
БРШКШо С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из- 
цателство братство" е удо
стоено. с Орден братство и 
здинство със сребърен венец 
ва особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности
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ГОДИНА XXIX « БРОЙ 1394
* 24 МАРТ 1989 Г. • ЦЕНА 500 ДИН.

НОВИЯТ СЪЮЗЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ВСТЪПИ в ДЛЪЖНОСТ

НЕОБХОДИМ НИ Е ПОБЕДЕН МОРАЛ в броя:
Политически
плурализъм— ЗАЯВИ НОВИЯТ ЮГОСЛАВСКИ „ПРЕМИЕР" АНТЕ МАРКОВИЧ В ИНАУГУРАДНАТА СИ РЕЧ

Делегатите на Скупщината на СФРЮ 
на 16 март избраха нов Съюзен 
телен съвет от 18 члена (деветнадесетият | 
член на „правителството” ще бъде избран 
допълнително). В инаугуралната си реч но 
вият югославски „премиер” Анте Марко- 
вич между другото подчерта: „Статично 
наблюдавано, нашето положение изглеж
да безизходно, но от аспект на динамика
та съществуват изходи. Това са промени
те, които се предвиждат с реформата на 
социализма, промени, които ще освобод
ят огромна сила, огромен потенциал, из- 
виращ от мотивировката на всеки човек, 
от свободата на нашите предприятия да 
решават самостоятелно за дейността и 
развитието си. Необходим ни е нов мо
рал, който ще стане собственост на всн- | 
чки сили на нашето общество, морал на | 
ония, които побеждават.

СТР. 2—3
ИЗПЪЛНН-

Сурдулица

„Турне" на 
общинското 
ръководство

Общинският комитет 
на СК в Димитровград

Прие идейни 
задачи

СТР. 4

В организацията на СК 
в Боснлеградска_ общи
наАнте Маркович със сътрудниците си
БРОЯТ НА ЧЛЕНОВЕ
ТЕ Е УВЕЛИЧЕН С 9 
ДУШИ

нансите, Закона за счето
водството и Закона за ба
нките и останалите фина
нсови институции, за 
бъдат изцяло в духа 
реформата. Ще бъдат пре 
разгледани всички подза- 
конни актове за да се на
мали огромният им брой 
(само в областта па иконо

В продължение на реч
та си Маркович изреди ос 
новните насоки на бъде
щата дейност на Съюзния 
изпълнителен съвет.

ПО-ГОЛЯМА ЛИБЕРАЛИ 
ЗАЦИЯ НА ЦЕНИТЕ И 
ВНОСА

всички останали облици
на свързаност със светов
ното стопанство, подпо
магани от всички инстру
менти на развойната и те 
кущата икономическа по
литика, са основна предпо 
ставка за повишаване на 
развойното ни равнище и 
стабилна платежоспособ
ност на страната ни... Ин 
ституционална рамка на 
пазара на стоки преди вси 
чки е търговията, която 
с години бе принудена да 
бъде разпределител. Така
ва, каквато е — без дос
татъчно средства и кадри, 
с лоша организация и ме
тод на работа — търговп 
ята пс е способна да пое
ме опази роля, която й 
принадлежи в съвременно 
организираните пазари. То 
ва е валидно и за външна 
та, а още повече за вътре 
н и т а търговпя. ч Тя вече 
не смее да бъде пасивен ра 
зиределйтел на стоки от 
производителите към пот
ребителите, а трябва да 
бъде активен фактор при 
формирането на пазара и
конкуренцията
влияние върху качеството 
I) дизайна па продукция
та, за да се върти перма
нентно осъвременяване на 
производствения 
мент, рационална да бъде 
употребата па обществе- 

капптал и да се на-

СТР. 5
да

За да се извършат нео
бходимите промени, час 
по-скоро трябва да се офо 
рми пазар на капитала, от 
носно финансова борса, а 
това не може да стане все 
докато не се извърши ра
здвояване на държавната 
от пазарната финансова 
функция- Затова трябва 
да се извърши раздвоява
не па валутната функция 
като част на държавната 
функция °т кредитната 
функция, която трябва да 
мине в компетенция Ни де 
ловите банки ... Час по- 
скоро трябва да се офор
ми борса па цепни книжа 
и да се уреди въпросът за 
издаването и оборота им. 
Следва да бъде разработе
на политиката па насър
чаване па всички видове 
пестене.

От аспект ма пазара па

на Има (ли) надежди за 
експлоатация на фосфа
тите в Боснлеградска 
община

На първо място е дере- 
гулацията, относно редук
цията и премахването на 
законите и предписания
та, които не признават ро
лята на пазара и икономи 
ческите субекти, 
се да бъде извършена де

на областите, 
които не са пряк а функ
ция на държавата, а зася
гат пазара на стоки, капи
тал и работна ръка. Щс 
бъдат извършени измене
ния и Закона за пред- 
лриятията, Закона за фи-

В ЛИСИНА — МИЛИ
ОНИ ДОЛАРА

мическите ни отношения 
с чужбина ги има 133). Сс 
тис ще бъдат изработени 

закопопредниса 11 и я, 
с които ще бъдат уредени 

отнасящи се

СТР. 6

Пътьом записано

ДЕРЕКУЛСКИ КАРТИ
НКИ ...

Налага
нови

регу.лация
СТР. 7нъ просите, 

до основните нрава и при 
това ще сс държи сметка Сурдулнца

„БУНТ” НА „КРЪЧМА
РСКОТО” ПОКОЛЕНИЕ

СТР. 9

законната регулатива да 
не бъде
от определенията 
титуцията

по-рсстриктивиа
в Копс-

СФРЮ.на Наша анкета

КАКВО Е МНЕНИЕТО 
ВИ ЗА ,.БРАТСТВО”

СТР. 10голям е броят па "Р"- 
висока инфлация» 

и системата, и начинът, по
Нашата инфлация Сс корени

недостатъчното
иесъот- 

със

За съжаление твърде Меси гене-
чииите за нашата който сс ири

с-ток и трябва да се извъ- 
ло-голяма либе рави

на цените и вноса, 
се създаде предио-

ратор е 
дата тази система. рши

запия ГАДСндВЪДГЛРИТЕно и ви във високите разходи, 
предлагане на стоки, тя е „резултат на
ветното и 
света.

с голямо
В ЮГОСЛАВИЯЩо

Ш0
за да 
ставка за формираненеефикасното ни комунициране 

тя преди всичко е структурна,
— нашата инфлация е дългосрочна

единствена политика, която 
иифлаци-

ма
което Шс Раз-копкурептен пазар, 

бира се, влиянието па свс 
топимя пазар чрез внос 

стоки ще бъде обусло- 
от възможностите за

пък зависят

. Затова
рече
не съществува една

да нанесе съкрушителен удар на
аеортп-

може паполитики и мерки,ята. Само голям арсенал от 
който съдържи и промени на 

стопанската структура,

всио
внос, които 
от способността ни Д» осъ' 

' по-го*
Това

системата, и проме- 
относно и развой- 

икоиомическа политика, е сил- 
офанзивата против инфлацията.

пия
сърчава стопанският ръст.ни на 

ната, и текущата 
на стратегия на ЕртгетВощес^вим възможно 

лям валутен прилив.
чс износът (Иа 3-та стр.)11означава,



НА^ |И У
Протестен 

марш на 
Кипър

ЗАСЕДАНИЯ НА КООРДИНАЦИОННОТО БЮРО 
НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ В ООН

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ОСТРО ОСЪДИЛ РУ
МЪНИЯ

Белградската среща ще започне 
яа 4 септември СТУДЕНИ ОТНОШЕНИЯ 

НА ЕО С БУКУРЕЩ Около 2000 кипърски 
гъркини в неделя на две 
места 
линия"/

На проведеното преди 
няколко дни заседание на 
Координационното бюро 
на необвързаните страни 
към Обединените нации, 
Югославия официално ос 
ведоми движението, че Де 
ветата среща на необвър
заните на най-високо рав
нище ще се проведе' в 
Белград от 4 до 9 септем 
ври. Непосредствено пр

ед срещата ще се прове
де двудневна конферен
ция — на 1 и 2 септемв
ри — на министрите на 
външните работи.

минали „зелената
Да се прекъснат преговорите за търговия и сътру

дничество. Търси се да се . спре с „разрушаването 
хиляди села". „Културен геноцид" над унгарското, гер
манското, сръбското, еврейското и ромското малцин
ство в Румъния

Преди няколко дни Ев
ропейският
приел резолюция, в която 
се изразява „ужас поради 
безбройните доказателства 
за нарушаване на основ
ните човешки права"
Румъния, а от правителс
твата на „дванадесетима
та" е потърсено „и на ме
ждународен план да про
веждат политика срещу ру 
мънския режим, като тър
сят да спазва човешките 
права". Жестоко е крити
кувана политиката за „си
стематизацията на селата” 
и засягането правата на 
националните малцинства 
в Румъния. От Министер
ския съвет и правителства 
та на дванадесетте страни 
е потърсено да „преизу- 
чат отношенията с Буку
рещ” и в този смисъл да 
използуват и преговорите 
за търговското и иконо
мическо сътрудничество с 
Румъния.

разделяща гръц- 
част на 

Жените са проте
на ката и турскатаI

острова, 
стирали поради окупаци
ята на северната част наПосланикът на СФРЮ в 

Обединените нации Дра- 
гослав Пеич също така ос 
ведомил Бюрото, че под
готовките за срещата са 
в ход.

!-всички страни ма Европе
йската общност „да след
ят хубавия пример па Бе
лгия", чиито общини ро
шили да „усвоят", относно ! бежанци напуснали 
да се побратимят с румъ- турската инвазия през

1975 година. Една жена е

острова като търсили да 
им се даде възможност да 
се върнат у домовете си, 
които заедно с 200 хиляди 

след

парламент

ПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦА В АНКАРА ЗАВЪРШИ 
СРЕЩАТА НА МИНИСТРИТЕ ЗА СТОПАНСТВО И 
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ

в меки села, които поради 
„систематизация” са пред 
разрушаване.

повредена, а няколко са 
, арестувани.

КОМУНИСТИИма условия за укрепване на 
икономическите отношения

18 КОНГРЕС НА ИТАЛИАНСКАТА 
ЧЕСКА ПАРТИЯ . -ас.- т- . л

ЛЕВИЦАТА Е БЛИЗО И - ДАЛЕЧЕНа 16 т. м. в столицата 
на Турция приключи дву
дневната среща на мини
стрите за стопанство и въ 
ншна търговия на шест
те балкански страни — Ту 
рция, Румъния, България, 
Гърция, Албания и Юго
славия-

неизползваните възмож
ности те са застанали на 
становището да препоръ
чат на правителствата си 
да предприемат мерки за 
укрепване на твърде скро 
мните засега икономичес
ки отношения между бал
канските страни.

телство в сянка... Всъщно 
ст възобновената партия, 
обогатена с амбиции, же 

сегашна-

На току-що проведения 
18-ти конгрес на Италиан 
ската комунистическа пар 
тия, италианските комуни 
сти изтъкнаха, че желаят 
да създават една 
по-модерна Италия, с доб 
руване за всички. Пътят 
към това води чрез дъл 
боки промени и алтерна
тиви на сегашната полити 
ческа система. Но това е 
възможно да се осъщест 
ви: с обединяване на ле
вицата и на всички прог
ресивни сили, с промени 
на избирателната 
ма, формиране на прави-

лае да разруши 
та политическа система на 
„орташка демокрация", ко 
ято налагат различните па 
ртии, консервативиз.ма на 
демохристияните и пр.

нова,

Имайки предвид

ОТГОВОР ОТ ТИРАНА НА БРАНКО МИКУЛИЧ
Освобождайки се от ста 

рите схеми и теми, делега 
тите призваха 
тите на съвместна борба * 
и съюз; без оглед, че ко
мунистите често 
им отправяха повече забе
лежки.

Албания не приема 
диалог за положението 

на малцинствата
социалис-

досега
В приетата резенцдция 

Парламентът 1 е призвал
систе-

„Зери и популит" твърди, че национал
ните малцинства в Албания 
права и свободи, които им принадлежат"

Тирана е официално отхвърлила предло-
премиер

„имат всички

с инерция на Дългогодишен партиен монопо
лизъм, остана на маргините на събитията. 
Така е създадено пространство, в което оче
видно се опитват да проникнат сили, които 
желаят не само партньорство със Съюза на 
комунистите, но в някои програмни начала 
директно подкопават темелите на ДВНОЮ- 
вска Югославия-

На въпроса какво именно значи въвеж
дането на многопартийна система, па макар 
и на малка врата, м-р Костич отговори, че 
това би имало пагубни последици в държава 
с толкова нации, народности, концесия, за 
което говори и нашето близко минало. Ко- 
гато става дума за демокрация, изтъква 
събеседникът, същинският проблем е в то
ва всеки наш гражданин, във всяка част на 
страната, трябва да има същите права, съ
щия степен свобода и навсякъде да бъде 
основен актьор в креирането на обществе
ните отношения —; едва тогава може да го
ворим за демокрация.

АКТУАЛНА ТЕМА
'жението на бившия 
Югославия и Албания „да започнат явен ди-. 
алог за човешките права и за положението 
на националните малцинства" в двете стра- 
нй.

югославски

ПОЛИТИЧЕСКИ 
ПЛУРАЛИЗЪМ (II)

В статията на официалния партиен вес
тник „Зери и популит", която е подписана с 
„Наблюдател" Тирана твърди, че с този при
зив на неотдавнашния разговор с чуждестра
нни журналисти на Копаоник Бранко Мику- 

„докаже на света”, че „хо
рата в Албания нямат права, докато на Ко
сово царува рай". „Това никога не може да 
бъде призив да дискутираме за Косово" — 

. -казва органът на управляващата Партия на 
без оглед че никой никога в Югосла-

Политически плурализъм — Да или
не? На този въпрос търсят отговори 

всички социалистическипочти във 
страни. В Югославия това е една от 
иай-актуалните теми днес.

Неотдавна по въпроса се 
в „Народне новине” видни научни и 
обществено-политически дейци от Ниш. 
Предаваме техните изказвания.

лич е искал да изказаха

труда,
вия, па ни Микулич в разговора с журна
листите, не призиваше никого, па ни Алба
ния да „дискутира за Косово”. Напротив.

„Наблюдателят" от Тирана по-иататък 
посочва, че няма какво да се дискутира ни 

. за положението на числящите се към наци- 
малцинства в Албания, понеже те 

всички права и свободи

М-р РАДОЕ КОСТИЧ:

Подкопаване на 
темелите

ПЪЛНИ” с— На всички ни „устата са 
плурализъм на самоуправителните интереси, 
но само на теоретично равнище —

РАМКИ
оналните
„се възползуват от 
които йм принадлежат". Дори твърди, че 
се „пазят и зачитат” не само „иконите и ико
ностасите, йо и черквите и всичко онова ко- 
ето е ценно..'

На края, по вече установената рецепта, 
■ Тирана счита, че „диалозите между държа
вите особено между съседите са нужни и 
полезни", но че този който предлага Бранко 

- Микулич не ще бъде „отворен, честен и 
конструктивен", а само „обикновена конюк- 

пропагандна спекула”.

Според думите на м-р Радое Костич, 
ние имаме конкретна ситуация. Отговор на 
нея не може да търсим в миналия век, но 
в реални исторически рамки, в което живеем 
днес. Не може проблемът на демократиза
цията да се поставя парциално в отделни

започва
своето размишление върху тази тема м-р Ра
дое Костич, председател на МОК на ССТН в 
Нишки регион. — В практиката обаче това 

безконечни взаимни стълкновя- 
собствените интереси

бюрокрации- Същевре- части на страната или решение да се търси 
чрез многопартийна система, понеже по тази 
логика предвоенна Югославия би била из
разително демократична страна.

се изроди в 
вания и в рововете на 
на забарикадираните
менно ССТН, като организиран фронт, 
рамките на който трябва това 
самоуправителни интереси да се съгласуват,

в
множество

турна
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ПОЛИТИЧЕСКО-СИГУРНОСНОТО
ПОЛОЛСЕНИЕ В НИШКИ РЕГИОН НЕОБХОДИМ НИ Е 

ПОБЕДЕН МОРАЛНа задоволително 

равнище (От 1-ва стр.) звитите страни. Ясно е, 
че не може съществено да 
се повиши ефикасността 
на стопанството и общес
твото и да се увеличи из
носът и предлагането на 
стоки докато не се създа
де нов& стопанска структу 
ра. Новата структура тря
бва да бъде по-еластична, 
пазарно способна, по-лес
но да комуницира с край
ния потребител й навре
ме да реагира на техноло
гическите и други проме
ни на световния пазар. В 
това отношение предимст
во трябва да се даде на 
малките предприятия.

ДВА ПРОБЛЕМА В ОБЛА- 
СТТА НА РАЗВИТИЕТОщя™

И покрай 
становка в

. комунистатЕМГнДиш ЩИНСКАТА К0НФЕРЕН-
В областта на развити

ето имаме два проблема — 
подчерта Анте Маркович в 
инаугуралната си реч- — 
Първо: 
съществуващата , стопан
ска структура е на много 
по-низко равнище от све
товното ... Второ: изоста
налостта на стопанската 
структура ни е още по-го- 
лям проблем; на този план 
още по-голямо е изостава
нето ни, в сравнение с ра-

сложната об 
обществото, 

общото политическо-сигу 
рностно състояние

вите месеци в. региона е — Определихме се за
имало десетина прекъсва- стопанската реформа, 
пня на работа като после ето търси много по-добре 
дица на ниските лични да се организираме за

ко
в три

надесетте, общини на Ни 
шки регион в основата си 
е стабилно и

технологията/ на
доходи, 
проблеми и 
стта на стопанските .ръко 
водства.-

натрупалите се провеждане на същата, 
безотговорно Ясно е, че Съюзът на ко-може да се 

оцени като задоволително. 
Политическата 
на Съюза

муиистите на Сърбия ня
ма да повтаря своето Де 
вето заседание за да ут-активност

на комунистите 
е поставена на ясни и кон 
кретни задачи, произтича 
щи от

Що се касае до между върждава вече утвърдени 
националните отношения те задачи, които не се 
(в региона живеят повече 
националисти) тук пробле 
мм почти не е имало. От 
друга страна 
та престъпност 
тенденция на увеличение.

