
БрятстНо С указ На президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
гдинство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството 
нашите народи и народности

НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ 3*
между

ГОДИНА XXIX ф БРОЙ 1396
• 7 АПРИЛ 1989 Г. • ЦЕНА 500 ДИН.

С™Н°ВИЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
НА 1^ЮК. , НА ЦК

е броя:До края ка годината 

ще се състои 

конгрес на СЮК

Годишно събрание на 
- ОО НА СУБНОР в Ба- 

бушница

НЕПРИМИРИМОСТ 
НА БОЙЦИТЕ

стр. 4

Няколко синдикални 
организации в Босилег 
рад все още не дават 
на ОСС 60 на сто от 
членския внос

Предстоящият конгрес на Съюза на югославски
те комунисти ще се състои до края на годината, а 
основната му тема е: „Обществените реформи и 
ролята на Съюза на комунистите”. Преди конгреса 

. на СЮК ще се състоят конгреси на СК в републи
ките и конференции на СК в покрайнините, както 
и конференция на СК в Югославската народна 
армия-

■

Иляз Рамайлн докладва на ПК на СК в Косово

ВОЛОНТЕРСКИТЕ 
ДОБАВЪЧНИ (НЕ) 
СА ПРИЧИНА

СТАНОВИЩА И ОЦЕНКИ НА ПК НА СК В КОСОВО 
ЗА НОЕМВРИЙСКИТЕ, ФЕВРУАРСКИТЕ И МАРТОВ- 
СКИТЕ СЪБИТИЯ В ПОКРАЙНИНАТА
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Това са основните становища на Председателст

вото на Централния комитет на СЮК. Председател- Опасен съюз на 

бюрокрацията с 

национал 

— сепаратистите

МИНАЛОГОДИШНИ 
РАВНОСМЕТКИ НА 
СТОПАНСТВОТО В

ството не изгради становище във връзка с харак
тера на предстоящия конгрес, относно не разреши 
дилемата редовен или извънреден ще бъде конгре
сът. Тази дилема ще бъде разрешена на пленум на 
Централния комитет на СЮК, който ще се състои 
на 14 април.

Председателството на ЦК на СЮК предложи Ко
митет по подготовка на конгреса от 63 члена, сред 
които са и всички членове на Председателството на 
ЦК на СЮК и на комисиите за отчет и за измене
ния и допълнения в Устава на СЮК. Според пред
ложение на Председателството избирането на деле
гати за предстоящия конгрес на СЮК ще 
въз основа на критериите за XIII конгрес на СЮК.

БАБУШНИШКА И 
СУРДУЛИШКА ОБЩИ
НИ
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Из дейността на мест
ната общност в Долна 
Любата

станс ЛЕСНО НАМИРАТ 
СЪВМЕСТНИ РЕШЕ
НИЯ

Мартовските събития не са междунационално стъл-
албанскнтекновенпе. Те са въоръжено нападение на

националисти и сепаратисти на легалните органи 
югославската държава — изтъкна Иляз Рамайлн, член 
на Председателството на ПК на СК в Косово

наИЗБРАН Е БЪДЕЩИЯТ „ЕДНОГОДИШЕН ШЕФ" 
НА ЮГОСЛАВИЯ
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4?* Димитровград

ПОЖАРИ, ПОЖАРИ...
стр. 8Д-р Янез 

Дърновшек
Покрайпнпскнят коми

тет па Съюза на комунис
тите н Косово па заседа
ние, състояло сс през ми
налата седмица, едииодуш 
по оцени, че ноемврийски 
те демонстрации п февру
арските стачки па албан
ците в Косово разкриха 
опасния съюз между бю
рокрацията п албанския 
национализъм. Те са има
ли за цел да осуетят кон
ституционните промени в 
СР Сърбия, да по позво
лят па СР Сърбия да вър
ши държавните см функ
ции на цялата си терито
рия, да се противопоста
вят открито па политика
та па СЮК, да осуетят по 
следовател I тта 
I юл птичсска дифсрс] щиа-1 
ция и утвърждаването па 
индивидуална 
пост за непровеждпието 
на политиката на СЮК п 
да ис допуснат кадрово 
обновление на органите 
па СК в Косово.

Мартовските
— каза докладчикът Иляз 
Рамайлн, член на Предсе
дателството ма ЦК на СК
— са най-тежки, понеже 
албанските националисти

н сепаратисти излезоха на 
открита сцена с цел да 
дестабилизират Югосла- 
вия, да застрашат нейния 
териториален ннтегрптет, 
конституционен строй и 
обществена система. Те
зи събития не са между- 
ианиопално стълкновение. 
Те са въоръжено стълкно 
пенис на албанските маци 
опалпетн и сепаратисти 
с легалните органи на юго 
елинската държава.

\

Беседа с председателя 
на АК на ССМ в Обра
зователния център в Ди 
мнтровград

СЪГЛАСУВАНА АКТИ 
ВНОСТ

щ [ф

Когато новото Пре- 
СФРЮдседателство на 

ВСТ7,Г1И в дължпост (на
15 май I989 година), не- 

СР Сло-
стр. 9

говият член от 
вения Ще бт*Де най-мла- 
Тият югославски „пре- Заседание на Програм 

Ш1Я съвет при Центъра 
за култура в Димитров 
град.

Покрайпнпскнят коми 
тст па СК п Косово еди
нодушно изключи от СЮК 
Лаем Власи, Екрбм Арн- 
(|>п и Ейуп Гашн. Повднг- 

с инициатива Алп

зидент” избори, които се състояха 
словенци

тази ренуб- 
па СФРЮ

На непосредствените
1 милион и 285 хиляди

в неделя около 
(87 48 на сто от пълнолетните
лика) гласуваха ™ Д еж™-  ш до.
от СР Словения, ол Янез мм , х 56 17 а

подучи

жители па
НЕОБХОДИМИ СА 
ПРОМЕНИпата

10стр.Шабаин да бъде изключен 
от ЦК на СЮК, Саднк 
Садпку да бъде освободен 
от състава на ЦК на СК 
в Сърбия, а 
организация на СК,в коя- 

Решнт Рамада-

идейно-
ктор на
за Марко Були, 63-годишсп 1ПтсяапИа 
41 17 но сто избиратели. Така 101 ослания

„президент”, понеже в първата шди- 
повото Председателство на СФ1 Ю

зад югославското ,^/щота'ком-
на С1 Словения. страни п Белград, м-р
»рИ^Ж'и нр/дседателствуващ 
необвързаното движение. |ш ЮГ0СЛавската

Бъдещият "едн"™; ,иНа „ Целс. Понастоящем 
държава е роден 1750 год Словения п Съвета
е делегат на Скупщинатана ГР 
на републиките и покрайпинр ик_
СФРЮ. Служи си с четири светошн

Г^ДСиаБЪДГЛРИТГ
В ЮГОСЛАВИЯотгоиор-

най-младия си 
на от мандата на

първичната

то членува 
ни е предложено да нз- 

ОЮК този свойключ и от 
член. Приети са оставки
те на Катюша Яшари, Во 
ислап Занч и Джумрет Се 
лмапи па поста членове на

па
събития

ПКПредседателството на 
па СК в Косово.

из



I ПО СВЕТА НАС ||И Н

А Т К ОЮГОСЛАВСКО-ГВИНЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО Н А К Г»
ЛОНЧАР Н ТРАОРЕ ОБМЕНИХА МНЕНИЯ ин-де до „пола еънетска 

териенция" и Афганистан.
Б РЮК.С ЕЛ: Изггьл ните- 

лпияг отбор на Европей 
оиовсс- 

тази година

МОСКВА: Съветският во 
дач Михаил Горбачов на
прави приятелско и офи
циално тридневно посе
щение (от понеделник до 
сряда) в Куба, където с 
кубинския , председател 
Фидел Кастро води раз
говори във връзка с ня
колко въпроси. ’ Потвър
ден е тезисът за правото 
па всяка страна в „соци 
алпстическата общност" 
да върви но „собствен 
път”.

Горбачов в сряда зами 
па ма посещение във Ве
ликобритания.

БЕЛГРАД: Преди няко 
лко дни Съюзният секре
тариат на външните ра
боти отправи енергичен 
протест до посланика па 
Кралството на Бел ги я по 
случаи извършеното на
падение на 27 срещу 28 
март върху представител
ството на Туристическия 
съюз па Югославия в Брю 
ксел.

ИСТАМБУЛ: Представи 
тели на туристическите ор 
ганизации от СР Сърбия 
на 3 т.м. за трети пореден 
път в Истамбул обмениха 
мнения с турски колеги 
за укрепване па сътруд
ничеството, особено за въ 
зможностите турски гра
ждани да бъдат на почив 
ка в бани в СР Сърбия, 
за деловата кооперация и 
за съвместните капиталов 
ложения-

Стопанското сътрудничество не съответствала 
отличните цолнтическн отношения

По време на тридневно- канска

на чертано че Гвиися ще но- 
• ложи уснлДя да ги върне 

страна' „Енерго- възможно по-рано. Пред
стоящата среща ма необ
вързаните в Белград също 
така бе една от темите за 
които двамата шефове па 

обмениха

общностската
тил, че през 
във фонда за трудоустроя 

2,5 милиона рабо 
вложи към 4 

В 12-те

то посещение в нашата проект", също така же- 
страна Жан Траоре, шеф 
на гвинсйската днплома-

лае да получи някои но
ви работи (през миналата. 

ция и нашият съюзен се- година стокообмена меж- 
кретар на външните рабо ду двете страни възлезе 
ти Будймир Лончар под- ' само 28 нмлнопа долара

вале на
тнини ще
милиарда долара.

тази общност 
15,6 милиона без

дипломациите
мнения-

членки на 
сега има 
работни. Счита се, че най- 
гол яма част от тези сред 
ства ще бълат дадени 
Великобритания и Исла-

чертаха, че съществуват и незначителна ш шестици 
възможности за укрепва- опна активност. па тази 
не на инвестиционното съ белградска организация), 
трудннчество, стокообме- за които вече се водят 
на и останалите4 видове преговори. По време, ца 

отдоше- министерския диалог бе 
посочено възможното ан- 

В това отношение бе из гажпрапе и на други юго- 
заинтересовано- славски организации в ра 

стта на смедеревскпя ме- звойпнте цроекти на Гви- 
талургичен комбинат (с нея- 
гвинейски и други парт
ньори) Да участвува в от
криването на една мина 
за желязо в тази афри-

ДПЕЛ НА „ГРУПАТА 24" 
РАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ на

Опасна
длъжнишка

криза

ПИЯ.
икономичееш! 

- над. УНГАРИЯ

ВЪЗОБНОВЕНА 
РАБОТАТА НА 

УНГАРСКАТА 
ПАРТИЯ НА 

НЕЗАВИСИМОСТ

тъкната

ЕВ разговорите бе обсъ
ден и въпроса за финан
сови гвинейскп дългове 
към Югославия. Бе под

групата 24" развиващи 
се страни на заседание в 

■ понеделник във Вашинг
тон оцени, че кризата на 
дълговете в света е дости
гнала критична точка, че 
отгшащапсто на дълговете 
и по-нататък „остава висо
ко п пенздържаемо” и че 
трансфера на средствата 
от развиващите се в раз
витите страни е главната 
пречка за развитие на не
достатъчно 

„Групата 24" всред които 
е и Югославия призва по 
верителцте да покажат по 
вече добра воля И да ус
тановят по-голямо равно
правие в решаването на 

с цел развива
щите се страни ще могат 
да ползуват възможности 
за намаляване на дългове
те. Все още не е известно 
дали този апел ще 
приет или не.

ДЕЛЕГАЦИЯ НА СЮК В ДЕЛХИ

„Кръгла маса" 

за необвързаността
Унгарската партия 

независимост възобнови 
действуването си с убеж
дение, че този път ще ос 
тане дълго на политичес 
ката сцена в тази страна. 
На учредителната скуп
щина, която е проведена 
преди няколко дни е под
чертано, че се касае за

на

ЦК наПредседателят на Председателството на 
СЮК Стнпе Шувар води разговор с Раджив Ганди и с 
индийския председател Венкатараман

Югославската партийна тия (И) Раджив Ганди на 
3 т.м. в Делхи откриха

развитите.
делегация начело с пред- народна и гражданска па 

която в бъдещатаПредседател- югославско-индийска „кръ 
гла маса”, посветена

седателя на 
ството на ЦК на СЮК д-р ртия,

повечепартийна 
в Унгария ще поеме род

на системаСтипе Шувар в понедел- предизвикателствата пред 
които Се намира движениник пристигна на тридне- 

посетттение в Индия.
Посрещна я генералният
секретар на Конгресната даде принос в подготовки 
партия (И) Гулям Азад с те за -Белградската среща 

високи партийни

ята на опозиция- 
Партията, както изтък

нал един от ръководите
лите й ще се застъпва за 
най-чист облик на демок 
рация, За безкласово об
щество и за трайна неут
ралност на Унгария-

ето ма необвързаните стра
„Кръглата маса” ще дълговетевно

ни. Премиер
ът на временното правите 
лство на афганистански
те муджахедини Абадур 

бъде Расул Сайфър изразил бо 
язъп, че би могло да дой

ИСЛАМБАД:

гр\ша 
функционери.

Д-р Шувар и председа
телят на Конгресната пар

на необвързаните, 
ще се проведе през сеп
тември.

която

*
КОНЦЕПТопределена монолптно- 

Тя безспорно е могла да бъде приета 
най-широко, все докато обществото не

и СК като водеща сила. 
въпроса за преразглеждане

сме изграждали наАКТУАЛНА ТЕМА Според мнението на д-р Милорад Божичст. за- не прети опаснот от политически плурали
зъм, който ще се застъпва за федеративна, 
единна, социалистическа, необвързана Юго 

на целокупната политическа ситуация и славил. Най-новият Съюз в Словения вече 
структурите на обществото. Исковете за не е плурализъм, това е нов концепт за ус- 
политически плурализъм тълкувам като ре Тр0йство на страната (застъпване за конфе- 
акция. срещу иеефикасиостта ма съществу дерация’,

и СК. Търсят се, пат- „своя” войска). Очевидно, касае се за изли- 
които някои най- заНе от концепта на плурализма, който би 

трябва могли и би трябвали да развиваме в ^амки- 
развитието на наше- Де на системата.

Политическият ---- --------------------------

ПОЛИТИЧЕСКИ 
ПЛУРАЛИЗЪМ (III)

падна в криза, па 
Това открива

Политически плурализъм — да или 
не? На този въпрос търсят 
почти във всички социалистически стра 
ни. В Югославия това е една от най- 
актуалните теми днес.

Неотдавна по въпроса се 
в „Народне
обществено-политически

Ниш. Предаваме техните изказвания.

отстъпване от самоуправлението,отговори
ващите институции 
рапват други решения, от 
новите излизат от рамките 
да бъдат стълбове на

които
изказаха то общество и- системата, 

плурализъм е положителна тенденция,
конкуренция между идеи, чески плурализъм трябва,да се търси в по- 

към прогрес и ражда решения инакйа концепция на ССТН. Той може да- 
напредък'. Той леч повече да получи в силата си доколко- 

то повече отваря възможности за актив
ност, асоциации и изявяване на мнения 11 
интересите на гражданите, което никак не 
ще означава, че СК при такива услови^ ще 

на периферията на обществена акти

новине” видни научни и 
дейци от

концепцията си. Затова простора за политндо-
колкото е това 
която води

развитие и."за ускорено 
обаче трябва да върви до границите, до ко- 

тегли назад и да руши по 
стойности и темелите, на кои-

Д-р МИЛОРАД БОЖИЧ

Положителното като 
конкуренция на идеи

итО не започва да
стигнатите 
то почива нашата държава.

По мнението на събеседника, времето 
минало време.

ела

отиде
вност и роля- Ако създадем такива условия, 
политическият плурализъм не 1Це търси, ни

по себе си това значи отделни орга- ,
на монолитност очевидно е 
За нея са благоприятствували и някои 
бости в развитието иа ССТН. Във връзка с 

Божич каза: ССТН главно деиству- 
СК, като клон 

не е според

плура-Размишленията за политическия 
лйзъм Д-Р Милорад Божич, _
ОК на ССТН в Ниш, започна с о^се™ с 
Веооятно трябва да тръгнем от критическо

Г“ с”Г.тика, където цялата политическа

на то сам
низации. В противен случай той ще се нало 

иск да се учреди, като самостоятелнитова д-р 
вДше като предем пункт 
на партията, въпреки

жи с 
институции.на

че това
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 
МОРАВСКИ РЕГИОН ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО на ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА СКС В НИШКИ 

РЕГИОН
МОК НА сстн В ЮЖНО

Благоприятни Подкрепа на 

предложените кандидати
стопански процеси

предложението Слободан Милоще- 
председател на Председател-

# Подкрепа на
27-те
училища в Сърбия, които 
под названието „Братско 
хоро", които ще се про
ведат от 19 до 22 май т.г. 
в Сияринска баня. Прие
та бе и информацията за 
провеждане на акцията 
„Съревнование на селата" 
през 1989 година.

вич да се кандидатира за 
ството

срещи на основните
на СР Сърбия

В рамките Пълна подкрепа на предложението Слободан Ми 
лошевич да бъде избран за председател на Председате 
лството на СР Сърбия ф Кандидати за член на Пред
седателството на ЦК на СЮК са Петар Шкундрич и 
Милован Попович, а на Председателството на ЦК на 
СКС Мнломир Минич и Влайко Петкович

ката на заседанието°Т на п НеблагопРиятните 
Междуобщинскатт кпмж пански процеси са пред- 
оеннп ня ггттт ‘ конФе извикали увеличението 
ренция на ССТН в Южно залежалите стоки с 
моравски ■ регион, Предсе- 
дателството на МОК 
ССТН 
от 30

сто

на
три

високи за- 
трудови ко

лективи. са достигнали су 
ма от над 65 милиарда ди 
нара.

