
ЕрштНо С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година ю- 
цателство братство” е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности
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ПРЕО
съюза на югославските комунисти

АКО НАИСТИНА ИСКАМЕ 

НОВ СОЦИАЛИЗЪМ... ОФИЦИАЛНА 

ИДНДИДАТУРА 

НА МИЛОШЕВИЧ... тогава Съюзът на 
позиции на владетел,

комунистите не трябва да остане на сегашните си 
монополист и контрольор на други

Председателството на 
Централния комитет на 
Съюза на югославските 
комунисти тези дни пре- 
лиминарно обсъди „Про
ект на основните насоки 
за преобразование на 
СЮК” и по този начин 
направи увод в партийна 
дебата, която ще се води 
във връзка с този (дълго
очакван) документ, на дне 
шния пленум на ЦК на 
СЮК.

Ако наистина сме тото

то да се потвърждава в 
политическата конкурен
ция, в която само аргуме 
нтите, а не силата, са еди 
нственият критерий за 
успешност.

Това принципно стано 
вище може да се смята 
за пункт на общото съг
ласие на членовете на юго 
славското партийно ръко 
водство. Всички са съгла 
син, че реформата на 
СЮК е насъщна необхо
димост. Но в изказвания
та на голям брой участ
ници в прелиминарните ра 
зисквания се забелязват 
крупни разлики по някои 
съществени въпроси. Ка 
къв социализъм ни е ну
жен? Каква трябва да бъ
де партията в този социа 
лизъм? Какъв трябва да 
бъде политическият плу
рализъм? Как трябва да 
сс разбере кризата на со
циализма
криза ма (добра) идея, 
нцепция и модел или е 
криза ма (слаба) реализа
ция? Топа са най-крупни
те дилеми.

шения в икономиката и 
политиката, тогава Съю
зът на комунистите не тр 
ябва да остане на днеш
ните си позиции на владе 
тел, монополист и конт
рольор на други, понеже 
всяко по-нататъшно запа
зване на тези позиции 
още на старта анулира вс 
еки шанс за успех на об
ществената реформа. Съ
юзът на комунистите тр 
ябва да се намери в систе 
мата без привилегии, той 
трябва да бъде сила, коя 
то трябва да се избори, 
за място и авторитет в 
обществото, непрекъсна-

Михал Кертес, д-р Слободанка Грудев и д-р Миро- 
слав Джорджевич са кандидати за членове на Предсе
дателството на СРС

Председателството на РК 
на ССТН в Сърбия Дра
ган Миличевич уведоми 
членовете на Кандидацио- 
нната конференция, че в 
РК на ССТН са пристиг-

Републиканската канди 
дационна конференция на 
ССТН в Сърбия през ми
налата седмица с аклама- 
ция утвърди предложение 
Слободан Милошевич да
бъде избран за член и нали много телеграми и 
председател на Председа- писма, в които трудещи 
телството на Социалисти- се и граждани индивидуа

лно или колективно инси- 
стират Слободан Милоше
вич да бъде предложен ка

ви да изграждаме нов со
циализъм, ако сме се оп
ределили за нови, същес 
твено

ческа република Сърбия- 
Михал Кертес, д-р Слобо
данка Труден и д-р Миро
слав Джорджевич са кан
дидати за членове на Пре 

на СРС.

по-различни отно- то кандидат за председа
тел на Председателството 
на СРС.черногорският народ избра свой предста

ВИТЕЛ В КОЛЕКТИВНОТО РЪКОВОДСТВО 
СТРАНАТА

НА дседателството 
Предложенията са изпра
тени до Скупщината на 
СР Сърбия, която от 4 
кандидата ще избере 3 
члена на Председателство 
то на СР Сърбия-

— Единодушната под
крепа на трудещите се, 
гражданите и организаци
ите достатъчно казва за 
личността на Слободан 
Милошевич — заяви Мн- 
лнчевич.

Ненад Бучни 

е член на 

Председа
телството 

на СФРЮ

дали тя е
ко

Председателят на Коми
сията за кадри и член на Утвърдени са и 5 кан

дидати за три делегатски 
места в Общественополи- 
тнческня съвет на Скуп
щината на СР Сърбия. То 
ва са: Биляна Релич, Зо
ран Соколовнч и Гради- 
мир Стефанович от деле
гацията на СК в Сърбия 
и Мнломнр Богданович и 
Тома Остонч от делегаци
ята на Съюза на бойците 
в Сърбия-

Четете в броя:
НА „ГЪРЧЛВИТЕ" ЗА
ПЛАТИ

Сесня па Скупщината 
па МГО а Ниш171 047 от общо 310 680 граж- 

всенародиияЗа него гласуваха 
дани на Черна гора, които гласуваха на стр. 6

НИШКИ РЕГИОН Е 
ОКАЗАЛ ГОЛЯМА ПО
МОЩ НА КОСОВО

референдум
НЕНАД БУЧИН, 55-годишен професор по лите

ратура, понастоящем член " адГп™а' ц ред-
Съюзната конфере^на^ССТНЮ, е ^ ^ ^

тази република, които гласуваха 
1 . От 310 680 у час-

избирателното

62 години кооперативно 
дело в Димитровград
ска община

НАГРАДИ ЗА ДЪЛГО
ГОДИШНА ВЯРНОСТ 

стр. 7

на
стр. 3

седателството 
шиха гражданите

Раздвижена с 
типа за откривано 
стопански обекти в ня
колко местни общности 
и Босилеградска общи-

нпицна-
на на

неделя референдум 
(84 на сто от

171 047 пълнолетни гражда- 
ДИМИТРИЕ БАУДАЛ и 

84 080 относно

на проведения и 
Т11ици в референдума 
тяло (за Бучин гласуваха 
пи. Неговите кедикурепти д-р 
Д-р МИЯТ ШУКОВИЧ получиха 
49 244 гласове.

