 
общност са направили оп
ит най-напред да утвърд
ят приблизително обекти
вен обем па средствата, ко 
пто ще се отделят за тази 
важна обществена функ
ция.
сумата от 3,46 милиарда 
динара.

За какво може да бъде 
достатъчна тази сума?

— Надяваме се, че е до

в-к запее,щна
с изключение па няколко 

от „остарс-\ нара 
динара 
личния доход на

малчугаичета 
литс" планински села, ко- 

обективно не могат да

па

и то
бъдат включениМАСОВА ТРУДОВА АКЦИЯ в такъв дилки.

К. Г.
По почин на Общинския отбор па ССТ

трудова акция на 5 юли
бо подготовка).вид

масоваорганизирана 
т.г. за поправка на пътя за Висок в района на 
„Козарица”. Членовете на ССТ от селата на За- исма ни читпитпеяиШбърдие масово се отзоваха и поправиха развале
ната от пороищата част от пътя. Най-масово се 
отзоваха селата Гуленовцн п Одоровни.

„Братство”, 16 юли 1959 г.

Така са стигнали до

Партийната организация 

не е частна собственост
ЕСТРАДНА ВЕЧЕР НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 
ДИМИТРОВГРАД
Клубът на студентите от Димитровград уреди 

на 2 юли естрадна вечер в Градската градина. 
Студентите се представиха с музикални номера, 
стихотворения, хуморески и др. Тяхната инициа
тива и изведба бяха топло поздравени от прпсъс 
твалите.

статъчна за редовните за
дачи в областта на дет- 

(нормална на СКВ последно време първичната организация 
Драиици (Сурдулишка община) не е приела нито 

член иа СЮК. Възможностите й за това н^' 
това не е единствената причи-

ската защита 
дейност па детските заве- в с.

един нов 
истина не са големи, но

дения, детски добавки, ли
доход на родилките,чен

парична помощ на безра
ботните родилки) и за ед
на, макар и малка развой

„Братство”, 16 юли 1959 г.
НОВ ГАТЕР В БОСИЛЕГРАД

Комунално-занаятчийското предприятие от 
Босилеград неотдавна пусна в движение нова 
дъскорезница. Дъскорезницата е направена ~с 
цел да‘задоволи местните нужди на Босилеград. 
Капацитетът й е 4 кубически метра дъски днев
но. Като двигател се използва водна енергия.

„Братство”/ 1 август 1959 г.

Става дума за несъобразяване на първичната ор- 
значението на тази нейна задача.

па.
ганмзация със

Ето пример,' който потвърждава твърдението. Ед
ни бивш член на СЮК, който не е изключен от пар-отговаряна карчка —

Любен Величков,
тар на СОИ за детска за
щита в Сурдулица.

Под заплануваната „ма
кар и малка” развойна кр 
ачка се подразбира реалп

секре ти ята, значи не се е разминал с идейно-политическата 
ч платформа и не е опетнил моралния образ на кому
ниста, а от партийния състав е „изпаднал” поради фор 
мални причини (често е минавал от едно на друго ра
ботно място, от един в друг град, от една в друга ре
публика и не се е свързал навреме с последната пър
вична организация) още преди повече от една година 

• е подал молба до първичната организащ1Я на СК в 
Драинци отново да бъде приет в СЮК. Но какво ста
ва? Тогавашният секретар на организацията скъсал 

дидактически средства за молЬата „Бившият" подал нова молба преди 3 ме- 
детските заведения- Тъй сеца| но ,шкакъв отгов не е даден до днес. Не
като нестопанските инвес _,официално се узнава, че сегашният секретар просто тиции не могат да се реа- ' - -- 1 не иска да приеме в партията автора на молоата.лизират без специално по- ^ г
зволение на републиканс
кото „правителство”, сур- 
дуличани ще направят 
още един (трети) опит да 
получат „зелен сигнал”.
Ако им бъде даден те 
ще създадат условия за 
нормална дейност на още 
6 възпитателни групи с 
общо 130 деца на 6 годи
ни и ще постигнат един 
хубав успех: в организира 
ийта подготовка за учили-

ПОЧИНАЛ СТАРЕЦ НА 103 ГОДИНИ
В село Божнца, Босилеградско, неотдавна е 

починал Никола Станимиров, земеделски стопа
нин, роден през 1856 година в село Божнца. Ин
тересно е, че Никола не помни (както казвал п 
както знаят хората (да е боледувал от някаква 
болест, а и починал внезапно. Той добре помнел 
събитията от Руско-турската война и на своите 
съселяни често разправял за положението през 
турското робство. От своите съселяни бил по
читан и уважаван. На погребението се стече поч
ти цялото село.

зация на готовия проект 
за доизграждане и адапта 
ция на детската градина 
в Сурдулица и набавка иа

Дали въпросният кандидат ще бъде или няма да 
бъде приет в СЮК — това изобщо не е централен въ
прос в споменатия случай. Касае се за вътрешно-парти 
йната демокрация. Може ли да стане дума за де
мокрация когато една. молба за приемане в партията, 
без разлика основателна или неоснователна е тя, не 
се пуска в предвидената в Устава на СЮК демократи
ческа процедура? С отношението си към молбата пре-

А. Дънков
„Братство”, 1 ноември 1959 г.