пъти, както и 
на губи — в 48

на заседанието си 
март т.г. На състоялото се на 4 тй: д-р Петар Шкундрич 

март т.г. заседание на Пре и Милован Попович. Ми- 
дседателството ,на МОК ломир Минич и Влайко Пе 
«а СКС 'от Нишки регион ткович са кандидати за 
се разисква върху пред- членове на Председателс 
ложенията на Председа- твото на ЦК на СКС, вме 
тел ството на ЦК на СКС сто Момчило Валяк и Ми 
за пови членове на пред- ленко Маркович, които си 
седателствата на ЦК на подадоха оставки на тази 
СюК и на ЦК на СКС, ка, функция, 
кто и за нови членове на 
ЦК на СКС.
диша Гачич, който си по 
даде оставка като член

разгледа 
задачите на субективните 
сили в М. Момчилович

осъществяването 
на стопанската и общест
вената реформа, както и 
задачите в обществено-ико 
номическото развитие в
настоящата година

В,началото на заседани
ето Председателството еди 
нодушно подкрепи предло 
женнето Слободан Ми ло
шевич да се

Давайки пълна подкре- 
Вместо Ра- па на тези предложе

ния, Председателството 
на МОК на СКС прие пре 

на Председателството на дложение за нови члено- 
ЦК на СЮК, понеже е из ве на ЦК на СКС да бъ- 
бран за член на Съюзния дат избрани Душко Тодо- 
изпълнителен съвет, пред рович, Александар Спиро 
ложени са двама кандйда веки и Богдан Трифуно- 

вич. Те заедно с още дру-

кандндатира 
за председател на Предсе
дателството на СР Сърбия. 
Същевременно бе подкре
пена и инициативата дру
гарят Милошевич да бъде 
отличен с Ордена герой 
на социалистическия труд.

„Юмко"—Сурдулица

В началото на тая годи
на, според думите на Ва- 
сшткович,
процеси са чувствително 
по-добри.
обем на производството 
през първите два месеца 
е увеличен с 3,9 на сто. 
Но тая година трябва да 
се разчита па капитало
вложения от чужбина, ка
кто и на значително по- 
гол ем и

ТРИНАДЕСЕТИЯТ ВИПУСК НА ПОЛИТИЧЕСКАТА 
ШКОЛА НА МОК НА СКС В НИШКИ РЕГИОН 

ЗАВЪРШИ ОБУЧЕНИЕТО СИ

ги кандидати се предла
гат за членове на ЦК на 
СКС вместо десетте члено 
ве, които на миналото за- 

• седание на ЦК на СКС бя 
ха освободени от тези фу 
нкции по различни осно 
ви в осъществяването на 
становищата за кадрово 
обновление на ЦК.

стопанските
По-нататък

Василкович, председател 
на Секцията за обществе
но-икономически отноше 
ния, изнесе уводен доклад 
за стопанските процеси 
през миналата и в първи 
те месеци на настоящата * 
година. Той подчерта, че 
трудовите организации са 
стопанисвали при твърде 
трудни условия за работа 
и че резултатите не са за
доволителни. Акумулат и-
вната и зъзпроизводстве- 
ната способност на стопа
нството е намалена, а сре 
дният личен доход на за
етите е възлизал 
динара.

Мнлорад
Физическият Нови борци за 

политиката на СЮК
С тържествено връчва

не на дипломи на курсис 
капиталовложе- тите от 13-ия випуск на 

ния на домашните инвес- Политическата школа на 
титори. Също така, необ- ' Междуобщинската конфе 
ходимо е потреблението в рснция на СКС в Нишки 
обществените дейности регион на 31 март т.г. в

Ниш е ознаменуват краят 
на четиримесечното идей
но-политическо оспособя- 
ваие и марксическо обра 
зоваиие на комунистите 
от повече общини на та

зи територия.
По повод края на обуче 

нието на 13-ия випуск на 
Политическата школа на

Председателството на 
МОК на СКС в Ниш даде 

МОК на СКС пред курсис пълна подкрепа и на пре 
Властимир дложението Слободан Ми 

лошевич да бъде избран 
за председател на Предсе- 

на при това, че получава дателството на СР Сър- 
ме още едно поколение бия, което тези дни едино 
борци за последователно душно се приема в цяла 
осъществяване политика Сърбия- 
та на СЮК

тите говори 
Потич, председател на 
МОК на СКС, като изтъкда се съгласува с матери

алните възможност и на 
стопанството.

Председателството прие 
информация за подготов
ката по организиране на

351 000 в. д.

опозицияизразят по-инакво мненце. На някои ста
новища често се противопоставяме емоцио 
иалио, а пе аргументирано (за диалог са не
обходими и култура, и знание) и по

отиваме леко в конформизъм, а от-

Д-р МИРОСЛАВ милкович

Не всичко протово- 
положно е и 

неприятелско

Пазарните закони, за които се застъпва 
върху промяната , на поли 

Тя не може да остане
ме ще повлияят 
тнческата система.

този
начин
там до опорпонизма няма нищо. такава, без оглед колко ние това желаем, 

казва д-р Мирослав Милкович. — Мисля, че 
ще се явн и един вид опозиция на полити
ческата система от стопанството, на 
т„ такава каквато е, трудно може да одолее 

Готов съм дори

Когато сс касае за начина .и облика наАко ГОВОРИЛ1 за политически плурали
зъм, казва д-р Мирослав Милкович, профс- 

Правния факултет, тогава той при 
политическо отно-

коетоплурализъм,изразяване на политическия
Милкович казва, отговаряйки па въмроД-Р на пазарните отношения, 

да вярвам, че тази опозиция от стопанство
то ще се превърне в политическа. Понеже 
процесът на демократизация е започнал, но 
в Смисъл, който не е политически, но пре 

икономически. Такава нкономнче

сор на

ГГКГГ фш.»««ч»
отношения: ако сс из-

са дали институционалният плурализъм или 
мопистически, в една организация, да

отделно оргапнзи- 
иа интересите. Зна

като па
него повече отговаряява демократически

разяват различни интереси 
жават и поради това човек-не 
проскибиран.

раи облик за изразяване 
чн ме е нужно в рамките на ССТН, но и пз- 

както в случая ССТН би търсил някоя

, ако те сс уна- 
бива да бъде дн всичко

ека демократизация е по-важна и съществе 
ще влияе на политическата.

по-Често обаче сме готови въм,
допирна черта, по която по-нататък що мо
гат да вървят заедно. По негово мнение,

за неприя-да провъзгласим ноинакви мнения това
не трябва нужно да значи политическа ор- 

което ние сме склони всичко

отношение. 
ССТН, е възможно

демократичнотслски, а това пе е 
Считам, че в рамките

изразяват различни 
с там, че

на пост. За разпадане па Югославия и не тряб 
ва да се помисля- Подчертавайки, че 
тпческнят плурализъм не трябва нужно да 
значи антагонизъм и противопоставяне, 
то политически организации, все пак 
киа, че повече партии в Югославия нужно 
биха били национално хомогенизирани и 
оцветени.

интереси, по нсу- 
винаги подчертава 

социалистически,

ганизация,
идеологически да оцветим, често говорим.

полида се
добмата страна нитрябва да бъднт 

несоциал истичсски
Д-р Милкович е изричен когато заключ-
_ Нс ме плаши политическият плура-

без оглед как сс гой нарича и без

мо, че те изтъ*твърде често
противоположни

един недемокра

ниеа под
подразбираме 
дища. В практиката 
тичен подход, който

ва:гле-всички лизъм,
оглед как е организиран. На Югославия от 
това не ггрети никаква

имаме
довежда дотам, че хо- 
дори и

КРАЙдействителна опас-страхуват дарата се притесняват,
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ПО ПОВОД ОТГОВОРА ИА БОРИС КОСТАДИНОВОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД ПО ВЪПРОСА ЗА ПРИЕМАНЕТО ПА 
СТАЖАНТИ

КАКВО Е ЗАБРАВИЛ 

ДРУГАРЯТ Б. К.?Прието решение за „подсилване"
Ако в отговора си не е могъл да остане безпристра 

Васил Такев („досега не чух висока вълна
на ОС”),

Делегатите на ОС в Босилеград неотдавна приеха общество, също така тря 
решение според което до кран на годината стопанството бва и мотат да се създа- 

\ и нзвънстопанските организации в общината трябва ват услови^ за продуктив 
да приемат 70 млади и школушшн кадри. От това чие- по трудоустрояване, 
ло 45 трябва да бъдат приети за неопределено време, 
а'останалите за определено и главно в обществените 
дейносту и органите на управлението.

степ към
от остри критики по адрес на председателя 
защо Костадинрв забрави да прояви поне минимално 
пристрастие към два основни критерии на кадровото 
обновление в СЮК?Делегатите нрнзваха вси 

чки субекти в областта па 
трудоустрояването при ре 

Какви са възможности алнзираисто на решение 
то предимство да дадат 
на нструдоустроснитс с 
висшо и полувисшо обра- 
зонанис.

ОС". Ако вече не е могъл 
да остане безпристрастен 
към Такев, защо Борис 
Костадинов забрави да лро 
яви попе минимално при-

Само в едно единстве
но, просто проширсно из
речение от „Откритото пи 
смо до ОК па СКС в Бо
силеград" Борис Костади
нов ми с намерил дори 
седем престъпления* зло
ба, умисъл, тсиденциоз- 
пост, омраза, лъжа, без
принципна разплата и зло 
употреба?! За такава спо
собност другарят Коста
динов може би и заслужа 
ва едно „браво"!

'Костадинов твърди, че 
съм го споменал без осно
вание и не подкрепя твър 
дснисто си с пито един 
аргумент. Човекът иска 
да му сс вярва на „чест
на дума”. Макар че и аз 
имам същото право, тук 
ще приведа само един от 
много аргументи. Взех го 
от отговора на Костади
нов, който беше публику
ван в „Братство" от 31 
март 1989 година. Той пра 
вилно твърдз, че работа
та ма Васил Такев, ,,как- 
то п на всеки - героя•но е 
оценявана и подлежи' на 
оценка", но вече в следва
щото изречение бърза да 
даде субектцвна оценка: 
„досега не чух висока въ
лна от остри критики по 
адрес на председателя на

Тъй като трудовите ор 
ганйзацшг и колективи в те? Делегатите подчерта 
общината не изпълняваха ха, че Възможностите за 
изцяло законопредпнеаии приемане трябва да се 
ята за приемането на ста търсят в развитието на 

'жанти, делегациите на стопанството, ' ползувано- 
Общинската скупщина в то на мощностите и въ»с 
Босилеград неотдавна пре 
дприеха друга крачка —

: взеха решение, с което им

страстно към централния 
въпрос от „Откритото пи
смо"? Този въпрос гласи 

Васил ТакевТози щ,т делегатите 
ОС по въпроса за приема 
пето па стажантите реши 
ха докрай да изтраят

Покрай друго

та ка: защо 
не се чувствува длъжен 
да „излезпе" от 
СКС и защо членовете на 
ОК на СКС не го освобо-

на

ждансто па нова чех поло 
гни. Подчертаха, чс реши 
челно V трябва да продЪл-

ОК на
в

усилията.
,на ОКналожиха през тази годи

на да приемат 70 «млади и 
школувани кадри. От цело 
купното число 45 ще бъ- 
дат приети за неопределе 
но време. Всъщност, спо
ред 'законопредпнеаии ята 
толкова души са длъжни 
да приехмат организаци
ите и колективите в об
щината, включвайки и ор 
ганизациите извън общи 
ната, които тук имат сто 
лански цехове. Останали
те ще бъдат приети за 
определено време, с кое
то начинание ОС желае 
да постигне две цели: да 
се смекчава изостреният 
проблем с нетрудоустрое 
ността и да се създават 

' услови^ за възобновява
не на кадрите, особено в 

• едно число обществени 
дейности и органи на уп
равлението.

жи акцията и в псиспя да то, те от трудовите орга- 
заминават онези, които из шпации и колективи (уто

чцепо е коя организация

диха от състава 
въз основа на два основ
ни критерии на кадрово
то обновление в СЮК (ра-

пч,лияпат попе едио от 
условията. Със стабили- колко души да приеме) по 
зпрането и преструктупра търсиха да мм дават от- здвояване на партията от 

властта и деакумулация 
на функции), а например 
председателят на Предсе
дателството на СФРЮ се

чет ма всяко тримесечие.пето па стопанството, кое 
то понастоящем е първо
степенна задача в цялото В. Б.

чувствува длъжен да пода 
де оставка на поста член 
на ЦК на СЮК въз осно
ва на същите критерии? 
От един дъгогодишен по
литически функционер, ка 
къвто е Борис Костадинов, 
трябва да се очаква тако- 
Еа пристрастие, още пове
че, че той има адет във 
всяко свое изказване да 
казва,/ повтаря и препов
таря- ,правизната полити
ка на СЮК'. благодаре
ние на правилната полити 
ка на СЮК

Кирил Георгие*„Чорапара —Босилеград

7-ма Сръбска бригада и 
формирането на 37-ма ди
визия-

СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СУБНОР В БАБУШНИЦАОТ ГОДИШНОТО

цици, а особено на юби
леите: пробив на Срем- 
ския фронт .годишнините 
па формиране на 4-та бри майор Мича Попович, ме 
гада — 37 дивизия- 45 го- . жду другото бе изтъкната 
дини От формирането на непримиримостта на бой

ците от Лужнишкия край 
към всички отрицателни 
явления в обществото и 
собствената среда. Мича 
Попович изрази задоволст 
во от сплотеността на

Непримиримост на бойците В разискванията, в ко
ито взе участие и генерал-

от свободолюбива Лужница в предните редици за прогрес
Решително срещу отрн-ф Бойците

ф Задълбочаване на революционните традиции © 
цателните явления

Особен принос към 
задълбочаване на ре
волюционните тради
ции има писаната

Онова, 'което спъва тази 
дейност е възрастовата 
структура и тяхното здра
вословно състояние, кое
то постоянно се влошава 
до известна степен затру
днява решаването на все 
по-сложните задачи, 
нно това изисква от бор-

отчета
Общин-

СУБНОР

сто бе разгледан 
за работата .на 
ския отбор на 
през 1988 година и приета

Основната дейност на 
Общинския отбор 
НОР, неговите органи и 

през 1988 година е 
най-важни

на СУБ

тела
решаването на, 
те въпроси в работата и
живота на членовете и ор през настоящата година, 
ганизациите на СУБНОР На събранието, като гОс-

Бабушнинжа община ка ^ реката организация коле
нскист отбор на СУБНОР ктивиа работа, единство и 
в Ниш, генерал-майор Ми. повишена отговорност, за 
ча Попович, както и ■ йър-' .Да се обединят всички си 
воборците от Лужнишкия ли в средите, където жи- 

Джура Златкович, веят. й, работят, за по-ус- ■ 
Анджелинович пешнб и по-лесно надделя 

ванегцггбтделии проблеми. 
'■-БбрЧескйта организа- 
циа~‘В> общината особено

реч, печатани моно
графии, спомени на 
бойци и т.н. През по 
следните няколко го
дини са издадени: 
„Монография на 7- 
ма сръбска бригада”, 
„Книга спомени на 
7—ма бригада, „Кн 
ига”! спомени на 
бойци от Ш и IV санд 
жашка бригада", асе 

подобна кни- 
спомени на бо-

бойцнте от този край, тя
хната

активностипрограма на 
на ОО и неговите органи шимост активно 

да съдеиствуват в разре
шаването на ■ стопанските 
и други проблеми в общи

ре

Име-

в ната. ■
Бойците от Бабушниш- 

ка община .съзнават сега
шните трудности, но ед
новременно са готови да. 
съдействуват в провежда 
пето на вече оповесетени- 
те три реформи, с което 
трябва да се надделее се: 
гашното незавидно поло
жение. В тази насока пре 
дстон и преустройство на 
борческата - организация, 
което трябва да съобрази, 
тази организация със съ
временните развойни на 
сокн на нашето общество.

Ст. Н.

кто и провеждане 
вищата и
на най-виешите партийни 
органи в Републиката и 
страната. На сърбанията 
на бойците, е 
голямата загриженост 
бойците за икономическа-тба и4 политическа криза в «иак Д.—
която затъна -нашето об- ДЩ^ доверУие у:бойЦИ- внимание' ртделя на таче- 
щество, а особено за съ бипайки ги във вси- мето, запазването и задъЛ,-
битията в Косово и че не Т ’ ттински органи и бочаването на революдио- 
съществува единен подход .ч иоД търСят от тЯх и нните традтщии на НОВ-а 

На отговорност, относно с и, социалистическата рево-
участието си да доприна- люния- Особена активност 

бе Я ип сят вт рху разрешаването развива по време на дър-
годишно сяг ъЩУ^ Р средите, жавиите празници и

коГо живеят и работят, ските революционни праз __

заключенията

край:
Драгомир 
— Гоша и Аца Виданович.

изтъквана
на очаква

га на
йци от V санджашка
бригада, в която ще 
има спомени и на 
бойци от Лужниш
кия край. В момен
та се готви издаване 

едицията „Сър 
1941

към решаването 
проблем.

