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АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
ЧЕТИРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СК В СЪРБИЯ

Час по-скоро да 

бъдат приети 

конституционните 

промени в СР Сърбия

РЕФОРМАТА ИСКА 

КАДРОВИ ПРОМЕНИ
ф Кадровото обновление е и проверка на способ ността член на ЦК на 

ността и ефикасността на органите и ръководствата на СКС да бъдат освободени 
СК и на одговорните кадри за провеждайе на дого- Мирчета Бундра, 
ворената политика ф Избрани са 20 нови членове на Варга, Радован Вукашино 
ЦК на СКС, а Неделко Шнповац и Рахман Морина, ко- вич и Джорцже Сорад. 
ито по пост станаха членове на ЦК, бяха избрани и V. -
за членове на Председателството на ЦК на СКС ф За ПОВЕЧЕ КАНДЙДДТИ И 
две места на ЦК на СЮК са избрани 4 кандидата ТАЙНО ГЛАСОПОДАВА

НЕ

Гизела

се подчертава в съобщение от 123-то засе
дание на Председателството на ЦК на СЮК ф В 
голям брой трудови организации в Косово работе
щите протестираха в течение 
Покрайнинският 
оценки и становища за 
страции

на няколко дни, а 
комитет на СК в Косово прие

ноемврийските демон-
Съгласио становищата 

на ЦК
Членовете на ЦК на

СКС най-напред бяха за- . За 20 места в ЦК на 
познати с оставките на 26 СКС, които бяха освободе 
членове на ЦК, а след то ни от досегашните пред- 
ва бе сформирана работна ставители на войводи нека 
група, която ще разгледа та партийна организация 

ри т. г. заседание извър- инициативата на Покрай- ПК на СК във Войводина
СК предложи -30 кандидата. 

От тях Централният коми 
тет на СК в Сърбйя чрез 
тайно гласоподаване изб
ра 20 членове на ЦК на 
СКС: Владимир Антич,

; щ Радоман Божович, Радо- 
< мир Брайкович, Йон Геор 

гие, Милош Живков, Иван 
Наумов, Рада Йериннч, 
Драгица Кантраджич, Ищ 
ван Наги, Любомир Нова 
кович, Карол Олах, Петар 
Поневич, Драган Радако- 
вич, Душанка Радмилович, 
Еуген Рац, Ищван Сич, 
Ондрей Търновски, Ма- 
чаш Ф^дор, Каталин Хер- 

! цег и Станко Чуляк.

на XVII пденум 
на СЮК Централният ко
митет на Съюза на кому 
пистите в Сърбия на със 
тоялото се на 14 февруа-

На 123-то си заседание Председателството на 
ЦК на СЮК оцени, че на XX пленум на ЦК на 
СЮК се изяви в пълна степен определението, спо
ред което кризата можем да победим само с един
на югославска политика и с битка за демократич
на, федеративна, самоуправителна Югославия, 
циалистическа общност на равноправни народи и 
народности. Председателството на ЦК на СЮК ока
за пълна подкрепа на дейността на ЦК па СК в 
Сърбия и на ПК на СК в Косово за последовател-

шп редица кадрови проме нинския комитет на
във Войводина от длъж-со- ии.

11Й Г/?Ш ш.
но провеждане на становищата и заключенията от 
XVII и XX пленум на ЦК на СЮК във връзка с 
положението в Косово. При това бе 
че членовете на СК тря-бва да се ангажират мак-

подчертано, :1

симално за създаване на условия, та час по-скоро 
да бъдат приети конституционните промени в СР 
Сърбия и с политическа акция да се противопо
ставят на дезинформациите и погрешните интер
претации на същността на тези промени.

Председателството на ЦК на СЮК реши XXI 
ЦК на СЮК да се състои на 17 фс-

\х ■

мШ
РАЗГОВОР НА АНТЕ М/РКОВИЧ С РЪКОВОДИТЕ 
ЛИТЕ НА СР СЪРБИЯ

пленум на 
вруари. VКосово отново бе изострс- 

албамците (този път във 
както оце-

ф Обстановката в 
на от масови протести Централният комитет 

на СК в Сърбия поднови 
състава на Председателст 
вото си с два нови члена: 
Неделко Шнповац, пред
седател на Председателст
вото на ПК на СК във Во
йводина, н Рахман Мори
на, председател на Пред
седателството на ПК на 
СК в Косово, които по 
пост станаха членове на 
ЦК па СКС, а сетне чрез

на
и дворове), които —фабричните халета

ПК на СК в Косова —
неомврийските демонстрации.

инспираторите и организаторите
косовските албанци

много неща привилони А истински-

ВСЕСТРАННА ПОДКРЕПА 

НА МАНДАТЬОРА
чаха на на I го
те цели на

каки-» I Покрай нинския

на

събота заседание на
са били: да се осуети осъще- 

XVII пленум
ТОЯЛОТО сс в 
комитет на СК нана » -е
т --»б"“в%=:г„

обществена реформа п ко 
ицепт па програма, с по
мощта, на които трябва да 
се преодолее кризата. Коп 
стаитирано е, че от аспект 
па дохода към действия
та за преодоляване на кри 
зата съществува пълно съ

Анте Марковци,' мапда- 
тьор за съставяне ма нов 
Съюзен изпълнителен съ
вет, в началото па седми
цата води разговор е ръ
ководителите на Социално 
тмческа република Сър
бия дъв връзка е програ
мата за работа н кадро
вия състав на бъдещото 
правителство. В разговора 
участвуваха Петар Грача- 
пип, Слободап Милошо
вци, д-р Борисав Йович, 
д-р Богдан Трифуновмч и 
д-р Десимир Йсвтпч.

водството
за провеждане на "“‘Н^^.^туцноипите промени 
осуети приеммк-то комитет прие онсп-

*ср «ЙЯГ. «•*— "
си да ги

(На 3-та стр.) .

допълни с мнения 
да ги предега- 

Г1К се

ки за
Г ГЛАС нл БЪЛГАРИН'ПреДС1лшеЛГ0р-искиапията „

и предло/кенг я Това заседаниеобществеността Това цЗа ,ю също

като още сл а Р гагомист„те па до-
и ТОЗИ ПЪТ СС ИЗЯВИ остро 

ПК, а организаторите 
анонимни, макар че 

легалните* сто-
в Покрайнината.

ССТНЮ папра- 
рациоиализацияI а 

да препо-

щ и
гласие между мандатьора 
и котщепта, който е изгра
ждан в СР Сърбия. СР 
Сърбия оказва пълна под 

Анте Марковнч

па
ви на 
оценява 
така и като тежка 

политика.
разединение в

останаха . 
от редовете 

структури 
конференция 
в рам ките 
дейност: 

членовете си

крона на
да изработи програма 
работа на иовия Съюзен 
изпълнителен съвет па та
зи основа п да избере ка
дри, конто сц способни да

сегашната занационално
демонстрациите

че са нана
беше изтъкнто,

политическипапски и
ф Съюзната

ви важна крачка
на политическата

: I Анте Марковци прелета 
ви на събеседниците сп 
проект па стопанската и

па я реализират.
взе решение 
(от 243 па

(Танюг)
125).

налови броя



I ПО СВЕТА НАС |И Н}"■■

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ЮГОСЛАВСКИЯ ОТБОР ЗА ПОДГОТОВКА НА БЕЛГРАД
СКАТА СРЕЩА НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ

АФГАНИСТАН

В Кабул няма 

съветски войници
на движе

нието за по-дълъг период
Предстоящата среща на най-високо равнище в Белград няма да бъде рути

нна. Затова задължението на Югославия е още по-голямо ц но-деликатпо — под
черта председателят на Председателството на СФРЮ Раиф Диздаревич

Доверяването на Юго- кц институции н страна- ;ш менянс и приспособява 
славня ролята на домакин та да имат предвид задъл не.
на конференцията на не- женпята, конто Югосла- Дончар посочи и нсоб- 
обвързаните има голямо вия пое от свой интерес ходнмосгга от по-гол яма 
значение за нейното меж- и по отношение на движе ефикасност п деловмтост, 
дународно положение н нието п по отношение па която може да се изрази 
за нейните интереси п ав- международната общ- н в по-кратки документни 
торитет в света — нзтьк- пост като пяло. в по-упростепа процедура.,
на председателят на Пред Съюзният секретар на Говорейки за някои съще 
седателството на СФРЮ външните работи Будимпр струващи дилеми в дви

жението, той каза чс иде
ята за „ипетмтуциоиализи 
рапего" па движението не 
е приета, относно чс мрак 
тпческп с отхвърлена. Об 
що взето, каза той, тряб
ва да се изостри въпроса | 
за ефикасността на движе 
името, а и да се запази ' 
неговия демократически

Последните съветски во 
йиици във вторник напус
наха Кабул. Точно в 14 ча 
са и 45 минути по локал
но време, Съветският трап 
спортен самолет „Антонов 
12" от кабулската аерога
ра замина с последните 
съветски войници. С това 
е зав-ьршем транспорта на 
450 войници и офицери, 
които осигуряваха кабул
ската аерогара. След по- 
литапето на последния съ
ветски самолет със съве
тски войници, ма летище
то останали десетима са
молети ма афганистанско
то военно въздухоплаване.

След оттеглянето на съ
ветските военни сили сто 
лицата на Афганистан, ка-
кто и пяла/а страна е ос
тавена на афгаиистанс |а- 

к ризата 
дали

армия- Далита
ще продължи, т.е. 
муджахедините не ще ми
руваг засега не е извест
но. Не е известно.дали на 
истина ще бъде оставено 
на афганистанците, сами 
да си решават въпросите 
и съдбата си. Съветск.1

масово ин- 
оповестяват,

средства за 
формиране 
че пакистански войски се 
стационират и разпореж
дат към неточната грани
ца с Афганистан.

дух.
В Афганистан са загинали около 

15 хиляди съветски войници
Всред по-значителните 

работи в подготовката на
срещата съюзният секре
тар посочи и изготвянето 
на платформата за Деве- 
теата среща, основната де 
клерация и няколко дру
ги резолюции.

Председателят ма Коми 
сията за организационни
те подготовки в Съюзния 
изпълнителен съвет Дже- 
вад Муезинович предстоя
щата среща оцени 
голямо признание и голя
мо предизвикателство. Из 
тъквайки сложността 
организирането, той посо
чи преценките, според ко
ито .на срещата в Белград 
ще участвуват 150 делега
ции. Това практически зна 
чи, че в началото на сеп
тември в Белград ще дой-

Около 15 хиляди съветски войници са загу
били животите си в Афганистан от навлизането 
на военните сили на СССР в тази страна преди 
девет години. ■ Това преди няколко дни на кон
ференция за печат в Москва оповести Юрий. Аяе 
ксеев, функционер в съветското Министерството 
на външните работи. В началото на оттеглянето 
на съветските сили от Афганистан официално бе 
оповестено, че са загинали около 13 хиляди. Алек 
сеев пред чуждестранните журналисти заявил, 
че най-новата преценка за загубите не е най-пре
цизна и не значи, че последните дни са им били 
най-тежки в авганистанската гражданска война.

Б. Лончар и Р. Диздаревич

Раиф Диздаревич на пър- Лончар акцент сложи вър 
вото заседание на Югосла ху политическите подго- 
вския отбор за подготов- товки. Повтаряйки вече из 
ка на срещата, проведено вестните становища за ис 
в понеделник в Белград, торическата роля и цели- 

Предстоящото събитие те на необвързаното дви- 
Диздаревич оцени и като жение, той за движението 
удобен момент Югославия каза, че е „независим, гло

бален фактор, който • под
тикващо действува върху 
.демократизирането 
ждународните . 
ния". Той изрази желани
ето предстоящата среща

като

на

да запази постиженията в 
международното си поло
жение в обстоятелствата, 
които бързо се меня ват и 
у нас и в света. Той под
черта, че от нас до голя*

УНГАРИЯ
ма ме- 

отноше- Партията предлага 
повечепартийна системама степен зависи как то

зи удобен момент ще се 
преточи в трайна полза за 
страната. Говорейки за ис 
торическата роля на необ 
вързаното движение, той 
каза че и необвързаните 
трябва да се приспособя
ват на новонастаналите 
промени в световните Ьт- 
ношения- „Изменянето на 
обстоятелствата — подчер 
та Диздаревич — налага 
да се утвърди стратегия' 
на движението за по-дъ
лъг период, както и ясно 
да се изтъкне, кои задачи 
ще имат предимство".

Позовавайки се на таки

Унгарската социалисти тар на Партията Карол 
ческа работническа пар Грос. 
тия, оценявайки сегашна 
та ситуация в общество- тавлява изменение по от 
то, сама ще раздвижи ин
ициатива за въвеждане на 
многопартийно 
во в страната. Непосредс

НОВИ ВЪЗГЛЕДИ
Модернизирането на движението, според Бу- 

димир Лончар, търси и ново формулиране 
възгледите за света, уважавайки преди 
неговите промени. Съюзният секретар също така

еластич-

Това становище предена
всичко

ношение на решение! о 
на майската 

устройсг ция когато
ното развитие на иксти-

конферен-
по-нататъш-

посочи и необходимостта от по-голяма 
ност на движението, която на целесъобразен на
чин може да се изрази с по-широко и по-търпе- 
ливо тълкуване на поняието за консенсуса.

Обяснявайки природата на консенсуса 
чар каза, че тя е израз на демокрация и че тряб
ва и да остане, но също така не бива и да се 
злоупотребява.

твено след завършаване 
то на Пленума на Центр тази страна бе замислено 
алиия комитет това зая
вил

туционалната система в
Лон- в рамките на едночартпц 

генералният се.сре- нот.о устройство.

ЯСЕР АРАФАТ ПРЕДУПРЕЖДАВА
на дат 5000 до 6000 гости, вк 

лючвайкн и журналистн-
да бъде „на равнище 
промените в света”. Тази 
своя роля тя ,ще 
оправдае и с „изграждане 
на цялостен

зможна е и
може да те. въоръжена борбаМуезинович подчерта, 

възглед за че финансирането на Де
на целс ветета среща трябва да

ва преценки Диздаревич 
заключи, че срещата
Белград не ще бъде гРУ- трансформацията 
тинна”, което според' не- купните световни отноше- 
го, задължението на Юго ния”. Лончар обясни,

Изправена пред ескала 
цията на израелските ре 
пресивни мерки — Орга
низацията за освобож
дението на Палестина е 
предупредила, че същес- което
твува възможност дълго залем пост" е
трайните протести на оку водачът на ООП Ясер Ара
пираните територии да фат.

в прерастнат 
на борба.

Такова предупрежде
ние в интервю на един 
американски журналист, 

пренася „Джеру:
отправил

във въоръже
бъде в унисон с иоиоми- 

че чекейте възможности на 
има в пред- страната, а също така и 

в съгласие с принципи ге 
на публичността, демокра 

на из

според.това 
вид визията, която от ед- 

обосновава
славил е °Ще по-голямо и 
по-деликатно. Той- също та 
ка предупреди, че от Юго на страна се
слави» като домакин се върху досегашните иегори тичността, контрола

очаква. Необходимо чески определения, а от разходваните средства и 
друга върху способносттамного

е, каза той на края, всич- отговорността.
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тика"™ Ш ИНТЕ1‘Вюто на йикола любичич пред в-к „поли

отвсичнитрудности3 ^ДРОМ ПРОМЕНИ
(От 1-ва стр.) ха извършени ггъз основа 

тайно гласоподаване бяха' на утвърдените принципи 
избрани, за членове на Пр 
едседателството на ЦК 
СКС. За Шиповац и Мори 
на гласуваха 124 от общо 
125 членове на ЦК на СКС,

БА И •еЗСПОРНП “ир А,л°^°'СТИТЕ ИЗДАВАХА ТАЗИ СТРАНА С БОР-
ВГИ И СЛТ.1ЖНПРени НиЯМА ДА ПОЗВОЛЯТ ТЯ ДЛ СЕ РАЗБИВА С КА- 
ВАИ и СТЪЛКНОВЕНИЯ НА ОТДЕЛНИ ХОРА

и критерии на кадровата 
политика в СЮК и СКС. 
При това трябва да се 
има предвид, че кадрово
то обновление на органи
те на Съюза на комунис
тите *ъ Сърбия е процес, 
който бе открит след Ос
мия пленум на ЦК на 
СКС и се върши според 
критериите, за които се за 
стъпва и ЦК на СЮК —

на

• Голяма политическа та. Осъществени 
и ооществена отговорност жителни 
ще донесат всички ръко
водства и ръководни хо
ра, които с

са поло- 
външно-иконо-

славия, считаме че е по
здрава и по-устойчиво тво
рение, отколкото някои 
това мислят.

Освен а нтиком у. и ист и те 
и антисоциалпетите, къде- 
то на първо място мисля 
за националистите на всп

които участвуваха в гла
суването.мически процеси, който 

трябва да се използват за
постъпките си набавка 

ще допринасят за Неедин 
ството в Съюза

и внос на суро- 
възпроизводстве-

ЧЕТИРМА КАНДИДАТИ 
ЗА ДВЕ МЕСТА В ЦК 

НА СЮК
ВИНИ и

на кому
нистите и обществото, а

ни материали.
След това тук 

ят Съюзен
е и нови- 

изпълни гелепс това и за неединство Ме 
жду нашите народи. Зато
ва Председателството на 
ЦК на СЮК и Централ
ния комитет трябва да ра
зчистят, кои са въпро
сите и кои това хора до
принасят за неединството. 
Разбира се и да предпри
емат необходимите мерки.