ГЛАС нл БЪЛГАРИТЕ 
к)гослав,,я

ШоВрягстВо

Бабушница
па

ДОБРО, НО (ВСЕ ОЩЕ) 
НЕДОСТАТЪЧНО СЪ
ТРУДНИЧЕСТВО

УСЛОВИЕ ЗА СПИРА
НЕ НА МИГРАЦИЯТА 

стр. 5
Ненад Бучин заизбиране иаОкончателното

член на Председателството на 
14 април в Скупщината 
нова на извършените 
рателния закон делегатите 
ви да потвърдят народната '|о;1я'к По паро-

Ненад Бучин е роден 1934 г. 1 * ' на <])И.
злост е черногорец. Завършил Р члепува от
лософскиа факултет в Белград.
1953

маСФРЮ щс стане стр. 10
Въз ос- 
в изби-

СР Черна гора. 
изменения

Скупщината

па
неотдавна РУЖИЦА АЛЕКС011А 

ПОПРАВИ ДЪРЖАВ
НИЯ РЕКОРД

са длъж опакото ноЛицето и 
щ,проса

ДА Е ЯКА ГЪРБИНАТА

па

стр. 11

година.



I ПО СВЕТА
РЕПУБЛИКА ГРУЗИЯВ СЪВЕТСКАТА

РАИФ ДИЗДАРЕВИЧ НА „РУДЕ ПРАВО"ИЗ ИНТЕРВЮТО НА Стълкновения, 
демонстрации и жертвиВ СФРЮ има разисква-Югославня провежда три реформи: иа 

то на политическата система и на ролята 
Промените в Конституцията на СР Сърби,, поставят 
нещата на право място. Добри отношения между 
СФРЮ и ЧССР

стопанство- 
на СЮК. ния за нолитическия плу

рализъм. „Той практичес- 
в Югославия същесг- 

Ние отдавна се ос-
кп
вува.
вободихме от илюзии за 

моиолит-
излезне от със-търсятГрузия даДемонстрантите

СССРтите си и стана падмина- нолитическата 
пост па обществото” — 
казал той. Но колкото в 
чуждестранни уши звучат 
нашите различия, 
поляризациите за отделни 
ат,проси трябва дасезиае, 
че у югославските народи 
и народности е дълбоко 
исторически вкоренено съ 
знанието за съвместно жи

„ М1шаваме през тежък 
период, може би най-тру
ден през последните три 
десетилетия* * Но, бъдете 
уверени, че ннто пропада
ме, ннто пък сме с една 
крачка в бездна, както 
някъде се представя наша 
та обстановка. Югославия 
вече започва да крачи на 
път към излизане от кри
зата, чиито причини отк
рихме и утвърдихме пъти 
ща на по-нататъшно раз
витие.”

С тези думи започнал 
своето интервю пред чехо 
словашкия в-к „Руде пра
во”, агенцията ЧТК и Че 
хословаш^сото радио пред 
седателят на Председател 
ството на 
Диздаревич. Говорейки за 
актуалното положение в 
нашата страна и за три
те реформи, конто водим 
той подчертал: „Ние про
дължаваме пътя който из
граждахме с Тито, а на 
този път съответствува 
творческо търсене на по- 
хубавото, смелото освоба- 
ждане от онова което в 
практиката не се потвър
ди, което изчерпа стойнос

тапа на Протестни манифес- 
и в се

то. него.
тации са устроени

област на тази ре
В настаналите вълнения 

па миналата сс- 
силитс на

Диздаревич казал, че на 
Косово са нарушени меж
ду нащ Ю11а л I тте от1 юи гс-

към края 
дмнца между 
сигурността и демонстрам 
тите и

перната 
публика където също та- 

търсено отцепление 
Грузия-

Подобни искове в Абха- 
(северната част на Тр

иа и
ка еТбилиси столицата
наКавказкапа Съветската 

Република Грузия са заги
нали зия

узи я) са изнесени и пре
ди 11 години, но централ
ните власти са ги неутра- 

с повечето мер-

16, а стотина души 
са ранени. Според съобщ- 

националната 
100 хиляди

спията на 
Телевизия над
демонстранти 
ли в 
ад, от 
лозунги 
ти в
отцепление на Грузия °т

вепс.
След като говорил за 

външната 
Югославия и за политика
та на необвързаните стра
ни Диздаревич на въпрос 

между
СФРЮ и ЧССР и за въз
можностите за обогатява
не на сътрудничеството 
казал: — „Нашите същин 
ски приятелски отноше
ния не само успешно, но 
и приемствено успешно се 
развиват. Известно е, че 
те обхващат широко и ра
звито сътрудничество във 
всички сфери — политиче 
ска, икономическа, кул
турна и в други и че това 
сътрудничество се реали
зира в твърде приятелска 
атмосфера и при взаимно 
разбирателство.