Такава оценка
то на 
бия в НОВ-а от 
до 1945 година”.юл-на на редовното 

събрание 
отбор на

иа Общинския на 
СУБНОР, на ко- в БРАТСТВО • 7 АПРИЛ 1989
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ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД АКЦИЯТА „ВСИЧКИ В ОТБРАНА И ЗАЩИТА" В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАСлободан Милошевнч /за председател Положителни

резултати
Делегатите на Общин

ската скупщина в Димит
ровград на последната се 
спя на скупщината 
ведено на 31

ланията на жителите 
тази крайгранична общи 
на, които с особено 
мание

28 март. Ведно, с това е под 
крепено и предложението 
той да бъде удостоен с 
Орден герой на социа
листическия труд.

На сесията на скупщи
ната делегатите приеха от 
четите за работа на инспе 
кциите и останалите тела 
и органи на скупщината.

на

вни-про- 
март тази го следеха настолния 

та на ръководството на 
Съюзадина,' едногласно приеха 

предложението на Скупщ 
ината на СРС Слободан 
Милошевич да бъде - изб- 
ран за 
Председателството на СР 
Сърбия. С това делегатите 
само претопиха в дело же

на комунистите на 
Сърбия начело с Милоше 
вич, СР Сърбия да 
равноправна, република с 
останалите, което се

Организирането вната дейност на - всички 
трудещи се и граждани, 
така че все повече трудо 
вият човек да се изтъква 
като основен субект и ре 
шаващ фактор в отбрана
та и самозащитата. С оглед 
на това, бе взето решение 
през настоящата година в 
трудовите колективи и ме 
стните общности да се 
проведат съответни сказ
ки от областта на всена
родната отбрана и обще
ствената самозащита. Ос
вен това всички субекти 
навреме трябва да изгот
вят съответни планове за 
провеждането на акцията. 
При това отделно внима
ние ще се обърне на раз 
личните. превантивни мер 
ки, отделно в областта нй

и прове 
ждането на акцията „Вси 
чки- в отбрана и защита”, 
неотдавна бе предмет на

стане
председател на и

разискване пред членовете 
на Председателството 
Общинската конференция 
на ССТН, а преди това и 
пред членовете на Коорди 
национния отбор по общо 
народна отбрана и обще
ствена
ОК на ССТН в Босилеград

осъществи с приемане на 
амандманите на Конститу 
цията на СР Сърбия на

на
А. Т.

ИЗ СТОПАНСКАТА КАМАРА В СРС

Морава II“ стана голямо бреме самозащита към
99 и съответната комисия 

към Общинския синдика 
ленВместо да тласне развитието напред тази програ

ма все повече затруднява развитието на изостаналите 
общини. Неизмиреннте 
дитн през март достигнаха 41

Неизпълнените 
жения на организациите, 
които са ползували креди 

Международната 
банка за възобновяване.и 
развитие 
нето
рама „Морава II” към 
края на март достигнаха 
41 милиард динара. Валут 
ните разлики и останали
те задължени я за инвести 
торите станаха бреме, кое 
то вече не са в състояние 
да носят. Финансовото по 
ложение на тези органи- 

програмата се 
реализира главно в иконо
мически изостаналите об-

Сърбия. Тези очаквания 
се обосновават и обясня
ват с факта, че „Морава

съвет. Обща констата'
ция е, че през десетгоди- 
шния
„Нищо не бива да 
ненада”, от миналата годи 
на „Всички в отбрана и 
защита”, и в местните об-

дълговс от чуждестранни кре- 
мнлнард динара период, акцията 

ни из-II” още от началото на 
реализирането й бе репуб 
ликанска програма. Затова 
бе заключено представите 
ли на деловите банки, Фо 
ида* за
републикански

задъл- щини — е твърде небла
гоприятно, а стопанисва
нето често под въпрос.

За това как тези труд
ности да се решават ста
на дума (в понеделник) 
Стопанската камара в СР 
Сърбия, на което заседа-

ти от щности и в трудовите ко 
лективи е приета и дава 
положителни
Населението не само, че 
масово се отзовава, но и 
твърде дисциплинирано и 
отговорно изпълнява задъ 
лженията в това отноше
ние.

неразвитите и на противопожарната 
та, провеждане на закон
ните и други видове зако- 
нопредписания, повишава 
не на производството, по* 
целенасочено

защи-
органи

през предстоящите десети 
на дни да изготвят подро
бен анализ

резултати.при реализира
на развойната прог-

в

на състояние
то в организациите, коитоние присъствуваха 

ставители на
пред- 

заинтересо- 
ваните организации, бан
ките, камарата и републи

ползуване 
на капацитетите, по-голя- 
ма грижа за всички видо 
ве обществени имущества 
и пр.

Инак, акцията ще трае 
през цялата година, а за
ключителният й етап ще 
се проведе през октомври 
и ноември.

са ползували международ
ни кредити в рамките на 
„Морава II” Въпреки това бе изтък

нато, че занапред трябва 
същата още повече да се 

им положение. След това омасовява, усъвършенст
вай анализ ще бъде до- вува с нови методи и съ
ставен на Изпълнителния държания- С други думи, 

акцията трябва да бъде 
съставна част на всекидне

и да предло
жат мерки как да се по
добри неблагоприятното

кански органи.
Изхождайки от това ко

ето тук бе казано реше
ния се очакват от държа
вата, относно от републи
канския Изпълнителен съ 
вет и Скупщината на СР

зации
съвет на Скупщината на 
СРС. М. я.

В Босилеградска община все НЯКОЛКО ПЪРВИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЩИНСКИЯ СИН 
оше не всички първични синдл- ДИКАЛЕН СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД ВСЕ ОЩЕ НЕ ЗАПЛАЩАТ 
кални
шението на

функцията изпълнява професио
нално. Истина, според решението 
ОСС трябва да отделя повече сре
дства. Решението обаче не се при 
лага понеже няма средства. Тя 
привежда че нейните волонтер- 
скн добавъчни не са високи и не 
могат да бъдат причина или 
говор за незаплащането на член
ския внос. Изтъква, че през ми» 
налата година тези добавъчни 
(средно) са възлизали 173 900 дина 
ра. Сега са над 250 000 динара.

Дали тези 
високи -или не

спазват ре ПЪЛЕН ЧЛЕНСКИ ВНОСорганизации
Общинския синдика Волонтерските добавъчни 

(не)са причина
лен съвет за разпределението на 
членския внос. Според това реше 
ние, те от членския внос (0,6 на 
сто от нето личния доход) за ОСС 
трябва да отделят 60 на сто, а 40 
на сто да им остават за свои ну-

из-Според решението на Общинския синдикален съвет, първич
ните синдикални организации от членския внос за ОСС трябва да 
отделят 60 на сто. Няколко организации вече една—две години 
решението не спазват и заплащат по-малко. Изтъкват се повече 
причини

жди. До преди няколко месеца чи 
слото ,1а „непослушните" бе

Сега, както подчертават
по-

голямо. материал поелабостоящн работни 
цн отпуснахме 500 хиляди дина
ра. Затова пак считаме, че реше
нието трябва да ее спазва. При 
това роля трябва да изиграе и 
Службата за обществено счето
водство.

ОСС през 1987 година е взел 
решение, с което волонтерските 
добавъчни на председателя на 
ОСС еа увеличени така, че от тре
та група в Обществени^ договор 
за принадлежностите па общин
ските функционери тази функция 
е „минала" в първа група. Не ли 
е това една от причините за „ре- 
волт”?

в ОСС, решението не спазват са- така се казва, че ■ вместо да зап 
мо няколко организации: в Гор лащат средства па ОСС тс с тях 
ската секция, в Основното учили помощуват па болни и па работ- 

Службата на СОИ за основ цици с низки лични доходи... 
физи-

добавъчнн са 
(общо взето 

малко са) е друг въпрос. До него 
е обаче и трудно да се стигне, 
понеже е в зависимост от коя 
гледна точка се наблюдава. През 
миналата година средният личен 
доход в стопанството в общината 
на пример възлизаше 243 828 ди
нара. В строителната ТО „Изгра
дил” обаче далече по-малко — 
149 216. Без оглед всичкл недора- 
зумецйя, спорни Моменти и при
веждащите се причини въпросът 
трябва дн се решн. Не само за
ради функционирането на ОСС — 
през миналата година Републикан 
скнят синдикален съвет му отпу
сна 5,5 милиона динара — но и 
заради спазването на синдикални
те норми. Още повече ако се има 
предвид, че в реформирания 
днкат, която реформа ще послед
ва, не бива да взезнем с неясни 
и нерешени въпроси.

ще, в
но образование, култура,

култура, детска и сониал- активността и ангажирането 
на защита...? От значение е да се ОСС и челните му хора понеже за 
подчертае, че всички синдикални това съществуват официални ор 
организации в трудовите едини- гани и тела, които оценяват ра
ци стопанисващи в рамките на ботата и доверието. В ОСС се от 
организации извън общината спа цссохмс с въпрос какво се пред 
зва решението и изпълняват за „р„„а за да се спре нарушава- 
дълженията си към ОСС. пето ма установените норми и да

Организациите; които не от/ш ме се довежда под въпрос фпнам 
средства на

Ис навличаме в това каква е
паческа

страна и функциониранесовата
то па общинското синдикално ръ 

, Василка Петрова, пре 
па ОСС казва: — Ни кол

лят необходимите 
ОСС привеждат няколко , причи- 
ни. В Горската сскци, -а пример ко=о.

| ко пъти търсихме да се спазва ре
пгчпрнис меж- шението. Някои това веднага па

за това са взели решш „рап„ха, други с безотговорността
ду другото са изгъкшшщ с„( мродъЛжиха. Истина, със сред
са доволни ог работата и ствата, които им остават,те ио-
рането на ОСС. Подчертава , мц т 1Ш свои работници. То- 
волонтсрските добавъчни иа Р V можем да правим и ние.
седателя на ОСС са високи (в сра ^ „ример на
внение с ангажирането),

— ОСС наистина взе реше
ние, което прие и Председателст
вото, но същото не гласи така — 
категорична е Петрова и подчер
тава, че според това решение ли
чният Ц доход в трудовата орга
низация заедно с волонтерските 
добавъчни е трябвало да възлез- 
нат колкото би имала заплата ако

заплащат 
внос й когато

вече две години
сто от членски# си

син»

В. Б.
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В ЦЕХА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ШЩ—КОНДЕНЗА 
ТОРИ В БОСИЛЕГРАД

БАБУШНИШКОГО СТОПАНСТВО ПРЕЗ 1988 ГОДИНА

Без загуби, но с ниска ануиупативност ИЗНОСЪТ МОЖЕ ДА 

БЪДЕ ПО-ГОЛЯМ# Високи показатели — сравнително скром
ни резултати ф Броят на трудоустроените почти 
е непроменен

с увеличен със само 4,4 
на сто или с 60 работни
ка, което е почти па съ
щото равнище, като /при 
това 30 са в промишлено
стта, 15 в селското стопли 
ство, 6 в строителството, 
10 в търговията, а в жи
лищно-комуналната 
пост е един работник по- 
малко.

Характерно е, че всич
ки трудови организации 
пласират своята продук
ция на домашния пазар, 
единствено „Лисна” па чу 
ждсстранни пазари реали
зира 32,4 на сто от своята 
продукция-

Размер на акумулатив- 
ната способност на бабу- 
шмншкото стопанство с 
увеличено с 5,5 процента, 
малко повече от предиш
ната година.

В Бабушнишка община 
обаче разчитат, че настоя
щата година ще бъде да
леч по-успешна, с огдед 
на засилване на инвести
ционната активност отно
сно реконструкцията на 
„Цигланата”, подобрената 
производителност на тру
да и по-рентабилно стопа
нисване.

зведеии 8 хиляди, 
февруари това количество 
е увеличено на 11 хиляди, 
а през март на 11,5 хиля 
дп кондензатори. И още 
един факт охрабрява. На
ред с увеличение на коли- 

. честяото се подобрява и 
качеството на произведе 
пата продукция- Ако до 
преди известно време не
качествената продукция 
възлизаше дори на 30 на 
сто същата понастоящем с 
спаднала на 12 до 15 на 
сто.

Цехът за производс
тво па Г1В Ц-кондензатори 
в Босилеград, стопанис
ващ в рамките на Елек
тронната промишленост 
от Ниш бавно, но сигур
но си пробива щ/г не са 
дю ца домашния пазар, 
но и в чужбина. От цело- 
к у п I юто м и I галогодишно
производство над 80 на 
стр кондензатори са про
дадени на чуждестранния 
пазар, главно в Полша, 
а само 20 па сто са вгра
дени в домашните радио
апарати. Това съотноше
ние, както ни уведоми ръ 
ководителят па цеха в 
Босилеград, ДАН Е ВЕЛИ
НОВ, ще бъде запазено 
и през настоящата годи
на. Дори има възможно
ст износът и да се увели-

през
В бабушнишкотр стопа

нство има 14 основни ор-
ход със 195,1 па сто? Сре
дният личен доход на за
етите е увеличен със 186ганпзации в стопанството, 

като при това 4 са в иро- па сто. 
мишлеността, 5 в селско- Фнзнческият обем на 

производството обаче е
дей-то стопанство, 3 в търго

вията, 2 в жилищно-кому един от важните факто
налната дейност и една в ри, отразяващ се върху 
строителството. Характер, размера на общия доход.

стопанската дейност „Лужшща" като една от 
през изтеклата година е,
но за

водещите стопански орга
низации в общината, по 
трудовите единици е осъ
ществила следният физи- 
ческ обем: „Пластика" — 
с 36 на сто по-малко от 
запланувания, „Сирчета- 
на" — с 12 на. сто повече, 
„Тъкачница" — със 72 про 
цента от заплануваното, 
„Полиестер" с 31 на сто 
в повече и „Метилкрилат" 
е осъществила запланува 

* ното производство с 88 на 
финансови сто. От друга страна, „Ли 

показатели бележат ви- еца" е осъществила с 13 
сок ръст, за което предим на сто по-голямо произво- 
но йма вина високата ик- дство, а подобно е поло- 
флация, която изчислена жението и в другите сто- 
според цените на дребно пански организации, кои- 
възлиза 196.2 па сто.

Бабушнишкото стопан
ство отчита увеличение на 
общия доход с 220,5, дохо Броят на груцоустрое- 
дът с 231,8, а чистият до- нте през изтеклата година

че стопанските организа
ции са работили при твър 
де нестабилни и затрудне
ни условия, които преди 
всичко личат във висока
та инфлация, неплатежо
способността на органнза-

— Занапред 
ни производство, от 
кондензатора трябва да 
се увеличи на 800, а след 
време и на 1000 конденза 
тора. Разбира се, за това 
са нужни средства за до- 
оформяване на цеха, с ко 
ето ще се създадат усло
вия и за приемане на но
ви работници — подчерта 
Велинов.

Да кажем и това, че в 
цеха понастоящем работ
ят 48 души, а средният ли 
чен доход за първия квар 
тал, възлиза на около 
800 000 динара.

дневното 
600

циите на сдружения труд, 
липсата на валута и подо
бно. И при такива усло
вия цялостно стопанството 
на общината отчита поло 
жителнн резултати.

Основните
чи.

Производственият план 
за първите три месеца на 
настоящата делова годи 
на общо взето е изпъл
нен с 85 на сто. Охрабря- 
ва обаче фактът, че ме
сечната продукция има те 
нденцни на повишаване. 
Именно, през януари от 
заплануваните 12 хиля
ди кондензатори са прои

то -са реализирали по-го- 
лямо производство с няко
лко процегта.

Ог. Н. М. я.

МИНАЛОГОДИШНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА СУРДУЛИШКОТО СТОПАНСТВО висока стабилност. Плас
ментът на стоките е об
ласт, в която са осъщест 
вени значителни подобре 
ния. като при това са из
вършени нови прониква- 
ния на чуждестранния
пазар.

През миналата година 
броят на работниците е 
увеличен с над 320 души. 
Инвестиционната дейност 
се оценява като „много 
по-жива”, понеже проек 
тосметната стойност на 
обектите, които се стро
ят 10,8 пъти е пб-голяма 
в сравнение с 1987 годи
на. И броят на обектите 
е значително по-голям — 
56 лапи срещу 43 пола- 
ни. Увеличил се е и бро
ят на инвеститорите (от 
18 на 20), а също така е

Сред най-успешните в региона н републиката
резултати на стопанските органи

зации в Сурдулишка община не са внушителни, някои 
твърде скромни, но в официалните кръгове 

ласкателна оценка за миналогодиш- 
дейност, дори се твърди, че сурдулиш- 

наи-успешните в

финансовите

даже са 
може да се чуе 
ната стопанска
кото стопанство лани е било едно от 
региона и републиката. Тези оценки и мнения се ко- 

наречените качествени покареият преди всичко в така 
затели и в положителните процеси

неже разходите са у вели 
чеии повече от приходи-

До средата на януари 
сурдулишкитази година

организа- те (процентът на тяхното 
увеличение е 221,6). Кога-

те стопански 
ции не са успяли да при 
берат цялата си печалба, то към тези показатели 
Около 5,2 милиарда дина добавим и значителната 
ра, пет пъти повече в сра „текуща загуба ма „5 
внение с. миналата годи- септембар" от 6,6 милиар

да динара, която е крмпе

За „Галеника” някои твърдят, че е най-перспектнв- 
организация в Сурдулица 

про- 
повече

ната
и в, положителните 
цеси, които все 
укрепват.