Ф И сега на нас е необ
ходим Съюз на кому нис
тите, който ще създаде 
такъв политически кли
мат, че нашето социалис
тическо самоуправително 
общество да може да се 
разграничи от онези, кон
то саботират, които обе
щават, а не провеждат, 
не изграждат и не рабо
тят. '

Трябва да се разграни
чим с онези, които греш
ките преувеличават, кои
то нападайки грешките

чкц народи и' народности, 
съвет, който сигурно ще “онези в Косово и другаде, 
внесе

На „кадровия пленум" 
на ЦК на СК в Сърбия 
бяха избрани, също чрез 
тайно гласоподаване, чети 
рима кандидати за две ме

въз основа на резултати
те в борбата за осъщест
вяване на политиката на 
Съюза на комунистите.

някои
концепцията на икономи-

новини в никой не е »а * разбиване 
на АВНОЮ-ска Югосла- 

дина- вия. Народите и народ» ю-ческата реформа и 
миката на реализация- стите създаваха тази стра- | 

па с борба и безспорно е, 
ч$ няма, да позволят тя 
да се разбива с кавги и 
стълкновенпя па отделни 
хора.

Ф И Сърбия, II всички 
други републики са длъж
ни да допринасят за уре
ждане на обстановката в 
страната. Отговорността 
ма всички е фт-лпа. Сърбия 
поради числеността па 
населението трябва да по
ложи особени усилия в 
укрепването на Югосла
вия, което тя п прави.

Вече повече пъти от от
говорните хора в Сърби^у 
с казано какво в момента 
Сърбия търси? Това е: да 
има на своята територия 
същите права, както и 

с всички други републики.
Това е нейно право. След 

п това вместо разделена на 
Имахме три части да бъде една 

република с две покрай
нини. Считаме, че Сърбия 
в НОВ-а м революцията

В ЦК на СК в Сърбия вече не членуват: Ма
рия Антунович, Сузана Аргирович, Момчило Ва
ляк, Вера Банич-Царич, Слободан Будаков, Шпи- 
ро Галович, Илия Давидович, Милица Деянац, 
Младен Димов, Макса Джуришйч, Неманя Йова- 
нович, Рудолф Йонтович, Павле Къртенич, Джо
рдже Ледженац, Миленко Маркович, Живко Мар- 
чета, Радсван Меджедович, д-р Миряна Пайван- 
чич, Янко Пеянович, Радоман Перкович, Милка 
Пузигача, Руди Сова, Джордже Сорат, Жарко | 
Чосич, Ян Ширка и Лука Шоич.

I

сга в Централния комитет 
на Съюза на югославскн- 

Това

Това- отношение към ка 
дровата политика, добави 

са Соколовия, е продиктува
но от обществената рефо 
рма, която иска кадрово 
обновление, с което ще 
се създадат условия за 

илкович, председател на заместване на политичес- 
Деловпя отбор на ПИК ките и стопанските ръко- 
„Пожаревац" от Пожаре- водители, нямащи усет

Никола Любичич
ф Да се щше.че, че при

чината за всичко гова- е 
тежката икономическа об 
становка, не би бил верен 
отговор. И преди сме би
ли в по-голяма беднота, 
но бяхме единни, имахме 
пред себе си визия, че 
борбата и труд тази бед
нота ще преодолеем 
преодолявахме я-

комунисти.
Милош Алексич, редовен 
професор на Фармацевти 
чния факултет в Белград 
(114 гласове), Влайко Сто

те

нападат социализма, само 
управлението и които ис
кали или не, с водата ис
кат да изхвърлят детето.
Следователно трябва ни 
СК способен и оспособен 
да поведе нашето общест и Тито, който във всяка си

туацця намираше иай-доб

Едни от двадесет и шестимата членове на 
Централния колштет на Съюза на комунистите 
на Сърбия, на конто престана членството в Цен
тралния комитет, поради вече подадената остав
ка е и МЛАДЕН ДИМОВ от Димитровград. За 
подадената оставка Димов осведоми Общинския 
комитет на СКС в Димитровград на 28 декем
ври миналата година.

во да излезе от всички 
трудности и да открие ра
звойна перспектива на со
циалистическото общест-

ри решения-
А какво днес имаме: ма доказа п .чоказа каква 

меж- Югославня желае.рушени отношения 
ду някои ръководни хора 
и пя кои ръководства 
СЮК. Накъде това води 
видяхме пред и в течеице 
па 20-ия пленум па ЦК на 
СЮК. Нарушените 
шеиия довеждат до гова, 
че няма единна политне 
ска стратегия- И 
когато се 
някои за Югославия клю 
чови въпроси, те последо
вателно не се провеждат,

во.
в , С борбата се потвърди.ф Всички оценки изхо

ждат, че сме западнали в 
иконом ичес-

че желае здрава и единна 
върху АВ- 

зна-
Както вече е известно, Общинският комитет 

своя бивш председател да освободиЮгославия 
НОЮ-ски принципи, 
чи социалистическа, само- 
управителна, , федератив
на общност, в която всп-

значителни 
ки трудности И че пътят 
за преодоляването 
ще бъде бърз и лек. Зна
чи необходим е досгать-

тогава реши
от длъжностите член на Общинския комитет и

поради разминаване 
Димов със становищата на Председателството 

Това същевременно

отпо-им йе на Председателството му,
па

„Балкан-Комиас”.в случая
бс и причината Димов да си подаде 
членство в Централния комитет на СК на Сър-

чкн народи п народности 
ще живея т равноправно в 
братство п единство —жо 

Югославия, 
република

Iогава, оставка наобмислен подход , лочен
ста усилия, но и същсству 
ват предпоставки, че ико
номическата криза

договорим по

бия-Тмт.о налае
Следователно,
Сърбия, пи с повече, 
с по-малко нрава от дру-

може
да се преодолее.

Именно с промените в
нитова се разточи па основа 

рспубликапско-по- 
крайнипски интереси. Де
мократическият централи 

СЮК пе може

за интересите и потребно- 
се и

виц (116), Зоран Тодоро
пич, секретар па Преде е- стите на трудещите 
дателството па ГК на гражданите, със способни, 
ССТ11 в Белград (112) и образовани, професионад 
Петар Шкундрич, доцент, по компетентни и отговор 

Техположко-металургп 
нищ, факултет в Белград.
Двама от тях ще бъдат из 

па ЦК

СФРЮ та наКонституцията па 
се дава възможност на 
стопанските . организации 
по-свободна стопанска де 
йност, свързвдне с чужде
странните пазари. С изме
нение на някои системпо- 

закономер

ги те.
ф Безспорно, че новите 

в условия в развитието па 
нашето общество търсят 
промени, па п промешу в 

стии системата и рачипа па ра-
ф Обаче да се приеме, бота на организациите па 

чс нарушените отношения СК. Следователно, проме- 
и някои несъгласия меж- нитс, относно реформата 
ду някои ръконодпн хора па СК е твърде отговорна 
и някои форуми могат да работа и трябва да й се 
застрашат съществуване- пристъпи с пълно шгпма- 
ТО и единството па Юга- пие и сериозност. Считам, 
сладня считам че такова че пие трябва да вървим 
пешо няма. Тисовото до- в промени, а да запазим 

__ Социалистическа фо Тнтопия курс в работата 
дсративиа република Юго па СК.

зз,м .в
такава атмосфера 
цки въпроси да се осъще-

по всп- пн кадри, които могат н 
искат да изпълняват сло 
жпнге задачи на реформа 

Затова необходимото

па

брани за членове
па СЮК па пленума, кон кадрово

17 фе бственнте сн родове, пък 
обществото като ня- 

смятаме за нзключите- 
нажна и отговорна за

та.икономически
(гости сс създава 
пазар,

С чуждестранните
рители
кои плащания, 
е реирограмираие 
гонете, с което 
дъх на нашето 
да се съвземе 
стира средства в

обновление в ео-свободен
тр ще се състои па

поне
ня-

и ввруарм т. г.
Консултациите във ло 

кадровото обно лпо 
дача
пие аа успеха

са отсрочени
направено връзка е 

вяепие' — заяви между др със ст,«бойно «наче
на нашата

па ;п,л
угого Зоран Соколовпч, се

Предеедателег- борба за реформа, социо- 
днзъм н прогрес.

сс дава
стопанство
и да инне- 

страиа-

кретар па 
воТо па ЦК па СКС —; бяло
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47 ГОДИНИ ОТ ПРОБИВА ИЛ КОНЦЛАГЕРА ЦЪРВЕ 
НИ КРЪСТ В НИШ

КОМИСИЯ НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕ 
нция НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ ЗА РАЗ 
БИТИЕТО НА АГРОКОМПЛЕКСА Посещение

Да с;е помии, заКомбинатът 

отчасти оправдава 

съществуването си

в
В неделя, на 12 февруари т. г. к Ниш бе отболя- 

| пан денят, когато на 12 февруари 1942 година концла
геристите от прословутия лагер Цьрвснл кръст извър- 
шили пробив. Този чутоисп подвиг в Ииш и околността 
се помпи като дело на храбростта и свободолюбието.

споменът за свидните жертви, поносени от

заставата
12пМе увяхва

фашистите, конто концлагеристите от Дървени кръст 
разстрелвали на баира край Ниш. Па историческия Бу- 
бап са убити над 12 хиляди патриоти о'г Сърбия и пя- февруари"След създаването 

Агропромишления компл 
екс „Ниш”

на съществуващите слабос
ти, през изтеклата годи- 

като единна на първичното селскосто- 
организация, обединява- папско производство е 
ща трудовите организа- пораснало с 6,7 процента, 
ции от аграра в целия Това е значително увелп- 
регион, същият се среща чение ако се има в иред- 
ше с редица проблеми, вид, че в Соцналпстичее 
неуспешно закръгляне на ка република Сърбия се 
сдружаването, дори и до лскостопанското проПзво

ла Югославия*
Февруарският пробив па концлагеристите бил ор

ганизиран от Местния комитет на КИ п бил първ от 
този вид в поробена от фашистите Пирона. Някогашни
ят лагер днес с преуредеп в Музей, в който хиляди

По повод 47-годишнина 
пробива па концла

гера „Дървени кръст” дс 
легация
пост
от Ниш посети гранича
рите на заставата „12 фе 
вруари” на 
българската граница кр
ай село Горна Невля*

та от

на местна общ- 
„Бранко Бйегович”

:.

Ш

тЩк
■

явления на дезннтегра- 
ция. Но н покрай всич
ко това, комбинатът опра 
вда съществуванието си, 
преди всичко в обединя 
ването на някои функ
ции. До значителна. сте
пен е изпълнена развой
ната функция чрез про 
грами в поземлената по
литика и развитието на 
животновъдството.

Най-добри резултати са възможности за по-уско- 
осъществени в обединя
ването на финансовите 
функции чрез интерната 
банка на АИК „Ниш”.
Банката разполага с кре- 
дйтен потенциал от 24 
милиарда динара, а чис
тият доход за изтеклата
1988 година възлиза на статъчно се използват ср 
сума от 2,5 милиарда ди- едствата на републиката 
нара. Оборотната функ
ция на комбината не е 
осъществена изцяло по-

дство е имало намаление 
от 5°„ в сравнение е 
1987 година. От значение 
е да се изтъкне п факта, 
че износът е увеличен с 
86° о, в който пай-голямо 
е участието па износа па 
месо и месни изделия*

югославско-

Сътрудничеството меж 
ду местна общност „Бра 
нко Бйегович” и трудови 
те организации 
Ястребац, Тютюневата ин 
дустрия и други трудо
ви организации датира от 
преди няколко години. Та 
зи година в Деня на зас
тавата 12 февруари гра
ничарите бяха домакини 
на две посещения^ гости 
им бяха тютюневите ра
ботници и делегацията на 
.местна общност „Бран 
ко Бйегович”. Като се до 
бави и постоянното сът
рудничество между гра
ничарите и жителите на 
селата Горна и Долна Не 
вля, тогава имаме на 
практика, че пазителите 
на нашата граница са гра 
ннчарите и народът.

ш
МИН—

Но и покрай това, обс 
ктивно гледано, има още 
значителни неизползвани Ш:, \\Уй

& - * ,
рено развитие на аграра. 
И сътрудничеството меж
ду членките на 
та не е на завидно

■

комбина Момент от полагането па венци
рав

нище, има още много па 
ралелни развойни коицеп 
ти, които взаимно се изкл 
ючват и поради това недо

предмети на концлагеристите говорят за страшния те
рор и мъчения, конто фашистите прилагали над хора
та, които обичали братството и единството, свободата
и живота.

След полагането на венци пред паметника на за
гиналите в Концлагера бе изпълнен рецитал от арти
стите на Нишкия народен театър*

В чест на Деня на пробива около 600 младежи и 
девойки от Ниш, Белград, Пула, Димитровград 
поделенията на ЮНА тръгнаха на традиционен марш 
„По следите на концлагеристите” към околните баири, 
където преживелите концлагеристи се приключили 
към Озренския партизански отряд*-

за развитието на аграра. 
Такива поведения бавно 
се променят, така че това 

общия успех 
на комбинат „Ниш”.

и от
ради противопоставянето 
на някои организации— . принизява 
членки на същия* За съ 
щите трябва да се наме
ри по-изгодно решение 
от днешното. Информира 
нето става чрез „АИК—но 
вости”, който не е приет 
във всички части па ком 
бината.

Тези изводи бяха изне 
сени на проведеното те 
зи дни заседание на 
МОК на СКС във връзка 
с развитието на обществе 
нотпсономическите отно
шения в селското стопан 
ство и на селото, анализи

За исторически 12 фев
руари 1942 година пред 
граничарите и присъству- 
ващите гости говориха 
офицерът Милун Живу- 
лович и работникът от 
МИН—Яастребац Влайко 
Джорджевич. Делегация 
та даде на граничарите 
подаръци от трудовите 
организации на терито
рията на местната об
щност, а на заставата ед 
ин изящно изработен бю 
ст на маршал Тито и ма 
кет на историческия па
метник „Челе кула”
Ниш.

(М. Р.) Ст. Ст.

ПЪРВИЧНАТА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ В , .АВТОТРАНСПОРТ” В 
БОСИЛЕГРАД

На висота иа задачата си
— Раздвижена акция за- солидарни 

помощ на млад работник
Първичната синдикална организа

ция в „Автотранспорта” в Босилеград, 
покрай другите свои отговорни актив
ности, неотдавна раздвижи и една ху
манна акция — акция за обезпечаване 
на материални средства за лекуване на 
своя работник ИВАН СТОИЧКОВ, млад 
автомеханик в „Автотранспорта” в Бо
силеград. Именно, Иван Стоичков е ро
ден през 1959 година в село Барйе — 
Босилеградска община. Понастоящем 
живее със семейството си в Босиле
град. През истеклата година заболява 
от зла болест, поради което бе дълго 
време на лечение, първо в Скопие, а 
сетне в Любляна. Неотдавна в клинич
ния център в Любляна на Иван бе из
вършена операция- Операцията е успе
шна и понастоящем Иван е на домаш
но лечение. Обаче, с оглед на приро
дата на болестта нужно е дълготрайно 
лекуване и често отиване в Любляна 
на контрол. Всичко това изисква и ма
териални средства. Разбира се, и сред

ства за издържка на семейството му. 
Иван няма пари. Нужна му е помощ. 
Естествено, първи му притекоха на 
помощ неговите колеги и синдикална
та му организация*

В първичната синдикална организа
ция ни уведомиха че досега от скром
ните в „Автотранспорт” в Босилеград 
заплати трудещите се вече са събрали 
над 1 700 000 динара. Освен това в съ
действие с Общинския синдикален съ
вет, е раздвижена инициатива и в ос
таналите първични синдикални органи
зации за събиране на доброволни сред 
ства за лекуването на този млад работ
ник. Акцията е в ход. За целта е от
крита н отделна джиро сметка 
64130-743-63 при Службата на обществе 
ното счетоводство в Босилеград. 
Ведно ПСО в „Автотранспорта” в Бо
силеград и всички трудещи се отпра
вят иск и поканват всички да се отзо
ват в акцията и на практика покажат 
свойта хуманност, която в подобни 
случаи не веднаж досега са показвали.

М. Я*

райки осъществяването 
на идейно-политическите 
задачи на Междуобщинс- 
ката конференция на Съ 
юза на комунистите в ни 
шки регион и задачите, 
произтичащи от заключе
нията на Деветото заседа 
ние на Централния коми 
тет на Съюза;на комунис 
тите в Сърбия за по-ната 
тъшното развитие на аг- 
рокомплекса в региона.

в

Раздвижена е иници
атива с общи 
се обезпечат 
изработване 
героя Бранко Бйегович, 
водач на пробиването 
концлагеристите в „Църв 
ени кръст” на 12 февруа 
ри 1942 година. '

усилия да 
средства за 
на бюст на

на

Оттук произтича, че • ко 
мбинатът отчасти е опра 
вдал съществуванието си 
и че предстои да се набед 
язат неотложни мерки 
за да може той изцяло 
да поеме предназначената 
си функция* Но и покрай

Гостите от Ниш 
кипите — 
танаха много 
посещението.

и дома 
граничари ос-

доволни от

Ст. Станков
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ЗАСЕДАНИЕ НА СЕКЦИЯТА ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ОК НА ССТН В ПЪРВИЧНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЕО 

СИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАОпитът да стане редовна практика
Седем години положителен 

днтелнте приет опит е достатъчно 
ЧИНЯТ експериментален 
стане редовна практика.