провеждат в сдружения 
труд. А това са: намаля
ване на администрацията, 
по-добра кадрова полити
ка, сменяване на неспо
собни стопански ръково 
дители... Все по-гласното 
настъпване на обществе 
мата арена на антисоциа- 
листическите сили, които 
открито подържат комт- 
рареволюцията в Косово, 
предизвиква оправдано не 
Доволство п револт сред 
комунистите, трудещите

осъществяването
н^ стопанската и обще 

реформа ц на ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР СЪРБИЯствената
преобразованието 
гарда на работническата 
класа.

стопанска-
показвана аван Нгнч избран за изпълняващ 

длъжността председателв уводния Доклад на 
секретаря на 
телството на МОК на СК 
ВЛАДИМИР СТАНКОВИЧ 
бе изтъкнато 
на политическата 
новка в региона 
неблагоприятните 
нгши в стопанството осо
бено в края на миналата 
и началото на тази годи
на. През първите два ме 
сена на настоящата го
дина жизнените разходи 
са увеличени с 4,5 пъти 
в сравнение със същия ми 
налогодишен период, из
носът е намален със 7,8 
на сто, а вносът е увели
чен с 49,2 на сто. Следст
вие на тежките икономи 
чески проблеми през пър

На политическото наС-
Председа- троение на трудещите се 

и гражданите влияе об 
становката в Косово и по 
дривните дейности в дру 
ги краища на страната, 
които

тел на Председателството 
на СР Сърбия — решение 
е от проведеното във вто
рник заседание на посоче 
ното Председателство. Пр
едседателството взе реше
ние Петар Грачанин, пора 
ди избиране за съюзен се
кретар на вътрешните ра
боти, да се освободи от 
функцията председател на 
Председателството на СРС, 
както и решение от фун
кцията подпредседател на 
на Председателството на 

Членът на Председател- ' СРС да се освободи Алек- 
ството на СРС Любиша сандар Митрович — пора- 
Игич до избиранета на ди избиране за подпредсе- 
председател ще изпълня- дател на Съюзния изпъл
ва длъжността председа- нителен съвет.

и това, че 
обста- 

влияят застрашват авноюв 
ското устройство и единтенде-
ство на страната. Антико 
мунистическата платфор
ма на люблянска „Млади 
на” и загребски „Даиас” 
масово се осъждат от тру 
дещите се и гражданите 
и в Нишки регион — бе

се и гражданите в регпо 
на и те решително се про 
тивопоставят срещу всич
ки, които бъдещето виж
дат в разделена Югосла
вия
добави, че комунистите в 
тази част на страната са 
убедени, че без провежда 
не на конституционните 
промени в СР Сърбия не 
може да се реши косов- 
ската драма.

каза Потич. Той

изтъкнато в разисквания
та.

В заключителната . реч 
ВЛАСТИМИР ПОТИЧ — 
председател на Председа 
телството на МОК на СКС 
между другото каза: Ст. Ст.

' МОНОПОЛ
Дискусията за политическия плурализъм 

трябва да бъде открита и демократична, ка
зва д-р Глнгорне Зайечеранович. — Важно 
е да се видят аргументите за и против плу
рализма на партиите върху национален 
принцип — не вярвам, че това може да бъ
де добро решение. По-лошо от това може 
да бъде политически плурализъм върху ре
лигиозна основа. Във всеки случай, мнопо- 
лът на една партия, без оглед как тя се на
рича, води към злоупотреби. Ако партията 
се отделя от държавата и не желае да бъде 
партня на властта, тогава постъпва последо
вателно, отказвайки се от политически мо
нопол.

Д-р ЛЮБИША МИТРОВИЧ: — Моето мнение е, че перспективата 
па Югославия не е мито в еднопартиен мо
нопол, пито в многопартийна система, но в 
такава демократизация на обществените от
ношения, която нашето общество ще пре
връща в делово
самоуправително отговорно общество, 
накрая ДР Митрович.

Надмиат концепт
— Безспорно е, заяви по тоя повод д-р 

Любиша Митрович, проректор на Уииверси- 
Ниш, че нашето общество се намира 

на голямо кръстовище. Но трябва да се 
же, че на тези 
и екелоненти на 
ло на

рационално, автентично, 
каза

■

тета в
ка-

„преки пътища” се явяват 
ретроградни идеологии, би 

реал-социалистическа щли пък на нео- 
желаят възоб-

д.р ГЛИГОРИЕ ЗАЙЕЧЕРАНОВИЧ:

Залъгването обикно
вено не трае дълго

бружоазна идеология/ които 
новяване на определени концеити, от които

Изтока исе освобождават и страните на
вече са отхвърЛеииЗапада. Тези концеити 

и там. Тъй като у нас самоуправителпият шгу 
заживял ни чрез делегатската 

ССТН, ние реално гледано, 
млурали-

.— Когато се каже „политически илура 
лизъм", изтъкна л-р Глнгорне Зацочерано- 
вич, професор па Философския факултет и 
Ниш, най-често се миели за политическа си
стема, в която легално съществуват повече 
партии и те се съревновават код от тях ще 
заеме владствуиаща позиция. Ако това се 
прави по демократично приети правила ма 
играта, тогава в това ще успее онази нар- приемливи и дори прогресивни, доколкото 
тия, която предложи програма, приемлива нладствуващата партия 1 наистина представ- 
за болшинството и тя ще се задържи па ляна народа или поне работническата класа, 
власт само доколкото успешно реализира Когато случаят вече не е такъв, тогава та- 
тази програма и ведно и занапред има дове- кава партия обикновено застъпва нптерссп- 
рпето па мнозинството. В противен случай те само на тесен обществен слой, главно на 
трябва да напусне позицията. Мито една бюрокрацията (държавна, политическа, сто- 
партия пс може да се укрепи и задържи па папска). , 
власт без широката подкрепа па народа.
Партиите могат и да залъгват народа, а това 
е онова отрицателно. Но залъгването обик
новено не трае дълго без политически по-

Iрализъм не е 
система, ми чрез 
сме изправени пред 
Зъм, който ще бъде все 
времето, което е пред

следпцп, освен ако партиите, конто конку
рират не са „солидарни”.

Според мнението на този
политически

но-подчертан във събеседник, 
еднопартийните системи, доколкото са соци
алистически ориентирани, могат да бъдат

нас.

па Д-р Митрович, 
се подготвят да ссЗатова, според думите 

и СК, и ССТН трябва Да ^ ^ ^
стълкновят е този (репи обезпечи
да сс подтиска, по трябва да сс обезпечи
чрез демократизация 
чески плурализъм Да 
сочен и използван

ССТН този поли гина на-бъде продуктивно, 
вътре в програмата на 
алтернатива па общест- 

противеп случай той 
• политически нар-

мпоТоиациопалпа
би имало

социалистическата
ясното развитие, или в

с езика на
В такъв случай нладствуващата партня 

би трябвало да сс „разтресе” с въвеждане 
па политически плурализъм » 
съвремеш гата демократ I я.

ще проговори 
тии, което в условията па 

па нашето
смисъл на

общество 
импликации.структура 

отрицателни социални
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА 
НА КОМУНИСТИТЕ В БОСИЛЕГРАД

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СК В ДИМИТРОВГРАД

ПРИЕ ИДЕИНИ 

ЗАДАЧИШТШ «ПНШСШ II
ЯЪПНЧННТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

зи трудни условия отчита 
увеличение на физическия 
обем на производството.

Говорейки за реформа
та в редовете 
председателят 
ския комитет 
япов, каза, че тя всъщно
ст е започнала с първични 
те партийни организации 
да се обърнат преди вси
чко към своите проблеми 
и разрешавайки ги да бъ
дат креатори на съвкуп- 

политика. В този сми

Ако търсим поръка от 
последното заседание на 
Общинския комитет па СК 
в Димитровград (проведе
но па 17 март), па което 
бяха приети идейпо-гюли- 
тпческите задачи па. кому 
пистите в осъществяване 
па обществената и стопа
нска реформа, тогава мо
же да се констатира, че 
това е изискването по-сме 
ло, по-решптелно и отго
ворно да се тръгне е кре 
ативсп труд па всички ра
внища, защото има н си
ли, и кадри, преди всичко 
това търси стопанската ре 
форма.

Основната задача в то
зи политически момент 
пред комунистите в Ди
митровградска община, от 
двадесетте записани, е пъл 
пата мобилност преди вси 
чко да пояснят, разтълку 
ват същината и значение
то на стопанската и об
ществена реформа, като 
условие за изход от теж
ката обществена и иконо
мическа криза, в която се 
намираме. Защото ако не 
се знае значението на вся 
ка реформа не може да 
се очаква успех от нея- 
Но, самото откриване на 
същността на реформите, 
без прилагане на дело, все 
км ма своето работно мя

сто с личен пример, ще се 
загуби и смисъла на ре
формата. Затова и всички 
комунисти в общината са 
задължени постояло да тъ 
реят пови начини за усъ- 
вършепетвувапе на произ
водствените програми, да 
търсят пови произведения 
които търси пазара, макси 
малко да се ползват мо
щностите, да се намалява 
„режи ята", да се смазват 
разпоредбите па разпреде 
лепието на дохода...

Тези задачи бяха изве
стни и до сега и бяха при 
смали на бройни заседа
ния. Но този път са кон
кретни докрай, всяка е 
отправена на точен адрес. 
Последната (двадесета) за 
дача е за Общинския ко
митет — той на всеки гре 
ти месец е длъжен да сле
ди провеждането на при
етите задачи и да предпри 
ема конкретни мерки.

Взаимайки участие в ра
зискванията Тома Йовано 
вич, член на политическия 
актив при ЦК на СКС и 
председател па МОК на 
СКС на Шумадийско-помо 
равскп регион, подчерта 
югославската ориентация 
която винаги идва от та
зи среда както и фактът, 
че стопанството в Димит
ровградска община и в те

Приет отчета за работата през изтеклия едногоди
шен период на Общинския комитет, неговите органи 
и тела. Живко Стоилков, Добри Велинов и Стефан 
Николов, нови членове на ОК, а Видин Мирннкович и 
Живко Стоилков на Председателството.

Разисквайки за едного
дишната работа на Общпн 
ския комитет Председате
лството му н 
негови органи и тела, чле 
новете на ОК на СК в Бо~

сюкпа
па Общин- 

Никола Стождапе па градинарски ку
лтура — отрасли за кон
то има възможности, а 

останалите все още не се ползуват 
рационално. В това отно
шение отделно задълже- 

силеград, на проведеното нПе имат комунистите в 
на 14 март т.г. разширено трудовата организация 
заседание, между другото „Босилеград", конто през 
подчертаха, че и Общнн- отчетни^ период, -не са 
ският комитет и Председа проявили интерес за това. 
телството му и останалите Славко Костнч, . пзпълнн- 
негови органи и тела, през телен секретар в Предсе- 
изтеклия едногодишен ле- датслството на МОК ма 
риод са осъществили зна- СКС в Лесковац подчерта, 
чителна обществено-по- че не е достатъчно да се 
литическа активност. По- изтъква, как някоя среда 
лагали са усилия да моби- има възможности за едно

или друго, тези възможно 
сти трябва и целесъобраз
но да се ползуват. Нужно 
е добави той, по често рг- 

Същевре- колкото досега да се об
съждат, как се оживотво- 
ряват приетите партийни 
заключения, а от тези ко
ито по един илц друг па

ната
съл са и посещенията на 
членовете на Председател 
ството на повече първич
ни организации в община 
та. Тази практика се пока 
за като приемлива и-мно
го по-полезиа от форумна 
та работа и затова с нея 
ще се продължи и зана
пред.лизират, не само членове

те на СК, но и трудещи
те се и граждани, в прео
доляването на различните 
противоречия- 
менно, давайки положител 
на оценка, членовете на 
ОК, подчертаха и някои 
забележки, не само в ра-

Освен посочените идей
но-политически задачи, чл 
еновете на ОК приеха и 
плана за работа до края 
на тази година на Комите 
та и Председателството 
му и попълниха с един нов 
член — Кирил Алексов, 
от първичната организа
ция в Смиловии. И Пред
седателството 
нови членове — Мика Бо
рисов, Драган Митов 
Иван Петров.

има трима

и

А. Т.

СУРДУЛИЦА

Турне“ на общинското ръководствои
Общинските ръководители спохождат местните 

общности в Сурдулишка община с двойна цел: 
възобновят и допълнят представата си за положението 
и проблемите на селата н заедно е местните структури 
да преценят обективно къде и с колко може да помог
не общината

„селския поход”- на сурду 
лишките ръководители.
В местните общности не 
се изгражда достатъчно 
реален подход към проб
лемите, а се правят списъ 
Ци на желания, като при 
това се търси помощ от 
общината за всеки, пък и 
за най-малкия проблем. За 
това общинските ръково 
дители заедно със струк 
турите в местните общ
ности на място разясня
ват къде и с колко мо- ■ 
же да помогне общината.

„Турнето” на сурдули 
шките ръководители за
почна в Божица и вече 
тук даде първия резул
тат: направен е договор 
да бъде открит малък 
цех за производство на 
килими. Сетне бяха нап
равени по'сещения в Йе- 
лашница, Алакинце, Бино 
вце, Калабовац и Дугай- 
ница. Такива посещения 
ще бъдат направени и в 
останалите сурдулишкн 
села.

даБосилеград

ботата на Комитета, нето чни- осуетяват това, да се 
идейно-политичес-вите органи и тела, но и . търси 

в работата на първичните 
партийни организации.

Спаско Спасков, предсе
Изпълнителния щинския комитет от увър 

Общинската дените 4 кандидата за но
ви членове на ОК чрез

ка отговорност.
В продължение на засе

данието членовете на 06- на Общннския синдика 
лен съвет, председателят 
на Общинския отбор на 
Съюза на бойците и пре 
дседателят на Общинска 
та конференция) спохож
дат местните общности 
с цел да възобновят и до 
пълнят представата си 
за положението и пробле 
мите на сурдулишкиТе 
села, понеже при сегаш
ната остри политическа и 
икономическа криза това 
положение е твърде дина 
мична категория- Следо
вателно — общинската по 
литнка и ръководна гар
нитура, иска ли да си за
воюва епитета мъдра и еф 
икасна, непременно тряб
ва да се съобразява (и се 
съобразява) с тази дина- 
мичност. Но това не е 
единствената

Преди два месеца ръко 
водството на Южноморав 
ски регион въведе в де
йността си нова практика, 
в рамките на която посе
щава общините в регио
на 'и на място се запозна 
ва с проблемите им. Но
вата практика на региона 
лното ръководство запо 
чна от Сурдулица и тук 
предизвика „верижна ре
акция”: няколко дни по- 
късио започна „турне” на 
общинското ръководство 
по селата в Сурдулишка 
община.

Общинските ръководи
тели, всички до един (пре 
дседателят на Общинска 
та скупщина, председател 
ят на Общинския комитет 
на'СКС, председателят на 
Общинската конференция 
на ССТН, председателят

дател на 
съвет към
скупщина в Босилеград, 
между другото подчерта, тайногласоподаване избра

3 (колкото и имаше свобо 
дни места), а от предложе 
ните 3 за членове иа Пред

че времето търси по-мал
ко договаряне и заключе-

конкретна
съдържател- седателството, също чрез 

работа. Затова добави тайно гласуване избра 2.
Нови членове на ОК на

ния, а повече 
активност и
на
той, необходима е по-пло-

СК са: Живко Стоилков 
строителен инжинер в 
„Граджевинар”,

дотворна . и съдържателна 
дейност в първичните пар 

а 06- Добритийни организации, 
щинският комитет и Пред Велинов, селскостопански 
седателството му, да бъ- производител от село Зли 
дат тези които ще насър- дол и Стефан Николов, 
чават тази активност. Си- шивач от Босилеград, а 

Пейчев, Никола Ан- Видан Маринкович, кома-
милицията в Бо-

меон 
донов и
говориха че трябва по-го- 
лямо внимание да се обър 
не на селското 
во, отделно в областта на 
животновъдството и отгле

Иван Евтимов, ндир на 
силеград й Живко Стоил
ков, са нови членове 
Председателството на ОК 
на СК в Босилеград.

на
стопанст-

к. г.причина заМ. я.
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СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА
СКУПЩИНА В БАБУШИИЦА

РАЗГЛЕДАНИ НЯКОЛКО ОТЧЕТА
На състоялата»се на 20 за 

. март т.г. сесия на Общ- 
пок-

Рай отчета за предприети. в 
те мерки и 
през 1988 година 
доляване на 
от юнското бедствие

В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СК В БОСИЛЕГРАДСКА ОБ
ЩИНА

Общото число е 

увеличено с 9 души
>

успешна работа 
условия, така 

Дбйствуване

в ре- спекционни прегледи, ка- 
н то при- това са прегледа- 

- ии 73 обекти. За премахва
Делегя^®1*1 -Ч9?оженИЯ- не На недостатъците 

за прео- . запознати'1 ре ,-СЪ1ЦО бяХа Въз:тожени 13 мерки: 
последиците то нп ЪС СъСТОяние‘ Междуобщинската про

- Р тивоп°жарната за светна инспекция в Бабуш 
нишка община е извърши 

инспекционни прег 
леди в СОИ за основно об 
разование, относно основ 
ното училище, средното 
училище или детската за
щита.

довнитениската скупщина,
за ефикасно

активности са

Въпреки, че приемането на нови членове, преди 
всичко млади работници непосредственото производ
ство и селскостопански производители, а с това и ук
репването на работническо-класовия характер на Съю
за на комунистите е била трайна задача, през изтек
лата година в общинската организация на СК в Бо- 
силеградска община, не са постигнати по-значителни 
резултати.

(го- щита на територията на 
общината. С цел да осуе- ла 24 
ти избухването 
ри Секретариатът 
решните работи през 1988 
година е предприемал 
ределени мерки и активно 
сти. Извършени са 44 ни-

лемите наводнения), деле
гатите разгледаха още ня 
колко отчета: на пожа- 

иа вът-за работата
на Секретариата на 
решните работи за 1988 го 
дина, за работата на 
дуобщинската

вът-

оп
меж

просветна 
инспекция, за работата и 
финансовите резултати 
самоуправителната общн 
ост за основно образова
ние, за работата и финан

Ст. Н. В СК лапи са приети 38 социалистическата и само 
нови членове. През този ' управителна система, 
период, според евиденци- 
ята, по един или друг на
чин, са отстранени 29 ду
ши, организацията е нара 
спала за само 9 души.
Още един факт загрижа- 
ва. Ог общо 59 първични 
партийни организации, ко 
лкото има в общината, са 
мо 11 са вършили прие
мане на нови членове. Ос

на
ДИМИТРОВГРАД: ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА 
КОМАНДИРИТЕ ОТ ЗАПАСА

Лнак, от новоприетите 
38 души, 28 са младежи и 
девойки и в структурата 
на общия брой понастоя-АКТИВНИ ВЪВ 

ВСИЧКИ ОБЛАСТИ
совите резултати на До
ма на културата в Бабуш- 
ница. Освен това бе обсъ 
дено и решението за бюд
жета на общината за 1989 
година.