са се събра 
центъра па този гр- 

които мнозина с 
сс изяснили про-

лизпрали 
ки, с които е ускорено ра 

тази област,
политика иа

звитието на 
включвайки и основаване
то на Национален универ-Съветския съюз и заза отношенията и Телевизия-ситет

ф БОЙЦИТЕ НА СВАПО СЕ ОТТЕГЛЯТ
Мировите сили на Обединените нации за

започнаха да надглеждат от-
Р. Диздаревич Нами-

СФРю Раиф
бия преди няколко дни 
теглянето на бойците на СВАПО от северната част на 
Намибия в Ангола. Оттеглянето, за което съгласие да
де Ангола, трябва да приключи до събота. С това, раз 
бира се, намибийският проблем за когото бе постигна
то и съгласие не ще се реши.

ния, че е вършен огромен 
натиск върху сърбите и 
черногорците от страна на 
албанските националисти 
и сепаратисти, че покрай
нините преди приемането 
на промените в Конститу
цията на СР Сърбия са 
се развивали повече като 
държавни общности в ра 
мките на федерацията от- 
колкото като Части на ре
публика Сърбия-

ф ПЛАНЪТ НА ШАМИР НЕ СЕ ПРИЕМА
ООП е отхвърлила плана на израелския .минис

тър—председател Шамир за ограничената автономния 
на палестинците на окупираните територии. ООП счи
та, че това е маневър на Израел да осуети усилията 
на международната общност за мир на Близкия Изток.

БЪЛГАРИЯ И „ПЕРЕУСТРОЙСТВОТО"

ДОКАТО ЧАКАТ ДА ДОЙДЕ ЧУДОМИР
МОГАТ ЛИ РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ ДА ИЗВЕДАТ ОНИЯ, 

КОИТО ОТДАВНО СА СЕ ИЗМОРИЛИ ОТ РАБОТАТА СИ?
яди души. Могат ли радикални
те промени да извършат онези, ко 
ито са се отдавна уморили. Как 
сами себе си да престроят? Този 
въпрос си поставят и българите 
и чуждестранните наблюдатели.

Добрите познавачи на обс
тоятелствата в социалистическите

всичко личи когато се касае
за въвеждането на нови техноло
гии — промените са бавни. Дали 
на своята си възраст държавни
ят и партиен водач е в състояние

Когато в Москва запитате до 
макините дали тяхната перестрой 
ко предизвиква подобни процеси 
в останалите страни на источно- 
европейската социалистическа об 
ттгност ще получите съвсем опре
делен отговор, който покрай Дру 
тото е и в духа на времето: „То
ва решава всяка страна за себе 
си, ние върху това не влияем”. 
Значи, минаха времената когато 
от Москва пристигаха модели за 
всичко. Наблюдава се обаче ка 
кво в тези страни се предприема.

Тъкмо за тези теми водихме 
разговори с научни, стопански и 
политически работници в Съвет
ския съюз, които се занимават с 
тези въпроси. Тези колебания на 
пример ни говориха и за българ 
ския опит, за това че в тази стра 
«а плановете за преустрояването 
са най-дългосрочни в сравнение с 
други страни на тази общност. 
Очакванията в България, а и в 
другите страни са още по-големи 
понеже всички са любопитни как 
ще се извършат оповестяваните 
крупни кадрови промени и други 
те иновации, чиято цел е стопап 
ството и обществото да се насоч
ват към по-съвременни процеси.

Всички си поставяха въпрос как 
Тодор Живков — европейски ли
дер с най-дълъг станс начело на 
държавата (цели 35 години) — вси 
чко това ще реализира. Или ще 
замине или и сам ще се „прест- 
рои” и покрай това че има око
ло 80 години. Сериозно се счита 
ше, че в случай иа промени на 
най-високо равнище в тази стра
на мястото зад кормилото ще по 
еме перспективният и далеч по- 
млад член на Политбюро Чудо
мир Александров. Това обаче не 
се случи. Вместо вече остарелия 
Гриша Филипов за председател иа 
правителството дойде 52-годишни- 
ят Георги Атанасов. Бяха напра
вени и други промени. Но, То
дор Живков остана, а кандидатът 
за най-висшия пост в страната 
Чудомир Александров изчезна от 
политическия живот, по-точно от 
Политбюро.

Когато от този аспект се на
блюдава „новото мнение” в Бъл
гария ясно е, че очакваните нови 
промени изостанаха. Но, личи че 
те са много по-малки от оповест 
япапите и в други, още по-жизне 
ни области. Въпреки мненията 
съюзниците си, в България по

да доведе до такъв прелом, който 
налага новото време? Как ще 
извършат тези промени, които до 
2000-та година в България да до
ведат до увеличаване на иациона 
лния доход с около 4 пъти, което 
според мнението на български 
учии работници страната ще въ
веде в клуба иа развитите? Един 
ствено

се

страни предупреждават, че 
голямата грешка се прави когато 
твърде много се обещава, а обе- 
щанията не се изпълнят. В СССР