ДУМАТА НА ИНСПЕКТОРА
дишният и сегашният секретар се поставят в позиция-, 
та на частни собственици на първичната партийна ор
ганизация в с. Драинци.Босилеградчаин купуват 

качествено месо
Цена Димитров 
Стрезимировци

АКЦИЯТА „ВСИЧКИ НА ОТБРАНА И ЗАЩИТА” В ДИМИТРОВГРАДЧесто пъти босилеград- 
чанИ негодуват, че месо
то, което купуват в тука 
шната единствена месар
ница (кланицата и месар
ницата работят в състава
на оборотно-търговската теринарен контрол. Наи- 
и услужна ТО „Босилег- стина, случва се някога 
рад") е некачествено и не месо да стои непродадено то Д°скоР° ^се наричаше 
годно за употреба. Преди повече отколкото това е „Нищо ^ не бива да ни из 
известно време се1 отне- позволено и в такива слу иенада в Димитровград- 
сохме до компетентния чай се разваля и разбира ска община 
за това човек — Иван Сто се, не е за употреба. В се провежда преди десет 
ев, общински ветеринарен такива случаи месото се 
инспектор в Босилеград.

— Босилеградчани и вс 
ички други, които се спа 
бдяват с месо в тукаш
ната месарница могат да 
бъдат спокойни — казва 
Стоев. Месото, без оглед

дали е свинско, юиешко, 
говеждо, агнешко и пр., 
предимно е първокачест- 
вепо и не съществува ри
ск от някакви болести. 
Месото е винаги под ве-

Състезателски дух в юбилейната година
щевременно 
чуждимо право на 
ктивна самозащита.. Тази 
акция допринася и за по 
вишаване на сигурността 
в- общината.

Акцията „Всички на от 
брана и защита” в коя-

На заседанието бе коне и като неот- 
коле-тантирано, че 

„Всички на отбрана 
щита” е доказателство за 
готовността на

акцията 
и за-

трудови- 
те хора и гражданите в 

- общината за активно вкл 
ючване и отговорно изпъ 
лняване на задачите в об

започна да

години. Затова в 1989 го 
Дина акцията ще има съ Сформирана 

на комисия, която в края 
на състезанието 
съди 
ния.

е петчлен-изважда от месарницата, 
т.е. не се продава. През 
миналата 4 годинака на. 
пример десетина пъти бе 
забранена продажба на заседание на председате- 
такова месо.

ластта на всенародната 
отбрана и обществената 
самозащита. Тези задачи 
все повече се приемат ка 
то патриотичен дълг, съ

стезателски характер — 
бе решено на съвместно ще при- 

награди и призна-
. летвата на ОК на ССТНч

В. Б. и ОСС. А. Т.

СТРАНИЦА < БРАТСТВО «10 февруари 1989
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5Еег,йгайгг?гж,з5й«заг?^^а»о ГОРСКАТА СЕКЦИЯ И ОБОРОТНО-ТЪРГОВСКАТА И 
УСЛУЖНА ТО „БОСИЛЕГРАД" ПРЕД ТАЗГОДИШНА 
ТА СМТА

За пръв път- единна 

програма на акции
НЕ СЕ ОТКАЗВАТ 01 ИМОТИТЕ СИ

Горската секция в Босилеград преди няколко 
месеца потърси от ТО „Босилеград" без възмездие да 
й предаде площи, които са залесени през миналата, 
както и площи за залесяване през предстоящите ак
ции на СМТБ. ТО „Босилеград" търси площите да й 
се заплатят, и ^а ги разменят помежду си, или пък и 
тя да бъде „съфинансиер в залесителните акции. Две
те организации са съгласни в едно, струва се най-ва
жното: без оглед какво решение ще намерят акцията 
не. бива и няма да спре.

Въпросът възникна пр 
еди няколко месеца кога- 
то Горската секция, като 
официален носител на за 
лесителната акция на 
СМТБ в общината, потър 
си от Оборотно-търговс
ката и услужна ТО „Боси 
леград” да й предаде пло 
щите, които тя (Горската 
секция) е залесила 
м иналогодишната 
Покр'ай това Горската
секция търси ТО „Боси 
леград” да й предаде,
пак без заплащане, нови

• Председателството на Републиканската конфе
ренция на Съюза на социалистическата младеж в Сър- 
бня издигна кандидатурите за член на Председателс- 

на СФРю от СР Сърбия. Предложени са: Сло- 
бодан Милошевич, Богдан Трифуновнч и Борисав Ио- 
вич

всички ние ще носим от
говорност. Той изнесе, 
също така, че програмата 
за Косово е доста амбици 
озиа и затова би било не 
обходимо да претърпи''съ
вместна редактура. Тахир 
Хасанович, член на Пред
седателството на Съюза 
ма Социалистическата мла

твото

— В днешното кризис
но време младежката орга 
низация реагира със закъс 
нение и анемично. Такава 
организация _не ни е ну
жна повече

площи за зг%чесяване.
На едно събрание тру 

дещите се в ТО „Босилег 
рад" се противопоставиха 
срещу това и не взеха ре 
шенйе за отчуждаване на 
имотите си. Без оглед, 
че имаше мнения, че те
зи плот пи и тя е приела 
без заплащане и че Гор 
ската секция трябва да 
се занимава с горско де
ло, а ТО „Босилеград” 
със селското стопанство, 
на заседанието те потър
сиха залесените им пло-

организирането и провеж
дането на същите да бъ
де в компетенция на Ре
публиканската 
ция на Съюза на социалн че в Косово две трети от 
етическата младеж в Сър^ населението са млади хо-
бия, като се търси и съот ра и затуй е необходимо
ветна отговорност, която младежката организация 
да се прилага в целокун- там да бъде дейна. Млади 
ната младежка организа- те в Косово трябва да се 
ция в републиката. Време борят за създаване на по- 
то, което е пред нас тър- добра атмосфера.