В' организациите, кои
то са носители на стопанс

Средният личен доход на 
400на, са останали при други 

организации и това е пов
общите финансови ревалоризация, 

стига' до

заетите е достигнал 
000 динара и е значитрл-нсирана от средствата за 

тогава се
увеличено и участието на 
собствените средства във 

брой финансовата конструкц-
но по-висок от средния ли 
чен доход в голям

ката дейност физически- «V“на 2
ят обем на производство регион и републиката. Ср година е забеля-
то е увеличен твърде мно ' едното ползуваие на дело да..
го. Например във Влас! ^ 70, проц^1Та. на чуждестранен капитал
Меките водоцентрали про полугодието деветме в - стопанството на' Сурду
центът на увеличението На полугодалто^ девета Аншка община _ около
му е 43,8, в „Мачкатица сечи едпа 9,6 милиарда динара е вло
_ ЗЗД в 5 септембар- палат 0‘ \ жила една запад.югермаи
17,1. И „Галеника — Р стопанъ и „ ска фирма в модернизаци
май” е осъществила скро °бщин дяванеТ0‘ с въз- ята йа производството в на физи- губа, Снабдяването с пъ: и _ 25 ма)Г.

цроизво производствен материал 
сто. и суровини се отличава с

лияло
показатели да бъдат скро

__ от ]72,2“/о (увеличе логодишната стопацека
' ние на чистия доход) до дейност в Сурдулишк.а об 

213,6 (увеличение на об- щипа едва може да полу- 
доход). Ако за про- чи положителна оценка.

извода, че мина
(отмни

Щия
цент на инфлацията се Обаче официалните кръ 
вземе увеличението на це гове в Сурдулица не без 
ните на дребно в СР Сър- гордост изтъкват, че сур- 
бия без покрайнините дулишкото стопанство^ ла
(196,2 на сто), само' при- 'ни е било едно от най-ус 
ходите отбелязват 
но увеличение. При

гиналите Ф««“стве. ка наречените
ни стопански показатели

петните в, региона и ре- 
Тази ласкател

реал-
публиката.

оценка се корени в та 
качестве-

ос- мно увеличение 
■ческия обем иа 
дството

ка на К. Г.
си с 0,4 натегории не 

но реално увеличение, по
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пролетарии от ВСИЧКИ страни, съединявайте се>Комунист
и на Съюза на комунистите в Сърбия ® Брой 1665 година Х1Л/П
---------- *—  ' Белград, 7 април 1989

КРАЧКА В БЪДЕЩЕТО
якои решения 
Държаха пробата на

в нашата политическа система очевидно не из- 
вр^мето и оцеляха благодарение изклю- •

правието и на народите и народностите в СР Сърбия с другите 
роди и народности в СФРЮ-

С извършените промени в Конституцията на СР Сърбия пре
махват се ония грешки и пропуски в икономическите и политичес
ките отношения, които ни доведоха в криза (лоши взаимни отноше
ния, национализми, разни облици на отчужденост), което като 
общност ни тежко застрашава и затваря пътя към модерно, напре
днало, богато и демократическо социалистическо самоуправително 
общество. Следователно, конституционните промени не са само връ 
щане към АВНОЮ, но същевременно с тях е създадено конститу
ционно-правно пространство за по-нататъшни обществени реформи, 
които са пи толкова необходими.

Конституционните промени сами по себе не решават пробле
ма с Косово цялостно, обаче те са първата необходима крачка към 
премахване на неправдините и установяване на елементарен ред и 
законност в тая покрайнина. Те осигуряват Сърбия да функциони-

на-
чтггелно на привържениците на спечелените и наследените 

позиции, на застъпващите се за йацпонал-бюрократическите деле
ния и манипулации. При зова тая политика непрестанно с; 
кираше с глорифнкация на ролята на работническата класа и 
заклинането в неприкосновеността

се мас-
със

на нейните интереси. В същност 
пазеха се спечелените позиции и собствените интереси! Към тая 
цел бяха приспособени и отделни конституционно-правни решения. 

Икономическата криза разкъсва мъглата и внася светлина в
Работническата класа, която е чбюрократическите лабиринти, 

най-вече засегната от кризата, излиза на сцената с решителен иск 
в политическата и конституционната система да се мени всичко 
онова, което ни разделя, отслабва и въвлича по-дълбоко в обществе- 

криза. Затова тръгнахме към конституционнината промени, кои
то са само един от пътищата за изход от кризата.

Под натиска на политическото самосъзнание на работничес 
ката класа, в което мнозина членове на Съюза на комунистите са в 
предните линии и дават ценен принос (това, прочем, им е длъжност) 
през изтеклите месеци бяха написани много страници и глави за 
нашата политическа система, с което се поправят грешките и не
правдите. Една от първите и най-големите е оная, нанесена на сръб 
ския народ и на Социалистическа република Сърбия. Впрочем, с 
Конституцията от 1974 година, противно на началата ,върху които е 
създавана АВНОЮ-вска Югославия, Социалистическа република 
Сърбия бе неправедно политически разделена на три почти незави
сими и взаимно противопоставени части, при това й бяха отнети 
елементарните функции и пълномощия, които една държава има. 
С отнемане на възможността самостоятелно да променя своята 
Конституция, на Социалистическа република Сърбия съществе
но е ограничен и конституционния суверенитет. С това тая репуб
лика според Конституцията от 1974 година се намери в неравно
правно положение по отношение на другите републики в СФРЮ.

Всичко това доведе, че много конституционно-правни и поли

ра като правна държава на цялата си територия, следователно и в 
Косово, защото правовия ред там най-вече е и застрашен. Подраз
бира се, че това не е само задача на Сърб ия- А че там е застрашен 
редът и интегритетът на Югославия показа големия брой на сърби 
и черногорци, които с години се изселват под натиск от своите ве
ковни огнища. Това изселване не стихва. Това показват и вълните 
на политическите демонстрации и националистическото дивеене 
особено тия дни, когато маса млади хора, закръмени до чфанати- 
зъм с идеологията на „кръв и земя”, щурмува в името на отбрана
та на Конституцията от 1974 година, конституцията, която в демон
страциите през 1968 и 1981 година жестоко нападаха. Те' и убиват 
хора, които защищават конституционния ред и интегритета на 
СФРЮ-

С такова поведение младите хора в Косово и техните помага
чи и подстрекатели, без разлика кои са и откъде са, обективно на
сърчават антиалбанското настроение и в Сърбия и в цяла Югос
лавия, пък и по-широко. Те обективно помагат и на сръбските наци 
оналисти, които проповядват тезиса, че „с шиптарите в Косово не * 
може заедно да се живее”. Това поведение помага и на национа
листите навред по Югославия, на които отговаря нерешаването на 
косовския проблем и постоянното раздухване на същия. Защото 
това отклонява вниманието от тях и от тяхното опако гъсто на-

тически проблеми, които лървенствено се изявиха в неравноправие 
то на трудещите се и гражданите, на народите и народностите в осъ 
ществяването на суверенните им конституционни права и свобода. 
Това особено се манифестираше в Косово. Дългогодишното дей
ствуваме на контрареволюпионните сили в Косово, масовите явле
ния на беззаконие, на неравноправие на сърбите и черногорците, 
мюсюлманите, хърватите и други пред закона, а особено застраша-

— поради кос-

цноналистическо везене.
С промените в Конституцията на СР Сърбия, Югославия бие 

битка за братството и единството в Косово, но п в Косово се бие 
битка за Югославия за нейния териториален ннтегритет и незави- 

Битка, която без съмнение, особено сега когато конститу
ционните промени са приети — ще бъде спечелена. Тая битка ще 
бъде тежка и дълготрайна. Защото Косово е дълго било предоставе
но на албанизация-

Сега когато конституционните промени са завършени, те

на тяхната лична и имуществена сигурност 
то мнозина бяха принудени да се изселват — безспорно до голяма 

последица точно па факта, че Социалистическа република 
държава на пялата си територия, ошо- 

бяха изграждани чрез практиката па затваряне, 
Социалистическа република Сърбия.

ването снмост.
степен са
Сърбия не бе учредена 
сно покрайнините * 
отделяне и конфронтирано със

Лубзичиите разисквания единодушно оцениха, че тия ре- 
шения в Конституцията от 1974 година не може да останат мо-мата- 
п к защото съществено допринасят за «сстабилизация на 
' ь ' защо ь ^ Сърбия, по и и СФР Югославия п чс трябва

като

трябва ефикасно и последователно да се провеждат за да може въз
можно но-скоро да се изцели и стабилизира полнтнческо-сигурно- 
стпото положение в Косово. Извънредните мерки, които са в сн- 

нремешю решение. С ангажирането и на цяла Югосла-
отноше-

ла само са
пия, трябва да се създават условия, конто трайно ще премахнат 
тим мерки в Косово. За да се постигне това, потребно е последо-

Югославската програма за Косово, ко

пията не само в
обезателно да се променят. 1ова през
— оГл^~Я^о^пи покрайнини, „
слст това Уи‘в Скупщината на СР Сърбия (вторник, 28 март). Лроме 
п^с в конституция а са желание па трудещите се и гражданите, из- 
ни го в конституция ,,и да сс изгради такова единство в
СР с'ИпбиЯУ което 7ДС бъде израз па многоброните общи интереси СР Сърбия, кос го ще ъ/ \ и жда1|сто ,|а такова единство в
на всички, които »’ „0 Рфс|Ша защото Конституцията
тая република, че зае Р ■ ^^ом>.ит(. „ Конституцията по-
"С С Ш*Свсичкщ'а губят само националистите и сепаратистите.

изтеклите дни и стана с при- 
СР Сърбия, иай-па-.

вателпо осъществяване на 
ято между другото подразбира н по-тясно икономическо сътруднн- 

Косово със СФРЮ. Няма трайно пзцелване на Тая без-честву па
съмиение политически трусна област в Югославия без нкономичес- 

икоиомически просперитет на Косово. Сьще-ко сътрудничество н 
временно, необходма е н бърза н последователна идейно-полнтнче- 
сКа диференциация, е елиминация от ключовите позиции п от обще
ствения >кивот (особено в просветата, правосъдието, вътрешните ра
ботя и информирането) па всички ония, конто са за политиката на 
албанските сепаратисти. Всеки, който сс противопоставя на после
дователната реализация на приетите промени в Конституцията и на 
интеграцията на Косово в СР Сърбия н в СФРЮ обективно е про
гни себе си и против своето бъдеще. Защото, Косово ще

част иа СР Сърбия и на СФР 
Югославия .Това обезпечават и извършените конституционни про
мени, които са само първата крачка към едно по-добро бъдеще и 
в Косово, II в Сърбия, и н Югославия.

, лучаяат
конституционните промени нямат

за сметка па ,сс подчертае, че
републиканския централизъм 
Р социалистическите покрайнини, поради

Трябва да
за цел укрепване на
ония автономни "Р“^1 съшестнуиат в състава 
което те като автономии самоуправителпа общност
Сърбия сега като ДЪР'““*' гс основни конституционни

фаЖЛа Шс другите републики в Югославия- Завър- 
егва и функции е равна с Д1 у работа представлява

остане
на топа, което пипаш беше: съставна

на
спой

трудещите се и
гаран-

МОМИР БРЪКИЧшваието на тая
ция за с/абиДността



ЯВ Комунист
ОТЗВУЦИ НЛ ТЪРЖЕСТВЕНИЯ МОМЕНТ

Конституция 

по желанието 

и мярната на 

народа
ф ИМАШЕ МНОГО ПОЛЕМИКИ, КОМБИНАЦИИ И ПОД

МЯТАНИЯ, А ТРЯБВАШЕ ПО КРАТКА ПОСТЪПКА ДА СЕ УВАЖИ 
ВОЛЯТА НА НАРОДА. НАРОДЪТ ТОЗИ ПъТ ЖЕЛАЕШЕ И ПОЛУЧИ 
КОНСТИТУЦИЯ

Дата, която ще влезне в исто- въиредни резултати 
рИята — 28 март 1989 година — в суботишките колективи — „Пио- 
когато с приемането на амандма- нир", „Сигма”, „Север” и Братст- 
ните на. Конституцията на СР Сър во. В Цървенка населението един 
бия окончателно победи волята на друг след предаването от Сава
на народа, тържествено е ознаме- център си честитиха това истори- 
нувана навред в Републиката. На ческо събитие, а рабртниците

тъга- „Равница” от Баймок решиха на 
милиционерите Бали Кучи семействата на загиналите мили

ционери в Косово да изпратят ма

са постигнати

на
родното тържество помъти 
та за
и Миролюб Танаскович, които па
днаха от изстрелите на албански териална помощ. Тържеството по 
националисти. Повече от милион повод провъзгласяване на Комети В повечето колективи непосре-,.Провъзгласяването па аманд 

мамите па Конституцията на СР дствено след провъзгласяване нанабелградчани излязоха този ден на туцията се състоя в центъра
улиците на своя град. От Калеме- Вършац. Подобни спонтанни сбо- Сърбия посрещахме с дълоокото конституционните амандмани се 
гдан до Славия до късна нощ те- рове на гражданите са се състо- убеждение, че това е историчес- състояха къси сборове, на които 
чеше непрекъсната река от хора. яли в Сремска Митровица и вдру- ко събитие в Републиката и стра- се говори за значението на този 
Подходящи културно-художестве ги войводински градове. Работници ната , и поръчваме, че с труд и исторически момент, а в отделни 

^ „Рафинерия” творчеството ще бъдем достой- училища се състояха исторически
----- тази епоха”, часове.ни програми бяха изпълнени

Теразии и пред Студентския кул- в двора на фабриката проведоха'™ последователи на „
турен център- По същото време ~ събор на двете смени, от който Р°ва са основните акценти от тс С новата Конститт ция гуоят 
на Плотпад Република се състоя изпратиха поздравителни телегра- леграмата, която делегатите на само сепаратистите и контрарево- 
тъижествен концерт на сдружени ми до Председателството на СР Общинската скупщина в Крагуе- люнпята, а печели цяла Югосла-

славяни” под диригентската пал- този ден символично избраха да не на предаването от Сава цен- лежим и думите на Ачифа Яуко- 
Папинка Матич — Марович проведат избори за всички работ- тър, което колективно следяха. впч, раоотник от Брестовац: „За 

и П~ Миладинович В програ- нически съвети в колектива. ' Първото официално реагиране съжаление имаше много полеми- 
1та освен културно-художестве- . ; пронизва чувствата на всички гра ки комбинации и подмятания, а
ните'ансамбли утаствуваха и ДРа- БРАТСКИ НАРОДИ ждани на Крагуевац. тряоваше по кратка постъпка даните ансамоли, унлс. у г Се уважи волята на народа,
матичните артисти Соня Яукович,
Милош Жутич и Ратомир Дамян- 
ович? 4 -

на те на панчевашката

_•»»» тшт 1шщституцията на СР Сърбия прена- Ус^казва. „Спечелена е една от тунията, с което се връща държа ства са отсрочени, поради пиете-
СяхаУсе от белградските улици в най.значителните битки за едни- виия суверенитет на обезправена та към жертвите - двамата мла-
трудовите колективи, където ра- на ЮгосЛавия и са осуете- Сърбия. В повечето колективи ра дежи милиционери в Косово. Ед-
ботниците. своето въодушевление с всички врагове, които желае- ботмиците за момент спряха ма- „а битка е спечелена. След прие- 
преточиха в засилени трудови уси ок^сат нашата страна —те, за да приветствуват с нането на Конституцията пред-
лия така че производственият *дапредизвикат братоубийстве- аплодисменти новата Конститу- стри битка за реформата. Затова
лия,. пцеизпъл- д "Р Д . р у дуя, а след това пристъпиха към ТОзи ден е провъзгласен за удар-
план пРез 20 на сто и докаго иа вои11а • , работа, за да осъществят и над- нически. Борските рудари по то-
Не№ ;Л нцедни' обстоя- Подобни тържествени събра- хвърлят нормите. /зи повод са поели задължението

Косово, в ъ .р състояха и в Машинната, - да увеличат производството с 30
гелства, с върлува 3, Та индустрия Джу- Във всички общини на Южно а сто даденото обещание е из-
страна радостта Рт приетите „ Тюаднева«б,н„я съд по моравски регион е организирано пъЛНено.А
констй^уционни амандмани е из- РО Салаи 06ЩИНСЩ1Я съд, ^Р веселие. В участието на Ъ
разявана тихо и с достойнство, кли“ики к . ^ Дествено бе в много културно-художествени дру
във Войводина пробивът на на- я г!^,а РКОЙТо бе укра- жества. Чрез озвучаване бе пре-
родното въодушевление обхвана центъра Р Д’ нги пъцжавни давана тържествената сесия иа
градове и села. Работата никъде сен с бР°и*"3у™ийни 3^ Скупщина на СР Сърби* в Са- , 

прекъсвана. Предаването на трибуна от ран- ва-център. Във Власотичце и Ле-
момент на провъз- на. На голяма Р . * гълта- сковаи на хиляди граждани се съ- 
Конституцията от ните следоебдни часов т браха в следоебедните часове, за

белградски Сава-център' слушаха ваха фолклорни и рок^рут™ де. да изразят своята преданост към 
по високоговорители работниците зи "Р°гРа“ „„шлии. Веселието новата Конституция и обединепз- 
на новосадските колективи „Юго- сетки яд следобед Та- та Република. В Църна трава следт” »—»»гетпгмх

в

не е 
тържествения 
гласяване на

В. Фнлиповнч, М. Стоилковнч, 
М. Момчиловнчогньове.