най-

на
подчертават, че първият етап на 
перестроиката ще реализират за 
трп- години. Българите са заплану 
вали далече по-дълг период — 10 
до 15 години, 
те много 

Когато

възможният отговор е 
— преди всичко кадри из обла
стта на електрониката, генетика 
та, автоматизацията... В тези об
ласти българите имат собствени 
изобретателства и 
най-хубаво. Но, по-лесно

но засега в това и 
не вярват.
разговаряте с българи 

много по-до 
румънците, докато 

преди десетина години бе обрат
но. Но, също така 
но, че въпреки трудностите югос- 
давятште са 
Сравненията

се надяват на 
е да се 

реали-

ще ви кажат, че сега 
бре живеят отпланира, отколкото да се 

зира.
Как наистина им е извест-средствата

производство от държавните да 
се предадат в ръцете на работни
ците, когато за това все

за
по-добри от тях.

все пак са относитеоще не
е създадена солидна основа? При 
това числото на 
трябва значително 
На това трябва 
намаляването на

лно понятие. А време за никого, 
па ни за България няма много, за 
щото светът с бързи 
чи към 21 век. Народът 
изморените играчи 
че водят. Нима 
те не

бюрокрацията 
да се намали. крачки кра 

казва, че 
хоро

и ние югославяии 
почувствувахме това па соб 

ствената си кожа?

да даде принос 
административ 

ните области — от 27 на 9. Това 
подразбира
рат да се намали с около 200 хил

игриво

на чиновнишкият апа-

(Д-р Ч. В)
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Й?а0™м?2' РЕГИОН МЕЖД1, екс™“ната ИЗОСТАНАЛОСТ И СТОПА1 ОТ СЕСИЯТА НА СКУПЩИНАТА НА МЕЖДУОБЩИН 
СКАТА РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ В НИШ

ОКАЗАЛ ГОЛЯМАПОМОЩ НА косово
ф Подкрепена е кандидатурата на слободан Мило- 

шевич за председател на Председателството на СР Сър
бия ф Подкрепя се предложението Слободан Мило- 
шевич да се отличи с Орден герой на, социалистичес
кия ТРУД ф Веднага след Белград, Нишки регион е 
оказал и оказва голяма материална помощ в разви
тието на САП Косово ф Обсъдени са отчетите на 
СДК в Ниш, Пирот и Прокупие, Републиканския за* 
вод за статистика — отделение Ниш, Регионалния за
вод за усъвършенствуване на възпитанието и образо
ванието „Дринка Павлович", Завода за защита и на па
метниците на културата и Историческия архив в Ниш 
за 1988 година ф Приета е проектопрограма за работа 
па Скупщината на МРО НиЩ от юни 1989 до юни 
1990 година

Преди започване на ре
довната сесия на Между- 
общинската
общност в Ниш, делегати
те на Скупщината едино
душно и с бурни ръкопля 
скания подкрепиха канди- 
датитурата на Слободан 
Милошевич за председа
тел на Председателството
на СР Сърбия и предложе пори на национал-сепара- 
нието Слободан Милоше- тистичната бюрокрация в 
вич да се отличи с Орден САП Косово и 
герой на социалистичес
кия труд.

В редовната част на се
сията делегатите обстой
но се запознаха с инфор
мацията по осъществява
не на Югославската прог
рама за Косово и прино
са на Нишки регион в из
пълняването на тази прог
рама през 1988 година. В 
обстойната
се посочват имената на 
всички трудови организа
ции от региона, които са 
отделили значителни сред 
ства за изграждане на 
свои цехове в тази авто
номна покрайнина. И в 
информацията, и във уво 
дното изложение на под
председателя на Скупщи
ната на МРО Драган Джо- 
рджевич, като сетне и в 
разискванията, се изтъква 
голямата помощ на трудо 
впте организации от Ниш 
кн регион и огромните 
средства които отделят 
от инак собствената си не
завидна акумулация за от 
крпвапе на цехове в по
крайнината и трудоустроя 
нането па безработните 
там. Въпреки че Нишки 
регион има 45 хиляди не
заети, на територията на 
САП Косово е реализира
ла 10 проекта, още 6 про
грами са в процес па реа
лизация и са запланувани 
да се рализират още пет 
нови програми.

Добро сътрудничество е 
осъществено и в остана
лите области па обществе 
ио-политическия и култур 
пия живот. Цепна помощ ституцията 
Нишки регион е оказвал

Драматичното положение 
ловията на реформата 
краища. Затова общинските

на стопанството е тежко бреме, което при ус- 
още повече да отдалечи региона от развитите 

конференции на ССТН веднага трябва
може

да раз-
съществуващите (неизпол- 

всяка (до)сегашна програма 
туризма и дребното стопанство 

в рамките на което
стопанството и обществото да бъдат избрани 

ги — оцени МОК на ССТН в Лесковац

движат инициатива за 
зувани) развойни творческа валорнзация 

възможности и на
на

в промиш- 
да се борят и 

на отговорните постове 
млади и способни специалис-

леността, селското стопанство, - 
изборят за кадрово обновление,
в

Напук на всички мерки, 
редовни 

програми и голямата фи
нансова помощ от СР Сър 
бия, Южноморавски 
гион не успява да намали

ни Междуобщинската кон 
фереиш1я на ССТН в Ле
сковац
трябва да утвърдят 
курс на борбата си за ус
корено развитие на тази 
част от републиката. На 
общинските конференции 
на ССТН е 
Дълг да раздвижат широ
ка инициатива за творче
ска валоризация на съще
ствуващите развойни въз
можности, които все още 
не се ползуват или се пол

бъде непрекъснат процес, 
който ще се „храни" с 
перманентна пазарна и об
ществена валоризация на 
деловите резултати и с 
енергично утвърждаване 
па отговорността за всяка 
несполука.