Зоран Къртинич, член 
па Председателството на 

дем дисциплиниран у час- Съюза на младежта във 
тннк на формалните обли Войводииа счита, че един
ни на политическия жн- ството в републиканската

конфереи деж в Югославия изнесе,

изтъкна ме 
жду другото в уводното 
си изложение Микнца Гър 
бич, на състоялото се на 
6 февруари съвместно за-

през
СМТА.

седание на председателст
вата на Съюза на социалн 
етическата младеж в Сър
бия, Войводина и Косово, 
на което бяха приети и

си от мас по-енергичпо да 
действуваме, а не да бъ-

бъдезаключения, а ще 
създадена и работна гру
па, която да следи провс 
ждането им, както и из
пълнението на задачите от

вот п да служим само ка
то декор — изтъкна Гър- 
бич.

— За пръв път направи-

младежка организация мо 
же да се осъществи само 

*• чрез трансформация па 
същата в дейна организа 

хм е единна програма, ко- цня, а не тя да се развп- 
ято освен републиканска- ва на териториален прнн- 
та — ще провеждат и по цип.

н
ю

съвместната програл1а под 
название „Аюшонно и ор 
ганизаиионно единство в 
Съюза на социалистичес
ката младеж на Сърбия”.

Основен път за осъщес

о

5крайнинските съюзи на 
младежта — каза Адем Ха 
саии, председател па Пре 

на Съюза

5За член ма Председател 
ството на СФР Югославия 
от СР Сърбия бяха п рд-

на социалистическата мла ложенц Слободан Милоше в 
деж в Косово. За нспро- вич, Богдан Трифуновнч | 3- 

на програмата п Борисав Йович. <

ртвяване на това единство 
е — набелязаните в про- дседателството н
грамата задачи да се пре 
творят в дела — изтъкна 
Гърбич. Това подразбира веждане щи (не е уточнено колко- 

хектара) през миналата 
година да не се отчужда
ват. а Горската секция 
или да им ги заплати или 
пък да извършат размя
на помежду си. Подобно 
бе становището им и във 
връзка с площите, които 
Горската секция търси 
за залесяване през тази 
п следващите години: да 
разменят площи или пък * 
и ТО „Босилеград” да уча 
ствува във финансиране
то па СМТА.

си останат като склад, 18 
са се въздържали.

Осем не са взели учас
тие, а петима са казали, че 
не смеят да се изясняват 
по този въпрос.

Въпреки резултатите от 
референдума предстоят но 
ви договори между заинте 
ресованите: младежката ор 
ганизация. местната общ
ност’ „Търгокооп”, Соцна 
лнстическия съюз и Об
щинската .конференция 
па младежта в Димитров 
град.

МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ В ЖЕЛЮША

Решение след две години
МЛАДЕЖКА ПОЛИТИЧЕ 
СКА ШКОЛА

мптровград и гарнизона» 
Пирот.
РЕФЕРЕНДУМ В КУСА 

ВРАНА
Не намирайки друг на

чин да разреши проблема 
е помещения младежката 
организация » Куса прана 
заедно с местната общно
ст тези дни пропзиедс с»о 
еобразсп референдум.

Както пече е известно.

След няколко 
„празен ход" в работата 

организа

години

на първичната 
ция на Съюза на социалн 
етическата младеж в село 
Желюша, период 
ореганизацията изобщо

тези дни е

па Об-В организация 
щипската конференция на 
Съюза на социалистичес- 

младеж » Димитрон-
когато

ката
град на 14 февруари

да работи младеж

ко
задействуваше, 

сложена точка 
въпрос-

почва
ка политическа шкода.

и па този Тзкоца е Становището 
н на работническия съ
вет па ТО „Босилеград", 

работна
Налага се още веднъж, 

без много чувства, да 
разгледа този въпрос п да 
се уточни чпп интерес е 
по-силен ■— да ли нужда-

Шкодата ще има 25 куна 31 януари 
Желюша с 

изборно събра- 
младежката орга- 

което приет,с 
25 младежи от се

сеИменно, 
тази година в 
проведено 
ние на 
низация, на 
твували 
лото.

който формира 
група, която заедно с об
щинската работна група 
направи обиколка и уточ 
шг кон площи ще се за-

Iмладите кусовранцп свое 
временно са уредили едни 

магазина,

ренети главно ученици о( 
образователно - възпитате

организация „Йосип помещение до
което сетне, уж за кт.сп

лната
Броз Тито", т. е. членове 
на Акциопната конфереи- време е дадено па „и.р-

гокоон". за склад. Сега то
та селото да има постоя
ло необходимите запаси 
храна н други необходимо 
стн плп интересът па мла 
дпте за помещение.