Изтъкнато

щем младите участвуват 
със 17 на сто.

Общинската организа
ция, на Съюза на комуни 
стите в Босилеградска об
щина, все още е и без ра 
ботническое, че мерки

те, които се предприемат 
за премахване на поел еди 
ците от наводнението 
съобразени с възможнос-

В мнозинство.присъствие па Слав
ко Ранджелович и Момчи 
ло Пешич, членове на 

са Председателството на Ме
ждуобщинската организа 
Ш1Я на Съюза на коман
дирите от запаса от Ниш, 
на 14 т.м. в Димитровград 
се проведе годишно отче 
тно заседание на общин 
ската конференция на ко 
мандпритс от запаса.

жно, бе пзтъкиатб на за
седанието, поради факта, 

актив-
тапалите 48 по този важен Работниците, 
идейно-политически въп
рос -— не са разисквали, 
което потвърждава, че на 
приемането в по-голямо чи 

I сло първични партийни ор 
ганизации не се -отделя 
особено внимание.

непосредст
вени производители, в ст
руктурата на общия брой, 
участвуват с 21,5 на сто, а 
комунистите селскостопа " 
нски производители с 21,4 
на сто. В течение на из
теклата година са приети 
само 6 души, (двама сел
скостопански производи
тел а и 4 работника). От 
отстранените 29 души, 4

че тя е винаги 
на в обществено-полити- 
ческия живот в община
та, и на правилното отно 
шепне на всички общес-

тите на общината и срав 
нително високата отзивчи 
ва помощ на редица об
щини в Републиката и ст 
раната. Всъщност, досе
га е иамло три етапа: на 
евакуация и спасяване на 
хора и имущества, спеш 
ни интервенции и сана- 
ция във функцията на ра 
звитието. Делегатите об
стойно са запознати с вси 
чки мерки и ефектите, ко 
ито се постигат. Най-засе 
гнатите обекти: мостове- 
пътища, стопански обек
ти главно се възстановя
ват — всички от 33-те се
лища имат връзка с об
щината. В няколко сели
ща са прокарвани нови 
трасета, върши се ре гума 
ция на водотечения, стро 
ят се мостове, отпуснати 
са кредити на засегнатите 
стопани. ' Единствено 
може да се възвърнат у ни

твеио-политически и дру
ги фактори към пея- От 
своя страна командирите 
максимално използват то

Особено изостава прие
мането на работници от 
прякото производство и 
селскостопански пронзво 
дители. Наистина, в парти 
йните организации в отде 
лнн местни общности при 
емането на нови членове 
е ограничено, поради то
ва, че няма млади. Обаче 
когато става дума за пър
вичните организации в 
трудовите колективи, тук 
всички възможности не са

ва отношение към тях 
пата организация, аигажп 

бс райки се във всички ви 
дове активности в общи
ната. Те са на разни от
говорни ДЛЪЖНОСТИ II фу 
нкции в местната общ
ност, в трудовите органи 
зации, в делегатските и 
самоуправптслнп тела, в 
единиците на гражданс
ката защита. Най-кратко 
казано, те са там, където 

за със своето 
могат да
за разрешаване на брой
ните проблеми от ежедие 
името. Затова те са цене
ни па своите работни мсс 
та и задължения.

От конференцията 
отправена телеграма до 
председателствата на СФ
РЮ, СРС, ЦК на СЮК п 
ЦК на СКС и до републи 
канската организация на

са отчислени поради неак 
тивност, а останалите 25 
са се самоотлъчили.

От казаното ясно личи, 
че и Общинският комитет 
и. неговите органи и тела 
и първичните партийни ор 
ганизации през настояща
та година трябва да под
силят активността си за

командирите от запаса, с 
която запасните команди 
ри от Димитровград да
ват пълна подкрепа на 

в САП използувани. Затова на то 
зн въпрос те требва да 
отделят по-голямо внима
ние в бъдещата си дей-

опресняването на своите 
редове. Защото пред СК, 
както и пред останалите 
обществено - политически 

пост. Още повече, че ук- субекти, предстои усилена 
регшането па рабатннчес- борба за оползотворяване 
ко-класовня характер на 
СК представлява едно от

превзетите мерки 
Косово „защото те са присъствие 

дават приносдоброто на всички народи 
и народности, за сдииствс 
ма и силна Югославия".

Организацията па 
мандирите от запаса в 
Димитровградска 
па е една от 
те в региона вече някол
ко години.

ко-
на редица обществено-по
литически и стопански ак 
тивности.

общи- 
пай-активнп

не съществените условия, за 
осъществяване род ята и 
задачите в развитието нащожените хектари плодна 

земя, която е или отнесе

"а, ИЛИ 3аСИПаНа Секрета И3 ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

' м. я.А. Т.Топа е възмо

За работата па
вътрешните рабо 

е добра. ВИНАГИ В ЦЕИГЬРА НА Ш1НЯ1Ариата на 
ти се казва, че 
Сложната 
комическа

стонанско-ико 
и политическо-

обстановка с 
1988 го-

ващпя едногодишен пери- то са материално слабосто
ящн.

Една от край актуалннте 
Членовете па Председате активности на бойците, ка 

летвото разискваха и за кто бе подчертано на за
седанието на което присъ 
ствуваха н председателите 
на местните сдружения, е 

че и общинските опазването на революдио- 
субектп и останалите от иннте традиции и по-тяс- 
региона и републиката но сътрудничество на бор 
предприемат съответни ме ч ческата организация с мла 
рки, и въпреки че има дежката организация 
тенденции към подобрява кто и по-нататъшното ук

репване на всенародната 
отбрана н обществената 

да бъде самозащита;

председателствата на С1* 
Сърбин.

И такъв топ мина п по
следното заседание па Пр 
едседателството на Общи
нския отбор па СУБНОР, 
когато покрай другото, 
членовете му взеха и ня
колко решения. Преди вси 
чко, бе възего решение 
до края ,,а настоящия ме 
сец да се проведат отчет
ни събрания в местните 
сдружения, на които ос
вен за едногодишния от
чет ще се разисква и за 
акциоимата програма за 
тяхната работа през след

сигурлосна 
обусловила дрез 
дина организирана 

активност

Въ преки в напреднала 
възраст • и със слабо здра
вословно състояние, 
стипците в Ииродноосво- 

войпа от Бо-

од.
И ИН- уча-

затсизивна
всички обосеутяване на 

лици на престъпност 
други обществено-вредни 
и антисамоуправителни
дейности. Това е изисква 
ло допълнителни усилия 
и засилено ангажиране '
па разполагаемите сили и ()Г)' ст„сно . 
средства, усъвършенству »рносТ( събитията
нане на организацията и Ко^(Ш> и ,|ри това дават 
методологията на работа виа подкрепа
и материално-техническо ното и партийно

оборудване, подобряла вдседяТелство на специ- 
не на съвкупната мобил- «Ф ^ меркИ) какТо и па 
ност и готовност, как го

бодителната 
силеградска община са 

активни и с де-

и материалното и здравосло 
ипо състояние па бойци
те. Бе констатирано, без 
оглед

все още
йността си винаги са

всички съби- 
Те редовно следят и 

за актуалната 
политическа

в

центъра

капа

не, същото псе още но с 
на онова равнище на кое
то трябвало 
Все още има бойци кон

на

то М. Я-
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„ИЗГРАДНЯ” В БОСИЛЕГРАДИМА (ЛИ) НАДЕЖДИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИА ФОСФАТИТЕ В БОСИЛЕГРАД- 
СКА ОБЩИНА ЕДВАМ „СТИГА" 

ЗА ЗАПЛАТИВ Лисина- милиони долара
общият 

87 и чи-
показателиВъпреки високите финансовиОт Мннно-геологнческня институт в Белград се очкава експертиза, която ще 

послужи като основа за определяне условията и термините за откриване на пър- 
вия рудник на фосфати в нашата страна

доход е увеличен със 151 на сто, доходът доход сув _ 1)6 *|1а сто строите дната организация
Изградил"”в Босилеград е без средства за акумулация.

— Въпреки, чс във фи- 
зическия обем запланува
ните активности през из-

И строителната органи
зация „Изградня" ох 
силсград, както и другите 
трудови организации от 
тази дейност, се намери 
под „удар" на инфлация
та и едвам свърза края 
па изтеклата 1988 година 
без загуба. Но, и без сред 
ства за акумулация. А ка-

Точно преди три десети- седател.ят на Изпълнител- Тази сума е по-малка от
летия група специалисти ния съвет на Общинската двугодишното заплащане
от белградския ,,1'еоза- скупщина в Босилеград па вносните фосфати,
вод”, ръководени от сега Спаско Спасков казва:
вече пенсионирания инже 
нер по геология Светис- 
лав Марич, в клисурата на 
Лисина, на само пет кило
метра от Босилеград, усп
яха да открият най-гол я- 
мото фосфатно находище 
в Европа. След дългогоди
шни минно-геологически, 
лабораторни и полунндус- 
триални изследвания пре
ди шест години бе изгот
вен елаборат за открива
не на мината, но по една 
или друга причина прах 
вече покрива кориците на 
този документ.

Бо-

тсклата година с няколко 
преизпълнихме,процента 

финансовите ни резултати 
са минимални. Загуба нс 

само благодаре

— Ние сме заинтересо- 
— За целта бяха орга- вани фосфатовата мина

колкото се може по-скоро 
да се открие. Обаче екс
плоатацията на фосфатите 
е най-малко в компетен
ция на нашата община, 
която е на списъка на 
най-иеразвитите в Сърбия. 
Затова е необходимо да

НИЗНриНЛ редНЦа ЛаООринО 
рнц и пол у ИИДуеТрИМЛАШ 
нзследвання в страната и 
чужонна. осоосно детаил- 
но и отговорно тази зада
ча ое изпълнена в произ
водствените хали на *шду 
стрията на химически про 
изведения в Прахово и 
Химическата 
ност „Зорка в Шабац. От
четите на

отчетохме 
ние на изключително низ 
ките лични доходи — под
черта техническият дирек 
тор Кирил Велинов.

С оглед на факта, че из
разходваните средства от 
читат 49 процента по-голя 
мо увеличение от увеличе 
нието на общия доход, 
шефа на счетовъдството 
Славчо Миланов, питахме 
имало ли е възможност 
за по-гол ямо икономисва
ме? — Разбира се, че е 
имало място за 
големи икономии. Преди 
всичко икономисване на 

материал -и

кто ни уведоми директо-
Митко Рангелов, пирът

що по-добре няма да бъ
де и през настоящата го
дина. Инфлацията и еже
дневното повишение цена-

в се организират производи 
промншле- телите на минерални торо 

ве. Наистина за открива- 
специалистите не на мината са нужни ог 

ромни средства. Обаче, 
тъй като е криза в обез- 
пепчаването на минерални 

икве-

та на строителния матери
ал ще повлияят върху де
ловите резултати, а с то
ва и върху материалната 
основа на трудещите се.

Ето и основните финан
сови показатели: общият 
доход по отношение на 
1987 делова година е уве
личен със 151 на сто и 
възлиза 1,401 милиона ди
нара. Доходът отчита ръ
ст от 87 на сто и възлиза

говорят, че от домашните 
фосфати могат да се про
извеждат качествени мине
рални торове и фосфорна торове все но-чоста, 
киселина. По-точно казано стициите би били твърде 

11 нашата руда е по-слаба от 
най-качествената в Чад, но

още по-Фосфатният минерал е 
дефицитна 
по значение равностойна 
на нафтата. Тя е незаме
нима в производството на 
минералните торове, фос
форната киселина, 
е база на

суровина рационални и оправдаем», 
особено ако се успее това 
да бъде съвместна мина 
на всички преработватели 
на фосфатите в страната 
ни — казва председателят 
на Общинската скупщи
на в Босилеград Васил Та 
кев.

строителен 
по-целенасочена организае по-качествена от марока 

нската, която се счита за 
втора в света и най-много 
я внасяме.

ция на труда, както и по- 
рационално 
вътрешните ни ресурси. 
Тук преди всичко мислим 
на ползуването на собстве 
ните ни превозни средства 
— подчерта Миланов.

Да кажем и това, че въ
преки затруднените усло
вия „Изградня има обез
печена работа. Понастоя
щем работят.в Крагуевап 
и Буяновап, както и на ня 
колко обекта в Босиле-

ползуване наКОЯТО 
химическата на 447 милиона, а чйсти- 

394ят доход възлиза на 
милиона и е увеличен 116 
на сто. Чистият доход ед
вам задоволи потребите за 
лични доходи на 138-те за

промишленост и на детер- 
гентите. Домашните фаб
рики внасят фосфати пре

Резултатите от тези из
следвания се считат за
значително стопанско из 

димно от африканските обретение в нашата стра- 
страни и за тази цел от

не по-малко от 100

Откриването на тази ми 
на от световно значение 
би било начало на истин
ски подем на Босилеград- 
ска община и силно би 
повлияло върху развитие
то на Южноморавски ре
гион. За само едно десети 
летие броят на жителите 
в общината ще се увели
чи с една трета, а в ми
ньорските обекти трудово 
би били ангажирали към 
5 хиляди души!

на, което може да допри
несе за решително обнов
яване на земеделското про 
изводство и на химическа 
та промишленост на база
та на домашните фосфа-

къ- 
личен до-

ети в организацията, 
дето средният 
ход възлиза 149 216 дина
ра и е увеличен 
сто. Тук средният 
доход е най-низък, между

делят
милиона долара годишно.

161 на
личен

УСПЕХ НА РОДНАТА 
НАУКА ТИ. стопанските организации 

в Босилеград.
град.

М. Я.Кои са главните причи
ни, че и след три десети-' Йнвестиционно -& техни-

Миналогодишни равносметкиза летия не се експлоатира 
откриване на мина в Ли- фосфатовото находище в 
сина показва, че са детай- Лйсина? 

изследени и верифи- 
от 82 ми-

ческата документация

Циле": Оптимизъмлно
цирани резерви 
лиона тона фосфати от 

Това

И така остава открит 
въпросът кога ще започне 
подготовката за изгражда
не на мина в Лисина. Ох- 

че тези

— Вероятно има пове
че причини. Според мене 
основната е, че доскоро 
фосфатите на световния
пазар имаха твърде низка рабрява фактът, 
цена и никой в Югосла- дни специалистите от „Ге 
вия не искаше да отделя озавод" и Миимо-геологи- 
средства за откриване на 
домашна мина. Въпрос е

1Г
„Трудностите, които дъ нара на месеца). Акуму- 

лги години ни създаваха лацията' е увеличена дори 
главоболие по всичко ли- с 508 на сто и макар че 
чи са зад нас” — не кри- не е на равнището на аку 
ят оптимизма си отговор- мулацията в „Свобода” 
ните лица в най-старата или „Балкан”, процентът 
трудова организация в Ди на нейното увеличение е 
митровград, мебелната фа важен от аспект на фак- 
брика „Васил Иванов — та, че допреди година-две 
Циле”. В подкрепа на твъ- тя се „въртеше” около ну 
рдението си привеждат лата. 
миналогодишните резул- През последните две го- 
тати. Осъществен е при- дини са приет# 86, а през 
ход от 7 355 0 0 дина- та3и година Хрябва да бъ-
ра, който е по-голям от дат приети 0ще 40 _ 50 
пР“|Ход^ в ® година с нови работници. „Циле" 
373 /о. Разходите са Се опитва да изнесе част

397, доходът с от ПрОДуКцията си на из.
а на точния пазар, където по- 

са рано беше сключвал сде
лки.

световно качество, 
количество е достатъчно 
да „храни” 21 години съ
ществуващите седем заво 
да за преработка на фос
фати в нашата страна. Бел-ческия институт в 

град в сътрудничество с 
сега ИХП Прахово и ХИ „Зо

рка” готвят експертиза,
която да посочи техничес 
ките възможности и ико-

дали фабриките и 
имат интерес за домашния 
фосфат, защото за скъпи-

В околността на Босиле
град, предимно в предели 
те на Любата, Паралово 11 
Бранковци, на площ от де те вносни фосфати държа

вата плаща сметките оправдас- 
мост за повърхностна екс 
плоатация на фосфатите. 
Този материал ще послу
жи за определяне услови
ята и термините за откри 
ване на първия рудник в 
нашата страна. Цялостни 
резултати от експертиза
та се очакват до първи 
юни тази година.

им номическатасет квадратни килоемтра,
на този ценнен — изтъква Спасков. 