В оценките и станови
щата на МОК на ССТН в 
Лесковац, които бяха при 
сти па състоялото се през 
миналата седмица заседа
ние, погледът е обърнат 
много повече „надолу"

„извънредни" и
час по-скоро 

нов и оказва в образователно
то дело, културата, изда
телската дейност, туриз
ма, здравеопазването, со
циалната защита, право
съдието и др.

Помощта на Нишки ре
гион обаче би била далеч 
по-ефективна, ако не сре
щнаха изразителните от-

ре-
регионална

отдалечеността си от раз
витите краища в републи 
ката н страната. Разлика
та между развойните

вменено в
рав

нища даже се увеличава 
все повече. Не, това 
парадокс. Това е

не е
приро

ден продукт 
която в изостаналите кра
ища върлува безмилост

на кризата,

инертност
та на тамошните .органи и 
тела, които вместо да съ- 
действуват са забавяли и 
забавят реализацията на 
редица програми, както в 
областа на стопанството, 
така н в други области.

Трудовите организации 
и останали институции и 
обществено - политически 
организации са имали и

но.

ДРАМАТИЧНО ПОЛОЖЕ
НИЕ НА СТОПАНСТВОТО

Общо взето, стопанска
та дейност в Южноморав
ски регион е изпаднала в 
драматично положение. До 
ри и организациите, кои
то довчера бяха пример за 
успешност стенят под бре 
мето на огромните загу
би. Например загубите на 
Памуковия комбинат във 
Враня са 21 милиарда ди
нара, на „Здравйе" от Ле
сковац 5 милиарда. „Ле- 
минд", опора на лескова- 
шкото стопанство, вече не 
с в състояние да стои на 
краката си. Средствата за 
производство са амортизи 
рани с над 90 на сто. Скъ
пите кредити са „хванали 
за гушата" голям брой 
големи стопански органи
зации. Личните доходи на 
огромно мнозинство рабо
тещи са катастрофално 
ниски...

Екстремната 
лост и тежкото положе
ние на стопанството обез
печават на региона изклю 
чител но 
стартна позиция в РеФ°Р‘ 
мния поход. С такова те
жко бреме на плещите си 
Южноморавски 
може още повече /1а сс 
отдалечи от развитите кра 
ища.

първата задача: акти
ВИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТ 
ВЕНИ РЕСУРСИ

Затова субективните 
ЛИ в региона — както оце

информация ще имат и занапред акти
вно отношение към разви 
тието на Косово. В стопан 
ството обаче ще се съоб
разяват с икономическия 
интерес (предвижда се мо 
дернизацня, строителст
во на нови цехове, кадро
ва помощ), като при то
ва се държи сметка тези 
цехове да стопанисват съ
образно извискванията на 
пазара. В ло-голяма сте
пен Нишки регион е заин 
тересован за завръщане 
на изселените лица по ро
дните си домове, като им 
се обезпечават работни 
места в новите цехове. За 
напред се предлага по-го- 
ляма помощ в образовани 
сто, в работата на държа 
впито органи, културата, 
спорта, информирането.

Сегашната обстановка, 
която е бременна с много 
проблеми, ще трябва да 
се решава търпеливо, а 
се търси от обществото 
да създаде по-добри усло-

спосоониПа отговорим постове млади и

(към потенциалите и отго 
иорпостта па региона), от- 
колкото „нагоре" (към ре
публиката, ОТНОСНО КЪМ 
солидарността, която се 
материализира чрез Репуб 
ли канския фонд за насър
чаване развитието па изо
станалите краища). Това 
пс означава, че Южиомо- 
равеки регион в развитие 
то си ис разчита на соли
дарна помощ от републи
ката. Две са основните 
причини за променената 
посока на погледа: фина и 

помощ от републи
ката занапред ще бъде

зуват недостатъчно. Тази 
валоризация трябва да бъ 
де извършена с максимал 
на помощ на науката и 
да бъде пределно конкре
тна. С нс*я трябва да бъ
дат обхванати и програ
мите па всички организа- 

в промишлеността,ции
селското стопанство, тури

и дребното стопанст-зма
но. Всяка производствена
и развойна програма, коя 
то няма реални 
да бъде реализирана уелс 

на сто

изгледиизостана-

ншо при условията
реформа иезабл-

бъдс (ти
соватапапската 

впо
хвърлена 
с нова. 
литическите 
на, които 
пие да 
дача

трябва дзнеблагоприятна много по-сслсктивпа, отпо 
помощ , ,отгоре"

и заместена с
сно па 
могат да се надяват само

Стопанските и по- 
ръконодст- 

пс са в състоя* опия, конто имат пропул- 
знвпи програми, а от дру
га страна солидарността, 
така, както с реализирана 

предизвика един 
готованство и безотго 

отношение към соб

регион
завършат тази за- 

непременно трябва 
бъДлт премахнати от 

сцена и на 
бъдат

Ш1Я за циркулация на ка
питала и кадрите. От Ску 
щцината па СРС сс търси 
час но-скоро да приеме 
закони, съобразени с при 

на Кои-

да досега, 
вид 
морно 
стаените ресурси.