повече,

посяват, а кон ще оста
нат за пасища или за дру 
гц цели. Васил Захариев, 

ТО „Босилет-

ция при училището.
Лекции ще' се изнасят па помещение все още е 

еди,, път седмично до 11 склад, а младите ме искат 
дирил Да отидат до училището,
‘ Темите са ■ свързани е където празни помещения 
обшествепо - политическа има колкото Щеш. 
та система, младите и На произведения рефс- 
гпНА конституциоиитс рендум сред жителите на 
„ромони и задачите па ко Куса врана от 107 попита 
1, у пистите след Двадесето ни, 67 еа съгласни стри- 

заседание па ЦК па те помещени,, да ес иър- 
СюК Лектори ЩС бъдат чат на младежката орга- 
политически дейни от Ди низания, 9 са били те да

на мла-За председател 
дежката организация н 

е избран Аца

агроном в
рад”,п член па работната 

вече казахме празни номе- група казва, че комисии-
мнение че през

Още както
Желюша 
Василев, лаборант в Здрав 

Димитровград.
те са па
1шето нн (ото бригадирско 

рана в случая най-малко лято ще 
ще допринесе проблемът репи в посоката 
да се разреши. Кобила Вързани и »

околността на Ьуналено 
В. Н.

щения и училището има. 
Инат от която и да е ст-ни,я дом в 

Главната, задача е пово- 
първичиа

се залесяват те- 
Бесна

формираната
младежка Организация Да 
възобнови работата 
тивира бройните 
хора в Желюша.

тои ак-
А. Т. към Църноок.млади
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ДОМСТВА В БОСИЛЕГРАД
В Намира път до всяко 

детско сърцеМерки за подобрение 

на успеха Като отлична ученич- 
за Учите-

ци.лансирането па оспоипото 
образование да бъде един 

цялата Републи-
Тези дни ма зимните се

минари за просветни ра
ботници иай-мпого се 

състоянието

ка се определих
школа, която завър- 

1963 го-
вндваха. А тъкмо този 

обучение с едно от меро
приятията за йодобрсипс 
па успеха на учениците, 
конто изостават в усвоя
ването па уроците. През 
второто полугодие 
ямо внимание ще се от
дели и па въпроса за обе 
зпечаване на материално- 
технически и нагледни ср

лекаС оглед на факта, че 
между причините за ела 
бия успех през първото 
полугодие, и в среднош
колския образователен 

център „Иван Караива
нов” и в основното учи
лище „Георги Димитров” 
в Босилеград, както бе 
подчертано, повечето са 
субективни, колективи
те на двете възпитател
но-образователни ведомс 
тва, изготвиха съответни 
програми за подобрение 
на същия през второто 
полугодие, което започ
на тези дни. Основното 
и в едната, и в другата 
програма е: по-голяма тру 
дова дисциплина и отго 
ворност при изпълняване 
то на възпитателно-обра
зователните задължения 
и от страна на учениците 
и просветните работни
ци. Още повече, че през 
първото полугодие нема 
лък брой ученици, особе
но когато става дума за 
ученици от основното уч 
илище не са спазвали ут 
върдения училищен ре
жим, което пряко влияе 
върху успеха.

Покрай подобрение и 
осъвременяване на възпн
тателно-образователния ПР
оцес, чрез по-качествени 
и съдържателни подгото 
вки, отделно внимание 
ще се обърне и на допъл 
нителното и добавъчно 
обучение, което през пър 
вото полугодие и учени
ците, и отделни просвет 
ни работници пренебрег-

стиспо за 
ка и от

го- ших в Пирот през
Учителската работаIЮСТОЯ ** *1И ИЗТОЧ1111 

регулира употреба 
език

папори за
образованието п 
ппето па просветни ге ра
ботници. Това впрочем е

дина.
е трудна и отговорна, но 
и благородна. Обичам де- 

намирам път до 
сърне. За

ци да се
та па сърбохърватски 
и кривината; просветните 
работници да се награж
дават според резултатите 

труда, а образование!о 
икономическа

положе

ната итема пабила и главна 
проведения в края па ми
налата година втори Кон
грес на
Сърбия, па който присъс- 
тпува и Цветанка Андрее- 

учнтелка от Димитров

всяко детско 
мен

ио-гол
лоши деца няма, една учат по-добре, а други 

по-лошо. Аз повече рабо- 
защото

пиСР да получи 
цена; да се приеме един- 

всички
учителите в

по-лошите,тя стс се нуждаят от по-голя
ма помощ. Що се отнася 

професия, тя

па програма за
едства, с което обучение
то ще се издигне па по- 
високо равнище.

Едно от мероприятията 
е и активирането на кла
совите общности и мла
дежките организации, ка 
кто и изправяне на кри
териите при оценяването 
н по-целесъобразно утвъ 
рждаване ма резултатите 
на труда. С това ще се съ 
здаде по-голяма мотиви
ровка за плодотворна ра 
бота не само сред ученп-

учнлища ...
— Кажете нещо за себе 

си и професията!
— Учителка съм 

26 години, от които 24 про
сел ата на Дими-

ва,
град.