Комунист 3
ПО ПОВОД ПРЕДЛОЖЕНИЕТ° Да бъде сменен СТИПЕ ШУВАР

Искът не е приет
ждаваке на Стш.е Шувар УР
в ото на ДК на СДЖ — 
куваме -

НЕДОСТАТЪЧНА ПРЕЦИЗНОСТ 
В ИЗКАЗВАНИЯТА НА ШУВАР

Председателството на ЦК на 
СЮК самокритично оценява, че 
не навреме и винаги по съответен 
начин е реагирало и оценявало 

си заседание реши ганизиране и решаване в сдруже събитията в САП Войводина и СР
конференция-на СК във Вой- ния труд, на 75-то заседание на Черна гора и че. не е навлизало

. сменяване относно освобо- Председателството на ЦК на в Дълбочината и димензиите на
се по а”™ председател на пРеДсеДателст- СЮК, състояло се през април положението и събитията в СР Че

ртава в съобщението,.което публи- 1988 година. рна гора,- Съобщението и стано
вищата му във връзка с това са 

СТАНОВИЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛ чин на колективна работа, а не
са лично определение на предсе-

Въз'основа'на всестранна оцен дателя на Председателството на
ДК на СЮК. що се отнася до 
забележката в изявленията на 
С. Шувар, „Мисля, че ние в Съю
за на комунистите трябва ясно 
и гласно да кажем, че'митингите 
не могат да сменяват партийни 

• ръководства”, Председателството 
посочва, че и след събитията във 
Войводина и Черна гора е приело 
становището, че „не може да при 
'сме методът на изнудване и нати 

~ ск в кадровата политика поради 
осъществяването на кадрови и 
други цели...” и че председателят 
и секретарят на Председателство 
то на ЦК на СЮК „могат да от-

Председателството 
СЮК на 130-то и 131-то 
ния, състояли се на 
1989

на ЦК !на лството .ма. ЦК на СЮК е най-от СТВОТО "НА ЦК НА СЮК 
си заседа говорен 

7 и 15 за протакането и тактизи
година обсъпи пг, МарТ рането при провеждането

™ „р.«„Гл Г Х-.Г.С
ството на ЦК на СЮК 
сменен

на при ка на всички доводи от иска на 
ут- Извънредната конференция 

становища, идейно-по Съюза на комунистите във Войво-^ 
определения за раз дина и обосиованието на Предсе- 

решаване на проблемите в Косово, дателството на ПК на СК във Во 
Затова

на
ите

Да бъде 
относно освободен Сти- въз основа на онова, ко йводина Председателството на 

огнпт ио бе казано в разискванията, ЦК» на СЮК прие следните ста-
то нГпКраедсаедат^ствобОСНОВа^ИК Ш" нГлиТиедоверие0 ^-“не съществуват никакви ар

на СК в-кв' Впйкппм Т°ттНа 1Ш пРедседателя иа Председате гументи за квалификацията „че
тетгството ня ТТТС На лстарто на Централния комитет в ръководството на Съюза на.юго

на К9К кон- на Съюза на югославските кому славските комунисти .наистина
писти другаря Шувар. По този създадена безпринципна полити 
начин Конференцията напълно от ческа коалиция, в която е участ 
Разн волята, революционния иск вувал и Стипе Шувар” и че това 

да повдигне въпроса за отговор- и настроение на членовете на Съ 
ността в СЮК, от член до най- юза на комунистите във Войводи- 
висш1Тя орган н неговите члено- на”, 
ве. Инициативите за утвърждава 
не на отговорност' трябва да се 
разгледат от компетентните ор
гани на СК съгласно утвърдената иск.

пе Шувар. Въз

статира:
Всеки член на СК, организа

ция и орган на СК има правото
„е повлияло твърде много за по-

говарят единствено в рамките на 
колективната отговорност на Пр 
едседателството на ЦК на СЮК, 
за което оценява Централният 
комитет на СЮК”. Във връзка с 
това, Председателството констан- 

Ко тира, че председателят на Пред 
седателството е действувал съгла 
сно становищата на 17 заседание 
на ЦК на СЮК.

нататъшно разоряване на единст 
вото на Съюза на югославските

Партийната и по-широката об- комунисти.” 
щественост е информирана във — Несъстоятелни са твърде-
връзка със съдържанието на този н.ията, че председателят на Пред

седателството е отговорен за вло 
По иск на Председателството шаването на обстановката вуставна процедура, които прие

мат решение само въз основа на на ЦК на СЮК Председателство 
аргументи. От този аспект искът то на ПК на СК във Войводина 
на Извънредната конференция на представи и обоснование на иска на СЮК и Х\Щ пленум 
СК във Войводина е в унисон с на Извънредната конференция 
Устава на СЮК. Изхождайки от на СК във Войводина. Покрай- 
това, Председателството на ЦК на нинският комитет 
СЮК реши да разгледа иска 
Извънредната конференция 
СК във Войводина.

сово и за непровеждането на за
дачите от Първата конференция

на
на СЮЮ Обстановката в Косово 
се влошава непрекъснато още от 

допълнй иска 1981 година, във връзка с което 
на и с някои нови димензии на от- съществуват оценки на Предсе 
на говорността на председателя на дателството на ЦК на СЮК и ЦК 

Председателството на ЦК на на СК в Сърбия, както и утвърде 
СЮК: отговорност за непровежда ни задачи и задължения за целия 
не на становищата на Първата СЮК, а особено за СК в Сърбия 
конференция на СЮК и на Седем и СК в Косово. В целня въпросен 
надесетия пленум на ЦК на СЮК период а особено след IX пле- 
в .много ключови области, особе нум на СЮК бе разгърната широ 

Председателство- но в Косово; за повързаиост на ка дейност за преодоляване на

— Председателството на ЦК на 
СЮК указа на председателя на 
Председателството Стипе Шувар 
за недостатъчната прецизност в 
неговите отделни изявления, 
то в някои средства за инфорхми- 
ране в изкривен смисъл се предст 
авят пред обществеността, 
че могат да се изнасят и погреш 
ни заключения. В този смисъл е 
константирано, че и изявлението 
за заплахата на македонския на 
род от национализмите на чети
рите околни народи може и раз
лично се тълкува и че е трябвало 
по-прецизно да раздели нацнона- 
лнзмите на държавните политики 
от национализмите, които се сре
щат в Сърбия, но които не са по 
дитиката на СК в тази република, 
пито определение на сръбския на 
род. Обаче, същевременно е ко 
нстантлраио, че това негово изяв 
лепне в СР Македония не се при 
ома като атак па отношенията ме 

о жду македонския и сръбския на
род, както н че от широкия кон 
текст на неговото* изложение не 
произлиза, че е отъждествил сръб 
ския народ и национализмът у

кои

ИСКЪТ НА ИЗВЪНРЕДНАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКВ така

В предложението „от поста
председател на
то на ЦК на СЮК да бъде сме- Стипе Шувар с предишното ръ- тежкото положение в Косово, за
нен, относно освободен другар- ководство на САП Войводина, ко тази цел непосредствено се анга
ят Стипе Шувар” се привежда слс сто води сепаратистка политика, жираха голям брой членове на 
днбто! Изнесените на тази Кон а тази повързаност евентуално се ЦК на СЮК н ЦК на СК в Сър-

за вижда от изпратсния до предсе- бия. Бяха предприети и редица
ЦК па СК в Сър- мерки и акции от страна на дър

ференция мнения и оценки 
дейността. поведението и мора- дателствата на

председателя на бия, ПК на СК във Войводина и жавннте органи — п всичко това 
Цснтрал- Косово телекс от 87-го заседание не даде положителни' резултати, 

югос- ма Председателството на ЦК на Това нужно налага да бъде извър 
Стй СЮК; запазване на лично стаиовл

лния лик на 
Председателството 
ния комитет на Съюза на 
лавскйте комунисти другарят 

Шувар излъчи аргументи

на

шен критичен анализ па причини 
за ще във връзка с митингите, пъп те па тази безрезултатност на

па ХУП пленум па ЦК досегашните акции на СЮК на 
положителна този план п да бъде изострена от 

съ- говорността за недсйствуване

пе
такова стано* реки чеутвърждаване на

ма СЮК бе даденавище. се оценка па доминантното пмОт аспект на онова, което курса на приетите становища напредставлява
осуетяват ЦК па СЮК. При това отговорно

положението държание, а това
па опия, коитослучи »7,в връзка с 

на предишното 
ководство и на

войводинско ръ опора 
онова което стана акциите за /ютушапане на Контра стта :>а иеосъществяваие па 

октомврийските революцията в Косово”; па закъе ти ката и задачите па СЮК
ПОЛИ

ВЪВ
безприи- връзка» с Косово трябва да се иаб 

конституционните промени в ододапа в цялата й ш,Фота и 1,0 
СР С'1 пбия; за нсумссни изявле- може да се ограничава с отговор Председателството на ЦК на

Стипе Шувар, ко ността па Председателството на СЮК ясп° се е определило закон 
мпогобройпи ЦК ма СЮК, а особено не с отйо ституцнониите промени в СР Сър

бпя п няколко пъти отправяше

в Черна гора от 
манифестации до 
черногорското ръководс \ во 
ппО е ясно, че в ръководството 
па Ст юза па югославските кому пия па другаря 

Сьюла иа ю ; без ито предизвикаха
писти наистина е създадена

иесъответност,сменяването на пение, 
на1гь на

него.

ръководещата и ворпостта на Председателството 
иа ЦК па СЮК, а особено пегюпитическа коШ1И- раздори между принципна политическа мяетш народи;

пия, в която е участвувал / уу я ста„опища и определения отговорността иа петовпя 
гаряг Стипе Шувар. 10Ва'“ втв връзка с някои отрицателни дател. Председателството

по-нататъшно ра »ъць политическия живот рави самокритичен обзор на де , ка, че тези промени да бъдат при
в Съюза ь ГЛОВС1ГИЯ- за становища във йността си във връзка с Косово, етц в предвидения срок и за тази

Съ' логопорпата” икономи за която ЦК на СЮК па ХУП си цел правилно да информират оо
че другар- връзка С ,л> реформа, пленум му отправи критика и го ществечоетта за характера на пр

стапови- ка‘ през седем- задължи „да предприеме всички омеПпте, да премахват дезннфор-
1 .гптгп години н за дистанцираме необходими мерки и акции за пое маниите и пр. Председателство
ДС „роектозаключенията за зада-. ледователно и цялостно бсъщест пе може да приеме забележка п

С|< „ по-пататъшиото раз вявапс на становищата па СЮК
чи ор за Косово".

е пек към комунистите в компеген 
предсе тпцте органи и институциите на

за липсата па

та-нап- системата акцията да водят
твърде много за п

иа единството
комунисти.зоряване

на югославските 
що така е съвсем ясно 
ят Шувар с оценките и 
щата си допринесе за 
ция между сръбския 
ския народ, относно 
келонския и сръбския «а^«еда,гс

конфроита 
и черногор- 

• между ма- от
(На 4-та стр.) ,па еамоуправителиотопитие

Председателят на
' I
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изричните задачи на комунистите 
и органите на СГОК, в институци
ите на системата, в информатив
ните средства, да прекъснат с дей- 
ствуваието си, застрашаващо един 
ството на С|ОК и страната като 
цялост, с които се нарушава ав
торитетът на СЮК и на ръковод 
ствата му. Неизпълняването на 
този дълг до голяма .степен до
принася за нарастване на недове
рието в ръководството на СЮК, 

към председателя и Пред
седателството на ЦК на СЮК.

Искът не е приет
па ХШ конгрес и становищата на преварва възможните 
Конференцията на СЮК, както н тенденции, направлявайки съвкуп

към

негативни(От 3-та стр.)

на Извънредната конференцпя на па заключенията на Централния пата обществена активност 
СК във Вопводнна, чс не с навре комитет па СЮК, ,за политиката1 конструктивни промени ма със/о- 
ме заело идейно-политически ста на равноправие и братство и еди янието и обществените отпоше- 
новища във връзка е гезц проме нетво аа народите и народности- пия, върху курса па утвърдените 
ни, а, че се забравя, че всичките те, за Титовия път в изграждане становища и политика. Е този 
тезн въпроси се намират в стано- то па Социалистическа федсра- смисъл и обществената1 критика 
вшцата на ЦК на СЮК за укрон Дивна република Югославия. и критиката в СКЖ трябва да 
ването на единството в СЕ Сър- 
бня от 1985 година, както и 
другите документи на ЦК на 
СЮК и Председателството. Пред
седателството на ЦК на СЮК на на СЮК принципно не приема за- конфликтите и предлагане на ио- 
своите 13 "заседания от раздвпж- бележките на становищата, кон- добри решепня за премахване на

то Стппе, .Шувар е изнасял в но- слабостите и за но-бърз изход от 
предишния период, когато не е кризата. Особен дълг иа СК е в 
бил на сегашната длъжност, пзхо- собствените си редове да развива

пък и

. изграждаме върху реални и прин
ципни основи и да я направлява
ме към създаване па по-голямо

Председателството на ЦК на 
па СЮК подчертава, че Съюзът 
ма югославските комунисти пръв 
път се среща с искането за раз
решаване па челния човек в свое
то ръководство и в преодоляване 
то ма създаденото положение, тря 
бва да се имат предвид всички не
гативни последици за единството 
в СЮК и страната, които може 
да произтекат от решението, кое
то В7,в връзка с това приемат. Ра
зрешаването от длъжността пред 
седател на Председателството на 
ЦК на СЮК, без приемливи аргу
менти, сигурно би по различни 
начини било прието и в другите 
части в целия СЮК. Това би мо-

в ОПРАВДАНА КРИТИКА

— Председателството на ЦК единство, към преодоляване ма

ването на инициативата за конс
титуционни промени разисква за 
идейно-полптнческите основи за 
изменението на Конституцията на ждапкн от становището, че всеки другарски отношения, взаимно до

отговорностчлен нам право да изнесе своечо верие, критичност и
в и да нс' позволи педсмократичес-СФРЮ, отнасящи се н до констн

туционното положение на СР Сър мнение, да го допълва и мени
демократическите процеси на из- ки методи и непринципиост, с ко

ято се поставя йод въпрос! морал*бия, както и онези за промените 
на Конституцията на СР Сърбия, граждането
от което в 1988 година на пет за- ■ СЮК, както н от становището, че ния н политически имтегри/ет на

12 17, определени действування па Сти- члена. 
е пе Шувар, поради конто сега се • ~

търси негова отговорност, са би- СЮК отговорно
ли познати И преди избирането — гло да влияе върху понататъшно-

м то задълбочаване на дезинтегра
ционните тенденции в СЮК.

на политиката на

седания, а също така- и на 
18 заседание на ЦК на СЮК Председателството па ЦК 41а 

прие част отпробле-разисквано върху тази 
матика. Председателят на Предсе 
дателството на ЦК на СЮК под- му на функцията председател 

в Конституция Председателството
СЮК, което тогава никой не

на та
ЦК на дина, а което послужи като ощенакрепи промените 

та на СР Сърбия и нито веднаж е един от поводите за критика и са- 
поставял. Допълнителното връща- мокритика на Председателството 
не към становищата иа членове- и председателя, които по този 
те на СК, дори и от преди десет вод бяха отправени на заседани- 
и повече години; внасяло би в по- яла на Председателството, с цел
литическия живот иа СК методи да^се преодоляват слабостите в верие да се съ3даде
на работа, неотговарящи иа демо- работата им Поетсепател' атмосфера на демократически икратическото му битие, задушава- Председателят на Председател т у

ството на ЦК на СЮК самокрити- другарски, принципен и аргумен
тиран диалог, за да може съще-

не излезна с противоположно ста В Съюза на комунистите, ко-по-новище.
Председателството, 

ра, че председателят на Предсе
дателството на ЦК на СЮК, не
посредствено пред избирането му 
за настоящата длъжност на за-
седанието на, ЦК на СК в Слове- ло би свободата на мнение и де- 
ния а и по повод останалите пре мократическо обсъждане и всич- чески се спря върху своята ра 
дишни и по-скорешни обстоятел- ки членове на СК, пък и ръковод бота, недостатъчната упоритост в

ството на СК довеждали в пози- повдигането на някои въпроси от 
ция да не могат свободно да уча- работата на СЮК, особено на не-

благовременното реагиране на слу 
отстъпваше

гато се и поставя въпроса за от
говорността, трябва да имаме до- 

всеки член. И
константи-

временно да се осъществи и кри
тично отношение към всеки, кой
то има определена обществена и 
политическа отговорност и изна- 

ог ся становището си по отделни съ
ществени въпроси. Само така ще 
може критично да се разисква за 
състоянието на нещата, за дей
ствителните проблеми, за сторено 
то или изпуснатото, за слабости
те, пък и ’да се поставя въпроса

ства, с изтъкването на положител
• ните страни на политическите съ 
бития, твърде критично е гово- ствуват в работата на организаци- 
рил и за някои отрицателни явле ите и органите на СК. 
ния и процеси в СР Словения и 
посочи на политическите

чаите, когато се
Инициативата на Извънредна- утвърдената политика в части на 
конференция на СК на Войво- СЮК и техните ръокводства. 

дина трябва да,се прецени и в 
светлината на твърде тежкото об

стано- та
на СЮК и задължениятавиттта

на СК в Словения и неговите ор
във връзка с провеждане- ществено-икономическо

г Поради то- ние в страната, бавното преодоля- новете на
. оЯбележка че ване и решаваме на. редица проб- нг> Председателството

ва не. съществува забележка деми_ задълбочаване па икономи- само от личните му качества
1 ческата и политическата криза и работа, но в голяма степен и от

за влошаването на състоянието в Ко колективната работа и единство- 
сово, а всичко това обективно то иа органа, който оглавява н ог 
влияе върху по-силната критич- взаимната отговорност на ръково 
пост кт^м всички ръководства, пък дствата на СК в републиките п

СЮК, покрайнините. Наличните разлики
в СЮК обективно пие за укрепване на неговото еди

му способ-

Председателството на ЦК на 
положе- СЮК посочва, че доверието пачле 

СЮК в председателягани
то на тази политика. не за отговорността, а не априорно

илизависи
и да се изхожда от доверието

недоверието на хората. Толерпра
нето на непринципната критика 
винаги е било източник на ип-

не еза тези явления 
Също така становищата си за яв 
яването на национализмите и 
неприемливите тенденции в поли 

организиране ясно 113 
17 и 20 заседание на

триги и дезинтеграция на револю
ционното движение, относно на 
СЮК. % Това е и съществено усло-

тическото 
тъкваше на
ЦК на СЮК, на заседанията 
Комисията за преобразование на 
СЮК и в своите останали ггубли,

нана и към ръководството
председателя и Председателството и неединството

ЦК на СЮК. Това трябва да спъват работата на председателя
и .подриват 

и доверието на

нетво и акционната
на пост.предвид в преценяването и Председателството 

тежестта и отговорността при техния авторитет
отговорните длъ членовете и работническата кла

са. Затова са длъжни всички час- но

се имачии говори.