Това е

ОТЧЕТИТЕ НА
ПУБЛИЧНО
ОБСЪЖДАНЕ

и от ученйците и ро- 
Дълго време двуези- 

модел в образованието

за прилагане на този мо
дел двуезиково обучение. 
Но не само успешността 
на модела налага преми
наване в редовна пракги 
ка. С Това трябва да се 
разреши и проблемът с 
у.чебници, тъй като сега

Да

констатаци 
разширеното заседание на 
Секцията

я от Освен 
щинската 
на Со

секцията при Об 
конференция 

циалистическия съ
юз положително

за образование, 
култура и физическа кул
тура при ОК на ССТН и 
представители на общест
вено-политическите

мнение Отчетът за едногодишната дейност на Общински
ят комитет, Председателството му и останалите негови 
органи и тела е на публично разисквание. В процеса 
на кадровото обновление за пет места са евидентирани 
44 души.

Широката и съдържите 
лна партийна дейност сл
ед 17-то заседание на^ЦК 
на СЮ{К, а отделно след 
Първата коиференция на 
СК на Сърбия в първич
ните ' партийни организа
ции в Босилеградска об
щина неспира. Понастоя 
щем, тази активност е 
съсредоточена върху рази 
скването по отчета за ед
ногодишната дейност на 
Общинския комитет, Пре 
дседателството му и оста 
налите негови органи и 
тела, както и върху раз
движената активност сл
ед 17-то заседание на ЦК 
на СЮК във връзка с ка
дровото обновление.

Общинският комитет,
Председателството му, ка
кто и останалите негови 
органи и тела, се казва в 
отчета, който неотдавна 
бе приет от страна на 
Председателството и пона

никой не иска да печата 
учебници за експеримента 
лно обучение.

Освен експериментално 
обучение

вече дадоха 
да дадат и останалите об
ществено-политически ор 
ганизации и трудещите се 
след
скупщина (като основател 
на двете училища) отпра
ви официален иск 
петентните органи в СР 
Сърбия за превеждане на 
експеримента 
практика. Още повече, че 
и други многонационални 
среди са заинтересовани

или трябва

орга
на' Общинската 

Димитров
град, проведено на 9 фе
вруари тази година.

Приемайки през 1982 го 
дина недвусмисления 
на родителите и ученици
те за въвеждане на 
зиково обучение в образо 
ванието, като при гова и 
български и сърбохърва г 
ски език

низации
скупщина то двуезиково 

членовете на Секцията ра 
зискваха и върху анализа 
за намаляване броя иауче 
ниците в средното обра-

в което Общинската
развитието на културата 
и системата на информи
рането и пр.

Общинският комитет и 
Председателството му ре
довно са анализирали и 
резултатите в стопанските 
и извънстопанските орга
низации, осъществяване
то на икономическата ста 
билизация, както и други 
задачи и активности отна 
сящи се до цо-успешната 
дейност в трудовите коле 
ктиви.

Съгласно утвърдените 
срокове, първичните пар
тийни организации в два
десетдневна партийна ак
тивност ще кажат свое 
мнение по отчета, а след 
това резултатите ще бъд
ат сумирани от страна на 
Председателството и Общ 
инския комитет.

Когата става дума за ка 
дровото обновление в пър 
вия кръг от тази актив-

до ком
иск

зование както и за пред
ложения план’ за записва- 

в първи клас за учеб
ната 1989/90 година.

двуе в редовна не

А. Т.са застъпени ра 
нито Обтттпн- 

ската скупщина нито ор
ганите в двете

вноправно,
БАБУШНИЦА

училища 
са се надявали, че пред
ложеният .модел ще стане 
почти Грижи за развитиетоидеално 

несъгласията, 
преди това достигнаха връ 
хна точка. Че моделът на 
истина е успешен говори 
и сведението, че в тече
ние на седемгодишното ек 
спериментално 
в двете училища и преду
чилищната възраст няма 
нито една забележка

решение
коитоза

Обществено-политичес
ките дейпн са направили 
екип, в който са влезли 
представители на Съюза 
на комунистите, Социалп 
етическия съюз, Съюза 
на младежта и предста
вители на Общинската 
скупщина, който попасто 
ящем реализира пюгра 
ма на посещения иа мест 
ните общности и трудо 
вите организации, къде- 
то се водят разговори по 
развойните програми. Е 
местните общности пре
димно се разговаря по ко 
мунално-битовото строи

телство, докато в трудо
вите организации за сто
панската дейност и раз
витие им в предстоящите 
години.

Миналогодишните юнс 
ки наводнения оставиха 
дълбоки следи на комуна 
лно-битовите обекти. При 
ето е във всички местни 
общности за прокарване 
на пътища да се дадат от 
50 до 100 трудочаса меха 
мизиран труд. Също та 
ка се предвижда изграж 
дането на пътя Грънчар 
— Врсло от средствата на 
солидарност и самоупра- 
вителната общност на ин

прплагане

от
родители или ученици. 
При това трябва да се 

■ има на ум, че на терито
рията на Димитровградс
ка обтпина освен числя
щите се към българската 

- народност като най-числе 
ни, живеят и числящи се 
към още 12 народи и на
родности.

БОСИЛЕГРАД

НЯМА
След срока за заявяване на общия приход на 

гражданите
по различни основи през миналата година са за
работили над 11 869 704 динара — до Службата 
за обществени приходи в Босилеград не е доста
вена нито една заявка. В тази служба обаче из
тъкват, че все още е рано да се говори да ли 
има „богати” или не. Защото, сега се изчислява 
доходът и личният доход на занаятчиите, из чиито

задължителни бяха онези които
тересите.

В Бабушиица тези дни 
са пребивавали предста- 

Републнканска 
та самоуправителна общ 
пост на интересите за 
пътища, както и предста
вители па Комитета 
съобщения, конто са ра

СЪВЕ-ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ИЗДАТЕЛСКИТЕ 
ТИ ПРИ ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО”

В духа на времето вители па

редове през миналата година данък върху дохо
да заплатиха седем-осем души.Издателските съвети ко

нстатираха, че програмни
те концепции 
лата година, без оглед ло 
шата материална ситуа
ция, цялостно и успешно 
са реализирани. Редакто
рската политика е била в 
съгласие с политиката на 
СЮК и^е отразявала духа 
иа времето, в което живе 
ем. За програмните зада
чи през тази година съве
тите подчертаха, че те слс 
дят актуалните събития и 
че са правилно насочени.

Приемайки (с определе
ни допълнения и измене
ния) отчетите и програм
ните концепции, 
ските съвети взеха реше
ние те да се пуснат 
публично обсъждане, кое
то ще организират общи
нските конференции 
ССТН.

поТрите издателски съвета 
при Издателство „Братст
во” — на в-к „Братство',

,,ДРУ'
„Мо-

В. Б.
през мина зговаряли с представите- 

общината за пост-ли па
рояпанс па 7,5 км пътп-

детското списание 
гарще” и списание 
ст”

. ност за две свободни мес 
в Председателството 

са евидентирани 17 възмо 
жни кандидати, а за три 
в Общинския комитет до
ри 27 души. Комисията за 
организационно устройст 
во и развитие на СК и ка 
дрова политика в съдей
ствие с Председателство
то, списъка от 44 души на 
мали на 7 души и това 
два за членове на Предсе 
дателството и 5 души за 
кленове иа Комитета. То
зи списък съгласно избо
рната процедура понасто
ящем е на обсъждане в 
първичните партийни ор
ганизации те свое мнение 
трябва да дадат до края 
на този месец.

сто ящем е па публично 
обсъждане в първичните 
партийни организации, пр 
ез изтекли^ едногодишен 
период са имали органи
зирана и съдържателна 
обществено - политическа 
дейност. Същата е била 
главно насочена върху ор 
ганизациоиното и соци 
ал ио-класовото у крепване 
ма Съюза на комунистите, 
НДе Й И 0-1ЮЛ ИТ11ЧССКОТО и
марксическото образова
ние, укрепването и разви 
ти сто па социалистически 
те самоуправителни и об
ществено-икономически от 
пошепни, върху развитие
то иа общонародната от
брана и обществената са 
мозащита, както и върху 
развитието иа образовате- 
л по-възпитател шг}1 процес,

тас книгоиздателската
обсъ-

ща.
Разговорите пък па об 

Щ| IПС КIГГС обц ДССТВС110-1Ю 
лирически дейци в Звон- 
ци са се водили за развр* 
тието па земеделската ко
операция „Ерма”, пчелар 
ската кооперация „Мая" 
и доизграждане на съпъг 
ствуващите обекти хотел 
„Мир".

дейност — тези дни
отчетите на редакцидиха

ите за осъществяване на 
концепциипрограмните 

през 
те на 
рампи концепции.___

миналата и проекти 
тазгодишните прог-

Наскоро трябва да 
състои заседание па Общ
инския комитет, иа което 
ще се извърши 
пс на резултатите от опе- 
ратив г I ите л рогра ми 
рационализация и песте
не, както и за кадровото 
обновление иа комитета.

се

издатсл- свежда-

пона

на
М, Я.Ст. II.
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^РйШ1Ш^|||МПЯйМ1IIIстопанство
В ЦЕХА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУ 
ЦИ В БОСИЛЕГРАД

ДИМИТРОВГРАД

С амбициозни планове Усилия за качествена 

продукция
манастир ще бъде уреде
но място за постаиипс па 
бунгала.

Ще се дозавърпш п ре
конструкцията па същес
твуващия обект като об
що се изразходват пад 100 
милиарда стари динара.

И за други цели в нас
тоящата година „Балкан- 
Компас" ще изразходва 
около 1 милиард стари ди 
пара.
ЩЕ СЕ ИНВЕСТИРА И 
В НОВИ КАДРИ

Азбучна истина е, че без 
постоянно подновяваме на 
кадрите, развитието па ту 
ристическо 
ската дейност е немисли-. 
мо. „Балкан-Компас" вина 
ги има. в предвид това п 
в тази насока прави също 
сериозни усилия. Постоя
нно върши специализация 
и доквалификация па ка
дрите.

Какво се прави във връ 
зка с преустройството в 
духа на стопанската рефо 
рма?

— Ив тази насока сс 
действува — казва Гюроз.

рамките на сложната 
сдружена организация Ще 
изучава 
Едновременно с това пре 
дприемаме мерки за вклго 
чване в своята организа
ция и ма „Унисон".

Инак
дейно се включва и е го
тов съвместно да пнвести 
ра в швейцарската фирма 
„Мукене" в развитието на 
туризма и гостилпичарст- 
вото в Димитровградска 
община, защото туристи
ческите й възможности 
наистина са големи. В мо 
мента над 80% от мощу-

„Бал- ра. В тозй обект ще бъ
дат заети десетина нови 
работници.

Какво друго планира 
„Балкан-Компас” в 
година?

— В рамките на преус
тройството па ч1ювн „ре- 
формии начала, планира
ме да повишим с 200% об 
щия доход. Значително по 
вншение планираме и по 
други показатели. 
БУНГАЛА НА ПОГАНОВ- 
СКИ МАНАСТИР

В 1989 година няма да 
се спре само с реконстру 
кцията и обзавеждането 
на „Гациното" — споделя 
Гюров. В план е и да се 
направи нещо за създава 
не на условия за използ
ване на възможностите за 
развитие на туризма на 
Погановски манастир.

За тази цел, на първо 
време, край Погановски

В новата година 
-Кан-Компас'* в Димитров
град влезе с амбициозни 
планове. Гони се изпълне

Миналогодишният производствен плен е реализи
ран с 93 на сто. Средния! личен доход 
500 000 динара

Въпреки повече иеблаго 
приятни обстоятелства, цс 
Х'1,т за преработка на оио 
щия и зеленчуци в Боси
леград, който стопанисва 
в рамките па фабриката 
за фармацевтични и химн 
чески произведения „Здра 
вйс” от Лесковац нриклю 
чи успешно деловата 1988 
година. Наистина нроизво 
дственият план е реализи 
раи с 93 па сто, обаче ако ва годила, 
се имат предвид твърде' 
небла гопри ятн ите

надминава

1989 ци. Половината от обща
та продукция е продадена 
на чуждестрания пазар — 
в Холандия, Западна Гер
мания и Гърцид, а поло
вината на домашния 
зар. Средният личен до
ход, през последното три
месечие тук възлиза 
500 000 динара, със значи 
тслио увеличение от нача 
лото па настоящата дело 

Понастоящем 
личните доходи се движат 
от 800 000 до 1 500 000 ди
нара.

За настоящата 
година е запланувано про 
изводство от 310 тона су
хи изделия- Ново е това, 
че през настоящата годи
на освен досегашните суро 
вини, тук ще започнат да 
преработват и -други. Ме
жду тях, както подчерта 
Андонов, са и различни ви 
дове горски растения: гъ
би II ШИПКИ. КОИТО В ПОС*

ние. на плайовете, по вси
чки показатели, де го се 
казва. В момента се вър
ши реконструкция и адан 
Тация на „Гациното", ка
то по такъв начин в гра

нда се направи обект в би
това атмосфера. В съста
ва му ще има ресторант, 
бар, снек-бар.

— Надяваме се обектът 
да бъде готов до края на 
август настоящата година 
— казва Слободан Гюров, 
секретар в „Балкан-Ком
пас". За целта ще бъдат 
изразходвани 108 милиар
да стари динара. Това ще 
бъде първата фаза. Втора
та фаза, за която ще бъдат 
изразходвани също стотн 
на милиарда ■ динара—обхв 
аща уреждане на ентерио-

па-

на

гости лпичер- усло-
вия, отделно по отноше
ние на обезпечаването на делова
суровини в цеха са довод 
ни от произведената про
дукция.

— За неизпълнението на 
плана главна причина бе 
неблагоприятните клима
тически условия за произ 
водство на градинарски 
култури, конто ползуваме 
за суровини. Дълготрай
ният засух взе своя „Да*

В ТО „ДИМИТРОВГРАД" И „СВОБОДА"

РЕКОРДЕН ИЗНОС В
Макар че стопанските 

резултати за миналата го
дина все още официално да”, която • е изнесла 
не са готови, още сега .мо ки на стойност от около 
же да се каже, че двете 2 милиона и 700 хиляди 
дайтолеми стопански ор- долара, половината от кое 
ганизации в Димитровгра то на конвертируемия па- 
дска община — „Ди.мит- зар и то в САЩ, Канада, 
.ровград" и „Свобода", ще 
отчетат рекорден износ. клиринговия пазар — 

Както ни осведомиха в СССР, ГДР, Чехословакия 
Компетентната служба дп и България. За тази годи- 
ми,тровградската гумара на е запланувано увелпче
лрез миналата година е из ние на физическия обем 
несла. - стоки за около 6 на производството с 19 на

сто, съответно за толкова 
и износа или на стойност 

на конвертируе- от около 3 милиона и две 
а това е най- ста хиляди долара. В Съе

вече са

дата година е осъществи
ла и конфекция „Свобо- 

сто-
II ТОЗИ . Въпрос.

„Балкан-Компас”

Либия и половината на

Успехът е в качеството на продукцията
милиона долара, от което 
4 милиона и 400 хиляди 
долара 
мия пазар, 
вече през изтеклите 30 го 
■дини. Понеже, през после 
■дните Четири години съ- 
'гцо ' са осъществени зисо 
;кк износни резултати, та
зи организация стана ак- 
тибец: износител. .

нък” — подчерта ръково
дителят на цеха Никола 
Андонов.

През изтеклата година 
в цеха са произведена 290 
тона различни видове су
хи изделия. От това най- 
много 90 тона кромид, 80 
тона моркови и 30 тона 
пащърняк, 25 тона чушки, 
15 тона ябълки, а остана

ледно време все повече се 
търсят. Ново е н това, че 
се върши подготовка 
въвеждане 
линии.

валията в новия хотел ма 
„Балкан-Компас" отпада
на чуждестранни туристи. 
И този показател ясно го 
вори, че в тази насока 

■има място за.действуваме. 
Младият колектив.на. „Ба 
лкаи-Компас" с успех се 
справя с проблемите, кои 
то изникват, пред набли

за
на нови 
конто ня- 

нзделня

динените щати 
внесени 22 хиляди балто
ни и са сключени догово
ри за износ на още 90 хи 
ляди балтони, манта и 
якета в Канада, Чехия, 
Полша, Съветския съюз, 
България-

с
кон от сухите 
ще се доработват във вид 
па различни видове диети 
чна храна, предназначени 
за болни от захарна боле
ст, стомачна язва и др. 

лото круши, зеле и други Наред с това ще се уве- 
видове овощия и зеЛенчу ' личи и износът, или 60 на

сто от общата продукция 
ще се намери на чужде-

жаващия туристически се 
зои. М. А. !. ;;Според плана за тази 

година износът на конве
ртируемия пазар ще се 
•намали на 3 милиона и 
■700 хиляди долара, а из- 
нбб1ьт на клиринговия ще 
Достигне 3 милиона дола- 

Чрез. селекция на из-

А. Т.

IСУРДУЛИЦА от тях са икономисти, пе
тима са юристи, останали 
те са гимназиални учите-

ските организации 
нужда да приемат 26 ви- 
шисти в 1989 година, но 
в списъка на безработни
те не могат да се намерят 
необходимите 
„Мачкатица", „5 септем- 
бар”, „Галеника” .и други

имат
странната трапеза, а само 
40 на сто на домашната.

— Покрай всичко товаБъдещето се 

усмихва на 

инженерите

ли и специалисти в разни 
нестопански области. То
ва са образовани ■ кадри, 
които имат твърде малки 
изгледи да намерят рабо
та. Тази години например 
сурдулишкото стопанство 

В списъка на безработ- може да приеме само два 
ните в Сурдулишка общи ма юристи и един иконо
ма се намират и имената мист.