— Какви са вашите впе 
чатлеиия от Конгреса?

— Искам най-папред да 
чс този Конгрес, ко-

до самата 
изисква постоянно учене.вече
защото и програмите по
стоянно се менят, 
посещавам редовно всич
ки семинари и наученото 
прилагам на практика.

Затовакарах в 
тровградска община. По- 

години съм
кажа,

следните две 
в училището в Димитров
град. Родена 
1944 година в

съм през 
с. См и лов- А. Т.

В ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР СЪРБИЯ

Реч на народния учителцнте, но и сред просветни 
те работници.

Една от мерките за по
добряването на успеха е 
и идейно-политическото и 
професионално усъвърше 
нствуване на просветните 
работници. В това отноше 
ние вече се проведоха пя 
колко семинари, през зи
мната ваканция, които 
организира Просветно-пе 
дагогичният съвет от Вра 
ня, а няколко души бяха 
и на съответен семинар в 
Белград, който в рамки
те на „Януарските дни” 
на просветните работни
ци вече няколко години 
се провежда в Белград.

М. Я.

ръчах: „Преди да почнете 
да четете своите рефера
ти, споменете си за онези, 
които са ви научили да 

общ- четете и пишете, спомне
те си за учителите!” Днес 
към това бих добавил и 
следното: просветните ра- 
ботици (възпитатели, учи
тели, прогимназиални и

Вече осведомнхаме на
шите читатели, че лужни- 
чанецът Драгослав Манич 
— Форскц получи от Кул
турно-просветната 
пост на Сърбня високо 
признание „Най-скъпият 
учител”. Г1о време па три
дневното си пребиваване в 
Белград, заедно с остана
лите носители на това ла- гимназиални учители, про 
скаво признание, бяха при фесори) имат и знаят ка- 
ети в Председателството 
на СР Сърбия. По този 
случай той между друго
то каза:

— Аз съм от Лужница, 
край на печалбари, който 
с п разсадник на просвет
ни работници. Те са се 
пръснали навред из Юго-

Цветаика Андреева

йто организира Съюзът па 
учителските дружества в 
СР Сърбия, наистина бе 
конгрес на учители, а не 
за учители, защото в ра
ботата му взеха участие 
1200 души, предимно учи
тели. Конгресът измина

кво да кажат не само в 
учебните стаи, но и извън 
училището. Те живеят и 
работят в пряко сред на
рода. Те чувствуват как 
народът „диша”, какви са 
му мислите и желанията. 
Затуй гласът на просвет
ните работници би трябва 
ло да се чува по-често и 
по-мощно в обществото.

работници 
изпълняват работа, която 
има особено значение за

под знака ма два девиза: 
,,Нашето бъдеще е учител 
— ме генерал” и „Не е зна 
ние знанието да знаеш,

СЛЕД ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ В ОСНОВНОТО 
УЧИЛИЩЕ

Традицията е изневерена
19,70 па

но е знание знанието да 
предадеш.”

Първият ден Конгреса 
работи в пленум, па кой
то бе изнесен главния Д» 
клад: „Училището и учи
теля в нашето социалис
тическо общество". Вто
рият ден бе организиран 
в работни групи. Аз взех 
участие в работата на гру
пата, на която се разис
кваше за -„Перспективите 
на иновациите за подобре 
ние технологията в обра
зованието”. Заключено е 

техника

славпя на териториите, на
конто се говори сърбохър 
ватски език. Признанието Просветните 
„Най-скъпият учител” спосто, а 233 или 

сто имат слаби бележки.
Вече с години установе

ната традиция в основно
то училище „Моша Пия- 
де" в Димитровград пър
волаците да бъдат най-до
бри по успех и на полуго
дието, тази година е изне
верена.

Именно, най-добри по 
успех със средна бележка 
4,90 на края на първото 
полугодие са учениците 
от втори клас, а най-сла
би са от шести клас със 
средна бележка 3,29. Об
щият успех на 1222 учени 
ци е много добър — 3,53 
и това е за пръв път от 
учебйата 1980/81 г. че е 
по-голям от 3,50. От общо 
записаните, 987 са без сла
би бележки или 80,70 на

делям с всичките тези
Отличници са 402 или по
чти 33 на сто, много доб
ри 281, добри 256 ... С по
вече от три слаби бележ
ки има 67 ученика. Пред
видената програма е реа-

просветнн работници, как обществото: на тях е до- 
то и с воички поколения 
мои ученици, конто са и 
дали предложението това 
признание да се присъди 
п на мен.

В сегашния тържествен 
момент
че и най-големите майсто
ри на словото и писаната 
реч някой е научил как 
се пишат' буквите, че и 
най-великите

верено възпитанието на 
младите в период, когато 
се формира личността. От 
тях зависи какви работни
ци и родолюбци ще има
ме. Това е винаги важно, 

желая да кажа, а особено в сегашния об
ществен момент, обреме
нен с криза и много опа
сности ..

Речта на Форски в Пре
дседателството на СР Сър 
бия предизвика внимание 
то, както на домакина, та-

лизирана цялостно, а ог 
обществено-полезната ра
бота учениците са събра-, 
ли над 6 милиона динара, 
които, какго и досега, ще 
се използуват за екскур
зии. За отбелязване е, че 
тази година е обезпечена 
прочитна литература на 
български език, а набаве-

компюторната 
смело да се прилага 1 в об
разованието.