възлизат на око- ) ________
резервите 
минерал 
ло 260 милиона тона. То- ИНВЕС-ОПРАВДАЕМИ

ТИЦИИва количество стига за по 
требите на нашата страна 

цял един век! чени с
и чистият доход с 
сто. Личните доходи

за
Трябва да се изтъкне, 

че за откриване на фосфаЗа годността на 
ските фосфати за индус
триално производство, въз 
основа на информациите във валута, са 
с, които разполага, пред- ми 180 милиона

лисин-
312 наувеличени също с

(265 заети са получа- 
265 599 ди

товата мина, пресметнато 
[ необходи- сто

(А. Т.)вали средно поВене Велиновдолара.
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ПРОЛЕТАРИИ <Номунот всички страни, съединявайте се!ист
Брой 1663 година Х1ЛДО 

Белград, 24 март 1989

ЮГОСЛАВИЯ - ПОЛИТИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ
Югославйя днес се потребно. Далеч от това. Обаче проблемът е що спокойно, гради и разгражда своята по-

динамично. Едно събитие сме ЖИВее 1въРде във факта, че твърде често тези практично- литическа платформа на реформата, около 
ки нов конфликт е по-теж МвНя' Д^ГО' ®се‘ политически маргинални и субективизми, ко която иска да мобилизира и обедини свои- 
Всичко е в някакво дв °Т г^едпшния’ ито с малко по-добра воля и толеранция мо- те членове. При това нервно се занимава 
най-зле: движение назап< тГНИ?' ** което е гат леко и просто да се превъзмогнат, засе- със себе си. Подходът и отношението към

сяка крачка на- няват правите проблеми (косовка контраре- всички новини, особено плуралистически и 
крачки назад. Съще- волюцйя, икономическа криза, оредяване ре- многопартийни, които ни се случват, па и 

от малко. Все по днците на СК)
пред, съпътствуват две 
ствува удовлетвореност 
налице е манталитет, и магистралните насоки на неговото отричане от страна на вече офци- 
рият за успешн според който крите- направляване и движение на общестйото и ализирани политически опоненти и искания

* °СТ е илн ,,летеж в място", Съюза на комунистите (трите реформи). На- да се свали от политическата сцена, твърде
или работа с „положителна нула”. Стойнос- родният мъдрец твърде релефно 
тните критерии това е обя- е пасивен и дефанзивен. Обаце историческа- 

поговорка, че „понякога та памет показва,' че спокойствието и идей- 
е от дърветата не се вижда гората!" А сегаш- пата дефанзивност не са се показали като 

мата ситуация е тъкмо такава: вътрешно- мъдри и продуктивни. За превъзмогването 
престрелки и позиционни на бройните проблеми с такова летаргично 

план и забавят отношение допълнително би било необходи- 
необходимостта за осмислен и организиран мо много неспокойствие, немирене и офан- 

В К)гославия вече не са интересни диа- изход на обществото и Съюза на комунис- зивна — идейна и практично-политическа
всичко е тите от дълбоката криза и изоставането.

толкова спаднаха, че във еннл в народната 
всекидневните жизнени битки най-важно 
да не се загубят — па макар и да не се по
беди. На пръв поглед водим интересен жн- партийни дуели, 
вот; наистина гледаме отстрани, от нечия борби изтласкват на заден 
друга кожа.

гнозите на. положението, понеже 
диагнозирано. Няма много полза и от най-

акция.
Струва ни се, че е последен часут,чаена

Този „своеръчно" създаден вакуум отразлични тапии, понеже малко някоя дава 
резултати. Проблемът не е в лекарствата, страна на политическите субекти и институ-

разума, да се извадят главите от пясъка и 
на истината да се погледа в очи. Идейно-те- 

но в лекарите, конто преписват много лекар- ции на системата, на първо място в работа- 0ретичният концепт на преобразование на '
та на Съюза на комунистите, създаде в на- 

Всички са за Югославия и всеки се по- шата страна много открити и големи „черни
ства и съвсем различни. Съюза на комунистите и обществото като 

цяло би трябвало да даде отговор на много 
зовава на Югославия — но Югославия все- дупки”, годни в тях да се загнездят някои откритн въпр0си и дилеми. Би трябвало съ- 
ки различно гледа и доживява, различно му новокопоннрани политически субекти. Към щ0 да предложи визии, които ще бъдат в 
трябва, различно я употребява. нашата политическа орбита се прилепиха и съзвучие с изискванията на времето и иско

вете на хората. Тези визии трябва да станат 
темел, въз основата на който ще се елими
нират идейни и концепни разногласия

пласират своите политически платформи и се- „згражда и Съюза 'на комунистите в 
сигнали за разпознаване, борейки се да при- СъЗВуЧне с условията, които ще диктува па- 
влекат нови привърженици, па дори и от ре
диците на Съюза на комунистите. От друга

започнаха да кръжат много непознати изку
ствени спътници (партии, съюзи, сдруже
ния • • •)• Те всекидневно и твърде агресивно

В същността си, става дума за твърде 
субективни подходи към проблемите, които 
се пречупват около и за Югославия- Всичко 
се оценява през най-различни тесни, нацио-

да

нални, икономически, па и лични и групови 
интереси. В тази безпощадна борба на дне
вно-политически интереси дълбоко затъна „щп,-™ общество се огюедели за, п 0 т »пи„иигтмтр По-точно В клинч- стРапа» нашето ООЩСС1ВО се определи зл циал сред членоВете и мислов, и организа-

което някои от тях са толкова приземе , ИСТИНска, голяма политическа лаборатория, 
субективни, лични и безпринципни, че наис- КОяТО работят и химици и алхимици. А

толкова 1

зарното стопанство и отношенията в него. 
За такива неща съществува огромен потен-

идейна, политическа, теоретична и морална' 
авангардност, изграждана с години, ще за- 

хората от ден на ден са все по-обърканн. Гу^и и Последння кредит от членовете и об- 
Създадсна е идейна конфузия, която вмес- ществ0то и ще ост*ше на периферията 
то да разби стри, все повече замътва.

абсурдно да се изразходва 
енергия и време за всичко това.

В случая трябва да се каже, като огра-
дневните практично-политически

не са неважни и

тина е 
скъпа на

обществените събития.
ждане, че и
проблеми и преокупировки

решаване и разчистване
В това междувремие все пак Съюзът на 

не е не- комунистите някак Манчо Митевскипремного, дори учудва
не тяхното

Безсилие на идеологиятасистемата и кризата

отношение.
Липсата на политическа воля

ки реални центрове на мощта — 
републиканските и покрайшшеки-
те политически върхове — на ду- и съгласие за демократизация

застъпват за реформи в об- политиката е основната причина

всмЗатова наивно прозвучава!
и ИДСОЛОПI-видовсМиогобройни и разни 

раздор се размахват 
им не

чки предупреждения
напътствия :,а борба пропи) 

в соб-
Югосла- 

се вижда.
папо чески

национализма, най-напред 
стосния диор, понеже сс свеждат 
до „разяснения" на форумин за
седания и до „противопожарни 
мерки" па Съюза на комунистите 
„ държавата (когато разяснения
та останат без резултат). Впрочем 
времето показа пялата яловост 

този опростей подход, понеже 
„хомогеиизации 

цо-голям размах. Про
са блокира- 

постепеппо сс мо

ми се
щсството, конституционните про- за всичко, което ни се случва в 

красноречиво показват, че в драматична форма през последни
те месеци и дни. Както не е чудо, 

значение за че национализмът нзбуява от си

вия, а краят
Призивите за ум и РазУм'и 
от време на време се изль 
обществени и политиче '

„сламки срещу вих
скъсаните

които
мени
политическата система, която спо \
ред нас има ключово 
преодоляване на кризата, не е за- стемата, така не е чудо ни дъл- 
еегпат пито един политически мо- гогодишната контрареволюЦИя в

се Косово, понеже Югославия .и Сър- 
възнроизвеждат всички неблаго- бпя са разединени. Къса се 
приятни обществени процеси няв Където е най-тънко. Затова пова
ления, понеже са нужно послед- доволството извежда милиони хо- 
стпне па легализирания „полиней- ра на протестни събрания- 
трнчеи етатнзъм’’ в Конституция- става напук на ненрекъспата г 
та па СФРЮ ог 1974 година. Кон- публични разисквания » легали -

до- - те институции и облици Иа снетх 
(На 1-ра стр.)

ния само са 
ритс", понеже 
на системата

нишки
голяма
коифо-— коя™ До 

като моиол. Затова продълажват дафункционира свържат
деративна — може да ни:
само така, както и «“оМИ’ческИ

казано,

там,степен
па
националните 
взимат все 
мените и 
пи, въпреки чс 
ни съотношението 
влиянията па 
та па Югославия-

с политически 
средства. С други 
национализмът и 
троградни процеси 
ще имат разорителна

възпроизвежда

реформитедуми 
останалите ре-

в обществото
все До

на силите и
ституцнонннте амапдмани че 
лесоха никаква промяна

политическата кар-сила
самата сИ- а топаМакар чс псич-

като ги 
стема.



2 Комунист

ФШ1ИФНКАТН И „АРБИТРАЖИ"САБОТАЖИ, ПОСЛЕДИЦИ ...

В съобщението на Председа
телството па СР Сърбия (издаде
но в понеделник, .13 март) се пз-

обачс </е може да 
фак та, че би било екстре 

ако принципите за 
политическа употреба 6и-

Всичко това 
премахне 
мио наивно 
локална 
хме

колектив н Метохпя не мотат да се подпе- 
тъква, че „особено загрижват нко от СР Словения и СР Хърватско дат под така наречената нолитнчс- 
номическнте последици от февру- ,, СР Босна п Херцеговина „ме е ека нравдипа както това се опи- 
арскнте събнтия в Косово. Фак- ,, затворено поточно нронзнодст- тиат да натрапят известни мснто- 
тите говорят' че досегашните ще- во, в какаото е нанр. крагуеваш- ри от „Ийссннк” или „Данас”. За- 
ти са огромни. Възникналите ще- ка та „Църпепа застана”, п така що то в т ези случаи не ще се ут- 
тн ще почувствуват всички, а оео- при тях стачките не са ее отра- вт.рждава политическа правда за 
бено хората, конто живеят в Ко- знлн „върху тяхното" стопанство. котраревол|ониоппо подкопаване 

Касае се за икономическа Но вредата е налице. на икономическите основи на стри

за лова, че пито едни

приел и при положение, кос- 
и-чискиа съдебни ралспия и 

ла лица, които са орга-
то
присъди
шкшрали разрушаване па страна- 

Па такава злоупотреба па ири-та.сово. пципнтс сигурно принадлежат и 
пос;ледния опит за драстични пре
датслски ходове на групи и отде- 

лица в Косово и Метохия, 
Iшк да се прилага политически ар

се касае за дре
бен частен скандал или иикаква

Може би крайните ефекти па пата, като челидиверсия, насочена срещу инте
ресите на работниците в Косово икономическото подкопаване па 
и насочена към подкопаването на страната па албанските ссиаратн- семейна грешка. И това нещо пра 
икономическата система па стра- етл п шовинисти и не са насочени дстаилива разликата, лнпкоято се 

по койчо се гле-кьм това винаги п в еднаква сте- прави в начина 
На жителите на Косово тряб- пен, чрез аварин, ножари и др. да па волята па народа и общес- 

ва да се обясни, че огромните ще- покажат пи-чия сметка-отиват ще тиепостта и то тъкмо в демокра-
с пай-оби-

пата. Страж.
Който иска да зачита правова

та държава, той ис може да ре
шава. въз основа папоследици имат дру гическите общества ити не ще навакса никой острани. 

Затуй не може да мине утвърж-
тите, а какви
гп колективи. Важно е, че е нане- кноиепп демократични

За крупните биографични минуси 
борба за власт

„правилатасредства.
играта" па неговата политиче- 

Имснно зарад валид- 
с необходимо и ал- 

в Косово

падаване на отговорност за ония, сена щета на югославското сто-
конто са организирали н водили цапетво. п неговата система. Във в политическата
тези акции (б.а.). Особено тежки пенчкп, досегашни, случаи това е
последствия ще има косовското предпамерио. гь зарад „ирекьсва-
стопанство и развитие, зарад не- не” на нормалните-процеси на 
доверието да се влагат средства югославския... простор или в нпте- ографии па предните, при патсти-
в Косово. Това нерасположенне се рнацноналин размери. Във връзка чин изявлсгшя как трябва да се
разпространява и е необходимо да с Тях са сервирани и отделни оце-
се направи всичко възможно да Л1КИ „докато стигнат преценките”.

И винаги те закъсняваха от кон

ска група.
пите правила 
банските шоиинисти и 
и Метох и я да се намерят

може да се посочи и основата „и 
многоброните морални руини" 
или с помощта на докарани би- под

\дара на нашата правова държа
ва.

Йован Марковичводи грижа за страната.

изчезнат. причините за него.
Въпреки необходимостта да потентните . покрайиннеки органи. Ш ноАНаЙ-Чз°асе действува дългосрочно — и при а когато се презентнраха, 

максимално допълнително търпе- сто прикриваха, че се касае 
ние на обществеността — големи саботажи, каквпто- бяха последни 
щети н загуби са възникнали в те които нанесоха щети в „Треп- 
Косово и в Югославия и налагат чините” леярни и Електродистрн 
и днес прагматично действуване. буция Косово... А такива от 1981 
А това е, преди всичко, да не се до ДНес имаше много, 
бяга от истината. Загубени са ми-

■;

НАЧАЛО-01 ОПАШШШ...
Документът „Основни насоки лизма у нас (която е била много 

за преобразование на СЮК" още по-малка от днешната) Партията 
па първата си крачка не без при е извръшила преустройство з дейМерено, с тежестта на иконо

мическото и политическото поло-
лиарди. В съставянето на доклада 
и представянето на
за щетите на страниците на еже- жение 
дневниците бият в очи оценките авариите и

преценката чима срещна жестока критика, ствие и съгласно новата си роля 
понеже не обещава нито истинс- е търсила и намирала нови фор- 
ка реформа, нито успех на аван- мн на дейност, не като ръководе 
гарда на революцията в предстоя ща, а като водеща идейна и поли 
щпя период. Първите остри кри тнческа сила. 
тики му бяха отправени още на 
промоцията му в Кумровец, а на- СЮК е приел и Програмата си 
скоро и на заседания на комиси (1958 г.), която в света е оценена 
ите за развитие и идейно-теорети
чната работа при ЦК на СК в 

1 Сърбия, Председателството

последиците от стачкие, 
саботажите в Косово

Безсилие
на идеологията

В съзвучие с новата си роля

като най-важен документ в ра
ботническото п комунистическо 
движение след „Комунистичес- 

ЦК на СК в Черна гора и Предсе К1Гя манифест”. Макар че оттога- 
сензус (най-вероятно на извънред- дателството на ПК на СК във Во Ба изминаха цели 30 години, не 

СЮК) във връзка йводииа, на конто беше оценен

на

(От 1-ва стр.)
мата, понеже техният глас се за- ния конгрес на
тваря в нечии чекмеджета и „ана с дедогматизацидта иа основните като „голяма несполука”, компро 
лизи", а не се претворява в лроек категории на политическата сне- мис и рутинен документ, който 
ти за * реформа на обществото. За- тема. Това го казваме, затуй, че не съдържи ни иай-основните пр 

никакъв смисъл атри- плуралистичното стопанство няма едпоставки за реформа на СЮК
изгледи за успех ако не се извър- м като такъв "не трябва да бъде Днес* се явяват нови политически 

съответни реформи в полити- пуснат на публично обсъждане”!

докрай нито ед- 
Програмата, ни

е осъществена 
на от целите на
то пък е направен истински кри 
тичен маркСически анализ защо 
не са осъществени тези цели.туй нямат

бутите от севера на страната, ко
ито отрицателно окачествяват аку шат

ката.
партии и нови програми, без 

Другояче не можеше ци да СЮК, дори и без Югославия- Ту- 
югославс- бъде, понеже ^изработката му тръ ка—там антикомунистите ни натг

Затова е илюзия, че можемулираното незадоволство.
Поради всичко това е уместен да се оформи единен

въпросът: може ли сериозността ки пазар с помощта ма сегашни- гна от опашката. Най-напред тря рапиха техни мнения за реформа
на положението, в което изпадна те промени, понеже политическата бваше да бъде определена целта та на СЮК с обезателно първо
страната ни да накара ръковод- система защитава всички основи какво общество, какъв социа становище, че СюК трябва да

бъдат сериозни? Засега на националните икономики и на лизъм и демокрация, каква Юго предаде властта' (кому?!), дори и
с договорната икономика в Югосла- славмя искаме, а след това да из да изчезне от политическата сце 

тези основи е Кратък пъ- граждаме революционна органи- 
тят до икономическия и

между ,останали видове национализъм.
поли- Затова разискванията за нова- тия, относно Съюзът на югос- вестниците и разприказваха на ра

ра- зни трибуни, обсипвайки ни еже

ствата да
са съгласри само във връзка

реформа. Всичко вия-’ От 
политиката

на. Не е малък броят на „георе- 
зация, която може да постигне та тиците” на партията от редовете 
зи цел. Комунистическата . пар- иа СЮК, конто се разписаха по

Икономическата 
останало в обсега на всички
(федерализъм, отношение 
класовото и националното,
тически плурализъм, правова дър- та Конституция, отиаййщи се до лавските комунисти досега 
жава демокрация) е оковано с политическата сфера трябва да ботеше така и имаше успехи. На дневно с рецепти, взети преднм- 
крупни разлики и непримирими изхождат от свободите и правата Петата национална конференция но от арсенала на буржоазната 

Всичко това показ- на човека и гражданина в поли- 1940 година е. поставена целта да многобройна демокрация, която 
нови кате- тическата система и да открият се превземе властта и да се изгра в Словения получи форми и раз-

политическо пред- ди социалистическа федеративна мери, конто в Програмата на
противоречия- 
ва, че въвеждането на
гории в икономическата система, възможност за .
категооии които доскоро бяха ставяне на, гражданина, с помощ- република. Без обширни, компро СЮК се третират като буржоаз- 
поосквибирани е изнудено. Но и та на което той Ще влияе върху мисерски и конфузни документи на контрареволюция! Затова-, не _ 

' останалите обществени закономе- приемането на обществени реше- Партията е израствала в органи- ни учудва въпросът, който, ос- 
оности които твърде много са ния. Защото това са основите на зация, която е успяла да моби вен в Словения, се задава и в 
игнлпипяии от утопиите на Кон- истинската демокрация. Само на лизира всички революционни си други краища на страната: не са- 
игнорщ и сфрю от 1974 го. тази основа човековото „аз” мо- ли в Югославия, да ги поведе иа мо какъв социализъм трябва да 

шш0 дпуто освен ну- же да се включи в действия с борба и да извоюва победа. Та. изграждаме, но дали изобщо тряб
нищ ДРУ . понятията класа и нация и да из- ка ЮКП е осъществила поставе- ва да. изграждаме социализъм?!

хуманен социа- ната Йел. 1952 година, след скъс Никой още не е задал въпроса 
ването ни със сталинския догма коя партня и коя програма в сте

(На 4-та стр.1

ституцията на 
дина, не са 
жда и не 
насилват с

могат безкрайно да
идеологизирани посту- гради истински. 

Това ще рече, че е нужно лизъм. 
се постигне кои- Драгаи Кабадаич тизъм и първата криза на социа-лати. 