обществената 
техните места 
избрани ръководства, със 

от млади н способ 
специалисти. Кадрово

то обиовелнис трябва да

да
етнтс амаидмани

па СРС.тавени
Ст. Н.к. г.ниси-
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ВУЧЕТИЧ, ЧЛЕН_ .« "«И™”

НА ОБЩИНА КНИЧЖЖрк ИЛ сстн .
с ПОЛИТИЧЕСКИЯ АКТИВ

НА МОК НА СКРАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

Конфедерапистичесва 

Югославия - ле"
Сложното положение в страната пряко вли

яе върху дезинтеграцията на Югославия
— Актуалните политиче 

ски събития в страната, а 
особено положението а 
Косово предизвикват ого
рчение н рсволт 
трудовите хора и 
даните навред из Южномо 
равскн регион, които са 
готови да дават конкрет
ен принос за излизане от 
сегашното положение.

Разисквайки за актуал- 
ната ситуация и южната 
част па Сърби# Предсе
дателството на МОК на 
СК в Южноморавски ре
гион осъди поведението 
на заетите и учениците в 
образователния център 

„Скендсрбег" в Прешево 
и буяновашки# образо
вателен център „Сезаи 
Сурои", които по време 
на прекъсването на ра
ботата в Стари търг бя
ха изразили солидарност 
с миньорите. Затова Зо
ран Яначкович, председа 
тел на МОК на СК в Юж 
номоравски регион пре
дупреди, че в тези учили 
ща възможно по-рано 
трябва да се извърши не
обходимата идейно-поли
тическа и трудова дифе
ренциация, а директори
те да бъдат сменени. В 
тези общини трудещи
те се и гражданите търс 
ят от тези училища да 
бъдат отстранени всич
ки онези които възпита
ват децата по рецепта, ко 
ято предлага Тирана или 
националистическите кръ
гове в Косово.

Членовете на Предсе
дателството заключиха, 
че поради сложността на 
положението в страната, 
предстоящият конгрес на 
СЮК би трябвало да бъ- 

извъиреден.

секЧедомир Маркович. изпълнителен
МОК на СК в Южно-— изтъкна 

ретар в Председателството 
моравски регион

на
Конституционните промени в СР Сърбия са силна 

опоразаединството на Югославия.и ^
пати да се претвори в конфедерация Сърбия
пик членът на Председателството на ССТН в Сър я 
Слободан Вучетич в разговорите с политическия а 

Д община Книч когато стана дума за значението 
„а конституционните промени и актуалната ооществе- 
но-иолитичсска ситуация в Сърбия

всред
граж-

кович, изпълнителен сек 
ретар в Председателство 
то па МОК на СК в Юж-

Съюзът на комунистите 
Югославия,в Оьрбия и 

както и останалите прогре
номоравски регион, па пр 
оведеното през миналата 
седмица в Лесковац, 
шнреио заседание па Пре 

МОК

субективни силиСИВН11
са на път окончателно да 
завоюват борбата срещу 
контрареволюцнята, 
то потушване не е дале
че. Охрабрява фактът, че 
албанските

тип на
раз

чие
дседатслството на 
па СК.

да заминат от полити- 
поне-

воСлед кагб посочи значе 
зассда- ческата сцена като 

сат политическа и углавна 
отговорност.

на Осмото 
на ЦК на СК в Сър-

пистонационалис
ти и сепаратисти все пове
че губят опорните си точ 
кн, които имаха при една 
част на албанската народ
ност и че започна същин 
ски процес на идейно-по
литическа и трудова дифе 
ренциация, която 
новоизбраното и 
веки ориентирано и пот
върдило се на дела ръко 
водство на ПК на СК в Ко 
сово.

ние
бия, която покрай друго
то бс и прелом във воде- 

след

Той също така подчер
та, че югославската дей 
ствителност е обременена 
и с най-новите събития в 
СР Словения, където, ка 
кто подчерта, в рамките 
на лъжедемократичеекц 
процес се изразяват изис 
кваиня за формиране на 
отделни съюзи, чиито на
мерения са действувайки 
извън Социалистическия 
съюз всъщност да бъдат 
опозиция и на Социалис 
тическия съюз и на Съю
за на комунистите.

След като говори за ня
кои съвременни събития 
в обществото Вучетич ка
за, че по време на консти
туционните промени бе 
разпространяван тезисът, 
че в Сърбия се 
националистически и ста- 
линистки процеси, а в Сло 
вения същинска демокра
ция- Но, ^сасае се за изме
нени тезиси, което ведна 
га се потвърди и на об
ществената сцена.

пето на политиката, 
което народът стана неза- 

политически су-меним
бект, Вучетич сегашната 
ситуация 
като тежка, но каза че са

в Косово оцениводи
югосла отвиватсъздадени условия драма

та да започне да се раз-
Сега е от значе-вързва. 