Седмина

през настоящата година 
наше основно определе
ние е, да подобрим каче
ството на всички наши из 
делия. Ведно с' това ще 
водим борба и за иконо-

профили.ра-
.носните -изделия трябва
;да. се стигне до рентабил
на. продажба на чуждест-' 
раннйя пазар.

Няколкократно увеличе
износа през мина- на 21 вишисти.

колективи се нуждаят от 
инженери по машгагостро 
еие, металургия, техноло- мисваие _ добави Андо- 
гия, електротехника, елек нов.
тропика...

От друга страна стопан- С. М. м. я.ние на
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" ПРОЛЕТАРИИ ОТ всички СТРАНИ С'ЬЕДНШШл|т СЕ!Комунист
Орган на Съюза на югославските комунисти
и на Съюза на комунистите в Сърбия БР°й 1659 година ХЬУН
----  Белград, 17 февруари 1989

! .

Т Т 1 ^ 1 И Ж Ж основателно, за това не се говори много. Не-
1 II Г“9 I I Я/Ш що повече: Централният комитет не е из-
^1 ■» Л__I I > ^ Л_ |г [ рично подкрепил мандаторските определе-

~ ^ . п;:-Т- Защо? Нима платформата на най-капи-
I I Т | | | | | талиото обществено-икономическо начина-

че имат допирни ГЪ Г I I I I "Т У На? не м°же да бъде изходна основа
— решаване на политическата п „кп X :да пар™ино обединяване, и нима това на-

номическата съдба на гтпят™ __ ’ чинание не имплицира съвсем определени
тия се различват по начина 1-а Т'3" СЬ°" т Формата и съпътствуващите празни поли- политически решения и профил на кадри,
ността реагира на т,щ, ,-ак ** 001Честве- ^КИ фразн’ остава черупката, ,5 която които трябва да го изпълнят? Неизвестнос- 
По'политическите ефект , ™ ™ дожнвява’ са СМестени само политическите делби и ,тта и отсрочването на тези решения, съще- 
Дат, имат съшо оаз_ - ПроИЗВСЖ- Раз^Р"'«“- ствуването на политическата бюрокрация

Разбира “ че сравнени та6”0""' с ТЯХ “ Г°“°РИ " В, Заключен„ята на която с нови обществени насочености няма
същността си обаче лвете к уСЛОВИ11- спомЧнат.1я пленум. Еуфмнстически се па- много връзка, до голяма степен запазва и

тно влияят на съшествешУте Ъ "Т"я ДИрек' Р"ЧаТ ”СерИОЗ,ш Различия " признава, че задълбочава обществената криза. Хората се решава,,1 Ш съществените и може би на те са с такова естество, че не е възможно занимават с ирационални 
Щ ооществени процеси. Мандатьо- принципно да се решат с над гласуваме. Ня- скъпоценно 

рът за състав на новото

а само десетина 
та общественост 
събития

дни пред югославска 
станаха две първостепенни

„ л ,. ПЬРВ0Т0 пуолично представяне 
на Анте Маркович, мандатьор за състав 
новото правителство и Двадесетият 
та ЦК на СЮК. Въпреки 
точки

на

В

неща, губейки
време и енергия.

Партийната криза в нашите условия не-
на чия се квалифицират като „нормални и ле- минуемо обуславя и обществената 

криза, а пар- гитимни . Различията са и нормални и леги- Впечатлението, което 
опитва да реши най-дъл- тимни, но това не оправдава нефуикциони- сред обществеността 

криза п разминаването рането на системата.

правителство угвъ- колко дни след това заседание тези разли- 
рждава платформата за преодоляване 
икономическата и обществена 
тайният връх се г 
боката политическа

криза, 
това заседание остави 
— че с компромиси

която се обосновава се продължават делбите,
сновава ^,'ЦИтл^аркович ^воя ко»иепт обо поне на минимум общи интереси. намаляване на атворитета и . влиянието на
дпги1гкмТ реалните ооществено-иконо- От това се измъква заключението как Партията. Ако Съюзът на комунистите бъде
. пгчески закономерности. В непълното дву- в наи-високото партийно ръководство е ?а- онова, кбето е днес а което най-добре 
часово изстъпление успя да изкаже своята почнал политически и идеен диалог. Мисли да се види на миналото заседание трудно 
политическо-икономическа фплософпя и яс- се очевидно па диалог „без бели ръкавици”, ще можем да мръднем обществото крачка 
но да я представи. Благодарение тъкмо на но това според Иво Дружич, поне в първа- напред. Напразно разумните хора-ще пред- 
своето добро познаване на нашата действп- та част па заседанието, все пак е „разго- лагат добри проекти ще внасят толкова 
телност тоц потърси и определени условия. воР в ръкавици н шифри, а под масата се обходимите охрабрения,
Те са в Марковичевата опция минимум за ритат по краката”. на старите политически концепти не само
осъществяване на поставената цел, въпреки Би било интересно да се чуе какво за че се задържат, 
че са максимумът на онова, което сегашна- това мисли .мандатьорът за състав ма новото биха 
та политическа система може да даде.

Бъдещият премиер безсъмнено остави

реално означавав своите

можа

не-
когато носителите

но когато са застрашени.
повлекли и самия народ в пропастта, 

н С основание един от членовете на ЦК на 
как се е чувствувал на Двадесетия пленум, СЮК от армейския състав заяви, че се сра- 

впечатление на човек, който знае какво ис- а как един ден по-късно в разговора с юго- мува, че е член на този форум, който е за- 
ка, какво може и какво трябва да се обез- славските стопански дейни в Стопанската губил доверието и легитимността, 
печи, за да успее в най-трудното начинание камара на Югославия- В този разговор, как- Това е едно от честните изявления, ко- 
в по-новата история на страната. Затова то съобщават журналистите, доминираха пто чухме на последната среща на предста- 
съвсе.м е разбираемо, че неговото представ- югославски тонове. Може би такава атмос- вителите на всички югославски комунисти, 
яне главно прелизвика положителни огзву- фера би помогнала на най-високото ръково- Обаче това изявление не решава нашата не-

обществе- дство на страната (държавно п партийно) да вралгична политическа действителност. То 
схване своята права роля, преди всичко

правителство (и член на ЦК на СЮК)

ци в нашата и чуждестранната 
лост. в само предупреждава. Би трябвало да се при-

Това обаче не може да се каже и за стратегическо отношение, в след това п в еме с най-голяма почит, 
отзвуците от заседанието през миналата сед- най-тясна връзка с начинанието, което

както и мнението, 
с което изнесе Петар Шимич, председател на 

мина на ЦК на СЮК, посветено па стаби- доверено па Анте Маркович. Той, както е Комитета на СК в ЮНА. Той инсистира, 
лизацията на политическата обстановка в известно, потърси от най-високото ръковод- както се казва, да се определи целта на за- 
страната. В тридневното изчерпателно разя- ство на страната да му даде свободни ръце седаипето. „Понеже тя не е определена н 
сняване стана и окончателно ясно, че поли- за осъществяваме па реформите концеп-

в партийния връх ппп. Този иск произтича от факта, че пьл- тръсвал всичко. Да бяхме определили цел-
са та, ще знаем към какво стремим и какво 

постигнем.

не е поставена целта, тогава всеки е из-
тичсск ите разделе» \ и я
сс задълбочили до критически размери. А помощи ята па съюзното правителство

политически оставени па милост и немилост па ротно- искаме датова е най-псблагонриятният 
амбиент за осъществяване па какъвто ида палппте интереси в рамките ма шюокоцен- 
било обществен проект, най-малко па

насоченост, славия.

Апто Маркович постави целта, знае на
ето- трализмраната политическа система в Юго- кьде трябва да се върви и какво желаем да

постигнем. По колко струва това...
Слободан Кюнджнч

папската реформа с пазарна 
Отхв-ърлят ли сс вербалните заклинания и На Двадеестпя пленум, бихме казали пе-

1988 година. С неинформираните 
рудари и работници и сега грубо 
се манипулира, както това и то 
гама беше сторено. Нпто па едно 
място, пито с една дума не се 
споменава коитрареволюцпята на 
албанските сепаратисти, пито за 
терорът, който се върши вър
ху сърбите и черногорците.

Защо чак сега, другари руда- 
рн — към чмито мазолестп ръце 
и с череп прах прекрнтнте лица 
там име пай-м пого уважение — 
протестирате?! Защо чак сега, ко
га го вчера, преди една година, 
преди осем, петнадесет и двадесет 
години за протестиране имахте

ковмца, Призрсп, Глоговац и в 
места. Във всичките места

рудари, че сте работници и че 
сте албанци п, да повишите глас 
чак до небето!

Трябваше това да направите 
когато бюрократическата нацио
налистическа върхушка в Косово 
вашата заработка и част от нея, 
които рударите и останалите ра
ботници в Югославия са отделя
ли за неразвитата Покрайнина, 
са харчили за изграждане 
созин „библиотеки" и великолеп
ни палати :м\ банки и подобни 
паметници па бюрократическата 
разпуснатост. Било би нормално 
да сте се вдигнали и протестира- 

когато крадците безпрепятст-

(На 3-та стр.)

други
и всичките трудови колективи на
вред по Косово и организацията 
па протестите, и причините за пе- 
доволствие имат едни и същи мо

АКТУАЛНО

ЗАЩО ЧАК ти ви и съща схема: огорчени са 
Централния комитет на СЮК, 

редове е изключил
на
че от своите 
Азем Власи, застрашени са и за
грижели от предстоящите проме
ни на Конституцията па, СР Сър
бия, засегнати, точно така казаха

СЕГА?! па лук-

дни пристигат 
сбоОт Косово тели 

множество вести за протестни 
стачки на работници

па няколко места, от някои дме- 
20-то заседание па ЦК 

С/ОК!? Същността, характерът’ 
и целите па
са подобни па тапи през ноември те мрачини Точно затова, че сте

албанци, най-напред от РУД“РИ в 
Титова Мигрови-

последоватедно, от
в Джа-

кусии на
иа ли„Стари търг' « тази демонстрация много повече причини, когато имаца и след това 

ден на ден, па работници



I2 Комунист

Е Н Т ИД О К У

ЗАКЮЧЕНИЯ ОТ 20-то ЗАСЕДАНИЕ НА 

ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЮК
и стабилно разви-Централният комитет на СЮК ствуването на СК в работата вър- говорност, отговорността па свое

то Председателство и председа- тис. 
Четвърто. — Съюзът на юго теля па същото за неблаговремен

алисгическо
на 20-то си заседнпе, проведено ху новата Конституция,
на 30 и 31 януари и на I февру
ари 1989 година, въз основа па славскиге комунисти ще се бори по приемане и
разискванията за политическата за по-нататъшно развитие и изгра па становищата и заключенията, извтщредната
обстановка в страната, за състоя- ждане на социалистическа, демо- Това становище е изразено и до-
нието п отношенията в СЮК п кратпчна, самоуправителна, не- сега като с преждевременното

на зависима и необвързана Югосла- свикване па 14-ия конгрес, така и 
изхождайки от вп51 на равноправни народи п па- с извършването на кадровата об-

икономическо роднясти, републики и пбкрайпп- нова па ЦК па СЮК и Председа- в ЮНА, да се приеме решение за 
състояние и про- ни, върху основите и принципите телството. Същевременно ЦК на провеждане на 14-ия конгрес

цесите в страната, утвъжрдава на АВНОю и ще отбива всеки СЮК не може да приеме лракти- СЮК до края иа 1989 голина,
задачата на всички членове, орга- опит па нейното разбиване, пре- ката иа прехвърляне вината из-

клчйтелно' ма ЦК на СЮК и Пред-

3. Съгласно с Устава на СЮК.
нансосъхцествявано въз иснова на решението на

конференция на
СК на Войводина, а след извър
шените консултации в република
нските и покрайнинските органи
зации и в организацията на СЮК

за работата и отговорността 
ЦК на СЮК, а 
неблагоприятното 
и политическо на

4. Да се подготви заседание
Пето. — ЦК на СЮК комета- седателството му, особено когато ма ЦК на СЮК за междунацио-

тира, че по отношение иа някои в това се изразява бягането от налните отношения и национа-
Първо. — Централният коми- значителни въпроси за по-нататъ- собствената си отговорност както лизма въз основа на разисква-

тет на СЮК единодушно оцени че шното развитие на социалистиче- и когато се касае за непринципи- ния във всички централни и по-
тежкото икономическо и соцнал- ското самоуправление и на соци- ални и неаргументирани дисква- крайнински комитети на СК и в
но положение търси от Съюза на алистическата демокрация в СЮК лификацни или поради несъглас- Комитета на СК в ЮНА и син-
комунистите последователна бор- има сериозни разлики. Последни- яване с едно или друго стано-
ба за изостряне на политическа- те са от такова естесетво, че не вище на ЦК и Председателството,

низацип и органи решително да крояване и застрашаване, 
предприемат инициатива за прео
доляване на това състояние.

тези на тия разисквания-
5. Имайки предвид тежестта 

на положението в Косово, Цен
тралният комитет на Съюза на 
югославските комунисти налага 
на организациите и органите на 
СК да повишат усилията си в осъ 
ществяване на задачите от 9-то и 
17-то заседание на Централния 
комитет. Председателството на 
Централния комитет тази дей
ност ще направлява и за резул
татите й ще осведомява Централ
ния комитет на Съюза на югосла
вските комунисти.

та и трудова отговорност във вси е възможно принципното им раз-_ което е прието в демократическа
• чки организации на сдружения решаване чрез гласуване, а още и в Устава на Съюза на югослав-

и обществено-политически по-малко чрез изостряване; чрез ските комунисти предвидена про-труд
общности за ефикасно решаване идейни, политически и национал- цедура. 
на всекидневните жизнени проб- ни конфликти; чрез непринципи- 
леми на работниците и гражда- ални и неаргументирани „полеми- 
ните, така че това да бъде под- ки”, чрез натрапване на

II
Централният комитет на СЮК 

свои се обръща към всички членове, 
организации и ръководства в Съ-крепа на борбата за стопанска ре оценки, становища и интереси 

форма и нейна съставна част, за то общи и югославски; чрез из- юза на комунистите да дават при
и нудване на политически концесии нос за осъществяване на Заклю-

Конференцията

ка-

конституционност и законност
за ефикасно действуване на всич- с натиск, пропагандни кампании ченията от

институции на политическата и мобилизация и насочване на об СЮК и от 17-то заседание на ЦК 
система. Решаването на тия проб щественото мнение против други на СЮК, на акциите по реформи- 
леми и на ключовите развойни среди и функционери, със сьщо- те и с поведението си за решава- 
въпроси в обществото трябва да временно порицаващо отношение не на всекидневните жизнени про 
бъде в центъра на вниманието на към принципиалната и аргумен- блеми на хората, както и за пре- 
работата и активността

на
ки

Налага се на Покрайнинския 
комитет на Съюза на комунисти-

на всич- тирана критика, борбата на мие- махване на нездравата атмосфера те в Косово възможно по-скоро 
на нията и толерираието на по-миа- и отнощение в своите редове. Вза 

квите мнения в собствената сре- имните конфликти и дисквалифи 
Второ. — ЦК на СЮК оцени, да. Тези явления трябва да се па- кацни, вместо необходимите и це- страции от 17 до 21 ноември 1988 

че не може да се отстъпва от ста- дминат с аргументирано разясня- нни критически аргументирани и година, да се постарае за утвърж- 
новищата, на Конференцията
СЮК и Заключенията от 17-то за- ните определения на
седание на ЦК на СЮК и че тря- реформите и в рамките на рефор- ди, не допринасят за осъществя- утвърди отговорността 

отговорността мата на самия СК, с по-нататъш- ване иа задачите на СК ниго на

ки организации и органи 
СЮК.

да оцени причините и характера 
на протестните сборове и демон-

на ване, като се изхожда от оспов- толерантни разисквания по откри даване на инепнраторнте и орга-
СЮК за тите въпроси и различните погле- ннзаторнте на тези събития, да

на члено
вете на Председателството и набва да се изостри

в СК и в обществото за последо- на демократизация на вътрешни- обществената роля на Съюза на Покрайнннския 
вателната им реализация, с пълна те отношения и обществената ро- комунистите.

части, ор- ля на СК. В този смисъл ЦК на

комитет за неиз- 
Пълняване на задачите от 9-то, 
16-то и 17-то заседание на ЦК на 
СЮК и да завърши обновлението 
в Съюза на комунистите в Ко-

инициатива на всички 
ганизации и органи на Съюза на СЮК оказва подкрепа -иа всяка > III

- прииципиална и аргументирана
явления,

комунистите.
Трето. — Необходимо е и не- критика на посочените

отложно провеждане на общест-. както и с критиката срещу бю- деления Централният комите? е 6. Да се анализират проявенн- 
вената реформа, като съществена рократизма в работата на орга- дължен да даде и непосредствен те различия в становищата на
предпоставка за ' изход от- съще- ните на СК, а същевременно и принос: това заседание на ЦК на СЮК,
ствуващата криза и като съще- в ЦК на СЮК търси от комунис- 1. Да се завърши с кадровата които отразяват определена поли
ствен принос към обновата на со тите да се противопоставят на обнова на Централния комитет тика и практика в части на Съю-
циализма. Не може да се толери- неаргументираните извикваиия и на СЮК и неговото Председател- за на югославските комунисти, да
рат опортюнизмът, колебанията нападки срещу личния интегри- ство до средата на февруари. потърси от носителите им аргу-
и безделието в изграждането и тег. менти, които са основа на стано-
провеждането на трите реформи, Шесто. — ЦК на СКЖ и Пре- 2. Възможно по-бързо да се нищата им и на следващите за- 
чиито задачи трябва да се осъще- дседателството му особено са от- проведат открити партийни рази- седания на ЦК; на СЮК и в рам-

ключови сло- ск.вания с концепта за идейно-по- Ките на подготовката на 14-ия

В провеждането иа тия опре- сово.