час по-скоро да
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КОНСТИТУЦИОНИ ПРОМЕНИ

С лице към Въдете
Всеки добронамерен

га страна и нейното и свдетГбъ- 
деще е схванал и

К1а’ че ^-'Т> Сърбид не е учредена
разбрал сегаш- то,^ АЪРЖаиа иа ЦялаТа си теР'!- 

ните конституционни промени ка- ' отичсЧо, че-покрайнините 
то усилие и с тяхна помот пя № -са изграждани чрез-пракТмката
нзлезне от сегашнатаико^омичес 3аТПаряие'
ка и обществена

на
отделяне н кошЬропта- 

криза. На неот- м!?, със- СР Сърбия” (Слободан 
Конфепен ^ еВИЧ' в доклаДа на Конфе- 

между ^; ~ята на .Сърбия),
че е наша п„о- '' К&н^нН'ДИоннИте 

рическа отговорност пред 
ннте и бъдещите

давна състоялата се 
Ш1Я на СК на Сърбия 
гото бе казано, промени във 

всеки, случа^, не решават пробле
ма Косово цялостно, обаче те 
първата . необходима

сегаш-
поколеиия да са

ма

ликвидираме политически крачкая. волун към установяване на елементарен 
и законност в тапокрайни

на. Затова
таризъм и самоуправлението, като погт 
исторически прогресивно общест- 
вено-икономIшеско отношение" 
делим от бюрокрацията

е: ясно :дсто- трудещи
те, се и гражданите В-обществени- конституционни промени се

разисквания снажно и масово страшават основните решения за ва време тая 
и сс изясниха за изграждаме на та- авноювека Югославия, което на

зова единство в. СР СърбНя, кое- истина е имагинарно твърдение, 
то да бъде изразена на многоброй В този смисъл най-агресивните ме 
ннте

от-
по-рано отричаха. Но, след толко- 

нелогичност ,стана 
ясна, както е ясно, че врагът ме
ни тактиката, но не и своята по
литика. За успешното и трайно 
разрешаване косовския възел ва
жно е нито за момент да не се 
забрави, че смисълът и същина
та на политиката на албанските 
сепаратисти — е етнически чисто 
Косово. Тая политика не е насоче 
на само против сърбите, черно
горците, роми и другите, които 
живеят в Косово, тя е насочена 
и срещу мнозинството албанци, 
чието трайно определение е рав
ноправен и спокоен живот с всич
ки народи и народности в Косо
во, в СР Сърбия и в Югославия- 
Този факт трябва постоянно да 
се има пред очите и да се изтък
ва на пръв план за по-пълното ра
збиране намеренията и целите на 
враговете на Косово и около Ко
сово.

и да го_ те
свържем със стоковото 
ство като единствена 
прогресивна 
върху която стойностите на

производ-
реална

материална база, 
само

може да се пока- 
и -да се обезпечат желаните 

резултати по отношение на произ
водителността и ефикасността

съвместни интереси на всп- жду тях — носителите на сепара- 
чки които живеят в пея. Изграж- тисткатауправлението 

жат политика, чиято цел
дането на такова единство в тази разбиване на СР Сърбия и на СФР 
репуолнкА не застрашава, но ук- Югославия — говореха и говорят, 
репва и гарантира равноправие ма че с конституционните промени 
всички народи п народности. Кон- сс застрашават съществените фун 
стнтушюиннте промени нямат за кцпи ма автономните покрайнини, 
цел укрепвано на републиканския отнема се правото на употреба на

е

директно от това проспериет, по- 
висок стандарт и материално 
духовно богатство".

централизъм, пито застрашаване езика на народностите, на техни- 
на оиия автономии права па но- те символи и под. Такива приказ- 
крайшшпте, поради които тс ка- км и поръки и тези дни се пускат 
то автономии съществуват в съ- по Косово. Знаят и авторите и 
става на СР Сърбия. Обезпечава- разказвачите им, че това не е ис-

ЦЕЛ — СТАБИЛИЗАЦИЯ НА 
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Сегашните конституционни про 
мени не са никви бюрократичес- 
ки машинации и примки, никакво 
лукавство на бюрократическия 
ум, нито промени без промени, 
но наша реална потребност да се 
менят и напускат ония решения в 
Конституцията, които не издър
па ват пробата на времето и кон
то обективно станаха спирачка за

нето на основните и единни дър- гина, но истината и не ги интере- 
жавГш функции на република™ сува. Интересува ги политиката, 
па щялата и територня представ- чиято цел е етнически чисто Ко- 
лява съществено предусловИе за сово, което в перспектива трябва 
гаранция на равноправието па да сс откъсне от Югославия. Те 

се и граждани, чувствуват, че сега около тях се 
конституциопността стяга обръчът, че голям брой от 
Впрочем, без таки- числящите се към албанската па

са единни основни държавни фун родпост пс им вярва пече и зато- 
кцин, каквито са:* народната от- ва използуват публичните разис- 
брапа, държавната и обществена- квашц, по конституционните про

мени за да отбранят своята поли- 
меж- тика, която в Косово, СР Сърбия 

п п в СФРю няма никаква перспек
тива.

всички трудещи 
гарашшя па 
и законността. ШАНС ЗА ПРОГРЕС

изход от бюрократическше спъва 
и хаоса. Основен гои и сьдър Пред момента сме когато ску

пщината на САП Косово ще раз
глежда Проектоамандманите към 
Конституцията на СР Сърбия- По- 
лптпческо-спгуриостиото положе
ние в Покрайнината н нататък е 
много тежко. Засилено е децетву- 
ването на врага от позициите , на 
албанския
тизъм, а 
получиха широки размери и запла 
шват с по-нататъшно изостряне 
в отделни среди. Недостатъчната

пия
жание на тези промени дават, пре 
ди всичко, трудещите сс и граж- 

които разнообразните
та сигурност, наказателното зако
нодателство, нравОс!,листо,

сътруД! * ичестводаните, на дународната 
под., не е съществувала, пито мо
же да съществува пито една лър-

конструкпии 
Минава поле-

бюрократичсски 
удряха по главата. Крайно неубедително действу

ва тяхната отбрана на Конститу
цията в ноемврийските ц февру-

в което бс лесно дака времето, 
имаш своя я'Д-а в ЧУЖД

Конституционните
жапа.стомах.

национализъм и сепара 
националните деления

промени 
значение за ТВЪРДИ ОТПОРИ преките политически демонстра

ции. Ако вече се касае за отбра
на на тия и такава конституция, 
тогава тряСва да се има предвид,
че в нея е записано, че генерал- решителност в една част от орга
ните стачки са икономическо по- шпациите докрай да се 

от дрпианс па държавата, а знае се върху Платформата на 
:,а какво последва за такова углавно върху тая платформа да се вър- 

.дсло. Следователно, не може да Шц диференциация и търси отго-

имат изключително 
стабил изсШНя 11 а 
пошсния в покрайнините

„ с това и а Югославия-а о СР "".-е

политическите от
и репуО Имаме проблем със стремежа, 

пс- от вчера, коПстнтуциоп- 
промеип да се' отложат, сме- 

кчат, пък и компрометират. Тели 
налице почти

и това
пиките.
Това особено се отнася изтрае 

СЮК ивалидната 
нито сле- 

и ком-
Сърбия, която според 

конституция няма
единни функции

стремежи1 са
ден на размислянетосега 

меитарни
първия

.. „ия. конституционните промени.
потенции на пялата си “Ф 1 „а различно се манифестира- сс, ,-аеят' високите пещи, да се норноет, помага на първо място 
Това доведе до крупни консипу ^ най-малко каТо открито нро- опират питалите обекти » проце- 11а националистите и на всички,
ционно-нраини и политически нро .|‘('|)0||(М;|авяне, а най-вече като но Са па нропзнодстпото и да се на- „а конто по-бързото стабнлизира-
блеми, които изпъкнаха преди ■ жка ,(1аконституционните нро- „аСи огромна материална щета не па състоянието в Косово не е 

неравноправното тп& ФУ' ' 'и <; обезателното — но... — преди всичко па народа в Ко- „ сметка. Решителността на «га
дещите се и Iраждалите, народи- стенен, В която идеята за еово, но и на други части в Юго- ивюто косовско политическо ръ-
те и „аро нюстите в осъществява- |<()‘,япп у|(|Юнптпе промени се елавня — а същевременно явно ководстпо докрай да изтрае в ре- 

своите суверени комститу- . с н конкретизираше, » да се води някаква борба за от- шаващата разплата с всички на-
пободи. „Тратич- Р_ авастенен и .противниците" ||а брана па Конституцията. Или не циопалнетп н сепаратисти не'сре-
н дългогодишно- |а ‘ воините 'промени показ- може в края на 1У88 и в начало- П(а „ъП всички среди еднаква все-

конграреводю- ко"с ’ обншетвепо ‘онределе- ,6 |,а 1989 година да се защшца- странна п нскрепа подкрепа,
масони- ва1 с. и,ниско лице). Вс|,- на Конститунията от 1974 година

пие сно . ■ а,.с(. като пла- и това от опнд сили, конто съ
щност дс ‘ -,,,,„,11 ни сегашните щата та>( Конституция жестоко те се н гражданите в
мени :шюш '^1|1С|т', „ звщпг ,|(шадаха „ дсмонетранните през особено комунистите п 
конеппунио Р ■' 'у:|Счеле|Ш- 1968 и 1981 година когато също довсте на албапскам нар Л

Ушрф се настъпваше с пека „Косово ре- „мат ' пзкЛн.мптелно « 
те позиции. Лр у за да Гш- публикв”. Следователно, всички задача да обяешп 1'Ш11

позовава- „абедепм защтчмщн ца Копстнту- копеттуннонннте 
; предложените цмяга сега стоят зид нещо, което

Разби

всичко в

него на 
иионни прана и с 
ното положение
то действува*и: иа 
П.ИОИИИ7С сили и Косово,

беззаконие, нерав- 
стрбитс и чериого].-

хър ва'|И/е *
тяхното и:)ссл-

*ЮрадИ ДРУ1
цаване-

В такава обстановка грудещн- 
Косово, ате явления на 

поправис на 
11ите, мюсюлма*\итс
лруги пред закона, 

това иваис поради
натиск, а <^сн° ^^„.„ата

гол яма

югпай-^гто 
по-убедителии

как с

Iа.лични, 
дат 1 
ха па

— се
то на личната 
им сигурност, безспорно п 

точно
това,финастепен са последици
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ОПАШКАТА...
па всички 4800 заети в „Нитекс" 
във всичко ще бъде еднаква.

Директорът и останалите ръ
ководещи органи ще получат мно 
го по-голсмл права и власт, ио 
осдкр. година мандатите си ще ве 
рифицират чрез референдум. Що 
се отнася до самоуправлението, 
поне както е записано в Статута, 
който тепърва трябва да бъде при 
ет, щс бъде освободено от онази 
силна фалшива демокрация и ре 

всичко. На работни

ВЪЗВРЪЩАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Ново разсъждение
(От 2-ра стр.)
та предлагат 
освобождаването на труда и чове 
ка, демокрацията, 
боди и творчество от Програма 
•га на
вни тази програма с обществена
та и политическа Практика, с по- 

отношенията в СЮК,

повече в областа наНа заседанието си от 6 март жения труд. Този елаборат не е 
нишка- „минал" във всички ООСТ-ове, та 

индустрия „Ратко ка че четири са се отделили от 
Проекто- трудовата организация. Остана

лото се насочило към действува

работническият съвет в 
та текстилна човешките сво
Павлович" установиха 
статута за бъдещото обществе- СЮК! Никой досега не сра

шаването за 
ческия съвет и събранията на тру 
дещите сс с предоставено правото 
за решаване най-важните въпро 
си ма предприятието, докато всич 
ки други, второстепенни работи, 
върху които главно досега се из
черпваше работническия съвет 
на маратонците събрания, ще пое 
мат квалифицираните служби. С 
поемането на тези работи, те по
емат н конкретна, не само колек 
тивна и морална, ио и лична 
материална отговорност.

Следователно, това ще бъде не 
що съвсем друго, и съвсем ново 
по отношение на ЗСТ.

Понастоящем за всички обще 
ствено-политически организации 
в „Нитекс” предстои сериозна ра
бота в публичното разискване въ 
рху приемането на два основни 
нормативни акта на всички съб
рания- На вечкн работници чрез 
фабричния вестник е „даден" се 
парат за новата организация, с 
детайлно тълкуване, насрочени са 
и събрания ПО цеховете. До пети 
април, вярват тук, на всички ще 
е ясно какво трябва да

неговата бъде не върху нови начала.
— И въпреки че сме обедиии- 

най-различиите служби, гоно- 
МИЛИВОЙЕ

но предприятие.
ща урганнзация и динамиката на 
работите, които трябва да бъдат ли 
завършени до пети април. По то- реше ни тези дни

РИСТОВИЧ, помощник—гепера- 
работн да бъдат за- лен директор за комерческн и 

финансови въпроси, не получих 
ме много. Защото и по-нататък 

н единствената доставка е вършн-
ООСТ-

ложението и
нито пък оцени причините и по
следствията на огромния разрез.

Всяка обществена реформа, 
пък и реформата на СЮК са твър 
дс сериозни неща, с които не бива 
да си играем нито пък да задовол
яваме амбицията си да влезнем 
историята като реформатори. За 

и това е необходимо да погледнем 
, добре къде сме, откъде тръгваме, 

какво можем. До

зн начин, при условие 
предвидени 
вършени 
се уважават, „Нитекс” ще бъде

всички

успешно н сроковете

първата трудова организация 
Нишка община, която ще се
трансформира съгласно реформ- овете, а финансовият сектор 
ския Закон за предприятията. За дслио е заплащал всяка покупка,

или всеки харч на ООСТ”.
Все пак, тази трансформация 

на „Нитекс" е обезпечила един- 
в цялата

ла покупки по поръчки на в
от

нето официално след пети април 
започва и номинално битката за 
реформа.

Инак, трябва да се подчертае, 
че Нишката
рия е една от най-големнте орга- чава, че работата е била равно- 
у по ООСТ-ове-

какво искаме и 
1 колкото с реформата на СЮК из-

на делова политика | градим организация, която ще бъ- 
де способна за идейно и акционноиндуст- трудова организация, а това ознатекстилна
сплотяване на собствените си реди 

да сплоти и Югосла-мерно разпределянавнизации в своя отрасъл, и 
Югославия и в Сърбия, която те, така че е било по-лесно да се 

години бе размества трудовата сила от ед-
ци, а сетне 
вия, да мобилизира всички творче 
ски сили на борба за преодоляванепрез последните десет 

лежи среден ръст на физическия но на друго място, и което се 
обем на производство от 8,5 инде има за твърде добър опит,

са единни мерки за
на кризата, демократическо раз- 

общест-уста- витие, икономически и 
вен прогрес на страната, в която 
всички ще живеят свободно и ра
вноправно, хубаво и пълноценно,

раз-

ксни точки, което в изключител- новенн
неблагоприятните условия на разпределение в цялата трудова 

внима- организация. Така са създадени 
„Нитекс" днес

но
стопанисване заслужава 
ние. всички условия 

по-бързо и по-лесно да се транс- тогава сме улучили целта, 
бира се, до нови обществени ета
пи и нови реформи без да се връ 
щаме назад, както ни предлагат

Саво Кържавац

Как се постига това?
Преди всичко с добра органи- формира в обществено предпрн 

защото ятие, а това тук оценяват —
интегрират в едно

гла-пов-зация в производството, 
се работи ежедневно, освен на торно да се 
държавни празници, в. 
смени. Организацията в работата 
е обосновена върху най-съвре-

суват.
В. Филипович някои днес.четири цяло.

Какво означава това? — пита
ме събеседника си.

Според проектите на Статута н С лице към бъдещетоменни научни постижения, вся
ка крачка на работниците зад ма организацията на предприятието, 
тпиниите е дефинирана, машини- които са на публично разискване, 
те също така са модерни, а тази ние ще се врънем върху такава, . 
година се предвижда да се доку- разбира се значително подобрена

стойност от 15 мили- организация, каквато имахме пре (От 3-та стр.)
ди Конституцията от 1974 година тях да привлекат ония, които се
и Закона за сдружения труд. противопоставят на тия промени, факт нито за момент не бива да

роди и свободни народи и народ
ности. конто там живеят.

пят нови на Тозиона западногермански марки.
Нека прибавим само още две

сведения: Миналата година „Ни- След пети април „Нитекс" ще бъ- било поради несхващане или пора- се забрави в обясняването на сми- 
текс” изнесе в ГФР, Полша, СССР, де обществено предприятие, без ди политически и други интереси съла и същината на конституцио-
Ирак и други страни главно кон- ООСТ, а производството би протн и побудн. Сега е време на борба нните промени.
фекция на стойност от 14 милио чало в цеховете, като организа- за всеки човек в Косово, защото Следователно, конституционни

февру- ционни облици, които ще преде- в цаш общ интерес, е възможно те промени в СР Сърбия са мо
мент да се покаже и изпъкне над-на долара, а последната, 

арска. заплата средно 
ше малко над осемдесет милиона 
(стари) динара.

Но, нека се върнем в начало 
то на този текст, т.е. към тран-

по-малки технологичес-възлиза- тавляват
ки общности.

по-скоро да се нормализира със
тоянието в тая покрайнина. Стач- мощието на политиката на СЮК, 
ките н другите облици на нконо- да се покаже единството и съдру- 

които врагът жнето на всички народи и народ 
ностп в нашата Република. С пра

МИЛЕ РИСТОВИЧ по-иататък
заяви, че това представлява подо мически диверсии, 
бна технология ма производство организира, ще се отразят на
и подобна структура на заетите джоба преди всичко на хората, ко вилното им разбиране и приема- 

Всичко I[уо живеят в Косово. И когато нето им в Покрайнинската скуп- 
иа се вече касае за конституционни- щина на САП Косово, се създава 

(най-после) разбраха, равнището на предприятието. По те промени и тяхното приемане в още едно и това съществено ус- 
този начин биха се намалили Косово, трябва да имаме предвид ловие за нанасяне на съкрушите- 
„книжата" (администрацията), ко още един факт. Носителите на лен удар на носителите на сепа- 
ито същото производство са след сръбския и не само на сръбския ратистката контрареволюпия в 
ели от един в други ООСТ и обре национализъм вдигнаха глави и ча Косово, но и срещу носителите и 
менявали финалните произведения кат своя шанс. Те много ще се затворниците на другите нацио-

радват ако не се приемат консти- налистически и вражески опре- 
В общественото предприятие туциионните промени, защото и деления, които ни връщат в ми- 

цялото производство ще бъде пла щ в своите планове и сънища не налото или пък задържат на ми
нирано и следено в една техноло виждат Косово като демократиче стото. 

подготовка, а съдбата ща общност на равноправни на-

сформацията на трудовата орга
низация в обществено предприя според квалификациите.