— Какви са заключени
ята от Конгреса?

— В приетата Резолю
ция накрая иа Конгреса 
има редица добри заклю
чения, които сега трябва 
да намерят приложение в 
практиката. А това са фи-

мислители 
някой е научил да мислят 
със собствената си глава.
Това е учителят.

В навечерието на 13-ия сова информация. Публи- 
конгрес на СюК на стра- кувайки този откъс и ние 
ииците на „Просветния се приобщаваме към тях. 
преглед" на делегатите по

ка и на средствата за ма-
ни са и така наречените 
„звучни читанки” за сър
бохърватски език.

А. Т. Ст. Н.
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от зимния турнир па
ФУТБОЛ НА МАЛКА ВРА 

ТА В ПИРОТФизическа култура Обява След продължително боле- 
дуване на 31 януари 1989 
година в 84-годишна 
раст почина скъпият ни и 
непрежалим баща, свекър, 
тъст и дядо

Продавам къща с Двор 
но място от 550 квадра 
тни метра в Димитров 
град. За справки се от
несете До Коля Нико
лов (Вера),
61-527 в с. Гоиндол.

въз-Отпаднаха въвСПОРТИСТ ЗА ПРИМЕР

втория кръгУчител на младите Манол Геров 

Каменов
010/тел.В края на януари в гр

ад Пирот се проведе тур
нир по футбол на малка

Николай Миланов, 
тболист, както и мнозина 
ва на „Асен 'Балкански" 

Димитровград е и учи
тел на кадетите в

фу- * гато очаква да 
най-много —

постигне
поврежда си 

се нало- врата в организация , на 
футболния клуб „Пирот”. 
Турнирът се игра в зала 
та на Педагогическата ака 
демия. Играеше се по сис
темата

Продажбаколяно, така че 
жило да направи

от село Болевдол

Опечалени:
Милорад и Иван; дъщери: 
Благица и Олгица; снахи, 
зетьове, внуци, внучки, 
правнуци и множество ро
днини, близки и познати

в
опера

ция- Д-р Ьуджевац в'Кра 
гуевац оперирал мепнску- 
са на коляното дч/. След 
това

Продават се строите
лни места за къща 
с. Лукавица. Справки 
на телефон: (010) 62-779 
от 15 часа.

същия
клуб. Този 26-годишен фу 
тболист както и мнозина

синове Сава,
в

негови другари, започнал 
да играе футбол още 
гаточ бил на десет години. 
Това станало през 1977 го 
дина. Бил включен

(4Николай Миланов играчи плюс 
вратар). В него участвува
ха 32 отбора, сред които 
и „Амадеус" и „Казаблан- 
ка" от Димитровград.

Димитровградските от
бори отпаднаха още във 
втория кръг като .„Амаде
ус" загуби с 6:2 ог отбо
ра па „Йоваи Анджелко- 
вмч", а „Казабланка"
„Ада Джсрам" с 1:0.

ко- паузирал две години.
На футболното 

връща там, къде го и 
почнал 
ски" в Димитровград. И

поле се
за-

в пио в „Асен Балкан
нерския състав на „Асен 
Балкански". И На 18 февруари 1989 го

дина се навършват 
ЧЕТИРИДЕСЕТ ТЪЖНИ И 
БОЛНИ ДНИ 
откак завинаги ни

веднага се 
проявил с' качествата на 
добър футболист. Откро
явал се сред връстниците

остави
нашата обичана майка,, све- . 
кърва и баба

си. ОТ'
Само. след 3—4 мача 

пионерския състав, минал 
в „Раднички” — Пирот. 
Откроявал се с 
си и веднага „влиза” в пъ 
рвия състав. От 1979 до 
1981 година с голям 
пех играе и за младежкия 
отбор на СР Сърбия 

- там се нарежда сред най- 
добрите. В сезона 1981/82 
година бил стандартен чл

в
_____________ Д- с.

ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКА 
НА „АСЕН БАЛКАНСКИ” 
ЗА ПРОЛЕТНИЯ СЕЗОН

Наталия
Киркова

таланта

Първо в 

Димитровград, 
после-в Дойран

ус-
от село МъзгошИ

Н. Миланов Нейния светъл лик и добрина ще останат вечно в 
сърцата на всички ни, които я познавахме. Щастливи 
бяхме, докато я имахме и нещастни, задето .ни напу
сна, но болестта е неумолима.

На 18 февруари в 14 часа ще посетим вечния й 
дом в село Мъзгош и ще го залеем със сълзи и оки
чим с цветя-

сам желаел да стане та- 
а ка: футболната си карие

ра да завръши там, дею 
я и започнал.