ствят без протакане. Тия задачи говорни, че всички
представляват основа за най-ши- рни въпроси и съществуващите литическата платформа за рефор- конгрес на СЮК това конкретно 
рока активност в СК и в обще- размирици в СЮК, неговите час- мата на СЮК, която ще бъде ос- 
ството, а тяхното осъществяване ти и ръководства да се разреша- нова за политическата платформа
е основен критерий за оценка на ват в демократически диалог ка- на 14-ия конгрес на СЮК и ко- 7. За неизпълняването на ста- 
работата и поведението на всеки то вътрешнопартийни въпроси та- ято, с крупни нови неща в кон- новищата на Конференцията на 
член, ръководство и организация ка, че да не обременямат цялото цепцията на социализма и в схва- СЮК и от 17-то заседание на ЦК 
на СК общество и да не блокират дър- щането на собствената обществе- , иа СЮК, както и за липсата на

жавните органи и институциите на роля, ще укрепи основните принос в отделни части на СК в 
Централният комитет иа СЮК на политическата система в рабо- стойности на социалистическата реализацията на заключенията 

възлага на Председателството да тата им. революция, на социалистическото на това заседание на Централния
изготви идейно-политическа плат- Седмо. — ЦК на СЮК съзна- самоуправление и социалистчес- комитет, конкретно да се разис- 
форма която ще утвърди идеи- вайки наличното положение, не ката демокрация и да открие пъ- ква и утвърждава отговорност от 
но-политическата основа за дей- бяга от изостряме на ; своята от- тищата на демократическо, соци- Централния комитет.

да се разрешава.



Комунист 3
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР СЪРБИЯ

Единство на народа и ръководството
МА ЗА "^РЕШАВАНЕ?н л^г С К Лс И ПРОГРЕСИВНА ПЛАТФОР- обременението на 
СЪРБИсг г^Гпдгтсг?^ НАИ-СЪЩЕСТВЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ В СР
СТВОТО В ТАЗИ РЕПУБЛИКАСТВО НА НА?ОДА И РЪКОВОД-

стопанството, кти, държавни органи и учреж-
за реализация на програмите по денйя.

Състоянието в Косовоактивна социална политика, за и зана-
реформа в жилищната област, за пред е най-тежкият и най-важен 
новия модел на финансиране на политически, сигурностен и мора- 
обществените дейности, за раци- лен проблем за цяла Югославия, 
онализация на работата на дър- Бавността, колебанията и опортю 
жавните органи и намаляване на низмът в провеждането на утвър- 
администрацията и изобщо на депата политика, както и бягане- 
общественото потребление. то и блокирането на акциите от

Социалните проблеми, както и страна на част на досегашното

Председателството на Социа
листическа република Сърбия на 
заседанието си от

те, самоуправителните и всички
Други институции на нашата 

6 февруари тема,
(председателствуваше Петар Вра
чанин,

сис-
както и пълна мобилизация 

на най-широките народни слоеве 
върху курса на решително, явно 

пя - разгле- и демократическо решаване на
да актуалното ооществено-иконо- обществените въпроси в духа на 
мическо, политическо и сигурно- промените и реформата. Само 
стно положение и утвърди насо
ките на активността

а уводно изложение изне
се Александар Митрович)

ко-
тежкото материално положение совско ръководство, но и от ча
на значителна част от трудещите ст на политическото ръководство 

гражданите, особено на ра- на страната, и занапред представ- 
ботническата класа трябва да бъ- лява ключов проблем и търси от- 
дат в центъра на вниманието на говорност за провеждане на ут- 
стопанските субекти, на органи- върдендта политика. СР Сърбия 
те ма обществено-политическите полага огромни усилия, кадри и 

Рс' общности и организации, с цел материални средства и в сегашни- 
да се осъществяват конкретните те условия изпълнява всички по 

като същество- обществени мероприягия и ак- еги задължения.
за на комччч Ф РМаТа На СЪЮ' но условие за осъществяване на ци^ Социалните проблеми може 
за на комунистите за решаване реформите. С последователното
на най-съществените проблеми в провеждане на стопанската рефо- 
СР Сърбия, което

та
къв подход отговаря на тежестта 

в предстоя-, на състоянието и обезпечава по- 
бърз изход от кризата.

В СР Сърбия са ясни опреде
ленията за цялостна програма за 
стопанската и общество патя •

се и
щия период.

Председателството оцени, че
политическо-сигурностното
жение

поло-
в СР Сърбия характеризи

ра преди всичко голямата актив- форма " 
ност на трудовите хора и гражда- ефикасна система, 
ните

и за по-рационална и по-

?Извършената кадрова обнова 
да се решат преди всичко с инте- в част от ръководството на Косо- 
нзивно стопанско развитие, но и ео ще допринесе за създаване на

е и условие за пол^ческТтГн реншгята '„ГскТможе" да^се * °К°НЧаТеЛНа р83Ш1ата
сигурностната стабилност и инте- пресекат неблагоприятните иконо 
гритета на страната цялостно.

Върху такава демократическа
и прогресивна платформа и по те- да се повиши производството 
зи въпроси е постигнато единство решат най-крупните . икономиче- 
на ръководството и народа. Това. ски и социални

с контрареволюцията и за успеш 
ното осъществяване и решаване 
на главните проблеми и задачи:Досегашната рестриктивна по- 

рушителната инфлация, литика трябва да отстъпи място- 
и то см на офанзивната икономиче-

мически процеси, да се спре 
намали

и
спиране на изселването на сърби
те и черногорците, победа над ад

ска политика към динамизирано банския национализъм и сепара- 
проблеми, пред производство и по-голямо ползу- тизъм, обнова на междунационал

което вече е осъществено в СР които вече дълго сме изправени. 
Сърбия, включително и големите

ваие на всички налични потенциа Ното доверие, създаване на единен 
С тази цел в СР Сърбия се пред- ли. Затова е необходима упорита фронт на всички социалистичес- 

демократически обществено-поли приемат мерки за намаляване па работа ма всички стопански субе- 
тически промени в САП Войводи-

ки сили.

на, както и първите положител
ни промени в кадровата обнова 
в САП Косово, представлява на
чалото на решаване на кризата и 
осъществяването на реформата.

РАВНОПРАВИЕ НА СР СЪРБИЯ

Председателството на СР Сър
бия подчертава, че промените в 
Конституцията на СР Сърбия тря 
бва да бъдат извършени в предви 
дения срок. Фактът, че СР Сър
бия се учредява на цялата си те- . 
ритория като държава и самоуп- 
равителна социалистическа общ
ност на равноправни народи й на
родности, конто живеят в нея, 
има голямо значение за стабили
зиране на пблитическата обстано
вка в страната.

От аспект на основите консти
туционни свойства, положение и 
функции СР Сърбия трябва да 
бъде равноправна с останалите 
републики. Автономните права на 
покрайнините няма да бъдат до-

ОТПОРИ СРЕЩУ РЕФОРМАТА

обществено- 
икономическа, политическа и мо
рална криза на югославското об
щество и упоритото протакане и 
отлагане на провеждането на ре-

Дългогодишната

формите са получили нови и опа
сни видове. Председателството 
СР Сърбия смята, че във всички 

необходимо значително

на

среди е
по-голямо и по-отговорно ангажи
ране на държавните, обществени-

Защо чан сега?! се солидаризират с вас, по пи по- веденн под въпрос, но занапред 
зволпха да се изкажете когато е ще се осъществяват в рамките 
трябвало, а това го правите днес. на СР Сърбия, не вън от нея и 
когато вьзобвопспото ръководст- не независимо от нея- 
во в Косово дава определени на
дежди за стабилизиране на поло- инте досега промени в Конститу- 
жсиисто в Покрайнината, за съв- цнята на СФРю не дават доста- 
местсн живот па всички народи тъчнн възможности за необходи- 
п народности, за мирен живот и митс обществени и стопански ре- 
слога. Застрашават ви с новата ' форми, Председателството на СР 
Конституция на СР Сърбия, коя- Сърбия оценява, че е нужно да 
то покрай другото, трябва да се извърши подготовка за израбо- 
обезпечп пълна своСулда и равно- тка 
Iфавне за всеки човек, гражда- СФРЮ-

Имайки предвид, че извърше-защитите техната (и своя) чест, 
тяхното имущество и живот, за 

(и своите) деца да обоз- 
живот! 

тогава, другари

(От 1-ва стр.)
плячкосвали сребро и об-веио са

ществено имущество, а вие цодо- 
сте се връщали без хляб 

и заработка. Трябвало 
тестирате когато националистиче
ските връхушки и във вашите 
предприятия са разгонвали

всички квалифицира- 
сиособни работници само 

сърби и черпо- 
колек-

техпите 
печите свобода и мирен

мовете Къде бяхтес да про-
рудари от града, които в своята 
история има и легендарна рудар
ска чета от строя па Първа про
летарска в Рудо 1941, която 

мнозинство,
съставляваха сърби п 
Не е ли момент сега

инжи- иа попа Конституция наII ог- 
почти стоперите и 

ни и 
поради това, че са

ромното 
процентово 
черногорци, 
да им се присъедините и да спа- 

честта па рударите и 
почтени албанци, сред 

то албанските шовинисти и наци
оналисти сеят омраза и ги пасъ- 

срещу сърбите и Черногор-

обществе-Неблагопри ятнатапмп, за всички народи и народ- . 
пости в Косово! Ако вече трябва на, икономическа и политическа

откриваи вашите 
до просяшка

обстановка в странатада се възстаис и да се протести
ра, тогава тона трябва да сс сто- простори за засилена дейност на 
ри срещу онези, които ви иасъб- групи и лица от националистиче

ски, антисоциалистически/Л антн- 
Затопа

горци, па и увас 
ти ви доведоха 
яга!

то- всич-сите
копкисторихте— И защо това ие 

докато пред вашите 
иализъм затроваии 
роднини измъчваха и 
бйте и черногорците ~~
Другари в рудника, «шитс .,а/цИ. 
Ди от града и селото? Д 
тите техната (и своя) свобода, )

кват ма зло и омраза, конто и ва- 
шият живот ще направяточи с нацио- 

съна-
иемо- комунистически позиции.

носим, както това направиха с с исобходмо да бъдат взети съот- 
жинота па сърбите и черцбгорци- петни политически и законни ме

рки срещу силите, които действу-

вашите
гонеха съР' 

вашите
екват
цитс. те, вашите съседи и вашите дру

гари от работните места.
ви излъгали,Онези, които са

останалите работници в 
тези протести (На 4-та стр.)както и 

Косово, Саво Кръжвввцкоито в



Комунист
ГЛАСУВАНЕповдигнати от хората и трудови

те колективи, е предприемане па 
спешни мерки, изостряне па отго
ворността, включително и сменя
ване от постовете.

Трябва да се държи сметка .ш 
всестранно оценяване па обста
новката и отговорността във вся
ка среда при пълно спазване па

Единство на 

народа и 

ръководството
Джордже и страхът

От прекадена грижа на отдел- на и Черна Гора имаше и таки
ва, които се мръщят на желание»ни републикански ръководства, а 

особено па онези в СР Хърватско то народът сам да си избира и 
н СР Словения, за неотдавнашни' С1.шля ръководствата, но си мъл- 
те събитие в Черна Гора и Вой- ч^гг. Все пак, на това заседание

на ЦК на СЮК им сс удаде въз-

(От 3-та стр.) конституцнопността и законност*
ват от тези позиции, особено про- та> Съществено условие за това е 
тив ония, конто действуват от по* щ,листо информиране па трудещи 
зиците на албанския национали
зъм и сепаратизъм, а също така всички проблеми п да съществу- 
и против ония, които действуват 
от позициите на сръбски^ и вей- ството с народа и работническата 
чкн останали видове национали
зъм. Във всички случаи трябва 
да се тегли ясна черта между на
ционалните интереси, които се из
казват преди всичко от работни- страна трябва да 
ческата класа в борбата й за со-

водипа кога го самият народ в те
зи маши федерални единици сва
ли бюрократизиралото сс ръковод да изразят, макар и тайно. Всъщ» 
ство, пробива не само страх избу- пост, при избирането ма нови

Мони Сад и Тито- поне на ЦК па СЮК от Войводи

те еп огражданите вън връзка с недоволствоможиост това свое
на ежедневен контакт па ръковод ил с-

хналпяг (л |,п в
град един ден да не сс пренесе на всички предложени кандидати, 
п в Загреб, Любляна, Прищила... макар че бяха съвсем 
но и разочарование понеже им бе получиха необходимото число гла

сове освен Джордже Шчепаиович. 
А Джордже Шчепаиович не е не
известен на членовете на ЦК на 
СЮК, понеже добре е известно,

класа.
Въз основа па съществуващо

то положение на югославското об 
щество е оценено, че в цялата 

се действува 
много повече за изграждане па 
истинско политическо и акцпопмо

кей звести,

напразна подкрепата, с която уно
рто се опитваха някак си да ос
танат тези бивши ръководства. 
Понеже в това ле успяха, тогава

цналистически и демократични ре
форми, и националзма. 

Обявявайки се ясно
единство, за истинско развитие 

против на братството и единството п за 
укрепване на титовска, апноювека 

У нас> Председателството Югославня като общност на рав- 
смята, че е необходимо флекси- поправим народи 
бил но отношение към 
обществени потребности да се из-

им само остана да обвинят паро- че той с години остро се стълкно- 
да във Войводина и Черна Гора вяваше с Бошко Крумич, Джо- 
— да го провъзгласяват за маса рдже Радосавлевич, Летар Ма-

бившото

учредяване на многопартийна си
стема

от улицата, която нелегално сру- тнч... и с други от 
шила легалните институции ма си- ръководство на Зойводина, че е 
стемата.

и народности, 
реалните Нашата република и нашето об-

дългогодишен и това твърде ус-щество като цяло се нуждаят 
разява плурализм на различните твърде много от голяма трудова 
самоуправителни и политически

пешен директор на новосадския 
Тези и други нападки се нов- „Югоалат", че е лауреат на пове- 

ториха п на неотдавнашното 20-го чето обществени признания, всред 
заседание на Централния комитет които е и „Червеното знаме на 
на Съюза на югославските кому- самоуправителя". Но, за някои

членове на ЦК на СЮК неттрос-

п обществена мобилизация за 
подходи на най-широка социалис- провеждане на реформи, 
тическа платформа, в рамките на 
Социалнстнческия съюз, съгласно бия прие заключения' за собствс- 
конституционната и политическа
та ни система. Във връзка с ос- с обсъдените въпроси, 
новното становище по този въ- ----------------- ---------------

Председателството па СР Сър-

нпети. Но, покрай тези които яв- 
ио обвиниха народа във Войводи- тима грешка на Джордже Шчепа-

мович е защото на 6 октомври ми
налата година бе начело на рабо- 

„Югоалат”,

ните см задължения във връзка

прос не смее да има съществени 
разлики в югославски рамки.

Съществена характеристика на 
актуалната обстановка в Републи
ката, както бе изтъкнато на засе
дание на Председателството на 
СР Сърбия, е _ масовото и непо
средствено участие на народа 
лолитическия живот. Чрез най- 
различни демократически форми 
все повече се изявява стремежът 

трудещите се й гражданите да 
вършат критичен и демократиче
ски контрол над властта, да се 
утвърждава отговорността на но
сителите на обществени функции 
и да се извърши кадрово обнов
ление.

ХРОНИКА тниццте не само в 
но и на .много работници от дру
ги колективи, конто свалиха ръ
ководещия „връх” на Войводина. 
Такъв директор, който във всеки

НЯМА НАТРАПВАНЕ
Трябва да се противопоставим ма казателства, 
дезинформациите, че Сърбия с заторите трябва да обяват, щ. не 
конституционните промени иска само да се казва че има. такива.

Хусамедин Аземи, па. заседани
ето на Председателството на 
ОК на СК в Прищина

органи. Мисля, доколкото има до 
имената ма органи-

момент, па и в наи-трудните, оста 
ва с работниците а не се добли
жава на бюрократизираното ръко 
водство, очевидно не им е по во
лята. Тъй като с гласовете си не 
оказаха доверие на този за наши 

шната обстановка трябва ясно да обстоятелства необикновен

в да дискрминира албанците.. Същи 
ната на тези промени е точно в 
това да се обезпечи пълно рав
ноправие на сърбите, мюсюлмани БИТКА 
те, албанците, унгарците и дру- На албанската народност в сега- 
гите народи и народности в ця
ла Сърбия, което сега не е слу
чай в Косово. Няма никакво на
трапваме, че събрите като мно- 
зинствен преобладващ народ в 
Сърбия имат по-големи права от 
другите, защото това би било п ро

ма
- ^ дирек

се каже, че битката, която Сър- тор, те същевременно и изказаха 
бия води е битка преди всичко 
против албанските националисти

страхуването си такъв като него 
наскоро в подобни обстоятелства 
да не се намери и в техните сре-п сепаратисти и против всички

ония зла, които са настанали п 
конто с години се търпят. Сега 

тивно на съществените определс- трябва да почне битката за наро- 
ния на Съюза на комунистите в да и за работническата класа, 
Сърбия и на Съюза на комупис-

Ди.
Обществената реформа зависи 

и от кадровите промени, с помо
щта на които от бюрократически 
те ръководства ще бъдат отстра
нени конзервативните сили, а те
хните места да бъдат попълнени 
от образовани и отговорни кадри, 
които ще носят успешно рефор
мата и свързаните с пея тежки 
задачи.