сюк«*Ш^вар е засвидетелствуван бо- жности в юрганите 
всеки национализъм.

Изхождайки от всичко посоче- 
Председателството на ЦК на 

СЮК заключи да не приеме иска 
Извънредната конференция на 

СК на Войводина за поставяне
относно

иа СК. Всичко
налага иа ти на СЮК, особено ръководства 

с Председателството на ЦК на СЮК та на СК в републиките и покрай 
на да1 работи и действува по-ефикас- нините да изграждат конструкти-

ьхзйИ с акциите си да из- иа СЮК няколко пъти утвърдиха седателството на ЦК на СЮК. ,

допълнителнотова нарец срещу 
Това ясно доказа в борбата си 

в собствената
на

за сменяване,
Стипе Шувар от

национализма
Шувар последователно и реция-

шително се застъпваше за пОсле-
осъществяване на на

СЮК, решението предвиждадователно
Програмата на

Слобо-Петрович, заместник председателУрежда единна редакционна колегия: гла
вен и отговорен редактор на всички издания дан Иованович. _ Плошад

„У. Кпм1/нист" Влайко Кривокалич, замест- Адрес на редакцията: Белград, 11л0™“"
ник главен и отговорен редактор Борислав Ву- „Маркс и Енгелс" № 11, телефони: иентр^а
ч“тич главни и отговорни редактори на репуо- 335-061 до 096; и Нови Белград Булевард „Ленин
пикаиските и покрайиинските издания. Зия Ди ^ ^ телефон 627-793.
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из ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ДОЛНА ЛЮБАТА — БОСИ- 
ЛЕГРАДСКО , '

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

ТУБИ ИКОНОМИЧЕСКИ 

МОТИВИ
ЛЕСНО НАМИРАТ 

СЪВМЕСТНИ РЕШЕНИЯ
Местната обцЦност в До 

Любата се нарежда 
между по-дейиите в Боси- 
леградска община. Благо
дарение на това, тук ко
мунално-битовите ' пробле 

успешно се разреша
ват. Селото и околната ср 
еда менят своя лик, а се
лският бит ежегодно се 
подобрява. Почти във вся
ко домакинство има добра 
питейна вода. Пътната 
мрежа от година на годи

га не сме имали проблеми да се развлече електроп- 
Голямо разбирателство и роводната жица. 
подкрепа имаме и в общи- '+
нските ръководства, пре- Когато пък става дума 
ди всичко в компетентни- за другата акция уведоми 
те органи на Общинската ха ни, че са запланувани 
скупщина — подчерта До махленските пътища до 

Кози. дол, Широки дол и 
Председателят на Съве- Гащевица. < Към Кози-дол 

та на местната общност, и Широки-дол да се раз- 
Кирил Иванов, не скрива- шири и да бъде годен и 
йки задоволството от до-, за товарни камиони, а към. . 
сегашните постижения в Гащевица , да се пробие 
селото, говори и за пред- нов път на дължина от 

около 4 до 5 км, който да 
свърже селото със съсед
ното село Дукат.

лна

0 НАЙ-ГОЛЯМО 
СТОПАНСКОТО

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЕЛСКО

во°върхуВАп^з1рниНЕ?13я "™™т
ми

нчев.
На дневен ред на неот

давнашното заседание на 
Председателството на РК 
на ССТН в Сърбия се на
мериха и актуалните въп 
роси на селското стопанс
тво в Сърбия- Покрай ве 
че стандартните неблаго
получия, които години на 
ред съпътствуват този ст 
опански отрасъл, стана 
дума и за пролетната сей 
тба, която вече сега нак 
ратко може да се окачес 
тви като изключително 
скъпа, с проблематичен 
характер п неизвестна.

Селскостопанското прои

му се обезпечи С^времен- 
пазарна насоченост и 

да се даде по-гол ям шанс 
на земеделските коопера
ции, относно на различни 
те форми на сдружаване 
на селяните. На заседа
нието бяха казани много 
думи и за новия момент 
в производството на хра
на, свободното формира
не на цените на селскост 
опанско-хранителннте пр 
одукти, но и да замъглят 
правите отношения на па 
зара, понеже селскостопа 
нските производители са 
още недостатъчно подго 
твени да се счепкат със 
законите на пазара, поне
же на нашия индивидуа
лен сектор именно има 
твърде .малко истински 
стокови производители.

на

— Подготовките за тези 
пътища са в ход. Прове
дохме махленски събра
ния и запознахме населе
нието със задачите които 
трябва да се изпълнят. По 
настоящем в ход е съби
ране на собствени средст
ва. За обезпечаване на 
механизация от Общинска 
та скупщина казват, ня
ма да има проблеми така 
че се надяваме в течение 
на настоящата година и 
този проблем да завършим 
— добави Иванов.

зводство спада и се напус 
ка производството, 
пат се загуби и 
най-много тревожи, губят 
се икономическите моти
ви при все по-голям брой 
селскостопански произво 

Най-голя.мо спа 
селскостопанско

тру-
което

Долна Любата

на се подобрява. С изклю 
Приключвайки разиск/ чение на дваесетина дома 

кииства, останалите около 
150 имат електрически 
ток. В домовете има все 
повече съвременни мебе
ли п апарати за домакин
ство.

Председателят на Скуп 
щината на местната общ
ност, Станко Дончев изтъ 
кна, че досегашните пос
тижения преди всичко се 
дължат на взаимното съде 
йствуване и договаряне на 
всички субекти в селото 
и доверието на населени
ето в ръководствата на ме 

вс стната общност.
— Във всяка акция от

зивът на населението е 
на високо равнище 
че в това отношение цосе

стоящите активности. При 
това на преден план 
комунално-битовите 
блеми в селото.

— През настоящата го
дина главната ни активно 
ст е насочена към две ко
мунално-битови 
електрификация на маха
лите: Бубевци, Качаревци 
и Гащевица и разширява 
не на няколко махленски 
пътища — подчерта Ива
нов.

са
дители. про-ванията по актуалните въ 

проси на селското стопа 
нство, Богдан Трифуно- 
вич се застъпи да не се 
повтарят вече добре из
вестните заключения как 
проблемите ма селското 
стопанство бавно сс ре- 

но ССТН да поста

дане на 
то производство в Сърбия 
'без САП) се отчита на ча 

къде-

От другите активности в 
местната общност подчер 
тават, че по ден-два ще 
работят; върху уреждане
то на селските гробища и 
подържане на пътя до 
тях. . Отделно, внимание 
ще посветят и върху уре 
ждането на центъра на 
селото, където успешно 
съдействуват с училище
то. Чрез редица акции уче 
ннцнте уреждат селото и 
околната среда и дават го 
лям принос, селото им да 
бъде по-уредно и ч по- 
хубаво.

стните стопанства, 
то вместо 
повишение от 9,5 на 
се дойде до

заплануваното 
сто,

намаляване 
производството с 5 про 

цента. В обществения се- 
• ктор 1988 година ще бъ
де запомнена по загубите 
от 250 милиарда динара.

акции:

на шават,
ви въпроса на кой начин 
състоянието да се подоб
ри. Затова от делегатите 
и делегатските скупщм- I 
ни се търси да се застъп
ят за ускорено провежда 
не на насоките в селското

И двете акции, казват в 
местната общност, не са 

Електрификацията 
на тези три неелектрифи- 
цпранп махали с от преди 
За тях са обезпечени еле
ктрически стълбове и са 
изкопани дупките, 
стълбовете' да се побия т н

Причините за намалява 
коренят на неблаго 

на аг-
1101311.не се

приятния третман
по отношение на ос стопанство, но и още 

диаж да, сс подчертае не
обходимостта от 
порно отнасяне към пое
тите задължения.

рара
таналото стопанство, ли 

на единна аграрна по-отго-псата
политика, несъответна по 
литика на цените и счете 
ма на стокови резерви, 
при лоша данъчна валут
на и кредитна политика. 
И РК на ССТН в Сърбия 
вижда шанс за съживява 
не на |\грара в Предложе 
името па единните мерки 
/га Съюзния изпълнитс- 

селскостог^д

Оетаоатака
М. Я-

селскостопанскиужените
производители участвуват 
в разпределение на дохо
да, тъц като н те са учас 
твувалн в неговото осъще 
ствяване. В трудните усло 
вня на стопанисване през 

впсимост от това кой кол" миналата' година, отделе
но участие е взел в осъ
ществяване на дохода, ра 
зпределенн са 4 милиона , кн предвид общото поло

селскостопанс-

МИИАЛАТА ГОДИНАЗА ОКОНЧАТЕЛНАТА РАВНОСМЕТКА ЗА

ДОХОДА ЗА КОООЕРАТОРИТЕЧАСТ ОТ
40 милиона динара от до
хода за гази цел. Към 20 
милиона

вена па кооператорите и 
сдружен ите селскостопа/1 
ски производители. В за-

Няколко години в орга 
кооиерато- 

„Кооперант" в със- 
„Сточар"'в Дими 

по окончател
на м и-

низанията на 
рите 
тава //а

динара са разп- 
пъо вид на регредслснн 

рес за олио с цел да се 
запази съотношението из
между олиото което полу-

ните 40 милиона динара 
са значителна сума, имай

лен съвет за 
//ската област. тровград, 

пата равносметка
година се отделят

Тези мер
облекчат аграра 

преустрои Я'Ьр*У 1/0 
и ико

ки па палата толкова женне надинара, а също
средства са отделени и да ката'трудова организация

„Сточар”. Това обаче, е 
единственият начин за у- 
крепване на взаимното до 
перне и сътрудничеството, 
което трябва да се разви

да се чават за изкупения слън
чоглед. Шест и половина 
милиона са отделени за 
доплащане разликата ме 
жду акоптпата и осъщес
твената цена на вълната, 
а два милиона и осемсто 
тип и осемдесет хиляди ди 
пара за каменна сол доста

за частните про-средства 
изводи тели-коопера тори и 

селскостопанс
ки пазарни условия 
/ /' > м и ч е с к о п о в е д с • / / и с 
условията //а реформата.

//ай-чс

в дени на кооператорите за 
разлика в цената за пзку 
пени малини. За регрес за 
пшеница през есенната се 
птба са отделени' два ми
лиона динара. По този на ва пп доходовнп начала.

А. 1.

сдружени 
ки производители. Тази то

В разискванията 
сто се чу искт.т: 
костоианското 
ство да се третира 
'стопански отрасъл, равно 
правен с останалите, Ла

сведепиязадина, според 
които /ги 
Димитров, 
йонната 
служба, отделени са над

па селс- I I и колададе 
завеждащ ос

селскостопанска
произвол- 

като
чин кооператорите и сдр*
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пожари...ДИМИТРОВГРАД Пожари,за какво Л
__ПИШЕШЕ ____адщУамь. па площ от 400 де. 

Захваната е преди-цидепти" със съседна БъЛ 
(минали са грани- 

занапред 
Малоброй-

жар 
кара.
мно ниска тора и Сорови 
дръвчета. Съответна коми 
сия още прави преценка 
па щетите, които сигурно 
няма да бъдат малки. 

Всичките избухнали до-

От началото па тази го 
дина до днес на тсритори 
ята на Димитровградска 
община се случиха два 
пъти повече пожари от- 
колкото през цялата ,1988 
година!

Каква полза от факта, 
че предизВикателите па 
десетината
пожари еа открити, ко
гато материалната щета е 
значителна, богато са уии депня- 
щожепи хиляди борови 
фиданки и дръвчета на 
„възраст” от 2—15 годи
ни, когато ножарите еа 
предизвикали и няколко 
своеобразни гранични „ни наи-големнят

гария, 
дата) ако те и
продължават.
нитс подимитровградскиПо повод 40-годншшшата на печата на бъл

гарската народност в Югославия и 30-годншгш- 
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.

няматпочти 
напълнят Цистс

жарникари 
време да
рпата с вода между две 

Не гюма- сега пожари са настанали 
поради псбрежието на чо 
век

интервенции.
много ни отправените 

общногат
до всички местни 
сти

II повече пито един не е запа 
нарочно. Характернолен

е също, че предизвикатс- 
лите па пожарите са пре 
димно стари хора — ня-

пиемени иредупреж-
ПАК ЗА ФИРМИТЕ

В Босилеград ще срещнете много фирми. 
Едни написани на чист български език, един сме
сено (сръбско-българскп), а едвам па чист сръб
ски език. Ще видите например „Срсскп завод за 
социално оенгуране”, „Комунално предузсНе „Ус
луга” н др.

Това разнообразие не е плод па нищо друго, 
. освен на небрежност или нездраво стремление на 

ръководещите заведението или предприятието. 
Може би си мислят, че по-лесно ще се удържат 
на местата си. Те-забравят, чс народите на Юго
славия са тласувалн правото на националните ма
лцинства в Югославия да пишат, говорят н съз- 

' дават на свой.роден език и да бъдат равноправна 
във всяко отношение с другите националисти в

еПоследното
наотправено към края 

март, а само ден—два
райони па Дол- 

местността 
се случва 

досега по

сл-
сд тона и 
па Нсвля И 
„Иосшшца"

В потушаването на 
най-честопожарите 

участвуват 
намиращи се най-бл 
иско и трудещите се 
от сдружени# труд, 
а там, където, освен 
старите, няма много 
хора, помощ оказват 
и войниците от гра
ничните застави.

хората,

БОСИЛЕГРАД

АНГАРНЯ НА ПЪТНАТА 

СЕКЦИЯ ОТ ВРАНЯ; В
потушаването на по
жара в .местността 
„Русалия" 
циативно са участву 
вали около 80 заети | 
от гумарата, -които [ 
са били тръгнали с 
рейс на залесяване.

страната им.
Защо тогава?!
И, някой отговорен фактор би -рябвало да 

види това. Може би съветът за култура и про
света. И да каже думата си. А фирмите да се на
пишат отново не е трудно и не е скъпо. По-скъ
по е лошото впечатление, което мозЦе да остави 
това разнообразие и ненужните съмнения в пра
вата на националните малцинства, защото те са

Водачите на „Автотращ 
спорт" от Босилеград че
сто сс оплакват, чс пътят 
от Босилеград към Горна 
Любата е в лошо състоя
ние, отделно участъкът от 
Долна Любата до Мусул. 
Това повече пъти го изтъ
кват и отделни делегати 
от този район. Затова, ко
гато неотдавна Пътната се 
кция от Враня съобщи, 
че ще насипе с чакъл най- 
ловките участъци и возачи 
те и населението от този 
район приеха акцията с 
голямо задоволство.

И наистина тези дни 
Пътната секция от Враня, 
която е и задължена за 
поддържане на регионал- 

пътища в Босилегра 
дека община, започна да 
насипва с чакъл отделни 
участъци от този път. На

деждите на водачите и на 
местното население обаче 
не се сбъднаха. От рабо
тата на Секцията не са до 
волни нито едните, нито 
другите.

— Това не е чакъл, но 
камъни. С такъв чакъл не 
се насипва, път. Сега път
ят е много по-лош откол- 
кото преди. Освен това за
трупаха ни и вратите. И 
никой нищо не предприе
ма —г- подчертц Иван Ни
колов, от Горна Любата.

Става дума за крайно 
безотговорно отношение 
на Пътната секция към 
професионалната й зада- 
ча. Затова и може би тря
бва да интервенират и ко
мпетентните органи на Об 
щпнеката скупщина.

само  ини

кои дори са над 80-годиш 
Обикновеновъзраст, 

те запалват стърнищата, 
защото това е почти един 
ственият начин някой тра

наозаконени и разрешени.
„Братство", 16 септември 1959 г.

МОДЕРЕН САЛОН ВЪВ ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ
Одоровчани през тази есен ще завършат 

лемия „салон в кооперативния дом. Салонът ще 
може да приеме повече от 300 души, а разполага 
и със съвременна сцена. Със завършаването на 
салона ще бъдат създадени по-добри условия за 
културно-просветна и забавна дейност в селата 
Одоровци и Гуленовци.

Младежите от Одоровци помогнаха на коопе
рацията около вършитбата. Наградата от 
ляди динара, която получиха от 
ттте вложат във фонда за завършаване на

„Братство", 1 октомври 1959 г.

кторист да се наеме да 
им изоре нивите. Най-ле 
сння начин да почистят 
нивата старите хора нами 
рат в запалване на стър
нищата. -А когато огънят 
се разбухне, трудно се 
държи под контрол. Така 
са настанали пожарите 
в Невля, Вълковия, Мъз- 
гош, в местността „Руса
лия ”, Парасина, Липинс- 

А. Т.

го-

25 хи-
кооперацията, ните

салона.

М. Я. ко поле.

ПО ВЪПРОСА ЗА ОТНОШЕНИЕТО НИ КЪМ ПРИРОДАТА

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА СА ПРЯКО СВЪРЗАНИ
небрежнпи — боклука си 
стон все на купчини.