И като ветеран, желае 
Станалата пауза се отра да помогне на младите, 

зила върху футболната От две години насам, ма 
му кариера. След отбива кар че е стандартен член 
не на военната си повин- на първия състав на „А. 
ност продължил обрало- Балкански” — Николай 
ванието си в Ниш, къде- Миланов тренира най-мла 
то днес е абсолвент на дшите категории футбо- 
Висшия машинен техни- листи" — пионерите и ка 
кум. Ведно работи в ТО детите. Иска да предаде 

„Димитровград”. През 
1984 година отново се

ен на първия състав,
заминава в ЮНА /Футболният отбор на 

„Асен Балкански" в Ди
митровград започна да сс 
готви за предстоящия фу 
тболен полусезон, в който 
първия мач се играе на 
19 март 1989 година. В 
Димитровград на тази да 
та гостува „Единство” от 
Бела паланка, което в ссс 
нния дял се класира на 
второ място. За този мач, 
както и за пролетния дял 
на първенството, димитро 
вградчанп искат добре да 

. се подготвят.ч
Димитровградските фут

болисти започнаха с под
готовката на 5 февруари, 
в спортпия център „Па
рк" и ще продължи 12 
дни. Тук ще стане първия 
дял от пея 
що стане па 
езеро. Подготвят се 25 фу 
тболисти.

В навечерието па продо 
тпия Дял па първенство
то димитровградските фут 
бол пети ще отидат па До
йран, къдсто съществуват 
твърде благоприятни усло 
впя па спортна дейност, п 
там ще прекарат 10 дни. 
Под ръководство па тре
ньора Новина Адекеов 
„Асен Балкански" ще ра
боти Върху КОПД1ЩПОШ1П-
та подготовка па отбора, 
като отпграе м няколко 
тренинг-мача.

В заключителната фаза 
„Асен Балкански" що отп 
грас н няколко мача с 
отбори от Пирот II околно 
спа му, за да сс провери

сетне
да отбие военната си по
винност.

Скърбящи семейства: Киркови и Илови

На 18 февруари 1989 година се Яавръшват

ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ
от смъртта на нашата мила 
и непрежалима майка, 
кърва, баба и прабаба

своя опит на тях.
И когато дипломира 

връща към футбола. До на Машинния техникум 
като се учи в Ниш, мина в Ниш, Миланов ще за- 
ва в „Ястребаи”, къдсто върши за футболен тре-

све-

Славена Пенкова 

Николова
също се проявява като ньор. 
добър футболист. И к<> Димитър Ставров

от Димитровград
ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА В СУРДУЛИШКА ОБЩИ
НА а вторият 

Дойрайско Опечалени: син, дъщери, сна 
ха, внуци иНови инициативи правнуци.

Първото впечатление, ко 
сто се получава след като 

тазгодишната 
СОИ за фи-

ловия за. редовно и инте
нзивно спортуване на де- 

младежта. Спомс- В неделя, на 12 февруари 
1989 година, се навръшват 
ШЕСТ МЕСЕЦА 
зт смъртта на нашия мил и 
позабравим съпруг, татко, 
хядо, тъст н прадядо

пата и 
патите две СОИ трябвала

се прочете 
програма на 
зи^еска култура в Сурду- 
лица може да сс отрази

оказват финансова помощ 
насърчават дейност-и да

та на училищните спорт-масъс следно изречение* 
совото спортуване 
„формула" за укрепване 
на народното здраве и за 
завидни успехи па спорт
ните клубове и спортисти 
те най-сетне се врьща в 

на физкултурна
та дейност в общш/ата. 
Тази година 
програмата — самоуправи 
телните общности па ин
тересите за физическа ку
лтура и 
ние и
трябва да подхванат 
рока акция за изгражда
не па малки спортни тере 
ни, за да се създадат ус

пи дружества.като
През 1989 година ще бъ 

да се 
работиичес- 

нс са-

Асен С. Петров 

-Бързоход
де направен опит 
организират 
ки спортни игри — 
мо като общински тур
нир, в който ще сс съре
вновават отбори на трудо 
вите колективи, но и 
то манифестация, » Рам
ките па която през пяла
та година ще сс оргализи 
рат съчтсзапия в трудови 
те колективи. Спортуване 

младеж

центъра
пенсионер от село Божпца

В този ден ще излезнем на гробищата в село Бо- 
жпцг. в 12 часа н ще му дадем шестмесечен помен. По— 

\пшшме роднини, близки и познати, да присъствуват 
на помена.

Опечалени: съпруга Митра, синове: Стоимен н Иван и 
дъщери Даика' .със семействата ен

ка-нише в

основно образова
местните общности

ши- как посреща старта па та 
вродишпото футболно пъ 
рпепетво.

селскатато на
сс насърчава чрез ре- 

селските
К. Г.

ще
паафирмоция 

олимпийски игри. Д. Ставров
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дюли Д.д е т иУчителКогато бях ученик п
Цариброд (дие-ската школа в

Димитровград) условията зашеи ку-тежки:бяха доста бил дете,живот Е мо] исписниче! Кад сам
волел да се качим по дър<^а, дапойна система, глад, босотия, си

беОсобено млого самголяма.ромашпд да не/е ималопилетиЬа. Чини ми се
ко/и нисам бъркнул със 

се л>утеше: „Тураш РУ'- 
знаш што може

от Босилсг-трудио за учениците 
радско и Звоиско.