Там, където е скъсана връзка- ботмическата класа е национално те националисти и

Този изборен неуспех на Джо- 
а рдже Шчепанович не трябва да

това има изключително значение Се тълкува като негово пораже- 
за създаването на югославския ние, защото има още уставни въз- 
фронт ма албанците, сърбите, чер можности той наскоро да бъде 
иогорците и другите в Косово, избран в Централния комитет на 
Преди всичко касае се за битка, СЮК. Това обаче, че някои чле- 
която трябва да се води за да се „ове На този форум не му дадоха 

Никой никога пе е казал, че ра- осуети доммнацията на албански- СВОя глас показва, че и в този фо-
сепаратнсти. руМ има още съмишленици 

Рахман Морина, председател Крунич, Шетинц, Берисавлевич, 
па ПК па СК в Косово н че дез оглед колкото да се кри

тите в Югославйя-
Борисав Йович, пред политиче
ско-стопанския актив па Нрвн
пазар

ОРГАНИЗАТОРИ

на
та между ръководствата и наро- тическа, защото огромното миозп
да, Където има безотговорност, иство не е това. Но, все пак Това
бюрократическа разпасаност и не значи, че .няма организатори _ яТ и те наскоро ще доживеят съ-
своеволие, недоимък на усет за и инспиратрри па тези сборове. СЦЕНАРИЙ щата политическа съдба. Народът
предложенията и инициативните Ако со докаже, че такива има, Сцеиарийът е познат, гороломно ц това, както и досега в подобни

и гражданите, те ще отговарят и партийно и за изтъкване на уиитаризма, унита- обстоятелства, ще изрази'чрез. не
основателен искът да бъдат наказателно дело. Обръкването ризмът се приписва на ръководст-

настана защото не - че не сме об- вото на Оьрбия, а всъщност, кам-

на трудещите се 
там е
сменени ръководствата. Обаче то
ва трябва да се прави чрез ССТН явили 
и скущцинйте, с неотложни рази
сквания по въпросите, които

сен и игра.

на организатори- панията е покритие за национал- 
те. Но, това не е задача на Съю- ио-регионалния сепаратизъм.

Зденко Хас в „Интервю”

имената

Р. Йоветичса за на комунистите, но на други
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ЗЕМЕДЕЛЦИ т КООПЕРАЦИИ
Почти 15 

посредствените

ВМЕСТО РЕПЛИКА
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ' В 
СЕЛО ГЛОЖЙЕ — БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Без единодействие 

няма напредъкгодини за не-

жат различни търговски 
матрапазй. Подобни 
жи”

сега как да
се оформи нова 
ция така да се каже 
целина,
питал? Земеделците 
това не могат.

Общинският цартиен 
митет е наложил на 
„Босилеград” да се грижи 
за откриване

Не веднаж на ,дело се 
потвърждава, че без съдь 
йствие на всички субек
ти, няма резултатни ак
тивности, или пък ако ги 
има те са стихийни, а не 
органзирани. В случая те 
са резултат на отделни 
лица, а не да задоволяват 
общите интереси. И по
чти винаги такива актив
ности са временни. Несъ 
действуването, при разре
шаване на комунално-бй 
товите проблеми в мест
ната общност в Гложйе 
— Босилеградска общи
на, красноречиво потвър
ждават това. При това 
докато другите села, пол 
звайки усилията и помо 
щта на общината и широ 
ката общност в комуна
лно-битовото устройство 
вървят напред, село Гло 
жйе вече няколко годи
ни тъпче на място — 
изостават инициативи, ня 
ма акции. Последна орга 
иизрана и успешна ак
ция в това между по-голе 
мите села в общината 
преди пет—шест години 
бе акцията по електрцфи 
кация на селото. Оттога 
ва, а отделно през после
дните две—три години 
всякаква активност в се
лото е в застой, а органи
зираните обществено-по
литически сили в селото, 
преди всичко ръководите 
лнте им, не могат да на
мерят общ „език”, да се 
договорят п организират 
местното население в ор
ганизирани акции.

През изтеклата година 
в селото бе организирана 
активност върху разши 
ряпане па няколко махле

коопера- / нски пътища. И когато 
механизацията на Общи 
нската- СОИ за жилищна 
и, комунална дейност, се 
намери в селото местната 
общност ги дочака непод
готвена. Именно след ден 
—два работата бе прекъ 
сната. Изпречиха се реди 
ца неразрешени имущес 
твени въпроси. Някои 
притежатели не позволи
ха през' техния имот да 
мине трасето на пътя- рп 
орът продължи по-дълго 
време и като резултат на 
това акцията не успя-

Поради неединство в ме 
стната общност и проб
лемът във връзка с изгра 
ждането на изкупвателен 
пункт по-дълго време се 
протяга.

Поради нарушени взаи
мни отношения и недос
татъчна насоченост от стр 
ана на местната общност 
вече по-дълго време се 
разтака и проблема във 
връзка със захващане от 
страна на група гражда
ни, водата, на местността 
„Нанчинец”.

И така докато местна
та общност в село Глож
йе разединена, без съден 
ствие на всички субекти 
прахосват времето, дру
гите организирано и с целе 
насочени акции уреждат 
своите среди и с това по 
добряват селския си бит. 
Ведно това трябва да им 
бъде добър урок, че без 
пълно ангажиране на вей 
чки субекти няма напре
дък и че каква ще бъде 
дейността в селото преди 
всичко зависи от актив
ността на избраните ръ-

М. я.

Босилеградска община 
земеделска и па„грн

имат и монополизи
раните организации, 
чиито изкупвателни пунк- 

в селата,

е типично 
селските домакинства 
веят главно от 
въдството.

без начален ка
жи самина животи ю- 

Обаче, катотове кокантарът 
е в центъра на внманието. 
Чрез него 
бата на поминъка

производители в класиче
ските купопродажбми 
ношения те нямат никак
ва възможност да се про 
тивопоставят на 
лите,

ТО
отсе решава съд- 

на ту па земеделс
ки кооперации. Обаче, 

мОчноио- ’ кой е толкова наивен да
кашния земеделец.

Именно, десетилетие и. 
половина е минало от ли
квидирането на 
те земеделски

спекулите и у ниже 
нията в изкупуването.

Земеделците 
безсмисленото

приеме да си създава кои 
.куренция!? За отбелязва
не е, че такива и'подобни 
решени:Я през изтеклите 
години са взимани на 
различни равнища в об
щината, но като формал
ни и адресирани на погре 
шии адреси, не са могли 
да се реализират.

Така е тукашния г земе 
делец оставил изцяло са

последни 
коопера- 
Тлъмино, 

Горна Лисъина и Босилег 
рад, които са 
ли”

изтъкват
закриване 

на кооперациите. Без ог-Ции: в Долно
лед, че често са ги кри
тикували, те са ги чувст 
вували
свои. Защото, в тях 
мпрали опора, имали си

„покрива- 
съществуващите 36 

в общината. Това
като истинскисела 

необмислено
са на

„изобрете
ние” е дело на 
та общинска полнтичес-

някогашна турен опит и по-малко 
или повече осъществява
ли своето производител
но и самоуправитеттио пра

ка върхушка, но за жал 
до днео не е анулирано.

селскостопанск

мотен, а неговптз ипициа 
тиви в широкия спектър 
на различните общинскиСега в во.

ия бранж тук съществу
ва само една

Как обаче земеделците 
трудова ед отново да дойдат до ко

нница в състав па Оборо операция, която им е бли 
тно-промишлената п ус- зка и като понятие и 
лужна организация ,.Бо- най-изгодна форма за ор- 

. силеград” Разбира се. с ганизнране?

са звучалиинтереси,
като глас в пустиня. То 
ва пояснява фактът, че 

е Босилеградска община е 
може би единствената в /
Сърбия без мито една зе- 

С ликвидирането на ия- меделска кооперация, 
когашните кооперации, съ Но да на свлаяме цяла

та вина само на „субекти 
вийте” общински Факто
ри. Мнозина, кото ечн 
тат, че от този омагьосай 
кръг, в който земеделци
те заплащат всички чул: 
ди сметки, може да се

превъзходна на практика 
цел да живее от откупа.

ДИМИТРОВГРАД

МАЛКО ИЗМЕНЕНИЕ 
В РАЗПИСАНИЕТО

рисовете за ГГогаповоВ разписанието на 
от неотдавна има малко изменение.

Рейсът, който от Димитровград за Пога- 
ново тръгваше в 12 часа — сега тръгва в 10. 
Но за прегледност, да предадем разписанието 
изцяло.

излезне с донасяното на 
отделен закон за коопера 
циите. Посредством то
ва би били реше!ш мно
го спорни Въпроси. 11КЛЮ 
чително п дефинирането. 
па кооперативната собст
веност. Но това с вече за 
дача за Кооперативния съ 
юз в Югославия.

В. Велинов ководпп лица.

ЛУКАВИЦА

ВОДАТА НЕ СТИГА ДО ВСИЧКИ
пост, за довеждане па до а после ни остава да се 
статъчио пода в село Лу- заловим с работа — каза 
кавица, ще е необходимо Тодоров.

Водопроводните тръби в 
село Лукавица, положени 
през 1910 година, вече са 
дотраяли. Тогава, между 
другото, селото имаше 
къщи, а днес 180. Затова 
днес до много домове во
дата ле стига. Кога този 
важен въпрос ще се разре 
ши?'Отговор на този въп-

Засега лукавчанн пестятда се хванат изворите на 
90 „Корита”, „Попов кладе

нец” И „Шопка”. Тази ак
ция трябва да се проведе 
в три фази. В първата се
планира да се каптира из виква недоимък на вода. 
воръг „Попов кладенец”. Освен това, водата не се 

Както изнесе Тодоров, хлорисва, но се очаква на 
скоро ц този проблем да 

акция се разреши, защото е по
строена къщичка за хло- 
рйиатор.

вода, но н покрай това, не 
донмъкът на вода се чув
ствува рязко, защото и 
сушавият период предиз-Лърния рейс за Поганово тръгна от Дими

тровград в 5,30 часа. От Поганово той замииа- 
за Куса врана и продължава за Димитров- 

отбива наново в Яоганово).ва
грд) без да се

Следващия рейс от Димитровград за
10 часа. От Поганово продъл- 

след това за Ди» 
отново в Пога-

рос се ротърси п па неот
давна проведеното
рапне в село Лукавица, па благоустройствена 
което между другото бе- 11 ма обезпечени материал 
шс поставено п водосиаб- 11,1 средства — от местно

самооблагане.

По- съб- за провеждането па“ тази
/аново тръгва в 
жава за Трънско Одоровци, а 

(без да се връщамитровград
ново). Очаква се в скоро време 

лукавчанн да получат по- 
хубава питейна вода.

дяваното.който от Димитровград тръ- 
ньрво в Куса врана, 

отбива в Поганово и след

И последния. — След известно време 
Ди- нпж. Драган Златков ще14,30 часа — отива 

се
Както

митър Тодоров,
седатсл па местната общ- ссто до „Попов кладойец”,

гва в
а на връщане

продължава за Димитровград.

изтъкна
пред- довърши проекта на ,тра Мнлисвв Николовтова
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РЕОРГАНИЗИРАНЕТО НА КОМУНАЛНАТА ДЕЙНОСТ В БОСИЛЕГРАД ВСЕ 
ОЩЕ НЕ Е ЗАВЪРШЕНОЗА КАКВО Ш 

ПИШЕШЕ ,ьтлтатВт Различни становища и интереси
миха, че ле ще се отка
жат от"основните си сред 
ства, т.е. от водопровода 
и канализацията. ТЪй ка
то това се „отклоняваше 
от договорите и общество 
нитс определения" Общин 
ската скупщина взе реше 
/ше, с което на ТО „Боси
леград" отвзе, а на нова
та организация довери да 
разполага и ползува водо 
провода и канализацията.

Без оглед това пробле
мът все още не е релеен.
ПАЗАРНАТА ИКОНОМИ 
КА НЕ ПРИЗНАВА ПОДА 
РЪЦИ

Защо работниците в ТО 
„Босилеград" не се съглас 
яваг да предадат водопро 
вода и канализацията? С 
този въпрос се отнесохме 
до Иван Лазаров, предсе
дател на Работническия 
съвет в тази организация, 
който казва: — Върши се 
натиск върху работничес
кия съвет да вземе реше
ние и да отчужди тези ос 
новни средства. Този съ
вет обаче наброява 23 ду
ши и считам, че не е в 
състояние да мени реше
нието на 300-те работни
ци. При това и седемте ра 
ботници в комуналната де 
йност не искат да минат 
в новата организация-

Припомняме, че решени 
ето на ОС е ясно: водо
проводът и канализацията 
се доверяват на новата 
организация- — Не лрсти

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

В Босилеград е формирана нова услужна органи
зация, по същата все още не работи, понеже работ
ниците в оборотно-търговската и услужна ТО „Боси
леград" не се съгласяват , да си отчуждат, т. е. да й 
предадат на употреба водопровода и канализацията

Преди една седмица о но равнище и че комуна 
Стопанскпя съд в Леско- 
вац бе зарегистрирана 
още една нова оргапиза-

лпата дейност не е уред
ена съгласно Закона за 
осъществяване ма особен 

пия от Босилеград — Пре обществен интерес в тази 
дприятме за комунална де 
йпост „Услуга". Тази ор-

Димитровградско 

босилеградска хроника
област ,компетентните ор
гани па ОС и обществе
но-политическите 
запи и няколко пъти са из
тъквали и търсили в кому 
малкото дело да се извъ
ршат изменения. Проведе 
пи са повечето разговори

гаимзация главно ще се 
занимава с прокарване п 
поддържане на местните п 
некатегорнзнранн 
ща в общината, водопро
вода п канализацията в 
града, подържането ма зе 
лените площи, изнасянето 
па боклука. Зарегистрира
нето последва въз основа 
решението па Скупщина
та на СОИ за жилищно- 
комунална дейност (към

оргаии-

ф КЛИСУРА. — Напълно е завършено сдапп 
ето на. Основното училище (осемгодишно) в с. 
Клисура. Новото сданне разполага с 12 светли п 
хигиенични учебни стаи, с канцелария и др. до
машни помещения. Жителите на селото много 
помогнаха изграждането като докараха камък, 
дърва, вар и пр. Със завършването на това сда- 
нне ще се разреши въпросът за учебни помеще
ния, които по-рано не достигнаха, с оглед на то
ва, че училището има 250 ученика.

ф ДРАИНЦИ. — По почин на местната орга 
ннзация на Социалистическия съюз жителите 
на село Драинци започнаха да изграждат ново 
сдание за първоначално училище и това със 
собствени средства. Темпът е вече повдигнат. Чрез 
доброволна работа вече са приготвени 40 000 
тухли.

нъти-

и договори, в които са 
участвували и представи
тели на бившата „Услу
га". Преобладало е мнени 
сто, че трябва да се фор
мира нова услужна орга
низация, а в ТО „Босиле-

края на ноември минала- град" да остане занаятий- 
та година), която всъщно ството, г. е. сервиза, услу 

жната работилница и хле 
организация, еба бопекарницата. 

че все <>це не изпълнява 
всички доверени и зада
чи, понеже работниците в 
Оборотно-търговската
услужна ТО „Босилеград" Оправдаемостта 
не се съгласяват да й пРе . ределеиия е още по-голя-

ма ако се има предвид ло

ст е и основател на тази 
нова

С тези определения вси 
чки бяха съгласни — каз

и ват; в ОС в Босилеград.
на тези оп

ф СМИЛОВЦИ. — Първичната организа
ция на СЮК в село Смиловци урежда всяка не
деля политически информации за своите члено 
ве и останалите жители на селото. Тези събра
ния са добре посетени и с интерес са, изслуша
ни докладите, които третират актуални политиче
ски теми.

дадат водопровода и кана 
лизацията. (Да припом
ним, с поддържането на 
градския водопровод и ка 
нализацията, 
площи и изнасянето на 
брклука се грижеше бив
шата ООСТ „Услуга", а 
след извършената преди 
няколко месеца реоргани 
зация ТО „Босилеград”).

шите комунални услуги, 
въведеното самооблагане 
за решаване на комунал
но-битови въпроси и необ 
ходимостта от една специ 
ализирана 
която, тази дейност да 
тласне напред. Новата ор

Местната организация на ССТ в Смиловци зелените
организира трудова акция за поправка на сел
ските училища. Смиловчани се масово отзоваха 
и дадоха над 2000 трудочаса работа.

ф ПЪРТОПОПИНЦИ. — Троян Тодоров и 
Тодор Йотов, каменоделци, колари, ковачи и сто- 
лари — самоуци, направиха паметника в с. Сми 
ловци само за 20 000 дин., докато някои за съ- 

най-малко 100 000 динара.

организация,

Последна вест 

положително решение
УСПЕШНИ подготов-

щата работа искаха 
„Това е наша помощ..?* това е за загиналите бой
ци — нямаше смисъл повече да искаме" — дадо

КИ
Изхождайки от оценки

те, че комуналните услу
ги не са ма задоволнтел-ха те скромно изявление.

(;,Братство" 1 юли 1959 г.)

Членовете на Работническия съвет на ТО 
„Босилеград” на заседанието сн във вторник 
се съгласиха (гласуваха 22 души, от които 13 
бяха „за”, а 9 „против”) на новоформираната 
услужна организация Да предадат водопрово
да и канализацията. Съгласно това решение в 
новата организация ще минат на работа и се
демте работници, които в „Босилеград” рабо
теха в комуналната дейност. При това работ
ническият съвет потърси да се изчислят смет
ките за средствата, конто организацията им 
влагала във водопровода и канализацията.