е старанието ни за него, 
такова е май и за гората 
около него.

Защото да е обратно, си
гурно не щеше да пием от 
димитровградския 
провод вода, с прнмеей на 
пясък и глина, (а което 
предизвиква различни бо
лести, често пъти и камък 
и пясък в бъбреците), пи
то пък кланицата щеше 
да изхвърля ненужните 
утроби на закланите жи
вотни в реката, която цро 
тича в съседството на ре-

главнйят предизвикателства, че ако 
пои- по нищо друго, т.е. ако не

В екологията
виновник за всички 
родни катастрофи и при
родни бедстЕИя най-често 
е. човешкият фактор. Дру- те си дела към майката

природа. Да не е така си
гурно над Димитровград 
никога не щеше да се из- 

приро- дигне тъмен облак от дим 
никога иай-мал-

водо-по умствени постижения, 
да се прочуе по ужасни- Дано обаче с новото те- 

Не служи никому на ченне, и корито което е 
чест такова отношение поела. река Нишава дойде 
към природата. И може и до нови течения по вън 
ли на някой Да приговаря- роса на чистотата в' гра- 
ме, че е небрежен, когато да, за която твърде често 
ние с постъпките си пра- пишем, обаче малко я спа- 
вим същото. Не намира- зваме.. Но, дано не оста- 
ме за сходно цяла година не само на дано... Дано 
— от миналия август до не се препълнят контеки- 
този, който наближава да ерите, дано махнем купчн 
махнем купчините разхвър ните боклук от магистрал- 
ляни боклуци, от небреж- нпя път, дано не замърся 
ните пътници по магистра ваме реката, дано Кожара 
лния път и ако не напъл- та не труе масово риби- 

гледката за те, дано от Козарица не 
по- с,е вие онзи тъмен мем- 

Налразно об- лив облик от дим, дано не 
ни гори „от небрежност” 
гората. И още много таки
ва дано... само докога?

е и из-' го предположение
лишно, защото природата 
сама по себе си. едг&м ли 
може със своите 
дни блага, които ни прец 
лага, сама нещо да напра

и смог и 
ките му граждани

Прави го човекът. Пра ха питали родителите си 
ви го с небрежните си по- — какво е онова, .дето ни 
стъпки, с безотговорното сплашва?! -И 
си поведение към жизне- щеше от януари насам да 
ната среда, в която жи- има 6 опожарения на го
вее и към природата, без

не би-
ви.

дица новопостроени къ
щи. Или още нещо — ня 
маше да пропада в- гората 
прочутото и обичано от ди 
митровградчани манастир- 

първото килийно учи
лище в Димитровград, по
строено веднага след осво 
бождението от турците.

на го-

никога не

рите, за които компетент
ните казаха, че ги е пре- 

човекът. А чове-която той като единка ед-
ли би могъл да съще- дизвикал

но, то поне 
окото да бъде малкоче,

вам ка открай време са учили 
да води сметка не само за 
себе си, но и за другите. 
Оказва се обаче,

Обаче истината и 
човекът

приемчива. 
виняваме небрежните път 
ници, най-често турците, 

на окол

ствува.
делата, с които 
се разплагца с природата 
най-често са за осъждане. 
По-добре казано, човешка 
та глупост мож е да на- 

такива невероятни

То е в сърцевината
което се излизане той за замърсяването

среда в' града. Вина
та е у нас, че И' ние сме

грижи за себе си, 
своите бъдещи по

рата, на 
ше масово едно време на 
1-ви май- Обаче

нито се 
нито за 
коления, нито за другите.

пата Зденка Т. Свиленковакаквото
прави
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БВЕ ДИМ1П-Р0ВГРАДДЛТЕЛЯ НА Ак НА ссм в образователния център СОЛИДАРНА АКЦИЯ НА младежта от бабуш

НИЦА И „ЕИ” ОТ НИШ

СЪГЛАСУВАНА АКТИВНОСТ Една бригада
от два градамладежкаЯ организацияЧна ^тическГ' З‘б ИДеЙНО'ПО жданД ма Учшгащния дв-.

територията ня ическо образование, ор. Определено число мл
градска община е в Обра аар“нфоРмира,1е и за нул адежи от нашата органи 
зователно-възпитателната -' Коя от тези акции 
организация Иоснп Броз сега е най-актуалпа? ,
Тито . За работата и

Свой принос за преодо тическата младеж в Ба- 
ляване на последиците от бушница, ще' започне с ра^ ■ 
наводненията в Лужница бота веднага щом бъдат 
даде и младежта от Ниш. създадени условия за 
Идеята да се сформира- това.
една обща бригада на мл т, -•с г* ‘ Бригадата ще работи наадежи от Бабушница и к щ ^7 с строителството на пътя дона младежи от Електрон- Стт иаи-отдалеченото село намага индустрия в Ниш е „ тт -л Лужница — Дървена яоураздвижена още през есе у г 1т- * ка, което тряова да сента м.г. Това че бригадата ' • _; свърже с пътя за Люоеране се включи веднага в ак ^ л ^~ джа. Този път бе напра-цията е разбираемо, по- гвен, но водната стихия на■ неже подготвителните ра- .повече места го отвлече,боти изпълняваха специал ^ „така че миниоусът—рейс, изпрани организации и ин _ 1които се движеше по то-женерни части на ЮНА.
Общата бригада, както ни 
осведоми Любиша Анд- 
желкович, председател на 
Общинската конференц
ия на Съюза на социалис ход.

зация и гази година ще 
вземе участие в акциите 
па младежката бригада 
„Братство и единство" на 
Съюзната трудова акция, 
макър че интересът за то. 
зи вид младежко изказва
не тази година е намален.

Отделно място 
постите на Акцноната ко 
иференция даваме на иде 
йното. оспособяване на 

, младите. За тази цел бих 
изтъкнал, казва Петров ра 

•ботата на Политическата 
школа при конференция
та, която организираме 
всяка година с помощта 
па Общинската конфере 
нцня на ССМ.

ак
— Не без причина на 

първо място ще сложа до 
броволният младежки тр-, 
уд, защото бригадирско-

тнвностцте на тази органи 
зация беседвахме с предсе 
дателя на Акционната ко 
нференция на Съюза на
Социалистическата мла
деж в центъра Валентин 
Петров.

— Кои са главните, т.е. 
бсновни;е облици 
бота на Акцноната конфе 
ренцпя?

— Работата на Акцпон- 
ната конференция е обос
нована върху провеждане 
на разни активности в 
най-различни сфери на 
младежката дейност. Съгл 
асно това..съществуват ра 
зни комисии, посредством 
които ел насърчават, т.е. 
съгласуват активностите. 
Това са комисии за следс 
не успеха и Дисциплина
та, за доброволния мла-

в актив

на ра-

\зи път, преустанови дви
жението си.

Пдготовките за форми
ране на бригадата, са вВ. Петров • — Очевидно е, че успе 

хът в училището не е на 
желаното равнище. Как
во в тази насока предпри 

ние ще се включим в ак- см а младежката органн- 
циите по залесяване (пър зация? 
вата акция вече проведо 
хме миналата събота), у ре

то лято наскоро ще запо 
чие. Както винаги до сега В БОСИЛЕГРАД ПО ПОВОД 1 *ПРИЛ

Анции по 

залесяване
— Членовете на Акцн- 

онната конференция ре 
довно обсъждат успеха и 
дисциплината на ученици 
те особено сега, когато 
той наистина е слаб. Нас
тояваме заедно с класо
вите общности и препода 
вателите и разбира се учс 
циците, да го поправим. 
Акцията 1,Търсим най-до 
бър клас и ученик" е са
мо една от възможности
те за подобряване на ус 
пеха.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКАТА МЛАДЕЖ В БОСИЛЕГРАД

Разискват за
едногодишната си дейност

те от Средношколския об' ■ ■ 
разователен център едно
дневна залесителна акция. 

Освен залесителните ак-

Дспят на доброволния 
младежки труд — 1 април 
в Босилеградска община, 
по традиция и тази годи
на бе ознаменуван с реди ции ученици от основно- 
ца трудови акции. Отде- то и средношколския че
лно внимание заслужават нтър в рамкйте на Деня 
трудовите акции по залее- на доброволния младежки 
яваис и почистване на око труд работиха върху уре
дната среда. Именно, в ра ждането на оклоната сре- 
мкитс на тази младежка да. Подобни акции се про

От преди двадесетина де 
на, първичните младежки 
организации в Босилеград 
ска община разискват въ
рху отчета за работата па 
Общинската конференция, 
Председателството и оста
налите негови органи 
тела, както и за собстве
ната
сг. Покрай това, съгласно 
приетата изборна програ
ма,, определено 
легати па Общинската ко 
нфсренпия ще бъдат заме 
неми с пони.

лучат доверие па своята 
база. При настоящата ос
тра икономическа и поли 
тичсска криза и на младе 

както и па другите

— Освен тези акции, ка' 
глав-кто ги нарекохме, 

пи, сигурно е имало п бр 
ойни други, да речем вто 
ростспеппн 
Все пак доволни ли сте от- 

резулта-

жта
обществени субекти са ну 
жни
то с личния си пример щс 
мобилизират и останали
те — подчерта между Ару 
гото, председателят 
на ССМ н Босилеград, Ге
орги Тодоров.

активности. трудова манифестация, ко 
ято в Босилеградска общи 
на има, дълга и богата тра

ведоха и в трудовите ко
лективи.

Вечерта на 1 април Це- 
дшдня, учениците от ос- итърът за култура, по слу 
пианото' училище в Боси чай тази младежка мани- 
леград в съдействие с Го
рската секция проведоха брана 
двудневна трудова акция програма, 
ио залесяване, а ученици-

активни дейци, кон- осьщественнте
ти?и

Всички иапш акции
едногодишна дейно са осъществени. Някои с 

повече, други с по-малко 
Но най-важно е, че

па ОК фестацпя организира под- 
културпо-забавна

успех.
и пашата работа пипаш 
съществува пълно идейно 

имайки и ред-

число де-
М. Я-

Инак, според решение 
П рсдседатслст иото, пу

бличното
единство, 
вид многонационалната ср 
ода в която живеем

па
разискване иъ- 

отчета в първичните
— Годишно-отчетното ни 

събрание, ведно е шанс и 
обновление на

и ко
рху
младежки организации те
ли дни трябва да приклю
чи, След гопц, членовете 

Председателството ще 
сумират резултатите от 
разискванията и евидегпм

ято съответно е засп,по
сред учениците. Отза.кадрово 

Конференцията и на Пре
дседателството, както и па 
останалите органи и тела.

па пърни

п а и
друга страна, съвсем оче
видно е, че от преди ня
колко години интересът 

работа в ^младежката 
раните кандидати за въз- организация спада. Зато- 
МОЖ1Ш членове па Конфе ар. невтложнЬ задача 
полицията, нейните орган,, пред нашата органи,за-
и - ела и към средата нп ння е-, да събудим креаги 
настоящия месен ще се в,Гото съзнание „а всеки 
то ,е е отчетно-изборно пай, младеж и да го анга 
Ж* ма ОК на ССМ жмраме в' работата „а ор-

ганияацияти.в Босилсфад.

на
и ръководствата 
чиите младежки оргаииза 
ции. Затова на събрапия-

за

зага ще се разисква и 
активността на всеки мла
деж, преди всичко па опе 
зи които са членове в ня

кои-кои форуми. Всички 
го през досегашния едно- 

били
Залесяваното има дълга н богата традиция п 

Босилеградска общинаА, Т.М. Я,годишен период са 
неактивни пе трябва да по

СТРАНИЦА »
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Четете ли „Братство"?
КУЛТУРДО-ХУДОЖЕСТВ1ША САМОДЕЙНОСТ 

В БАЕУШНИЦА
НАШАТА АНКЕТА

Създават се 

по-добри условияЙован Йеленков, под
председатели на Общинска 
та скупщина, председател 
на Общинската организа
ция на* бойните, в Димит
ровград, пенсионер:

„Братство" чета ре
довно, въпреки бройните 
задължения, които имам у 
дома и като обществен ра 
ботник. Преди всичко, 
радвам се че и моята на
родност — българската — 
има свой вестник. Цялос
тно е добър но бих пред
ложил, да има повече ра
зисквания с имената на 
дискутантите, повече сни
мки на добри работници, 
сдружени земеделци, а съ
що бих предложил рубри 
ката ,Добре е да се знае”. 
Харесва ми последната ст
раница.

че „Братство” трябва да 
пише повече за селата, за 
изкупването на селскосто 
папски произведения, за 
отношението па земедел
ската кооперация към зе
меделците, за пътищата в 
общината.

Петър Маиов, лаборант 
в „Нишава”: — Редовно че 
та „Братство”, разбира се 
опази част, която се отна
ся до пашата п останалите 
общини. Международната 
политика само преглеждам 
бегло, понеже всичко ве 
че съм узнал от тслевизл 
ята или дневния печат. 
Обичам „Нашите истории 
кн”, но нс ми харесват по 
следните няколко рабуша, 
конто с? доста вулгарни.

А ВСЕСТРАННА ИЗЯ ВА НА СЕКЦИИТЕ ПРИ 
КУЛТУРНО—ХУДОЖЕСТВЕНОТО ДРУЖЕСТВО 

„МЛАДОСТ”
В 'културата иа Бабуш- 

нишка община твърде ва 
жпо място заема самоде
йното културно-художес
твено дружество „Мла
дост”, в чийто състав ра
ботят няколко секции: му 
зикална, фолклорна, по 
изобразително изкуство и 
рнтмичсска група. Въпре
ки наличните материално- 
технически и финансови 
трудности, тези секции по 
стигат сравнително добри 
резултати. Така например 
през първата половина на 
миналата година редица 
прояви е имала ритмичес- 
ката група и особено пло 
дотворна е била работата 
на секцията по изобрази
телно изкуство. През вто
рата половина пък много 
по-дейна е била музикал
ната секция.

Секцията по изобразите 
лно изкуство е между 
най-младите секции на дру 
жеството. Миналата годи 
на бе направен каталог за 
втората обща изложба 
„Креативци 88”. В читал
нята на града бе открита
художествена изложба на ако през годината 
художниците от Лужница, оспособенн новите по.ме- 
а като гости се представи щения. За съжаление това 
ха Светлана Църквеняш не се сбъдна, па се очаква 
от Сараево и Зоран Жив- в настоящата година този 
кович от Пирот. По повод наболял въпрос да се раз- 
6 септември също бе ус- реши. Ст. Н.

троена изложба на карти
ни иа художници-самоде
йци от Югославия, участ
ници иа пленера „17 воде
ници” в Гаджин хан.

Музикалната и фолклор 
пата секции в течение на 
миналата година са изпъ
лнили няколко програми, 
от които по-важни са про
грамата в чест на 10-годи 
шнината на детската гра
дина, в Мерошина на лре 
гледа на фолклористите 
от Нишки регион, в чест 
Деня на армията и‘т. н. Те 
зи две секции постоянно 
възобновяват редовете си 
с набиране на млади тан
цьори и музикални изпъ
лнители.

Ритлшческата група на
ред с всички представяния 
на културно^художествено- 
то дружество, участвува в 
Бела паланка на тамош
ния преглед СМОБСУ. И 
в тази секция предимно 
членуват млади изпълните 
ли от основното и средно

'*У'. ", '

Светлана Манова, съпру 
гата му, заета в „Свобода” 
добавя: Да пишете повече 
за нашите села да не се 
забравят.

**
1§Й8Мирко Тодоров, делегат 

ча ОС в Димитровград от 
село Скървеница: Мисля, П. Ма нов А. Т.

В ОВО „ЙОСИП БРОЗ ТИТО” В ДИМИТРОВГРАД /

Работилница и вътрешна телевизия
то в средното насочено об 
разование в Димитровград 
напълно ще бъде осъвре
менено, понеже кабинети
те с компюторна техника 
вече са обзаведени напъ 
лно.

Тези дни е завършена 
и първата фаза от вътреш

След завършаване сгра
дата на образователцо-въз

училище в града.
Постигнатите резултати 

биха били далеч по-добри, 
бяха

питателната организация ната телевизия в.училище 
„Йосип Броз Тито” в Ди т,о. Именно, поставена е 
митровград и преселване инсталация на стойност от

12 милиона динара. Остана учениците в нови поме 
щения, бе завършена само 
първата фаза от предвиде 
ния
образование. Миналата го 
дина започна строеж 

. сграда за машинна работи 
лница. Тези дни работни 

„Уния” от Нови

ва да бъдат набавени ви- 
деокамари и телевизиони 
апарати. С това обучение-

комплекс за средно А. Т.
на

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ ПРИ ЦЕ
НТЪРА ЗА КУЛТУРА В ДИМИТРОВГРАД

нстдтирано, че през после 
дно време значителни сре 
дства са дадени за подо
брение на условията за 
работа, преди всичко за 
реконструкция на електри 
ческата инсталация, за би 
ната и помещенията под 
нея. Имайки предвид по
ложението на стопанство
то в общината, общата 
криза и необходимоста от 
нови капиталовложения, 
добре е ако се направи 
своеобразна стратегия на 
необходимите реконстру
кции в тази област, имай
ки предвид не само Цен
търа, за култура, но и уре 
ждане на „Джаджовата 
сграда”, предназначена за 
музей- •

Програмният съвет прие 
и предложената програма 
за работа през тази годи-

Макър че несполуки в 
осъществяване на приета
та преди една година про

за работа на Цен
търа за култура в Димит
ровград не е имало, все 
пак" членовете на програм
ния съвет констатираха, 
на заседание от 30 март, 
че нещо в работата на то 
ва единствено културно ве 
домстро в града трябва да 
се мени. Това преди всич
ко се отнася до промени 
в отношението към рабо- 

Програмата от ми 
палата .година, относно от

ците на
Сад, клон в Ниш, завърша Грайа 
ват скелетната конструк- НеобходимиРаботилницата щеция-
има 300 квадратни метра 
ползваема площ и е пред
назначена за провеждане сана професионалната прак
тика и обучението на „ма 
шинците”, за общо техни 

образование, фотола променическо
боратория и за складове.