1ИДИМ
у близину полог у 
руку. Мо/ башта ми 
ку V свакакву рупу, а не 
змща да те уапе! Да се манеш

директорътЕдип ден влезе
НОучилището и преподавател

Мирко Джунев. Сърдит ти од ана
история

да

ДруЬи лут сам тУ]а реч чул кад се у село 
вричаше за Раду Ричка: Ла има лош 
адет: бърка на жене под сукшу. Че га уапе 
зми|а!" Али, не страда он од змщу, него од 
матику по ши/у! Утепа га Милан Чотьа.

Е, после, кад порасто’, сам сазнал да 
слава, свадба, кърштенка.

от вратата започна да хока п 
се кара. Накрая отсече:

боенлеградчапн скоро 
заминете оттук!”.

1111
„Вие

— Дали загубите на вашето предприятие са толкова 
големи, както се мълви?
— Не! Малко са по-големн.

иде сн
директор?"„Защо, другарю

— попита един ученик.
„Защото някой от вас нощес 

ми е обрал дюлите от двора!”
Тогава ученика, седящ 

мен, стана и каза:ПодялбаНОВИ БАСНИ ДО има разни адети:
Некош од тща адети се истровише,

измелени.укоп
1 некощ остадоше, али аметом 
Ете, кад ]е свадба, не зову се роднине и

позив-
„Другарю директор, и на мо- 

ято хазайка нощес са обрани дю 
лнте. Сигурно това е същият 
реч на дюли!”

Додеяло на сития лъв самичък да царува и
почитатвсичките диви животни само него до 

и от него да се страхуват. В тоя час го обвзе не
обикновено чувство и тъга — защо няма с кого 
да сподели властта си.

В тоя момент забелява елена как се гор 
до разходва из планината. Лъвът го повикнал и

властта. Еленът вед-

бе- него състрщателщ със кондир,
ницу.

Ономад, доби'мо ^а и баба 
од гьощу братаницу из Сурачево. Пита \а 
бабу:

позивницу
Записал: Йордан Миланов

.— А^, мори! Със какво че да дару^мо 
младу невесту?

— Е, завалщо! — рече она. — Са’ се да- 
ва^у — паре!

1а си помисли’: „Значи, не зову они нас 
— да ни узну пару!”. Доб-

му предложил да разделят 
нага пристигнал — вижда се, че обича властта. И 
така те двамата е един „збор (дума) — постигна-

МОЛЯ БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ

Пояавин час от часли договор.
Ситият и щастлив лъв, потънал в дълбок 

сън, а еленът по-високо подигнал красивите рога 
и продължил да се разходва.

Когато лъвът се събудил, усетил, че глад го 
мъчи. Наведнъж започнал силно да реве, хвърлил 
се върху елена и хванал да го коле.

— Какво правиш бе — ортак? Нали заклю
чихме контакт?

— Гладен съм, а ти се наслаждаваш с тре
вата — казал лъвът и откъснал главата му.

И лъвът пак сит хванал спокойно да си мис
ли, с кого ли още да разделя властта си. 
ПОУКА: Това е обикновено така,

когато някой обича властта, 
а има рога 
и пасе трева.

на весел>е, него 
ро. 1а препалка’ по буЕелар и на/до’ )едну 
1егоил.адарку. Знаш, он\у што се на н>у 
зиди Тнта. Предреши’мо се за и баба па 
ащ на свадбу.

Кад там, има кво и да се види: цело 
:ело збрало се под /едън вершк! Некакве 
зунще на диреци толко силно дзучу — да 
може од ши’ да се оглуве/е. Дошли и нез- 
вани. Сви урасли у косе како ла/но у траву.

До)де време да се дава/у паре. Четвори- 
да ванулп чаршав за Йошетн]а и нду пре- 
ка/ астал.е. Наблизпше до наш астал. .ГЬуБи 
точеше да тура/у руЕе у цепови. 1а напи
та’ моЦу пару. Али, друБи почеше да ваде 
зну) пару што на гьу има рудар. У, бре/! 
Како чу са’? Погледа у мо]у Цвету. Она ва
ти из пазуБе превързано кърпче. У, цос’ 
во/ женсБи, она че да извади железне паре! 
помисли' /а. Али, и она извади „рудара”. А 

)а щш несъм платил ни порез!

Естествено е във всяка тру
дова организация или учрежде
ние да има почивка от поло
вин час за закуска. Здравният дом 
в Димитровград в този смисъл 
не е никакво изключение. На 
една врата обаче, буквално пише 
„Получасовата почивка трае от 
9—10 дреди обед, и след обед от 
16—17 часа.”

Виждайки това един второк
ласник, дошъл с баща си при ле 
кар, констатира: „Мойта учител
ка нищо не знае — казва че по
ловин час има 30 минути.”

А. Т.Симеон Костов

Време сегашно'ШШт&тют!
До мене седеше Миливо/а Шорта. Он 

цзнел два „рудара” и издидза се к’о цър- 
меко сиреше. 1а помисли: „Е, мо/ 

недоношко! Летос че
вик из

плакниш црева със 
тиселину, на дупе че ти виене лукаво перо!”

Ете какве су са’ свадбе! А укоп? Да не 
тава Бог да неко/ умре! 1ербо, кад се збере 
,жалан” народ, не можещ да ги на’раниш 
и напо/иш!

Да Бог сачува од такви адети! Аш V 
здрав^! 4 *

Тодор ЛужничБи
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