останало би било сдруженотие. Още 1985 година нишките
текстилци 
че от прекомерна организация и 
почти тотална дезинтеграция на
предприятието, което има дваде 
сетгодишна традиция, всички 
имат само вреди. Затова тогава 
направиха елаборат за намалява
не на ООСТ-овете, от 13 на два ви 
да произведения и съединяване 
на много общи функции до 
пен, позволен от Закона за сдру- гическа

с харчове.

сте
Момир Бръкич
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ДЕРЕКУЛСКИ КАРТИНКИ
В тези мартовски дни. "

ми се случи да пътувам 
с рейс от Поганово за 
Димитровград. По-рано и 
аз бях чувал, че

Старопланински 

агнета за Италия
ДИМИТРОВГРАД

■ ■■
ли, знам че имаш деца? 

кам да ти кажа;
и не съм. Момичето 
я<'И, имам 
А синът ми се 
годините

ници, които товареха ог 
ромни трупове в камион. 
Рейсът 
час. През това време То- 
шко изтовари багажа в 
един зимиик, Драго оти 
де на кафе, а ние други
те „стари" пътници се 
напипахме на мартовско- 
то слънце, което се появи.

Завръщането е друга 
исторИя- На десетина ми
нути преди тръгване за 
почнахме да заемаме мес 
тата си. Рейсът почти се 
напълни. Пристигна и 
войник с голямо гранича 
рско куче. Всички иска
ха да му направят място 
да седне. Тук войниците 
се уважават като свои си 
нове. Един младеж взе да 
Държи кучето докато во 
цинка си извади билет.

И след малко — Драго

На купувачите в Ита
лия старопланинските аг 
нета са известни вече с 
години. Селскостопански 
те производителят от Дими 
тровградска община зна
ят това, а също и „Коопе
рант”, който всяка годи
на от тях изкупува агнета.

Тази година организа
цията на кооперантите 
„Кооперант” в състава на 
селскостопанската трудо 
ва организация „Сточар” 
е запланувала да изкупи 
1600 агнета. До 15 март 
вече са изкупени 1000 аг

нета, предимно първо ка- 
. чество. Посредством „Сто 

копромет" от Скопйе 
ще се намерят на италиа 
нския пазар. Останалото 
количество ще бъде изку
пено тези дни. Но както 
изтъкват в „Кооперант" 
плана сигурно ще бъде пр 
еизпълиен.

и съм
се омъ- 

вече и внучета.
прест>оя половин те

тези пъ
тувалия са неудобни. Се 
га. и сам се уверих в 
ва. На пътника 
мъчно от Поганово за Ди 
митровград да пътува 
през Тр. Одоровци, Иск-
ровци и Петачинци __
четири часа. Тъй 
най-новото
рейсовете е такова — 
ма се накъде.

От Поганово 
точно в 11 часа. Внимате 
лният шофьор Драга Дра 
говитски взе неколцината

е оладисал, 
му поизминаха, 

и хабер 
няма. Що да правя. Рашо 
си слезна и 
Пометков

то- а за женитба симу става

се запъти към 
Ш1, а ние се по

несохме с по-голяма бър
зина към Искровци. Сега 
на сцената

Инак цената за първо 
качество що значи до 17 
килограма живо тегло е 
17 000 динара, от 17 до 
22 кг 14 000 и над 22 килог 
рама \2 000 динара.

. за
като излезе >кена

на средна възраст, но пър 
тава и приказлива. На вс 
яка

разписание на
ня

спирка (регистрирана 
или нерегистрирана), тя 
излизаше от рейса и запо 
чваше:

тръгнахме
А. Т.

този и този са 
отишли на новобранска 
вечер, затова не са дош-

ДОСЕГА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
пътници и се понесе 
Погановскл 

Там щяхме да

към 
манастир, 

останем, 
докато той отиде и се въ 
рне от Петачинци, обаче 
заведението беше затво
рено. Времето беше дъж 
довно и ние останахме по 
местата си. Няко,-г се по-

Изкупени над 1000 агнетали. Ще дойдат в друга не 
деля- Или: Драган е в При 
зрей, добре е обадил се 
на едикой сп от най-бли
зките в Димитровград. Да 
не берат грижа за него.
В Искровци имаше на пя 
колко места госйе. Дошъл 
по някой от Дерекула, а 
повече — хора от страни: 
Пирот, Ниш, Белград. Но 
както и да е: хората се 
събират да си по гостуват.

Пристигнахме и в Пета 
чинци. За пръв път идвах 
в това’малко ни приветли 
во дерекулско село. Къ
щите, без оглед дали има 
или няма хора в тях, са 
белосани и чисти, привет 
ливи. И тъкмо Мица беше 
станала от седалището си, 
за да види чака ли я ,!я- 

че се показа

Тази година, за разлика 
от предходните години,

ва по-голямо количество 
от индивидуалните селско 
стопански производители, 
а малка част от овцефер- 
мата.

Да кажем и това, че по 
край изкупването на аг
нета, ТО „Босилеград”: 
редовно върши и изкупва 
не на телета по цена от 
8000 до 10 000 динара и 
говеда по цена от 3500 до 
5500 динара.

Когато става дума за 
изкупването, трябва да 
подчертаем и факта, че 
понастоящем до значител 
на степен е подобрено и 
изплащането. Именно, ка
кто подчерта директорът- 
на организацията Иван 
Стойнев селскостопански 
те производители не ча
кат повече от един месец,

натисна клаксона, а после 
потегли. Рейсът се понесе 

Ерма. 
имаше и

трудовата 
„Босилеград” от Босилег
рад,
стъпи пред настоящия из 
купвателен сезон на агне
та. Компетентните в орга 
низацията ни

организация
по течението на 
Сред пътниците 
„веселяим”, така че беше

по-организирано на
шегува:

Сега започва превоз Но когатодоста шумно, 
стигнахме в Искровци ни 
чакаха много пътници. Ср 
ед тях имаше неколцина 
на голяма градус, които 
надвишиха всички и дър 
жаха превес все до Дими 
тровград, където пристиг 
нахме в 15 часа.

без пари!
И така и стана. В ждре 

лото на р. Ерма се разши

уведомиха, 
че досега са изкупили над 
1000 агнета.

рява трасето, така че 
Драга караше по-бавно. 
За половин час се озовах 
ме в Тр. Одоровцн. Край 
училището слезна голя
ма група одоровчани, а 
по-малка край моста. Сет 
не рейсът се понесе по 
пътя към Искровци и Пе 
тачияци.

Вече на лървия завой— 
спря- Драго' изнесе няка
къв багаж. Помогна му и 
Тошко от Врабча. Някой 
проговори:

— Сега ще

Инак, досега са изкупе 
ните агнета по цена от 
15 000 до 21 хиляди дина 
ра взависимост от тегло 
то, чрез АИК Лесковац 
от Лесковац и „Агроекс- 
порт” от Белград са изне 
сени на чуждестранния 
пазар, а само малко коли 
чество се намерило в ме- 
сопродавпнцата в Босиле
град за потребите на на
селението. До края на из 
купвателния сезон в ТО 
„Босилеград” очакват да 
бъдат изкупени около 
3500 до 4000 агнета, от то

Може би било добре ако
„Нпш-експрес” намери на 
чип да се улеснят погано 
вчани п драговитчани. Ре 
йсът от Поганово да 
се връща с толково кило 
метри назад, защото и пъ 
тувапето изморява. А

Поганово до Ди-

нс

КОЙ
и съпругът й Кирил.

— Това е моето гадже—

ето,

с
Мица. Малко е весе 

добър- Ки
рейс от 
митровград да

каза
ляк, но ми е

й помогна да свали 
багажа, а сетне отиде пак 
да помага на група работ

което е крачка напред в 
подобрение на състояние 
то в това отношение.

пътуваш 
с много.четири часароги задър-

М. Я-жат... М. Андонов
Но нашите другари се 

веднага. Нямало Ш ДА ЗАСЕЕМ ЕЧЕМИК И ОВЕСвърнаха
ги домакините.

Сетне Тошко от Врабча 
и Рангел от Ломстковци 
(махала на с. Драговита) 

Одоровци, изминали 
километра, едва

Н И СПЕЦИАЛИСТИГОВОРЯТ

чкн фази. Поради това, а 
и поради слабия корен, 
потреблението на храните 
лик вещества тече с по- 
ускорсн темп от останали 
те зърнени растения.

Овесът по-добре вирее в 
по-високите предели, отко 
лкото в топлите и южни
те. Със сравняване с ос
таналите зърнени растен
ия, овесът най-много тър
си вода но време на цело
купната си вегетация, най- 
малко търси добра почва, 
вирее па почти всички ви 
дове почва, освси на пясъ 
чии. От всички зърнени 
растения най-добре реаги
ра при наторяване с азот 
(КАН или у рея).

Март е оптимален срок 
за сеитба на тези култури 
при употреба на качссгве 
ни сортни семена. При сче

мика се препоръчват сле
дните сортове: новосадски 
294, новосадски 292, ново
садски 135 (шестреден), 
унион; крагуй, бисер, от
носно при овеса: флеми- 
нгстрой, флемннгенова, сл 
атинска, топчндерскн п
под. Изразходването на 
семе на 1 ха при ечемика 

170 кг, при

е дадено съответно място 
п растителната структура, 
макар че се касае за до
ходни култури, 
ре виреят. От всички зър
нени растения 
иай-издържлпв на суша и 

изразходва вода. За 
поникване

изключително
клима-

Поради
неблагоприятните
тически условия нредвидс 
ните площи

над 
толкова които доб-ла засяване с
ССГЙ Ма3ти"и Рашо? есенници не б„ха засети
- Ма ги ли си, бс „зцяло. Заселването
- Аз съм- Л ™ те3и шю с нискодоход

шс Тошко от Врабча. ^ сорто|>е пшс„ица не би
желаните резултати.

ечемикът ена

малко
— Да. IIпокълвано 

търси най-малко вода от 
всички зърнени култури, 
а по-силно се развива от

дало
Д Поради това, ако не се 

планира засяването па то 
площи е царевица, ка 

същите

— Брей- Години!
— Години, години! 150е от

овеса от 140 — 160 кг накак заед
но седемки и

Станимир то

спомняне ли си 
но ходехме

1 ха. Посочените нормата 
ви се отнасят за извърш
ване на сеитба с редосея-

зи пшеницата и овеса и има 
4—5 стъбла. Тази характе- 

па ечемика тряб- 
онтимално да използва 

ме, като разчитаме теку
щата 
шава 
по време

Ечемикът е култура е

монокултура, 
трябва да бъдат засс- 

ечемик или овее
места и па

ей, тук, горе, 
ни гонеше.

— Да, бе да. Дори всД- 
пистолст,

одоровски
ни подго-

ще 
ти е

ристика
лка. При друг пад засява
не количеството трябва да 

с 10 — 15%.
вано по-високите 

по-слаби почви.
Макар че

отдавна са известни в
Понишавие, зарад пр 

навици

маж стреля с
да незакачаме

сс увеличи 
Оиесът но обича дълбока

година да бъде су-тези култури 
Го- н липсата на влага 

сеитбата.те моми. Щом 
пи, ние

— Ех, наистина, зъл
и нему

сеитба. Тц трябва да ста
не на дълбочина от 5 — 4пахванахме хората.

бс- рно 
добитите см, а при ечемика — 4—6 

см.
на хора- 
скъните 

матс- 
носоче-

зърнени растения »с

поно-големп изисквания 
отношение па почвата п 
има най-къс па вегетация 
н най-бързо изминава исн

ше Станимир, но 
било писано да бъде У<РС

и порадита, но„ъзпроизводствепи
„„-горе

Инж.-агроном
Душен Кръстичпан. риали, на 

ните
това: 

ожени
— Но да оставим 

как си семейно, СТРАНИЦА 7
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Със ЗАПОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ СЕЗОН В ДИМИТРОВГРАД
ЗА КАКВО Ш 

ПИШЕШЕ >ь-ршгсгВъ
Канализацията напред

цех и то като приоритет
на. Стойността нанредвиде 
иитс работи е 65 631 500 
динара а работите трябва 
да б-ьдат завършени за 20 
работни дни.

Пламът, Димитровград 
ковкото се може по-бързо 
да получи канализация, 
незабавно се провежда в 
дело. Както пи осведоми
ха н „Комуиалац” в моме 
пта се провеждат рабо- 

"гп в няколко улици » гра 
да, най-много в района ма 
казармите. В улица „Брат
ство ц единство” канали
зацията е завършена ос
вен 60 метра, които ми
нават през скалист гереи

канализа-се съгласяват 
цияга да мине през дворо 

най-вероятновето им и 
този проблем ще се раз
решава- посредством съда.

Освен работите, 
са н ход, договорени са и 
наскоро ще започнат ра
ботите и улиците „Влади
мир Бакарич” (бивша Ма 
рко Шукарев) ма дължима 
от 104 метра която 
свързва е главния колек
тори улица „Маршал 'Ги-

По повод 40-годишнинпта на печата на бъл
гарската народност в Югославия и ЗО-годншии- 
ната на вестник „Братство”, редакцията на в-к 
„Братство” в рубриката КАКВО ПИШЕШЕ БРАТ
СТВО ще вн предава материали за отделни съби
тия и случки, помествани в първите броеве на 
вестника.

А. Т.които

ПО ПОВОД „СЛУЧАЯ" В 
БОСИЛЕГРАДСКАТА КЛА 
НИЦА

Прокурорът се 
отказа от 
следствнетв

сс
НОВ НАЧИН ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОМУНАЛ
НИТЕ ПРОБЛЕМИ В ДИМИТРОВГРАД

По инициатива па Общинския отбор на ССТ 
в Димитровград се предприеха редица акции ;»а 
разрешаване на комуналните проблеми в града. 
В тня акции участвуват всички стопански орга
низации в града. На едно съвещание, преди ня
колко дни, директорите на предприятията напра
виха план за да могат с общи усилия да постиг
нат най-добри резултати.

През този месец ще се набави нова радпо- 
разпръсквателна станция н целият град що полу
чи високоговорители. За тая цел предприятията 
са събрали 60и 000 динара.

Ръководителите на предприятията по същия 
начин ще решават п други комунални проблеми.
ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИТЕ

ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ, агро 
и ом в бившата основна ор 
/апи:шция на сдружения 
труд „Напредък", поиасто 
ящем ТО „Босилеград” • в 
Босилеград, е осовободеп 
от съмнението, че е извър 
шил углавно дело и проку 
рор-ьт от Сурдулица, за
дължен и за провеждане 
на законността в Босиле- 
градска община, се отка 
зва от по-нататъшно след- . 
ствие.

Към края на 1987 годи
на Секретариатът на вът
решните работи в Босиле 
град представи на проку
рора от Сурдулица заяв
ление срещу Васил Заха
риев поради съмнение, че 
е фалшифицирал инвен
тарни листи при инвента
ризацията на депото в бо 
силеградската кланица.

Прокурорът е възбудил 
следствие, а Общинският 
съд в Босилеград е пазгле 
дал всички обстоятелства 
и службени документи.- 
Въз основа на резултата 
от разследванията на .Об
щинския съД в Босиле
град пракурорът се отка-

&

х •

„УРЕДНОСТ"
На 8 клм. от Босилеград по Течението на 

река Драговищица се намира село Млекомин- 
ци. Главният път, който води от Босилеград към 
Долно Тлъмино минава през това село, но връз
ка между селото и пощата в Босилеград като че 
ли не съществува. До преди известно време, 
пъдарят от селото взимаше пощата нья разнася
ше заедно с общинската поща, но общината

н трябва да се употреби 
експлозив. Завършени са 
360 метра. Също е завър
шена в улица „Висок" „Са
лвадор Алиенде”, къдего 
са останали още 30 метра 
поради скалист терен.

то". След това договорена е 
канализацията в улица 
„8 март" на дължина ог 
160 метра. Договорена е и 
улица „Велко Влахович" 
от канала в улица „Моша 
Пняде" към района на ка 
зармите на дължина от 225 
метра.
работите е 85 
ловина милиона динара, а 
средствата обезпечава ме 
стната общност от само
облагане. Срок за завър- 
шаване на работите е .40 
дни от започване на рабо 
тите.

Освен тези, отделно е 
договорена канализация в 
улица „Иван Караиванов" 
от главната до металния

| В улиците „АВНОЮ,, н 
11 \ „Велко Влахович” започ- Стойността напощата се скараха и сега пъдарят не разнася 

поща. Оня, който очаква писмо, трябва да отиде 
в Босилеград да си го вземе.

А за бързината на пощата в Босилеград, го
вори и телеграмата, която е пътувала от Босиле
град до Млекоминци 84 часа.

Смятам, че телеграмите се плащат скъпо, за 
да уведомят хората по най-бръз начин. ",1 

Дали някой, освен управата на пощата", тряб
ва да се погрижи за тия нередности?

| ва да се прокарва кана
лизацията. Вече е гото
ва асфалтовата настилка 
и се очаква работите да 
бъдат завършени до края 
на месец април. За сега 

; тук има неразрешени 
180 метра, които трябва 
да минат през частни дво 
рове за да се съедини ка
нализацията с главния ко 

^ лектор. Собствениците не

и по-

С. И.
„Братство", 16 август 1959 година зал от по-нататъшно след 

ствие. М. Я.

ИНСПЕКЦИОННИТЕ ОРГАНИ В БОСИЛЕГРАД ЗА РАБОТАТА НА ЧАСТНИТЕ МАГАЗИНИ И КАФЕНЕТА

Съществуват неправилности
работата на такива обек- бственпците на гостилнн- 
ти в обществения сектор, чарскпте обекти (10 слу- 

Без оглед на това посо- чая) не сключват договор 
и чените слабости и.пропус за работа с работниците 

ки, (има 11 от които 5 
ват, поне заради клиенти
те. А поебчват се повече, те обществени 
В търговските магазини
за хранително вкусови сто гостилиичарските обек- 
ки (има ги 11 от които 5 ти се употребява бакте- 
в селски центрове) и в го риологично развалено ме 
стилничарските обекти (6) со, а като виновник за 
на пример не се спазва това се посочва кланицата

Общинският инспектор по пазара, санитарният 
инспектор и инспекторът по труда предприемат мерки 
собствениците на гостилиичарските и търговски мага
зини да спазват необходимите законопредписания 
норми.