брежиото отношение към 
основните помагала и ре
квизити каквито са усил
вателите които почти ви
наги са развалени, а също

дна значително за всички 
виДове самодейност — 
театъра, ; културно-худо
жественото дружество. За. 
това, е необходимо да се
търсят нови стимулативни - така и носиите на фолкло 
облици в работата със са рната секция. Не същес- 
модейните, ако се иска тв ва гарДероб, където съ- 

видйма своеобразна поне да се задържи ста-

За тази цел през тази 
обезпечени 60( втата.година са

милиона динара,/От които 
13 милиона от средствата 

амортизация на образо 
вателната организация, 30 
милиона от местното са
мооблагане, 
част от регионалната 
управителна общност
Йасочено образование. Съ- на заетите , и изпълняване 
Лунните средства, израз- на . приетата програма. Не

.V • • ,я оаботи обсъждайки по-обстоино
гюдвани,досега причините, съветът конста ръководителите на отдел-
яницата.възлизат 170 м , V «■- интересът ша- ни секции, е изтъкнато не. 
она дин.

чета за реализация на съ_ 
но е констаза щата е приет, 

тирано, че във всички ви- 
дове активности на .Центъа останалата
ра е

за стагиация и слаб интерес . рата слава на самодейно
стта в Димитровград. 1

само щите да бъдат поместени,
а никой не води сметка за 

носиите. Мночистотата нана члеВ разискванията 
новете на съвета, ведно и изчезналиго от тях са 

безследно. На заседание
на.

А. Т.програмния, съвет е копа
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дшзичеш «УАтураГ%%ф беседа със Снежана пайкич

Дипитровград има дпбри състезатели
ФУТБОЛ: РЕГИОНАЛНА ЛИГА __ НИШ

На първенството на, СР Наистина всичко 
Сърбия по кросово надбя ционира безупречно, 
гване, което се състоя на 
25 март т.г. в Димитров
град, участвува и Снежа- участвувате? 
па Пайкич

то ще се проведе в наша-функ-

Поражение - след дузпи
А БАЛКАНСКИ" - „МРАМОР" (МРАМОР) 0:0, 4:5

та страна във Вараждин.
— Какво в момента ра-— Кои са следващите 

състезания, на които, ще ботите?
— В момента се подгот 

вям на Копаоник — това 
е заключителен етап.

На 2 април т.г. в Дими
тровград се 'състоя фут
болен мач, в който дими- 
тровградчанп загубиха ед 
на точка. След предишния' 
мач и успешното гостува
не, където бе спечелена 
важна точка, отборът 
„А. Балкански" в слаба иг 
ра изпусна чрез дузпи да 
спечели още една точка 
солидния отбор „Мрамор” 
от едноименното 
край Ниш. Играта бе гру 
ба (пет жълти 
та), а съденето лошо. За
губата на дузпи бе поради

младата със
тезателка от. „А" 
ски състав Снежана Пай ‘Я 
кич, член на АК „Морава" 
от Чупрпя.
случая да побеседваме с

лошата реализация на из 
пълнителите, въпреки 
вратарят Милко Соколов 
бе солиден.

следващия кръг „А. 
Балкански" гостува в Пьр 
ва Кутипа, където 
срещне с отбора „Будуч- 
ност".

Юношеският състав на 
„А. Балкански" победи 
бора „Единство" от Пирот 
с 8:0, докато кадетите за
губиха от сЪщия 
нпк със същия резултат.

югослав
чс

— Коя е Вашата истип 
ска дисциплина?

— Най-много ми отго
варя надбягването на 

| 1500 м. Тук постигнах и
| най-добрите резултати: пр

Използвахме ЩВ
нея.

— Как доживяхте това 
състезание?

— Димитровград ще мп 
остане в прекрасни споме 
ни. Изненадана 
интереса,

ще се Щна

еди две години втора в 
света и първа — в Евро- 

7, |Ц% па. Най-доброто време на
I 1500 м — 4 минути, 13 се- 

ЩШШ КУНДИ и стоти от секу
ШШм- н^ата-

т
от- съм от

който владее 
тук за атлетиката, броя 
на зрителите 
които

село #в
против- и условията, ?.

картонче- Iсъществуват.
— Как оценявате писта-

— И накрая: какво мис 
лите-за атлетици на АК 
„Железничар" в Димитров 
град?

— Имате блестящ със

та?Д. С.
— Пистата е извънред

на, без вдълбнатини и из 
датини, което е съществе 
но за състезанията. Има 
добър преглед, но е мал
ко твърда. -

В БОСИЛЕГРАД С. Пайкич/
тав от млади 
ли, които един ден 
добра работа, могат да по 
стигнат и по-забележител

състезате-

Регионално състезание 
по шахмат

— Преди всичко това е 
кросът на „Борба" на 16 
април т.г. в Нови Сад и 

— Какво мислите за ор на квалификационните съ 
ганизацията на този крос? стезания за Купата на 
— Организацията е извън Югославия, както и евро 
редна, нямам забележки.

при.

ни резултати.
Съгласно решението на 

Комисията за спорт и ре- 
креаиия към Междуобщн 
нския синдикален съвет в 
Лесковац, през миналата 
седмица в Босилеград се 
проведе регионално състе 
зание по шахмат. Състеза 
нието се проведе ъ рамки 
те на работническо-спор
тните игри на територия
та на Южноморавскн ре
гион.

В конкуренцията за мъ
же, учествуваха 4 отбора, 
а първо място спечели от 
борът на ПКВ „Юмко" 
от Враня- На второ място 
се класира отборът на 
.Здравйе" от Лесковац, а 
на трето отборът на 
май" от Лебане.

В конкуренцията за же 
ни, участвуваха само два 
отбора. Победи отборът

на „Снмпо” от Враня- Те 
с резултат от 2:1 победи
ха отбора на „Здравйе” от 
Лесковац. '

Изненадва фактът, 
в това работническо със
тезание участвуваха малко 
отбори. Отделно изненад
ва, че не участвува отбо
рът на Босилеградска общ 
ина, който ведно трябва-' 
ше и да бъде домакин на 
състезанието. Това е още 
едно потвърждение, че в 
Босилеградска община ко 
мпетентните за спорта и 
спортуването .малко обър
шат внимание на спорта 
и рекреацията на труде
щите се. Общинският си
ндикален съвет в сед^ейс- 

Общинската конфс 
рсниия на ССМ трябвала 
бъдат по-дейни в това от
ношение.

Разговора води: 
Д. Ставровпейското първенство, кое

БОСИЛЕГРАД: ПРИЯТЕЛСКА ФУТБОЛНА СРЕЩА ПЪРВА ОБЩИНСКА ЛИ
ГА — ПИРОТ

че

Качествена нгра на 

двата отбора Точка-в 

гости„Младост" (Босилеград)— „Морава" (Вл. хан) 3:4, 
(2:1)

В миналата сряда в Бо 
силеград се проведе прпя 
тслска футболна среща из 
между отборите на „Мла
дост” от Босилеград и „Мо 
рава" от Владичин-хан. По 
бедиха гостите с резултат 
от 4:3. Впрочем това се и 
очакваше, защото футбо
листите от Владичин-хан 
се състезават в по-горен 
ранг, където състезанията 
са далеч по-качествени, а 
отношението на футболно 
титс към играта по-отговр- 
по. Това се показа и па 
терена край река Драгоин 
щица. Гостуващият от
бор бс По-силен. Неговите 
линии функционираха по- 
орган измра но а футболи
стите физически бяха не
подготвени.

Босилсградският отборп 
този ПЪТ потвърди някои 
от предишните недостатъ
ци. В първенството навлп 

I юдостатъч! «а ф| кшчее

„Пощар" — „Партизан" 
2:2 (2:0) — на дузпи 4:5десетина минута в листа

та па голмайсторите се 
вписа н Иван Рангелов. 
След този гол гостите пре 
взмиат играта в свои ръце 
и след пет-шест минути ус 
пяват да намалят резул
тата.

През второто полувреме 
гостите „диктират" темпа 
на играта. При това те от 
бслязаха още 3, а домаш
ният отбор още един. По
вторно голмайстор бс Р. 
Захариев.

„Партизан" от Желюша
продължава 
успешни мачове. Домаки
ните бяха доминиращи в 
първото полувреме. През 
второто желюшанн израв
ниха резултата и 
шанс да победят, но една
та точка спечелиха

поредицата

..1 имаха
твие с

чрез
дузпи.

На 9 април в Димитров
град ще гостува отборът 
„Танаско Раич" от Пирот.

М. Я.

РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ: РЕГИОНАЛНО
СЪСТЕЗАНИЕ
СПОРТНА СТРЕЛБА

М. Я. д. С.

РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ НА ИНВАЛИДИПиротчани спечелиха 
първите места Усяех на дипитровгпдчани1989 г.

тъпей от отборите па ТО 
„Димитровград". И двата 
състава спечелиха третите 
места. Честта на

Димитровград, 1 април
След едва седмица

надбягване, Ди 
отново бе до

Алексннац, 26 март 1989 г.по
кросовото 
митровград 
маким: този път на стрел

В Алексннац се състоя 
регионално състезание на 
инвалидни лица по възду-

тен Лалов (Димитров
град) — 142 т.

Въздушен пистолет (мъ
же): Илия Мнкич (Ниш) 
— 188, Александър Марин 
ков (Димитровград) — 
150, Братислав Младено
вци (Алексннац) — 139 т. 
Следвани от Тихомир То
шев и Гроздан Велков от 
Димитровград. Жени: Ру
жица Алсксова — 185, Лю 
Синка Джорджовци (Пи
рот) — 96, Данка Младе- 
ноиач — 70.

НаЛ-лобрите състезате
ли ще участвуват на ре
публиканско състезание в 
Смедсрево. Д-

„Дими
тровград"
Апица Михадкова, Данчо 
Костова и Йовапка Ива
нова, както н Тодор Ллек- 

Гроздеи Велков, Алск

защитаваха:иите от Нишки регион в 
рамките на работническо- 
спортните игри.

На това състезание по

шна пушка п въздушен 
пистолет. Участвуваха от
борите ог Ниш, Пирот, 
Прокупне, Долевац, Алек- 
синац и Димитровград. 
Ето и ранг-листата:

Въздушна пушка (кате
гория 6—1): Снинша Мп- 
ладпновпч (Пирот) — 171, 
Александър Парников (Дн 
митровград), — 189 ц Дра 
ган Ннколнч (Ниш) — 
167; (категория 6—3): Ан
гел Гогов (Димитровград) 
— 161, Сърбобран Цекнч

за с
ка подготовка и ако искат 
да останат претенденти за 
високо класиране, трябва 
далеч повече да обърнат 
внимание на физическата

сов,
сапдър Маринкои и Вука- 
дин Маркович.

Ето и отборното кваси- 
(жепи) I- „Първи

дисциплина въздушна му
шка участвуваха 6 
ки и три женски отбора. 
И в двете конкуренции 
бедиха отборите от Пирот 

„Първи

мъж-

но си подготвеност.
Инак, играта бе твърде 

добра. И двата отбора по 
казаха качествена игра. 
Домашният отбор първи 

резултата. В 10 ми 
Радснко Захариев н

рапе:
май" — 495, 2. „Ништсле- 

478 и 3, ТО „Дн-— при 
май", а при 
ТО „Автогума". Тези 
бори ще се състезават 
републиканско 
което също що се състои 
в Димитровград на 13 май 
т.г. Димитровград бе зае

жените
■фон" — 
тровград —
Мъже (отборно): Г „Аун;;

638 и 3. ТО

мъжете 449 точки.
от- \
па откри 

и у та
томи път потвърди своите

654гума" —
(П рок у пие) 
„Димитровград” —

равнище,
629 то
д. с. футболни качества. След (Алексннац) — 151 и Сре-

чки.
СТРАНИЦА I»
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* забава\

БОЖИЧКО РЕДЕ1БЕ ЗБОРЛетшо време е овцете 
нанасямо и козете 
къга дойде към обед 
сви лоодимо иа-пред: 
тешка работа нн чека

А жената музе ваклуша 
п све |цО думам хитро слуша, 
обърне се па ми рече:
„Това впше тъка пече, 
ако см пайчо лемата будала 
па овай свет що се здала 
ти си седи у Божпцу, 
па си мел.п у водеппцу, 
музи овце по стрппща 
а у куййу пемай ппща, 
за япьишта бери пруЬс 
п под груди турай муйс, 
па си йеди ръжепицу 
и л»утпку у папицу,
У НИШ очу да ме водиш 
па макър и бос да одиш"!

Е, мо] побратиме! ГЬекша, тамън на- 
мири' стоку и по]до' у собу да огрс]см ста
ро косЬе, окну ме комшща, Мило Томин:

— Е]! А]дсмо на збор!
— Какъв збор?
— Па, наш, селсЬи.
— Не могу, комшщо! Одзебал сам...

и човечка мука яка, 
музетьето е робпя 
по тешко од ангария! 
Тамън измузем еднуту 
па уватим и другуту 
она млатне с ногуту 
та по цеваницу женуту, 
па расипе ми млекото

— Море, а]дс, бре! На дневни ред }с —и облажи ми облеклото, 
па се Нннем порез!и секпрам 
и слъзе у очи збирам, 
па од муйе и од туБе 
што не иде къко на друЬе 
у страну ритнем овцуту 
па погледал! у женуту: 
къко восък пожълтела, 
а у руБе омалела,

— А! Е, за то] чу идем.
Стиг'мо у школу. У учионицу сс удими- 

ло. Старчине каш.ъу. Славча 1ероти]ин и 
Ноцко Ра]ков са базика]у. Брана Бинин, Сре 
чко ЛинНин и Ратко Борин игра]у !гЗу”. Тре- 
Би се кара]у и пцу]у. Неша Мърсник и' 
мири:

И поведо си женуту,
иапущи си маалуту,
нспродадо си овцете,
за- месо закла козете,
имайе и конче младо
шега на Стратпю дадо,
кучето пущи од сипцир
да шета на вол>у и мир,
катанъи тури на вратата
па у Ниш с женуту и децата!

па ' музаршшът отворим 
и низ браду си говорим: 
„Защо, Боже, си ме клел 
и овдека си ме довел, 
даде ми жену и дечицу 
парче леб и солчица, \ 
зем.ъу щто раца ръженицу 
а Мирише къко пченицу, 
жььемо овъс и. ечмик 
а ка едемо бъдка език.
Зашто, Боже, ни прокле
и среБуту ни узе,
съл ни даде ладну воду,
пространство и слободу
ливаде и кориш
овце и говеда да се крию,
па кал!ен>е и тършаци,
а на ноБе гумен>аци,
на гърбину — торбу с алат
у Ниш да учим занаят.
Това, Боже, не е право,

— Де, да га ].... 
сте преорали меде!

— Ала! -— каже Ратко Борш. — Не мо
же у пише ни да се улезне.

— Осгадоше шнве неоране — рече Мла
да колар.

Бар ову] ]есен си не-

У Ниш работим и сБитам 
и пай за Божи ду питам, 
прашуйем и с човеци оратпм 
без вол»у работим 
Дъшом работим — ночем не спийем, 
ка съм сам на глас впием 
и гледам мойе Големе буБе, 
сърце се топи, йеду ме муйе, 
кой ме види каже слабеем, 
жената вика нещо чемреем, 
а децата ми се смеш 
и с майБу си се гордею!
Ка им дойду моете године 
и лудорията им замине, 
сами тъгая тати че кажу,
„Тате, нищо нема у папицу,

' АЙДЕМО СИ У БОЖИЦУР'

Тъг се огласи Борша Бурнн:
— Другарице и друговн!...
— Куде су ти другарице? — огласи 

Неша и сви се насме]аше.
— Добро, друтови! — рече Борша. — 1а

и патил!!

се

лшелил! да можелю да почнелю.
— Чека]! — подокну Санда Мнлошов.

— Пумо несу дошли!
— Па, лш морамо да радшмо,..
— 1а сал! данъс работил — рече Млаца

— а овде сал! дошъл да оратилю.
— Ми неслю дошли овде наза]ебанци]у, 

да разлютри.мо лштерщал.
— Матерщал ]е дърво од ко]е за пра

вил! кола, а то) су, колко ]а видим, ратще!

негоне е право, не е здраво, 
ония що у пол>е живею 
еду бел леб и ни се смсю" Александър Дънков

А, друго, што пе.)е меко] дошъл из Бабуш- 
инцу, да ни обрасни што ни порез 
одрипил?

— Море, опи дооде само кад им треба- 
лю, да и гласалю. А кад они нам треб\\ нелш 
и' иигде!

толко

ФОТЕЛЯШИ Немо] тако! Другови немазу врелш... 
Море, има]у они врелхе, него нема]у

рачуи.
Какъв рачун? Оче ли лимун? 

— Код нас нема лгшун, алм има — ]а]ца. 
Него, да им ми ]авилю: ко]и до]де први -— 
за шега ^едно ]а]це; ко]и до]де друйи — за 
шега друго ]а]це.

А за треБега — што остане! — рече

Сви се усме^аше и — збор се заврши.
А]д у здрав]е!

Тодор ЛужничЬи

Неша.
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