ние да се положат усилия
и да се подобрят между-Това е само един от ак

центите от уводното изло 
жение на Чедомир Мар-

Нашата ориентация е 
ясна, каза Вучетич. Застъ 
пваме се за единствена 
Сърбия, равноправна с ос 
таналите републики, отго-

ОК НА ССТН ПО ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО

Спгннра броят на заетите ворна за Югославия коя
то ще функционира като 
федерация, а не като кон 
федерация,

Планът по трудоустроя 
в Димитров гр адс- 

минала- 
та година е осъществен 
половинчато. Броят на 
заетите в общината стаг- 
нира. Това е основен 
вод от проведеното на 
април заседание на 
щинската конференция 
на Социалистическия съ 
юз в Димитровград, на 
което беше обсъдена ре 
ализацията на миналого-

адска община е имало 
души, от които най- 

много със средно образо 
вание. Загрижава обаче 
факта, че на списъка на 
незаетите има и 17 виши-

765ване 
ка община през

договор от 
днес до утре и по прин
цип на надгласуване, съг
ласуване, консенсус и на
неограничено вето, което 
функционира върху игри 
на интереси и моментал
но съотношение на сили-

сти, от които и 3 зъболе- 
6 кари. За тях, едва ли ско- 

Об- ро ще има вакантни рабо 
тни места.

из- Слободан Вучетич

националните 
понеже болшинството ал
банци желаят да живеят 
в мир и свобода. Затова е 
нужно всички инепнрато- 
ри на събитията в Косо-

отношения те.
Според мнението на Ву

четич сега в процеса на 
демократизацията трябва 
да се използва енергията 
на народа и тя да се на-

Що се отнася до пла
на по трудоустрояване в 
1989 година — може да се 
каже, че е също амбици 
озен, както и миналогоди 
шният.

Би трябвало да 
заети 265
95% в стопанството. Има
йки предвид, че през годи 
ната не се предвижда от
криване на нови, или раз 

ду- ширяване на стари произ 
може

дедишния план по заемане 
на работа. Беше приет и 
план по трудоустроява
не в настоящата година.

сочи към нормални тече
ния наВ ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 

СИЛЕГРАД
бъдат ОС В БО съществуващите 

организации и скупщин- 
ската система. Когато се

души, от които
През 1988 година в об

щината са били заети са 
мо 129 души, така че ам 
бициозният план по тру
доустрояване от 300

Администрацията е 

намалена със 7 души
касае за плурализма той 
никога не бе спорен, за- 
щото различието в инте
ресите е нашата действн-

ши е осъществен само с водствени цехове, 
43°/о. При това трябва да 
се има в предвид, 
ез миналата година в пен ване 
сия са отишли 135 души, 
което е и повод за да се 
констатира, че броят 
заетите в общината стаг- 
нира.

Основна причина за то
ва е, че заплануваните ра 
ботни места не са попъл
нени почти във всички 
трудови организации.

да се случи и тазгодишни- 
че пр- ят план по През миналата 

Общинската 
Босилеград

година 
скупщина в

работниците с 10 телност. Но, не чрез пове- 
чепартийна система, коя
то борбата за 
обосновава

трудоустроя 
да бъде изпълнен на сто, 

но становищетото от Ос- 
мото и Деветото заседа
ние на ЦК на СКС е реа 
лизирано със 70 на сто. 
Целокупното число е на- 
малено със седем души. 
оа да се достигне опти
малния модел за органи 
зирането на общинските 

управлението

половинчато. извърши ра- 
органи власт не 

винаги върху 
начала.

ционализация на 
те на управлението, 
ето начинание

Затова се 
необходимо 
да се съживи стопанската 
активност в общината, ко 
ято както и другаде, е по 
заглъхнала. А без акумула 
ция — няма разширяване 
на мощностите, 
ви работни места, 
най-силно чувствуват мла 
дите хора.

налага катона с ко-час по-скоро демократически 
Различието

създаде ус 
ловия за по-ефикасно дей 
ствуване и за по-качестве 
ни услуги на граждани
те. За целта

на интересите 
трябва да се обосновава
върху самоуправителна со 
циалистическа платформа

в тези орга 
ни тя наименува и три 
ви началници.

но органи наняма но 
което в рамките на реформира

ните
намаляването 
шъка” работници

на „изли- 
ще про 

дължи и през тази година.
Инак, на списъка 

незаетите в края на мина 
лата година в Димитровгр

обществено-полнтн-на
Покрай рационализаци 

ята се води и акцид за на 
маляване

чески организации, преди 
венчко, на Социалистичес
кия съюз.