дкарниците и хлебопекар 
ниците и че всички част
ни обекти главно изпълня 
ват основните 
но-хигненични

санитар-
условия.сп, при което разбира се 

не заплащат необходими 
облага

ния. Установено е че в
В информацията се из

тъква,'че поради тези не
правилности собственици 
те на обектите и заетите 
в тях (сигурно е, че тези 
неправилности не се отна 
сят до всички) са предуп 
реждавани, наказвани от 
инспекторите ,от съдията 
за нарушения и че разва
лените стоки са отегляни

Не рядко на различни 
общински събрания, осо
бено от представители на 
Оборотно-търговската и

че инспекционните орга
ни (инспекторът по паза
ра, санитарният инспек
тор и инспекторът по тру 

услужна трудова орга- да) чрез редовно контро- 
низация „Босилеград”, се лиране са установили по- 
подчертава, че собствени- вечето неправилности в 
ците на ■ гостилиичарските работата на тези „самос- работното време. В търго в града. Дали наистина тя

вските магазини се прода винаги е виновна е въп- 
ват стоки за които те не 

тях
се оказват и гостилничар-

и търговски магазини в тоятелни занаятчии”. На 
общината са далече в по- 

■ завидно положение от тях
рос, понеже месото може 
да се развали и след на- 
бавката. Инак, инспекци
онните органи са конста-

истина ,в нея не се п0СО4
ва дали тези неправилно са регистрирани, в 

и че' с нелоялна конку- сти дават принос към не 
ренция им задават тежък 
икономически удар. В ед
на информация на Секре- Още повече ако

предвид, че в нея 
не се казва дали

от продажба. Въпрос е 
обаче колко тези мерки

всички тирали, че хранително-вк са били. ефикасни
же неправилности в рабо

ски услуги, а и в еднителоялната конкуренция 
(макар че се подразбира), и другите не на 

се има
поне-

усовите стоки в тези обе 
кти (освен месото) са год 
ни за употреба, че не

артикули са изтъкнати це 
■ ни. Работещите в тези об тата все още има.нищо

такива
тариата за управителни и 
общи работа към ОС в 
Босилеград се подчертава,, неправилност#,има и

саекти нередовно отиват на
забелязани слабости в ела В. Б.санитарни прегледи, а со-в
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_ УСКАТ ДИМИТРОВГРАД?

Има повече причини
Мина почти цял месед 9 г

от заседанието на секция 7'. лезопътна школа — 
та-за образование, култу г 1Лек°преработвателна - 
ра и физическа култура чес ’ ™010юмическо-комер 
при Общинската конфере гп~„ У’ тУРистическо- 
ниия на Социалистическия ^СЛЛЛН11чаРска - 7 
съюз в Димитровград във ‘Ак„ 'Н' 
връзка с „отлива" на у^е че в * В ' 
цици от дим1ггровградскио „„ Димитровград са има 
образователно? възпитат^- . “*Ве'ТР" специал 
лен център „Йосип Броз гава е % иапр') то
Тито , а разискванията по 
този Въпрос не стихват.
Наистина не е за

*

ЕДНО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В 
СУРДУЛИЦА ОГОРЧИ МЛАДЕЖТА

„Бунт“ на „кръчмарското“ 

поколениекива) — трябва да се ви
ди истинското положение 
и Да се набелязат мерки 
за преодоляване ма този 
проблем.

Във всеки 
трябва да 
да не се подбива високото 
реноме с което се ползва 
образователно - 
лиият център „Йосип Броз 
Тиго".

учени
На политическата сцена 

в Сурдулишка община ста 
на събитие без прецедент 
в по-новата история на та
зи община: младежкото

ние: в мазето на новопос-случай това троения хотел „Сърбия" 
бе открит младежки клуб. 
Но малко

предвид, се направи, за

по-късно в съ
щите помещения се все- 
ли" Центърът за култура, 
който (още по-късно) ста
на инвеститор на младеж 
ки дом, та по този начин 
да бъде разрешен най-ос
трият проблем на сурду- 
лишката младеж. Строе
жът на дома започна със 
завиден темп, но наскоро 
му се изпречи законът 
за забрана на нестопан
ските инвестиции. И сега, 
когато този закон загуби 
силата си, младите се на-

възпитаге ръководство 4 въстана 
тро, с темперамент, 
същ само на - младостта, 
срещу едно решение 
(народната, 
ска

ясно, че може би 
тук се крие причината за

ос-
при-

готмина
ване'фактът че 70% от свъ 
ршилите втори клас

на
социалистиче

през
учебната 1987/88 — не се

и самоуправителиа) 
власт! Срещу решението 
па Общинската скупщи 
на да бъде 
(официално:

записали в трети клас 
ди.\штровградския образо 
вателен център, а потърси 
ли училицда извън общи
ната.

Според сведения, 
сени в информация, коя
то са подготвили директо 
рът на Образователно-въз 
питателния център Милча 
Ценков и професионална
та сътрудничка Светлана 
Спасич, главната причина 
за отливанЗго на учащите 
се от Димитровград 
недостатъчния брой спели 
алносгл както и желание
то на младите да се отде
лят от родителите си. Ка 

причина те посочват 
също и недостатъчната ра 
бота върху професионална 
та насока на учащите се, 
като ведно се подчертава, 
че с основното училище 
„Моша Пияде" вече е ус
тановено тясно сътрудни
чество и занапред в про
фесионалната насока и из 
бора на професиите 
учащите се ще им се ока
зва по-голяма помощ

а Щй ®11 консервиран 
„защитен”) 

строещият се от по-дълго 
време Младежки дом. Пре 
дседателството на Общин 
ската конференция на Съ 
юза на младежта проби 
черупката на традицион
ната (очакваната, желател 
пата,

ШР-Р

изнс-

дяваха, че-е дошло време 
Младежкият дом да заме
сти кръчмите и да им 
стане истински дом, обаче 
бяха посипани със 
студен душ

В началото на март де
легатите на Общинската 
скупщина решиха Младе
жкият дом да бъде защи
тен, понеже няма средст
ва за по-нататъшно изгра
ждане (според най-нови 
преценки за довършаване 
на дома са нужни над 3,5 
милиарда динара). Това 
решение огорчи сурдулиш 
ката младеж и я „призо- 

' ва на бунт". В такава об
становка общинското мла 
дежко ръководство се оп
редели за известната спар 
танска „или с щита, или 
на него" и реши: или ще 
бъде анулирано решение
то на Общинската скуп
щина, или Председателст
вото на ОК на ССМ ще 
подаде колективна остав
ка, а ОК на ССМ ще от
тегли делегатите си от ОС 
и от ОК на ССТН! Страс
тите стихнаха едвам след 
състоялото се в понедел
ник разширено заседание 
па Председателството на 
ОК на ССМ, на което при 
съствуваха и „по-възраст- 
пите" общински ръководи 
тели. На заседанието е 
сформирана работна гру
па (Драган Ристйч, под
председател на ОС, Ран
гел Тошев, председател на 
ССТН, Иван Маринкович, 
председател на 
Любнша Станойкович, пре 
дседател на ОК на ССМ),

>
предварителната)

отливането на толкова го 
лям брой ученици. Преди 
годнна-две е правен опит 
и в Димитровград да се 
обезпечат гумарска и тек
стилна специалност капри 
мер, по за кратко време. 
ДА СЕ ИЗУЧИ ВЪПРОСА 

Това е едната страна 
на въпроса. Що се касае 
до другата 
ните критерии — това тря 
бва да се обсъди обстой
но и ако наистина несъ-

Нс може също да 
пренебрегне и фактът, че 
този център (по-рано 
миазия), е дал редица спе 
циалистм в разни области, 
а мнозина и днес мдваг 
ла изразят своята благо
дарност на отделни препо
даватели, дали им основ-

„политическа послуш- 
ност", решено да плати 
висока цена за бунтовни-

се

ги-
чсството си — да абдики
ра! Но можеше ли да се 
очаква по-ииаква (лишена 
от страсти) реакция на 
младежта, относно на ръ
ководството й> срещу ре
шение, което още повече 
я приковава на полити
ческата маргина от една, 
и все повече я набутва в 
обятнята на кръчмите и 
кръчмарския живот от 
друга страна? С „може
ше" обикновено отгова
рят ония (сили), които ви
наги и навсякъде прила
гат прочутия (и просло
вут) девиз: „Нс вълну
вай!"

За младежката органи
зация п Сурдулишка об
щина през последните две 
десетилетия не може да 
се каже „беше бездействе 
на”. Традиционните младе 
жки дейности и манифес
тации бяха па завидно ра 
впнщс, често пъти с ре
зултати пад средното мла
дежко равнище, а от вре
ме па време младежките 
ръководства внасяха в де
йността па организацията 
си пови съдър>каиня и 
методи. Добрите резулта
ти н новите съдържания 
н методи обаче не успяха 
да премахнат напрежение
то, което извираше от ра
зреза между субективни
те възможности па младе
жта п обективните усло
вия, при които действува
ше тя. Там, къдсто беше 
най-ч нелепа,
и с > пай-гол ям творчески

са

то
ни насоки и познания-

М. А.до различ-

ДИМИТРОВГРАД: БРИГА 
ДИРСКОТО ЛЯТО Е НА 
ПРАГАгласуваните критерии са 

причина за отлив на уче
ници — трябва ла сс даде 
отговор и на този въпрос, 
за да не остане място за 
догадки. Нс може да сс 

и отмине изказването на Ва 
лентии Петров, председа
тел на Акциониата конфе
ренция Съюза па 
алистическата младеж в 

възпита-

й тазн година 

в Словенияна

Дим I гг ров градски те м л 
адежн и девойки п тази 
година организирано що 
участвуват в две младеж 
км трудови акции — месг 
па и съюзна.

съдействие.
Къде са отишли 69 (от 

102) ученици, завършили 
клас в Димитрови-

соци-

втори
рад? В Пирот са отишли 
31, в Ниш — 11, в Бел* 
град 12, в Зайчар 6, и 
Скопие — 2 и така ната
тък. Ето и кои професии 

здравеопаз-
8, електротехника

Образователно
телния център, „че същес 
твува страх от някои пре- 
подаватели, и затова

други училища”. Ако 
такива, а и нро-

Именио, от трети ап
рил в Димитровград запо 
чва местната горапска мл 
адежка трудова акция по 
залесяване, в която ще из 
смат учцстие младите от 
трудовите организации н 
незаетите младежи ц де
войки. Два месеца по-къ 
спо, по-точно от 24 юни 
до 21 юли димитровград
ската бригада „Братство 
И единство" ще вземе уча 
стис и първата смяна от 
Съюзната трудова ак- 
ция „Словенско Гормцс 
89". Бригадата ще бмваку 

в Птуй, а ще копае ка 
папки за водопровод и 
уреждане трасета па пъти 
шта в околността па този 
словенски град. В акция- 
тц ще вземат участие 40 
бригадири, предимно сре 
дпошколпм.

бя
гат в 
има още 
тивоположии (а има иса залисали: 

нане
та-

ТАЗГОДИШНИТЕ

„Среши на селата*
маиопцс и Сувойница. 
ре ще 
спа И и
среща), а в неделя 
пс и Дугойница. 
март и 1 април ще 
•гоят срещи между 
„а и Кюрковица,

•април отново ще сс срсш, 
„ат Сувойшша и Долно I о 
маиопцс.

ЗАПОЧНАХА

Ут„Срещи 
на селата" в Сурдулишка 
община започнаха на М
март с културно-забавен
дуел между Алакинце и 
Мачкагица. На 18 март ес 
съревноваваха 
и Киевац, а на
състоа рсвашшсрс/ца
чкатица — Алакинце. 
Днес (на 24 март) започва 

тази, предим-

Тазгодипшите се съревновават 1хн 
Масурица (реванш 

Бипов-
ОСС иНа 31

сс със- 
Пожп- 

а на 2Масурица 
19 март сс 

Ма-

която ще изучи възмож
ността да бъде въведено 

еамооблага

ва

допълнително 
не от I"/», с помощта 
което да се обезпечат сре-

иапай-актнвна
паФинал ни ят 11рсглсд

селата" ще 
на 3 април.

летва .необходими за до
изграждането на 
кня дом в Сурдулица.

потенциал, в града, младе 
жта няма(нге) никакво по 

Сетне беше на
преко,дпо реше-

нов етап на
но културно-забавна

младежка

Младежка„Срещите 
се състои

И
мапи мещемпе.

мерено К. Г.предимно 
фестация с премервайена 

между Долно го-
А. Т.к. г.

силите СТРАНИЦА »
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*~кшипукга ^ & иък&ептбтз
НА ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРАВ ОРГАНИЗАЦИЯ 

В БОСИЛЕГРАД
НАША АНКЕ Т А

Състезание на певци 

- самодейци
Какво е мнението ви 

за „Братство“?
В Бос и л оградена общи

на самодейността пол у ча
на нови димензии, с кое
то продължава дългата и 
богата традиция ма ду
ховното творчество в об 
щй-ната. В тази насока 
Центърът за култура, пр
ез миналата седмица орга 
лизира състезание на пе
вци па народни лесни и 
свирене на изворни 
родни инструменти. Със
тезаваха се 15 души: пев
ци и инструменталисти.

В състезанието инстру
ментални изпълнители на 
духови инструменти (ка
вал, окарина), както- и на 
струнни инструменти (та 
мбури, кемане) най-успе 
шен
СА В, от село Райчиловци. 
Ведно, той спечели първа 
награда. Втората награда 
спечели певицата БОРКА 
ЙОВЧЕВА домакиня от 
село Горна Любата. Йов- 
чева спечели и специална 
награда на зрителите. На 
трето място се класира 
МИЛЕ РАНГЕЛОВ, също 
от село Горна Любота. И 
Спасов и. Рангелов свире
ха на кемане. Организато
рът на състезанието, а то 
ва бе пето поредно състе
зание и по всичко личи че 
ще прерасне в една ху
бава манифестация, на пъ 
рвокласираните три състе 
затели обезпечи съответ
на парична награда.

па вестника трябва да се съобразява 
и с мнението на читателската аудито
рни. редколегиита реши да направи ан
кета под делово заглавие „Какво е 
мнението ви за .Братство,". В този 
брой предаваме мненията за нашия по
стник па пенсионери, селскостопански 
производители, работници, младежи и 
интелектуалци от Босплеградска общм-

Компетентните органи и тела
съюз на трудовия

на
Социалистическия 
народ в Нишки и Южноморавскн ре
гион и в общините Босилеград, Димит
ровград, Бабушннца н Сурдулнна обсъ
диха или наскоро ще обсъдят отчета за 
осъществяване на програмната конце
пция на вестник „Братство" в 1988 го
дина и проектоконцепцнята на вестни
ка за
от факта, че редакторската политика

настоящата година. Изхождайки на-

напред вестникът трябва 
да станс демократична три 
буна за всички.

ВАСИЛ РАДЕНКОВ, хле 
бопекар от село Райчило- 
вцп: — Като редовен чи
тател на „Братство" свобо 
дпо мота да кажа, че 
вестникът е добър. Лично 
мисля, чс трябва да се 
предприемат съответни ме

МИЛКА ЧИПЕВА, учи
телка в пенсия от Босиле
град: — С вестника дру

още от първиягарувам 
му брой. От година на ю- 
дина е по-добър и всеоб- 

Смятам, че зана- С. Васевхватен. 
пред трябва по-голямо вни 
мание да се обърне на пра 
вописа. Още повече, че и

бе ВЛАДИМИР СПА-
За отбелязване е, че на 

състезанието, а ведно и 
на състезателите гости бя 
ха фолклорната група от 
село Райчиловци, които 
се представиха с подбрана 
програма от народни хора 
и драматичната секция 
на АКХД „Младост", коя
то се представи с хуморис 
тични точки и шеги, с ко 
ето вливаха на зрителите 
смях и веселение.

С други думи казано, съ 
стезанието бе твърде доб

днес както и досега, вест
никът е от голяма полза 
за овладяване на българ
ския книжовен език.

ВЕСЕЛИН СТОИЧКОВ, 
юрист, секретар на ТО 
„Босилеград": 
взето „Братство" изпълня
ва основната си функция 
и аз му давам положител
на ^оценка. Обхванати са 
почти всички области. Мб 
же би занапред трябва по 
вече да се пише за дейно
стта на трудовите колекти 
ви, за работника — произ 
водител и самоуправител. 
Според мене най-силна е 
последната му страница 
където е хуморът и сати
рата. Това, че отделни ли

Общо де постигнато с нови руб
рики,. каквито са: съвети 
на агронома, юриста, ле
каря, филми през седми
цата и пр.

СТАМЕН АРСЕНКОВ, се ' 
лскостопански производи 
тел от село Бресница: —
Повече да се пише за сел 
ския живот, за постижени 
ята в местните общности.
Считам, че има какво да рки вестникът да излиза 
се пише. Не е лошо от два пъ^и седмично. .Смя-

ре организирано и занап- 
такива и подобниред, с

програми Центърът за 
култура трябва да настъп 
ва и в районните центро-

М. Я.ве.
време на време да има и там че това вече е реална 
съвети на юриста, агроно потребност. ПО СЛУЧАЙ 600-ГОДИШНИНАТА ОТ КОСОВСКАТА 

БИТКАВЛАДИМИР НИКОЛОВ,ца се разпознават е и це- ма или лекаря- 
лта на критика — да ра- НОРКА ГЕОРГИЕВА, до ученик от Образователния 
зобличават отрицателните макиня от Босилеград: — център: — Ако повече пи 
прояви на отделни лица и Харесва ми, че има от вси шеше за спорта, за живо- 
лошото в действителност- чко по малко. И за села, - та, дейността, и проблеми

„Косовскн бой" в Сурдулица, 
Ьожнца ■ Клисураколективи. 1 те на младежта, вестни

кът щеше дак бьде по- 
добър, следователно и по-

та. и за трудови 
КРУМ МИЛАНОВ, мага- Мисля, че трябва по-ре- 

зионер в село Дукат: —
Вестникът задоволява ос
новните критерии. Трябва 
да бъде по-критичен и от
кровен. Разбира се, крити- що. Занапред би трябвало 
ката .трябва да бъде аргу- да се намери място и за

отделни съвети, преди вси 
чко съвети за домакинята

Драматично—сценичното изпълнение на артисти 
от Народния театър в Ниш бе видяно от 1600 ученика 
на двете сурдулншки основни училища и от 150 уче
ника, граждани и граничари от божишкия и клисур- 
ския терен

На 16 и 17 март в Сурду В> тези две крайгранични 
лишка община гостуваха 
артисти на Народния те
атър от Ниш, които се 
представиха с драматично от 150 ученика, граждани

шителио да се разоблича- 
отрицателии четен.