В ОБЕКТИВА НА ФОТО 
АПАРАТА

НМА ЛН ТРУДО
ЛЮБИВИ РЪЦЕ?

На снимката е една от 
сградите в състава на га
рата, в които допреди ня
колко години се помества 
ше митницата, а< днес -е 
собственост на селскосто
панската трудова органи
зация „Сточар”. В нея се 
помества трудовата общн
ост на „Сточар” и адми
нистрацията на „Нишава” 
и „Кооперант". Някога ог 
радата е била украса на 
двора и на самата сграда. 
Но, пос#е е зараснала в 
бурен. До миналата годи
на тук нямаше тротоар ч 
оградата не бодеше толко 
ва очите. ТЪй като хора
та, които идват в Дими
тровград тръгват към гра 

тъкмо от гарата — 
железопътна и автобусна

Оградата иска трудолюбиви ръце ганизация има и условия 
за това, понеже СОИ 
жилищно-комунална 
ност й предаде набавена
та преди една-две години 
строителна 
казват тук.

воречим на това решение 
и ОС може да го проведе 
— казва Лазаров. И в то 
зи случа^ обаче не бива 
да се губят от предвид ин 
тересите на работниците. 
Още повече ако е ясно, 
че пазарната икономика 
не признава подаръци- За 
това първо ще трябва да 
се изчислят сметките и 
на организацията ни да 
се върнат средствата, кон 
то тя е вложила.

завуват по-приятно, 
идват на работа или кога 
то надникнат от прозоре
ца към улицата. Да не го-

когато— тази ограда е първата 
им среща с града.

В поместената в сграда- 
има

дей

та администрацията 
„блюк" заети, сравнително 
млади хора. Нима те 
са способни за един след 
обед, дори и за един ден 
да изчистят зеленината и 
бурена, да вземат 
боя и две-три четки и да 
боядишат оградата? Това 
е малка разноска, а ефек
тите й Ще бъдат големи. 
Работещите ще се чувст-

механизация,ворим с колко малко труд 
ще допринесат да бъде 
по-приветлив изгледът на 

В обратен

не

Успешните подготовки 
за прекъснаха след решение 

то на СОИ за формиране 
на нова услужна организа 
ция- Непосредствено след 
това работниците в ТО 
„Босилеград” проведоха ре 

А. Т. ферендум когато се изяс-

нашия град. 
случай
късо време ще пропадне. *; 
А за нова ще трябва мно 

Зна-

оградата
кило

го повече средства, 
чц — трябва да се намер
ят поне едни трудолюбиви 
ръце!

да В. Б.
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34-ИЯТ ПРЕГЛЕД „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО” НА 
СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 26 ДО 28 МАЙ В НИШ ЮГОСЛАВСКАТА МЛАДЕЖ ЩЕ ЗА УЧЕНИЧЕСКИЯ И СТУДЕНСТКИя СТАНДАРТ — 

НАСКОРО В СКУПЩИНАТА НА СФР ЮГОСЛАВИЯ

Дни на младежка изява На първо място- успехът
Не може повече да. се 

кърпи обществения дого
вор за ученическия и сту Скупщината 
дентския стандарт, но сти 
пендирането на учениците 
и студентите- трябва да се 
разреши на щатен начин 
като се има в предвид ус
пехът в обучението. Обще 
стаеният договор за уче
ническия и студентския 
стандарт досега служеше 
преди всичко за намаля
ване на социалното иапре 
жеиие. До този извод сги 
гна комисията за икономи 
чсско образование при 
Съюза на югославската 
младеж на Югославия- 

Цели се — както неот
давна заяви Горан Васич,

председател на комисията 
— при разискванията в 

на Югосла
вия Да се създаде югосла 
веки информационен цен
тър за събиране на сведе 
пия за стипендиите на 
студентите и учениците, 
както и за потребите за 
учени хора! у нас. Юго
славският информацио
нен център, също така, 
ще има за задача да обе
зпечи информации за на
шите млади специалисти, 
намиращи на временна 
работа в чужбина, като 
се съдействува те да се 
завърнат в страната, коя 
то ги е изучила, и да й 
се отплатят за вложеното.

р д иш от 26 до 28 май тази година ще бъде 
домакин на 34-ия преглед на „Братството и единството” 
на югославската младеж. Около 500

Ниш, която е и организа 
тор на срещите „Братст
во-единство” вече е създа 
ла съответни комисии за 
успешното им провежда
не. Прявява се стремеж 
тазгодишните срещи да 
се обърнат към бъдеще
то, да се внесе в тях оно
ва, което съединява и 
сплотява машите народи 
и народности.

В настоящето време» па 
голяма икономическа • и 
политическа криза в ст 
раната1> младите трябва 
да се организират и да 
съдействуват да се даде 
тласък на усилията за 
по-ускорено преодолява
не на кризата. Младите 
на срещите „Братство ед 
инство” ще отправят нос 
лание до всички свои връ 
стници за своите сгано-

младежи и девой 
ки от дванадесет гидове в страната — Ниш, Битола, 
Босански Шамац, Горна Радгона, Крань, Никшич, При 
щина, Риека, Славонски брод, Суботица, Требинье и 
Загреб два дни ще се дружат и извършат обмен на 
опит от младежката активност.^

Инак младежкият пре 
глед „Братство-единство” 
е основан през 1953 годи
на по време на изгражда 
не на железопътната ли 
ния Банялука—Добой.

Първо започнали да съ 
трудничат младежките бр 
игади от Суботица ч Бо
сански Шамац. Две годи
ни по-късно, в Ниш, се 
провел и пързият прег
лед.

през май, по време на пра 
зненствата по случай Де- 
ня на младостта, ще от
вори широко сърцата си.

Подготовката вече зацо 
чна още от миналата го
дина, когато срещите „Бр 
атство-единство” се прове 
доха в Славонски брод.

На няколко пъти пече 
представители на органи 
зационния комите" на 
срещите са направили 
обиколка на градовете— 
участници в прегледа, уг 
очнявайки концепта на 
програмата.

СРЕЩА И РАЗГОВОР С ПРИЛЕЖЕН МЛАДЕЖ И 
ОТЛИЧНИК

Пред него е светло 

бъдеще
От година на година то 

зи младежки преглед се 
разширяваше и обогатя
ваше и прерастна в свое 
образна изява на братст
во и единство, което вие 
дряват и развиват млади 
те у нас.

в и ща и стремежи в нас
тоящия момент.

Младите от 12-ге градо
ве участници в срещите 
ще могат да се запознаят 
с културно-исторически 
те забележителност, с ко 
ито този край е богат. Ог 
своя страна и средствггта 
за масова информация 
ще дадат свой принос 
към успешното провежда 
не на тази хубава младе
жка пзява.

Оценено е също, че ми 
палогодишните срещи 
били на високо равнище, 
като са набелязвани едно 
временно и активности, с 
които същите да се обо
гатят и опреснят.

са

Разговаряме с ЕМИЛ 
АСЕНОВ, ученик от III 
клас в средношколския 
образователен 
„Иван Караиванов” в Бо
силеград, а бъдещ воеп- 
нослужащ, икономист-те
хник. Може би п просве
тен работник, лекар или 
юрист. Казва, че все още 
окончателно не е избрал 
бъдещата си професия, 
макар че горещо желае сл 
ед средното образование, 
да продължи в някое во 
енно училище. Впрочем, 
за какво и да се опреде-

ри клас се намират само 
петици. Отличен е успе
хът му и през първото по 
лугодие на настоящата 
учебна година.

Питахме го трудно ли е, 
да се постигне отличен ус 
пех?

— Не, поне за мене. Аз 
например повечето от уро 
ците науча на часовете. 
Разбира се, онова което 
не мога да запомня на час 
уча в къщи. Обикновено 
по четирн-пет часа 
черта Асенов.

Освен това, че Емил е 
отличник, той е 11 твърде 
активен младеж. Член е 
.на литературната секция 
н почти редовно чете свои 
творби. Член е на класо
вия съвет и деен в първи 
чната младежка организа
ция- Другарите му казват, 
че се отличава и с извън
редни другарски качества. 
Подпомога по-слабите уче 
ницн, но при това не ря
дко знае и да ги критику
ва за някои прояви.

ПОДГОТОВКА В ПЪЛЕН 
РАЗГАР център

ИЗЯВА НА МЛАДЕЖКО 
ТВОРЧЕСТВО
Общинската конферен 

ция на Съюза на социа
листическата младеж в

Както и винаги досега, 
младежта на Ниш се 
ви достойно да посрещне 
младите от 12 градове в 
страната. Ниш и този . път

гот

М. А.

Поетична антология
под

Рой махала като че ли ме 
пленени гони 
от стена К1,м стена 
с някакъв таен кръг.

Злата КОДИЧ

Засадата на 

беглеца-звънец II

И докато зората платното 
изкъсано белосва 
през нощта пак черно 
и чак в съня цялото 
понякога пленя 
с капана на привидението 
все по-близкото махало 
от все по-далечната стена

I

Полунощ люлее махалото 
от стена до степа 
съня простира 
а махалото го къса 
Съня изкърпи платното 

махалото там 
голи

платното

и то мс разхожда 
като бездомно кутре 
което целувайки земята 
с човешки глас се задавя 
А над моята страна 
повдигната е сянка 
и над нея люлка 
от майчино сърне

пленява 
но. прозорците 
замижават от срам

Емил Асенов Покрай редовното и сн 
Емил -стематнчно учене, 

обича спорта по-точно ба
скетбола, обича да гледа

лн пречки няма да има. 
Емил, в досегашното 
школуване е кръгъл отлн 
чпик. Носител с на Вуко-

сн
под адския звънец 
гледката се рони 
аз се клатя чумав 
и кълна се с шугата

филми н народната музи 
В свободните часовека.

па грамота от основното 
. Казва, че ще

нпомота на родителите 
чете прочнтна литература. 
Обича произведенията 
Иво Андрнч, Бранко Чо- 
11114, както 11 1Ш ХрНСТО 
Ботев, п Елин Пелин. По
настоящем
„Майка” от М. Горки.

училище, 
положи всички усилия то 
ва пан-гол ямо ученическо

на

Злата Коцич „Засадата на бе- призиапне да попусс и от 
средното образование н 
възпитание. Основа за то
ва вече има. В свидетелс
твата му, ОТ първи- 11

стихотворение на 
В състава па избора на стихове на млади поети 

списание „Мост” бр. 113/114 
Мила Басов.

Публикуваното 
глеца-звънец" е влязло 
от югоизточна

1988 година. От

чете романа
Сърбия, който направи

сърбохърватски стиховете е превел М. Я.вто-за
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ОТ ПУБЛИЧНОТО РАЗИСКВАНЕ ПО ПРОЕКТОПЛАНА ЗА УЧИЛИЩНАТА 
МРЕЖА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА Ориентационен план за 

книгонздателска дейност 

на Издателство 

„Братство" за 1989 

година

Потреба за още една паралелка
Инак да напомним, че в 

проектоплана през следва 
щата учебна годила в сре 

образовате 
център в Босилеград 

се предвиждат 
професии: 
паралелки, с трета степен 
професионална

п прпродоматпческа, 
също с две паралелки, по 
е четвърта степен профе 

подготовка. Да-

Съгласно утвърденпт' 
срокове, в Боснлеградскл 
община навреме приклю
чи публичното разискване 
по проектоплана за учи
лищната мрежа, през ид
ната учебна година в сре 
дното образование. През 
миналата седмина покрай 
другите субекти проекто, 
плантът бе предмет на ра 
знскване и пред членове
те на Изпълнителния съв
ет на Общинската скупщн 
на. Обща констатация от 
всички разисквания е, 
че заплануваните'от стра
на на Междуобщннската 
самоуправ! иго; ша общно
ст за средно профилирано 
образование и възпитание 
две професии пе иесъот- 
ветствуват на потребности

те. Именно, с огдед па 
повече факти п обстоятед 
ства заплануваните две 
професии с по две парале ДПОШКОЛСКПя

леилкп не щс могат да задо 
волят потребности на об- 

Порадп топа се
само две 

машина е двеI ципата, 
издига иск за още една 
професия. По възможност 
да бъде икономическа. То

подготов
ка

Въз основа ма Закона за книгоиздателска дей- 
СР Сърбия Издателство „Братство" дава 

обществено обсъждане ориентациониия 
за книгоиздателска дейност за 1989 година.

1988 год.

ва се обосновава па пове
че факти. В предложени
те четири паралелки не 
могат да се запишат веч

ност в сисиопалиа 
ли ще се удолствори иска 

спецп-
иа
план

икономическата 
алпост п занапред да ос
тане ще бъде известно ге 

когато

чкн ученици, които ще 
завърп 1ат оемогод! ши ю го 
образование, отделече! ю- 
стта на общината от дру
гите образователни цемтро 
ве, както и слабото маге 
рнадно състояние па ро
дителите да издържат уче 
ниците вън ог общината.

Пренесени заглавия от 
I. „АЛТЪНИ", проза, автор ИВАН БОР-

СКИ,бъдат песни2. „ГЮЛ ДЕВОЙЧЕ", сборник народни 
от Босилеградски кран, подготвила ВУКИЦА СТО
ИМЕНОВА,

3. „ШУМЯТ ВЪЛНИТЕ НА ЕРМА", сборник 
народили приказки от Звонски край, подготвил 
ЙОРДАН МИЛАНОВ.

зп дцп, 
сумирани резултатите от 
публичното разискване.

М. Я-

Нови заглавия:
4. „КРАИШКИ ЛЕГЕНДИ", разкази, автор 

СИМЕОН КОСТОВ,
5. „ПЕПЕРУДИ НА РАЗМИСЛИТЕ", стихотво- 

БИЛЯНА ЦВЕТКОВА — АНТОВА.

СМИЛОВЦП

Ученик н половина на даскал рения, автор
6. „НЯКЪДЕ КРАЙ ГРАНИЦАТА”, антологи-

чен избор от прозното ни творчество, 
МИЛЕ НИКОЛОВ

съставил
бено активна е ре.цитатор 

която най-много
@ На територията на Димитровградска община ос 

вен училището в града само в Смиловци още има пъл- 
осмокласно училище, което работи в състава 

централното училище.

присойски,
7. „НА ПЪТ С ПАСПОРТ", стихотворения, ав

тор МИЛОРАД ГЕРОВ,
8. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ, репродукции

ската,
сътрудничи с граничари
те от заставата в Бребев-

нзно

ница.
Да кажем накрая и име 

мата на стараещите се за 
43-те ученици. Това са: 
Любомир Иванов препода 
вател по сърбохърватски и 
педагогически ръководит
ел на училището. Лена Ма
ркова, Игнат Васов, Рангел 
Илиев, Василие Йосифов, 
Марика Георгиева, Петър 
Рангелов, Елена Рангело- 
ва, Зоран Велковмч, Ицко 
Илиев и във Височкп Одо 
ровци Сладжаиа Димитро 

А. Т.

от художествени картини и скулптури на худож
ници от нашите краища,

9. ПРЕВЕДЕНА КНИГА, съвместно издание с 
„Единство" от Прищина, посветена на 600-годиш- 
нината от Косовската битка,

10. ЧЕТИВА-ЛЕКТИРА за VI клас на основ
ните училища по български език.

на Забърднето лак ще сеНамирайки се в центъ
ра на селото училището - съберат тридесетина деца.

Наистина условията за расгради,разполага с три 
две от които са строени 
след войната. В тях мо
ментално има 43 ученици 
от I — VIII клас и десет

бота не са както в цен
тралното училище в Дими 
тровград, защото тук ня
ма кабинети, няма всички 
необходими учебни пома
гала, но трудолюбието па 
децата и просветните ра-

„По уче-преподаватели. 
ник и половина на дас
кал" казват десетте тук

Забележки и предложени^ трябва да се из
пращат до Издателство „Братство" в срок от 15 
дни след публикуването във в-к „Братство”.

Редакция за книгоиздателска дейност 
при Издателство „Братство”

ва.

СРЕЩА С ПИСАТЕЛИ-ЖУРНАЛИСТИ И АРТИСТИ НА РАДИО БЕЛГРАД

Обогатяване на книжния фонд
В рамките на акцията на тази акцня щ'е получи 

„Книга на солидарност” 4000 книги от Сомбор. 
па 4 февруари тази годи
на група писатели-журна- 
листи и артисти на Радио 
Белград гостува в Бабуш- 
ница. Гостите бяха прие-

кович писател журналист, 
Милован Кнежевич, съшо 
писател-журналист, МиланИнак в програмата учас 

твуваха Братислав Милен Михайлович, артист на
„Ателие 212” от Белград, 
Вида Тодич, актриса на 
Пиротския театър, Дра- 
гослав Манич, писател от 
Бабушница, Драголюб Ма

Културно-просветната 
общност в Републиката 
е изпратила до градска 
та библиотека в Бабу 
щница 3373 научни, на
учно-популярни книги 
учебници и наръчници, 
издание на издателство 
„Научна книга” от Бел
град, като помощ на по 
страдалите от наводне
нията през юни мина
лата година. Книгите

ботници, които с ТЯХ ра- ти в градското читалище, 
ботят дават определени ре където се запознаха с кни 

в зултати. Така на края па жиия фонд, членовете на 
първото полугодие учили библиотеката и с броя на

След

заети просветни работни
ци, от които, само една

рковнч, заместник общес
твен прокурор бт Пирот, 
който чете хумористични 
разкази.

Програмата трая един 
час, а с внимание я сле- 
деха над 300 ученика.