МИШО МЛАДЕНОВИЧ,

■ ММ—I
ват всички 
явления, без разлика за 
кого става дума. И още не

села представлението на 
артистите от нишкия На 
роден театър бе видяно

ментирана.
АСЕН ИВАНОВ, пенси

онер от село Извор: — 
„Мисля, че повече трябва 
да' се пише за постижени
ята в местните общности, 
за селскостопанските: про
изводители й изобщо

Н

1и съвети на лекаря-
ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ, ле

кар в Здравния дом в Бо
силеград: — В сравнение 
с предходните години се 
вижда напредък. Обхвана 

области. От-

и граничари.
Организирайки това го 

но на 600-годишнината от стуване на Народния те 
Косовската битка. На 16 атър от Ниш, Центърът 

в залата на Народ- за култура в Сурдулица 
нишки- се включи в ознаменува-

-сценичното изпълнение 
„Косовскн бой”, посеете

- • «V

за март
ния университет 
те артисти дадоха преде- нето на юбилея на прочу 
тавление за около 1600 уч тата Косовска битка, коя 
еника от основните учи- то е и остава да бъде ед- 
лища „Вук Караджич” и но от най-големите съби- 
„Йован Йованович — тия в историята на сръб

ския народ и изобщо 
историята на южните ела

развитието на селското ст ти са всички 
опанство, а не като досе- делно ми харесва, че се 
га да доминират Информа .дава кратък преглед 
ции от заседания на раз- жни събития от страната 
лични форуми. и света. Това и занапред,

РАДЕ ЙОРДАНОВ, мла- трябва да се прави. Мис- ученик о^ _
деж от село Горна Люба- ля, че трябва още по■сме спорта, за Змай” в Сурдулица, а на
та: - Занапред трябва да ло да се разобличават цо иа млРадите, следващ„я ден същото
се изнамират нови начини сителите на р Д Р Р кулТур„о-забавния жи- представление бе изпъл-
за афирмация на вестни- дателни явления и това с м я. нен0 в Божица и Клисура,
ка. Мисля, че това ще бъ- пълно име и презиме. За- вот.

ехна ва

основното учи- 
Ма-

в

ВЯНИ.
К. Г.
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МЕЖДУОБЩИНСКА ФУ 
ТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРА 
Ня ГРУПА „ЮГ”

В ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА В БОСИЛЕГРАДфизическа култура (С Първа (и постоянна) 

помощ в неволяГоститеРЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - НИШ

Трудно до победата не
„Асен Балкански" — „Единство” (Б. дойдоха Полагат се усилия, макар и с по-малка помощ, 

всички които са без средства за живот да получават 
социални принадлежности

паланка) 2:0 (0:0)
Димитровград, 19 март 1989. 

„Парк”. Теренът тревист, Спортният център
около 1 000 души. Голмайстори™ з^Хиисто’ 3рИТЛ^и —

(две), Предраг Костов „ Зоран Стефанов („А. Балкан- 
ски ) и Зоран Димитриевич („Единство”).

,А. Балкански”: Милко 
Соколов 7, Тошко Соко
лов 7, Тоша Рангелов 
Милован Тодорович 7, Зо
ран Стефанов 6, Саша Кру 
мов 6 (Предраг Костов 6),
Александър Станков 7, Си 
ниша Димитров 6, Нови
на Костов 7, Николай Ми
ланов 6 (Ядран Христов),
Зоран Христов 8.

„Единство”:

В първия кръг от про
летния полусезон на таз
годишното футболно пър 
венство в МФД Враня — 
група „Юг” в неделя на 
19 март трябваше в Боси 
леград да гостува футбол 
пият отбор „Ратар” от Ра 
тайе — Враня-

Гостите обаче не дойдо 
ха и срещата как ще бъ
де регистрирана на компе 
тентните на ФК „Младо
ст” от Босилеград засега 
незнаят. Сигурно е, ако 
неидваието на футболис 
тнте от Ратае не оправ
даят, срещата ще бъде ре 
гистрирана със служебен 
резултат 3:0 за босилегра 
дския отбор.

Как с ограничени сред
ства да се помогне на все 
повече увеличаващото се 
число социално застраше
ни лица в общината е цен 
трален въпрос пред Цен
търа за социална работа в 
Босилеград и през 
дина. Покрай тази катего
рия хора, които поражда 
икономическата 
старческите домакинства, 
недостатъчната грижа на 
синовете и дъщерите яси- 
веещи във вътрешността 
за останалите родители на 
село и инвалидните лица, 
в задължение на Центъра 
са алкохолиците, оказва
нето на помощ на родите 
ли които имат особени 
трудности във възпитание 
то на децата си, защитата 
на деца без родители, ока
зването на помощ на раз
клатени бракове и пр. Вси 
чки тези и други случаи 
от компетенцид на Цен
търа са действително твър 
де сложни, повечето от 
които изискват и значи
телни материални сред
ства.

година ще разполага с 
246 милиона динара. Пред 
назначените средства за 
социална помощ ще се 
увеличат със. 151 на сто. 
Това обаче увеличение не 
ще зарадва много получа
ващите тази помощ в не
воля; първо, поради ин
флацията и второ, поради 
относително низката соци 
ална помощ. Постоянната 
социална помощ тук въз
лиза 50 на сто от загаран- 
тирания личен доход в 
общината, който се утвър 
ждава след всеко триме
сечие и понастоящем тя 
възлиза (най-низката) 60 
хиляди динара. Еднократ
ната помощ може да се 
получава повече пъти през 
годината 
дина тази помощ получа
ваха 26 души — но съща
та не може да възлезне 
повече от стойността на 
две постоянни помощи.

те на „Асен 
постигнаха превъзходство 
в резултат на което и бя
ха отбелязани два гола, 
които даде Зоран Хрис
тов. Така димитровградча 
ни спечелиха първите две 
точки.

Балкански”

6,
тази го-

криза,

Във втория кръг „Асен 
Балкански” гостува 
„Младост” от с. Габровац 
край Ниш. Младежкият

на
Небойша 

Митич 6, Деян Райкович 
6, Душан Бекаревич 7, Го- състав на „А. Балкански

в събота на 25 март ще 
играе с „Единство” от Пи-ран Живич 7, Ивица Ва- 

сич 6, Горан Личич 6, Вла 
димир Михайлович 6, Бо- 
бан Пешич 7, Горан Мн- 
тич 6, Драган Мияилович

рот.
М. Я.Д. Ставров

И трета победа в 

Юго-купата
7, Зоран Дурмишевич 7.

В първия кръг на про
летния Дял на футболно
то първенство в Регионал
на дивизия Ниш „Единс
тво” гостува на „Асен Ба
лкански” в Димитровград. 
Димитровградчани 
по-добри и се наложиха с 

над отбора от Бела

миналата го-

„Партизан” (Желюша) — „Победа” (Държина) 4:0 (2:0)

Димитровград, 19 март 1989 година. Спортният ЦВ- 
нтър „Парк”. Теренът тревист, зрители — 200 души, 
времето слънчево. Голмайстори: Зоран Тошев, три 
ла, Кръста Кръстев — един. Съдията Вукашин Митич 
от Пирот --  добър.

„Партизан”: С. Стойчев,
Р. Иванов, И. Чирич, Т.
Марков, Д. Величков,
Иванов, 3. Тошев, Г. Или-

Понастоящем работни
ците в Центъра вършат 
пописване на старческите 
ство с местните общпос- 
домакинства в общината 
и се очаква тази сложна 
работа наскоро да ...прик
лючи. Тук подчертават, че 
занапред ще се установя
ва по-голямо сътрудниче
ство с местните общнос
ти, които имат твърде зна 
чителна роля при утвър
ждаването дали па няко
го трябва да се оказва 
социална помощ. При то
ва целта е социалната по
мощ, макар и в по-малък 
износ, да получават всич
ки на които тя наистина 
е необходима.

бяха

2:0 го-
През миналата 

за различни видове соци
ална- помощ са изразход
вани над 82 милиона ди
нара. Най-голяма част от 
тях — към 66 милиона са 
заплатени на 130 души, по

годинапаланка.
В първото полувреме и 

двата отбора играха вни
мателно и с доза на боя
зън, така че не бяха от
белязани голове.

Във второто футболисти

ев, 3. Зарков, К. Кръстев, 
Д. Петров.

„Победа”: С. Пантич, С. 
Потич, В. Маловац, М. Кра 
сич, С. Тошич, С. Дойчи- 
пович, Д. Иваничевич, С. 
Красич, Й- Живкович, С. 
Младенович- и М. Антич.

В третия кръг на борба 
та за Купата па територи
ята на футболна дивизия 
Пирот, „Партизан” от се
ло Желюша край Димит
ровград надигра и висо
ко порази отбора па „По
беда” от с. Държина.

Ма този мач се открои 
с играта си Зоран Тошев. 
Той между другото отбел- 
яза и три гола. С победа
та си над „Победа” — 
жел-юшапи се наредиха ср 
ед четирите пай^обри от 
бори от Пиротска, Днмпт 
ронградска и Бабушииш- 
ка общини. Срещата в то
па състезание ще продъ
лжат към средата на ап
рил.

С.

лучаващи постоянна соци 
ална помощ, над 8 милио
на за школуване и живот 
на деца, сместени в семей 
ства или специални учили
ща, 7,7 милиона за детски 
добавъчни на 15 застраше 

а над 652 хиля-

В ОБЕКТИВА НА ФОТО АПАРАТА

Контейнерът (не) е огнище
ми лица, 
ди динара за еднократна 
парична помощ.

финансовия 
план, Центърът през тази

Според В. Б.

На 1 април 1989 година се навръшват 3 тъжни и 
болни години, откакто ни напусна завинаги 
обичен син и брат

нашия

Тодор Колев 

-Кораннего жина жар.сине в 
кто и 
над един

снимка- 
на улица

Контейнерът на да е, Тя е запалила 
милион динара,та сс намира 

„Маршал Тито” между сг
радите № ^7 и 39 в 1 и 
мйтровград, близо до 
киното”). Някоя домаки- 

е бързала,

от Димитровград
На този ден ще посетим 

вечния му дом и ще 
жнм цветя- 

Вечно
Милко, майка Любимка, бр
ат Драган и множество род
нини, близки н познати.

Инак н неделя на 26 
март започва пролетния 
дял на първенството и I 
общинска футболна диви
зия — Пирот. В Димитров 
град наново ще играят от 
борите ма „Партизан” и 
„Победа”.

днес струва един 
, до- ^ Iковкото

контейнер. А доскоро
Ояха' контейпери- 

би и днес, 
съседка говори, 

не води

„Га-
ПОЛО-като не 

те може па
бащаПя вероятно онечаленн:кафе при 

че „Комуналац
за боклука и

имала” време 
от печка 

изсипе л

щом „не е 
да угаси жарта чис-сметка

тотата па града.та преди да я 
контейнера, 
считала, че той с 
огнище и трябва Да

Или пък с
селско

(до)
Д. с.А. Т.

I
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А* сатиГ>а * забава т,___
ХУМОРЕСКА г ОРА 1

Гората е биологическо-географско по
нятие, означаващо общност на растител
ни организми, на което дърветата дават 
основна характеристика. Покрай дърве
тата, съставна част на всяка гора са: ра- 

лЗЛйчни треви, цветя, гъби, мъх и други 
растения, след това потоци, камъни, вле
чуги, птици и под. Съществуват разни 
формации и видове гори: тропични, суб
тропични, континентални, тундрн, след то
ва иглолистни, зимзеленн, лнстонадпн, или 
пък букови, елхови, храстови и т. н. Оба
че независимо от това за каква гора ста
ва дума, обща характеристика на всяка 
гора е нейната тайнственост, непроходи
мост, недостатъчна осветеност и вековен 
хлад.

зпли някои свои основни особености, ка
то например: и обществените гори са сту
дени, недостатъчно осветени и тайнстве
ни, и обществените гори крият в себе си 
опасност II неизвестност — и в тези гори 
човек-лесно може да се заблуди и да па- 
страда, н в „изкуствените" гори се кри
ят диви животни, между които има и 
кръвожадни, след това лешояди, стръв
ници, отровни влечуги, сладконойлм пти
ци н т. н. Вярва се, че в тези гори могат 
да се срещнат различни призраци, вам
пири, таласъми, па и но някоя самовила; 
н в „обществените гори" духат различни 
ветрове, сблъскват се, чупят стъбла и 
плашат своите жители. Както и природ
ните, така п „обществените" гори, наблю
давани отстрани изглеждат като рай, пъл
ни с песни, вегетация, живот, а вътре 
пълни с грозотии п страх. И в „обществе
ните" гори най-спгурнп са царете п па 
тях най-близки по сила, а пай-застра»не
ин са птичките п малките...

Случва се понякога в горите да' из
бухне пожар. Причината за пожара е чо
век или гръм, рядко и слънцето. Пожа
рите обикновено са големи и дълготрай
ни. Пожарите, разбира се, са възможни 
и в природните, и в „изкуствените" гори. 
В тях най-миого страдат най-слабите час
ти, и то дървото и хартията, докато жи
вотните обикновено почувствуват мири
са на пожара и избягат. Разбира се, пър
во избягат царете и други величия, тога
ва бързомогите и накрая влечугите. Ако 
някой настрада, най-често това са влечу
гите и'останалите слаби и малки. Докол; 
кото се касае за птиците — .те и без това 
високо летят и винаги са сигурни.

Моя Цвета
Е, мо] побратиме! Меие }е оженил мо] 

деда. ./а сам тъг бил овчар, на ло]ату, у пла- 
нину. Сечам се... Овце мърту у ладовину,

ТиНем чу: од\и лежим и гледам у небо. 
рид ме ока номлад брат: „О, батеее! Ми те 
ожешГмооо!" .)а си помисли': „Ко]а ли ]е?

сам мо]у Цвсту нрви пут видел на 
свадбу. Погледа' ^у. Не а}Ье. Ома се усмину 
комто мене. ./а оцени': добра че да ми буде! 
Тека си ]е и било. И дън-дъиъс она мене 
Вошту)е. Ете: кад ме боли кретегина, 
нагре]е циглу и припьита }у уз мо]е слаби- 
пе. Пази ме както што си мо]а мати пазеше

она
Човекът инак отдавна е забелязал 

значението на горите и е успял да ги из
ползва за своите нужди. Така благодаре
ние на горите си е направил къщи 
покъщнина, разбира се мостове, различ
ни алатки и оръдия за труд... Подразби
ра се, че гората е основен извор на чист 
въздух, след това основен източник на 
отопление и т. н. Все пак най-голямото 
човешко изобретение е, че е успял от 
природните гори да създаде хартпя и 
книгата и така от себе си да създаде вн- 
сокоцивилизовано живо същество. Мо
ментът, когато от дървото човек е напра
вил хартия може да се вземе за най-голе- 
мия прелом в историята на обществото 
изобщо.

Благодарение на това епохално изо
бретение човекът превръща буковата, бо
ровата и други гори в книги, списания, 
вестници, наръчници, закони, споразуме
ния, договори, резолюции, заключения, 
решения, правилници, препоръки, наред
би, уредби, след това гора от тъжби, при
съди, жалби, гора хартиени монети, чеко
ве, вирмани, менителници. С други думи, 
човекът е успял природните гори полека 
да превърне в „обществени" гори, чийто 
брой, както се вижда, далеч повече от 
природния, а формациите и видовете да
леч по-богати.

И покрай огромните промени, наста
нали при трансформацията на природни
те в „обществени", относно „изкуствени” 

- гори, горите и в този нов облик са запа-

мо.)сга башту.
Али, бивало ]с и да ме посмети. Жена 

проста, неписмена, па не може да зна]е ка
кво све Ьаволине има но свет. Дабоме!

Први пут, памтим, посмеши се кад у 
наше село беше дошъл биоскоп. Народ се 
збрал па сред селсХ На задружни зид поче
ше да се претвара]у слиЬе. Тийем излезе 
воз, па право на нас! А мо]а Цвета кад си 
окну: „Леле, Тодоре, згази ни!" Па кад си 
кужну беж! Младшьа се увиску]е, а мене 
живи срамови изедоше.

Биле су ]ош ньо]не поемеше, а послеггьа 
]е ова]а:

До]де наредба да се овце докара] у на 
мркагье при марвен>ака, на сред село. Добро. 
Потерамо ]а и Цвета овце. Она и' мами: 
„Търс, търс! 1ела ми, дела!" 1а и' терам: 
„Ръд, Калушо! Ръд, Белушо!" Како стиго’мо - 
на сред село. Цвета поче да врта овцете! 
1а се задзвери': ,

— Кво ти де, мори? Што врташ овцете?”
А она:

На пепелищата на някогашните гори 
след известно време изникват нови гори, 
много по-буйни и по-гъсти от предишни
те, понеже пепелта от предишните служи 
като храна, относно тор. И новата гора, 
без оглед откъде е нейното семе е доне
съл вятърът и без оглед колко е чисто 
потеклото му, с времето получава особе
ностите на своите предшественици, отно
сно други гори.

— Море, Тошо, нам требу саглам даган- 
ци, а овида марвегьак — погледад! — йелав 
п малечък ко тупан!

Жене се йнкоте, мужи се ребечу, а да 
подокну':

— Бегад, Цвето, дома, кад неси за у на
род!

Адд у здрав] е!
Тодор ЛужннчНи

Симеон КОСТОВ
Кво да ти кажем: у наш край кажу: 

„Дълга коса >— кратка памет!" Ама немой 
све на женете да притурамо. я знам йедно- 
га оди Драговнту. Качил се на коня — та у 
Цариброд. Успут настигал другога — кой си 
йел лебъц и сиренце. Бил -добродушан чо
век, па га поканил да йедну, а он му одвър- 
нул:(- гой а нр галъм]- - по*. ~тч ТР‘ /дера'? 

г<■де(Ч~и,гт^<-хъпмм отр,е - 
, ля кшй " — А байе, нечу, я йедо од коня!

Демек тия що си ишъл пеш1 йел од но-
Ье!

Та нали видиш: свегде има теквия. Ти 
си гледай Цвету оти сигурно и она има кво 
да каже за тебе. Друг пут ка ти дойдем 
иагоейе че ни оставиш замалко, па она 
ми каже све.

/а (■% .

че

А със здравйе:
МанчаII
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