След това същата про
грама бе изпълнена в Ст-

преподавателка живее 
Смиловци, а останалите
всеки ден идват от Дими щето е постигнало добър прочетените книги.

успех. А както във всяко, това посетиха основното
училище „Иво Лола Ри
бар”, където за ученици-

тровград.
— А някога в Смиловци училище, така и тук. има

талантливи ученици като 
.Елизабета Георгиева, коя- те на това училище изпъ-

лниха програма.
За акцията

е имало и по триста де
ца, училището беше райо
нно, сподели' Обрен Ден- то хубаво пише и рече е

получавала награди. Една „Книгараоти катоков, който
огняр и чистач в училище от тях е и пътуването й Д° 
то и кладе седем, както Мостар в организация на 
той ги, вика „ковтора". „Другарче" — детско спи 
Все пак училището и до- сание. В училището има 
година ще остане, поне- секция по музика, рецита. щите, че ' бабушнишката 

девет села в района торска, стрелческа. Осо- библиотека благодарение

релац за ученици и препо
даватели, а присъствуваха 
младежи и граждани 
това село. На училището 
бяха предадени 2500 кни- 

Ст. Н.

на солидарност говори. 
Александар Лукич, жур ■ 
налист на, Радио Белград. 
Той запозна присъствува-

ще бъдат разделени на 
библиоте-училищните 

ки между основните и 
средното училище в Ба 
бушница.

от

ги.
же от
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ЖЕЛЮША

Годишно отчетно 

-изборно събрание 

в „Партизан"

Шизическа култура Спортът и спортуването
Известно е, че спортът 

и спортуването не са само
може да даде и Съюзът 
на синдикатите. Те обаче 

игра и надиграване. като че* ли не искат да 
Много по-важна е другата знаят, че спортът и спорту 
страна. Спортът и спорту 
ването пряко въздейству- 
ват върху развитието и ук 
репването на

г^рт1Р02ГРАД ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН 
СЪРБИЯ НА 23 МАРТ

I ■
НА КРОСА В

за

Успешна подгвтовна в Медупяи ването пряко се отразя
ват и върху увеличението 
на трудоспособността на 

младия ор- хората. Неотдавна бе фо 
ганизъм, а от друга страна рмирана и комисия за 
пряко влияят и върху сб- спорт и рекреация и при 
лижаването и развитието Общинската организация 
на другарските отноше- на Съюза на командирите 
ния между младите. В то от запаса, па и тя може 
ва отношение отделно зна 
чение имат работнически
те спортни игри. За съжа
ление те 
община са 
тия. Споменват

футболният клуб „Пар 
село Желюшатизан" в 

проведе тези дниШестима годиш-
отчетно-изборно съб

рание, на което в лрисъс 
твието на мнозина 
и любители на футбола де 
легатите обсъдиха отчета 
за раббта през изтеклата 
година, както и фимаисо 
вия отчет, и приеха ппан 
за работа занапред, 
скупщината 
и Еленко Виданович, 
крегар на СОФК-а в Ди
митровград.

лекоатлетицн 
на „Железничар'’ „от Дими за Балканския -крос. На 

то^а състезание големи

М™,СнПТеН КОМПЛеКрВ Нена« Петров. Последни- , Медулин. Както заяви тре
ньорът на „Железничар”
Александър Марков, 
готовката е била успешна.
В Медулин

по

гости

ят има шанс да се .класи
ра сред първите петима 

своята категория.
По време на подготовки 

те в Медулин в Пула е 
на ден са упражнявали си проведен „Митинг по слу- 
стемни тренинзи. откриването на село-

Времето било идеално и на”. По-забележнтелни ре 
са съществували всички зултати постигна Пети 
необходими предпоставки Гюрова, като подели 2—3 
за съдържателна подготов

да даде принос в това, ка 
кто и Секретариата за на
родна отбрана. Крайно е 

в Босилеградскц време всички тези субекти 
само на хар- да раздвижат този важен

под- в
Па

два-три пъти присъствува
сс- се само в 

и син-
въпрос и започнат да ор
ганизират и този вид спо
ртуване..

отделни младежки 
дикални отчети и нищо по 
вече.

Коя е причината за то
ва? Преди всичко все още 
няма инициатива за този 
вид спортуване. Наистина 
и работническата класа в 
общината все още е мла
да — във фаза на форми
ране. Но и покрай това, 
има вече създадена осно
ва и за този вид спорту
ване. Нужна е само ини
циатива. Може би тя тря 
бва да потече от комисия 
та за спорт и рекреация 
която засега формално фи 
гурира
конференция на ССМ. По 
край нея, голям принос

За председател ма ску 
пщината ма клуба беше

място в скок ма височина избран Петър Тодоров, 
ка на лекоатлетиците, от 145 см. Той беше председател ма

аи-доора форма те ще Инак по време ма под- 1 „Партизан" преди мякол-1 
постигнат към края на фе готовките най-добра и I ко години, когато този 
вруарн, когато ще участ- най-ангажирана била I клуб постигаше хубави
вуват на кроса в Тнтово Юлия Каменова. резултати, а за секретар
Веленье. За този крос са и още една важна вест — Тошко Стоицев, дока- 

подготовки ге за всички любители на ат то за касиер беше избран 
летиката: решено е Кро- Светислав Павлов, 
сът на Сърбия, който тря
бва да се организира 
25 март.
в Димитровград. На този

М. Я

Пояснение
Във вестник „Братство" 

бр. 1387 от 3 февруари та
зи година по вина на пе
чатницата е била допусна
та грешка. Именно изве
стно количество от тира
жа е отишло с разместе
ни 3 и 10 страница на ве
стника. Тези страници са 
били поставени обратно 
и третата е отишла като 
десета, а десетата като 

към Общинската трета. Молим читателите

темпиранц 
още преди шест месеца.

В Титово Веленье 
участвуват: Драган Тодо
ров, сениор; Ивица Цвет
ков, юниор, както м пио
нерите: Ненад Петров. Да 
ниела Еленкова и гостен
ката от Пирот Ива Пауно 
вич, която занапред ще се 
състезава с лекоатлетиии 
те на „Железничар" от Ди 
митровград.

Новото ръководство ма 
„Партизан" трябва да ус
танови сътрудничество с 
„Асен Балкански",

ще
ма

ще се проведе
като

установи по-тясно сътруд 
Инак.

крос с,а очаква да участ
вуват Драган Здравкович, 
Снежана Пайкич и други 
а ще дойдат и най-извес
тните треньори по атлети
ка като Аца Петровия, Да 
не Корица и др.

Подготовката за това 
голямо спортно събитие

ннчество с него. 
новият сезон в Пиротска 
футболна дивизия, в коя 

„Паргн-

за извинение.
Редакцията

то се състезава 
зан" започва на 5 март та

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА СЕ СЛУЧИХА ТРИ ПОЖАРИ

сези година, когато ще 
играят мачове за 
на територията на тази 
футболна дивизия-

купат аКросът в Т. Велене ве
дно ще бъде и изборно 
състезание за наиионал- трябва ла започнат ведиа- 
ния състав на Югославия га.

Сигнали за тревогад. с.д. с.
През последния месец на територията на Бо- 

снлеградска община избухнаха три пожари — в 
Долна Лисина, Голеш и Райчиловци, в които изго
ряха две къщи и два плевника. Последният се 
случи през по-миналата седмица когато в Райчн- 
ловцн изгоря къщата на Любен Дончев и плев
ника на Мирча Мирчев.

Всички пожари предупреждават, особено по
следният в Райчиловци.

БОСИЛЕГРАД: ФК „МЛАДОСТ" ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯТ ПОЛУСЕЗОН

Подсилен с двама нови футболисти
АНДЖЕЛКО- номер един, пред управле 

нието и треньора на „Мла 
дост" от Босилеград, вра
тарят бе сериозен проб
лем. Още повече, че опи
тът с няколко не се ока
за като най-сполучлпв.

За разлика от Чедомир, 
ГО РА Н А И ДЖ ЕЛ КО В И Ч. 
е дето се казва дете па 
„Младост" от Сувойница, 
къдсто 7—8 години успсш 
по играе, първо в пионер 
екни, а след това п в пъ
рвия отбор. Казва, че е 
футболистите па „Младо
ст" от Босилеград добре 
се познава, поради, това 
няма да му бъде трудно в 
новата среда.

Инак, п единият п дру
гия подчертават, че са твъ 

„Младост" в рде добре приети и от ст
рана па футболистите и 
от страна на управата. Ус 
линията тук са много но-

ГОРАН 
ВИЧ и ЧЕДОМИР СТАН- 
КОВИЧ, са нови имена 
във футболния отбор на 
„Младост" от Босилеград. 
И единиЯ' и другия игра
ят в отбраната. За Горан 
е резервирана фанелката 
с номер два, а за Чедо
мир с номер един. 
босилеградският отбор пр 
ез настъпващият полусс- 
зон ще бъде по-силен с 

футболисти.

Противопожарното поделение към Службата 
на вътрешните работи в Босилеград не разполага 
с необходимите технически съоръжения и не е 
било в състояние да действува на равнище.

Не само обаче този сигнал е за тревога. Хидра
нта на водопровода в това село бил затрупан та
ка че пожарникарите и населението едвам 
намерили след половин час!

гоС това

В. Б.

двама нови
СКЪРБИЛ ВЕСТИ единият и другият са 

проверени футболисти, с 
футболен опит от по 7-8 На 7 февруари т.г. внезапно почина нашата неза- ( 

бравнма съученичкаИ двамата предигодини, 
да дойдат п Босилеград, 

сезона успешно Ирина Савова-Икзняколко 
играеха за 
отбор „Младост” от Суло-

едноименния
„Младост" от Сувойпица, 
откъдсто в Ш лекарка от Димитровград

йтгица. В 'паметта на съученици
те си, гражданите от Дими-

Босилотрад.
Нима съмнение, че с ид 

Станконич боен

СТАНКО-ЧЕДОМИР 
ВИЧ футболната си кари 

като нионер $ гровград ще остане завнна- 
честно-

вансто па _ ,
яеградският отбор с рад. добри, щткоякото и Сунои

пица, взаимните отноше
ния са далеч по-добри, що 

Мето- значи, има всички нреду-

ера започва
футболния отбор ,У'Л ги по скромността,

:тта, дружелюбието си и от
зивчивото човешко сърие. 
Другарките и другарите й от 
поколение 1964/65 год.

във
/шик" от Сурдулица, с ко
йто осъществява пай-до- ка с 
^ л .г,| мчс- еД прсс IапапсI
б-ьр резултат — ч-го мя Чипев с активно игра- еловия ла по-организира-

СР. Сърбия, със тела- д ^ ^ който „я- ии тренировки, а с това и
След гов. . (} Годппй твърде уснс по-добро пласиране,

шио носеше фаиелката с

решил въпроса във пръл: 
вратаря. Защрто сл- -1па

КIто в
пия за пионери, 
две-три сезони играе 
рвия отбор, а след това за -

к
в пъ- М. Я.
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УС&А1&Т&* сатиРа * забава
МОЛЯ БЕЗ"' ДОКАЧЕНИЯновигвхстг

Съболезнование Обя
Най-силиият лъв, царят, не само на зверове

те а и на лъвовете усетил, че старее. Понеже и 
той много обичал живота никак не можал да се 
помири, че не е и по-нататък млад, силен и ху
бав. Не искал ни да чуе за старостта, тъй като 
богът с младостта не му взел и меракът.

Неговото величество и сега, както и па вре-, 
мето си, усещал силно желание към хубавите 
млади жени, към световните пътешествия, към 
вълшебните гозби... Но, неуспехите сами дохо
ждали.

Тези дни Изпълнителният съ 
вет при Общинската скупщина 
разисква върху проекта на бъде
щия занаятчийски център. За 
локал в състава па центъра ос
вен занаятчиите може да каид| - 
датствува всеки, който има нар| .

Зорезамо га...
Тривуна Заре-На неколко дъна преди 

зою, сват Гога оди Строшеиу чешму дойде
Един от известните димитро I 

градски гурмапи, любител п > 
шкембе чорба, вече дава обява: при мене и ми рече:

— Маичо, лапи ми се измъкну, ама гуя 
годни нсма да измърдаш: че идемо па За- 
резою.

„Отварям шкембеджийница > 
цен

поникналРазочарован, царят на зверовете, 
председателя на конзнлпума, който инак се гри
жил за неговото здраве, и попитал го за съвет и 
адекватна медицинска помощ.

След някое време, председателят на конзи- 
лиума съобщил на царя, че най-успешното сред
ство, което му препоръчва конзнлпума е сурова 
кръв от тъкмо родени лъвчета.

Царят малко поразмиелпл и пристанал.
След няколко дена, в името на неговото вели

чество, родителите на убитите лъвчета получили 
съболезнователшг телеграми.

Поука: няма.

състава па занаятчийския 
тър. Който ми даде пари на зг — Арно Гоге, ама ти знайеш дека я 

продадо лозйего йоще полаии • • •
— Не бери грижу! Оно и мойто лозие 

йе одъртело, йедва с бабуту понаберемо
апнемо грозйе. Бурища-

см да си купя локал- за тази це;, 
ще има всеки ден доживотно бо 
платна шкембе чорба, дори с р( - 
пето и люта чушка”.

не-
койу кроииьицу, да 
та отдавна су ми се разсушила. Ама тук йе 
самопослугата. А тамо очеш ли ризлшгг, му-

Зиаейки каква хубава чорб 1
гурман знае да евгспоменатия 

ри, очаква се да се обадят канд| скат, розе ...
Я си помисли: 

и он зарезуйемо, 
много работе. Истина и йедне нас зарезаше, 
ама тека йе оди памтивека. Стане ли поло-

шаги се Гога, кво че я 
кига отлавна зарезамодати—инвеститори.

А. Т.Симеон Костов

внн век — за нищо не йе човек.
Елем дойде и Тривун Зарезоя- Не дой

де, ама затропа на порт у! у. я се рили реко
па комшийе

НАШЕНСКИ ИСТОРИИ КИ

Басирали си некоя беля ме йе сполетела, 
ме окайу у тъвно.

— Рипай се, Манчо! — ока оди портуту 
Гога, нарамил торбу, стиснул батон, йедва

се
говците, да не би децата, 
да са чули за басирането 
на Ставрия с търговците. 
Намерили овчаря и му ка 
зали за поръчката на си
на. Старецът спокойно ка
зал:

наПреди Втората световна 
война двама търговци от 
Пирот докарали царевица 
да продават в с. Изатов- 
ци, Димитровградско. Из- 
прегнали воловете пред 
кафенето, а .те се отбили 
вътре да си пийнат по ня
коя ракия-

По това време там се 
намирал и известния май- 
тапчия и бохем на време
то си Ставрия Решетар от 
същото село. Тогава той 
дава разпределение кой 
какво ще работи у дома. 
И не само това: но ей се
га, ако иска може да про
даде овцете и баща му ня 
ма нищо да каже.

Търговците като слуша

ли това не повярвали 
този „нехранимайко" и за
почнали да го задяват да

пъшка.
Сънит я се поче опиням, ама он не да- 

Нема кико, постегнува думу да кажем, 
опънцн, узе палто, и додек бабата приста- 
вляше кавето, я се муну у Билерат, згърну 
неколко по-убаве шушенице, смота Би у

им продаде овцете.
Хванали бас и изпрати- 

планинатали две деца в 
при бащата на Ставрия, 
да кажат на стареца, че 
синът му продал овцете и 
веднага да ги закара пред 
кафенето .Басът бил: ако 
старецът навярно докара 
овцете, тогава Решетара 
взима царевицата на тър
говците, ако пък не ги до
кара да^ заколи агне и вси 
чки хора от кафенето да 
отидат при него да ядат 
и пият цял ден.

Така и сторили.' С деца
та тръгнал и един от тър-

ве-
еннк.— Щом ги е продал Ста 

врия, ще ги карам, да се 
курталисам от опалиите.

Събрали стадото и 
сред пладне ги докарали 
пред кафенето.

По такъв начин

Отндомо у Козарнцу у лозйето на Гогу. 
Колибата му само що не се суринула. Дър- 
пну он резуту н улезомо. Распростре весник 
и поче да вади из торбуту. Алал му вера! 
Стегнул се здравата синдракат. Извади и я 
шушеницете 
Йош не смо се 
еве ти га Лека Шушняр и он се натоварил 
ко да йе пошъл у згЩас. По н>ега дойде Ста- 
врия Сташш, па Мика Пишлякар... И да 
не распраям: тека. натрупамо на маслето 
йеден>е и пийен>е, та поче да скърца.

Почемо нсполък, исполък, 
мнруйе у бурето, а у главуту 
се кнко беше на младин>е, кико смо праили 
поразнлъцн, кико смо тогова или оногова 
претупали.

По йедно време не знам кой од нас по
че да затакуйе. Приватише и друБите. Ис- 
карамо све пеене що ни падоше наум. Е 
оно нашето поян>е — поян>е ли йе, повече 
личи на дран>е.

И тека место да зарежемо Бижете — 
нийе, се нарезамо ко матйчетия-

Еве тня дни бабата ноБе си потроши, 
иде у зевникат, доноси ми расол, ама и това 
малко помага. Йучера ме срете Гога и рече:

— А надогодина и я че отщампам подо- 
кпицу. Чуйем у Желюшу се събирали с по- 
докнице!

на

развързано лафмуабет. 
ко човеци прекърстили.

иСтав-
рия Решетар от Изатовци 
спечелил едни канати ца
ревица за добитъка си.

Записал: 
Милисав Николов

С. Лукавнца ама виното 
нече: сетимо

Наздраве!"п
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