А. Ташков числото на В. Б.
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БОСИЛЕГРАД: ЗА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО 
МИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИНФОР РАЗДВИЖЕНА Е ИНИЦИАТИВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА„ .. СТОПАНСКИ ОБЕКТИ

В НЯКОЛКО МЕСТНИ ОБЩНОСТИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПОЛОЖИТЕЛНА
ОЦЕНКА УСЛОВИЕ ЗА СПИРАНЕ 

НА МИГРАЦИЯТА
шава. 1

От целокупното число на населението в общината 
почти две трети живеят в селата. През изтеклите де
сет години в селата са постигнати значителни резулта
ти в областта на инфраструктурата. Младите обаче и 
занапред не остават в тях. Една 
спиране на миграцията е поне в по-големите 
Центрове да се открият

са ограничени възможно 
стите за трудоустрояване 
и не ще"' остават толкова 
необработваеми площи ка 
то сега. Но, за да остават

Секцията за образова 
ние, култура, физическа 
култура и информиране 
КЪМ ок на ССТН

югославски насочени, 
дават

и от възможностите за 
селскиГОЛЯМ принос за 

всестранното афирмира- 
не на българската 
ност в югославската об-

в селата покрай другите 
мероприятия за младите 
трябва

стопански обекти
и съот

ветната комисия към ОК 
на СКС в Босилеград, на 
проведеното на 5 
т.г. съвместно 
обсъдиха и приеха

народ В да откриваме 
поне

досегашните разиск
вания за всеобщото 
витие на Босилеградска об 
щ ш т често се изтъкваше, 
че без

в Босилеград или във вът 
решността. Имайки 
вид, че от целокупното на 
селение в общината 
трети са в селата налага 
се да се предприемат и 
други конкретни мерки.

На проведеното неотда 
вна заседание на ОК

и стопански обекти, 
в по-големите селски цен 
трове, в които

разщност, в укрепване на бра 
тството и единството. При 
това

пред
април

съществу
ват суровини и инфрастру 
ктурни условия.

Кои

заседание обаче бяха двеизтък
нати и отделни забележки по-ускорено раз

витие на селата и общи
ната като цяло не

отче
тите за миналогодишната 
дейност на средствата за 
масова информация на 
български език: „Братст 
во”, „Другарче”, 
предаването на 
Ниш и ТВ—журнал на бъ 

. лгарски
пълна подкрепа на 
рамните концепции за 
дейността им през 
ящата година. В разисква 
нията участвуваха: Снме 
он Захариев, Владимир 
Михайлов, Георги Тодо
ров, Иван Евтимов, Ве- 
не Велинов, Данка Сто
янова, както и главните 
и отговорни редактори 
на посочените информа
тивни средства, които 
присъствуваха на заседа
нието.

във връзка с отделни тек 
стове. Липсват

организации мо-може
да постигне целта — да се 
приобщи към икономичес

критичес
ки мнения, а явяват се и 
отделни езикови грешки. 
Но и покрай това за ми
налогодишната 
бе дадена 
оценка. Когато

гат да
т.е. какви програми 
гат да предложат? При
нос към това трябва да 

Василев, от 
организации от об

открият цехове,
мома

„Мост”
Радио дейност I Дават, заяви

положителна ! делни 
шината и 
на републиката. По-точно 
казано, начални резулта- 

? ти на този план трябва 
| да постигнат ТО „Босиле- 
• град”, „Зеле Велкович” 

от Лесковац, която 
трудова единица в Босиле 
град и Горската секция в 
Босилеград, т.е. Горското 
стопанство от Враня.

Когато се споменават

език и дадоха 
прог

пък става 
дума за заплануваните про 
грамни концепции, бе под 
чертано, че 
правилно насочени, а за
дача на всички е същи 
те и да реализират.

Трябва да се каже, че

вътрешността

наето същите са

има

и този път както и преди 
отделни забележки бяха 
отправени във връзка с 
честите прекъсвания на 
ТВ—журнала, а особено 
сега когато същият е пре 
местен на втора програма 
и с чуйността на Радио 
Ниш в центъра на общи
ната. Разисквайки по то 
зи въпрос главните и от
говорни редактори подче 
ртаха, че тези проблеми 
не са нови и че същите 
трябва да се разрешават 
съвместно с общинските, 
междуобщинските и репу 
бликанските структури 

компетентни за развитие 
то на информативните сре 
дства.

по-големите 
рове в предвид 
Горно Тлъмино, Горна и 

Съюза на комунистите в Долна Любата и Горна 
Босилеград бе раздвижена Лисина. В тези села съ-

селски цент- 
се иматСтопански цехове — лекарство за миграцията

ки по-развитите среди. В 
това отношение се пред
приеха няколко начина
ния, особено в областта * 
на инфраструктурата. Из 
градени са и разширени 
пътища почти във всички 
села приключва електри
фикацията, изградени са 
няколко амбулатории, по 
лагат се усилия да се по 
добрява снабдяването...
Всички тези постижения 
обаче не повлияха да 
спре миграцията на насе
лението. Младите отиват

Обща констатация, ко
ято може да се извлече 
от разискванията е, 
през 1988 година средства 
та за масово информира 
не на български език са

конкретна инициатива. 
В разискванията я образ 
ложи

ществуват на пример об 
ществени обекти, в които 

Иван Василев, пре „Чорапара" може, разби 
дседател на Председател 
ството на ОК на СК. —
В предстоящата стопанс
ка реформа оставането

че
ра се с известно приспо
собяване, да открие ма
лък цех. Неофициално уз 
наваме, че най-големи ус 
ловня за откриване на та 
къв цех съществува в 

то’ Д. Тлъмино. Принос ще 
бъде ако Горската сек
ция открие поне една дъ
скорезница в някое от 
селата и в него намерят 
работа поне десетина ду 
ши или ако ТО „Босилег
рад” разшири дейността 
си в тях.

- успешно изпълнили зада- 
Навреме, и все на младите на село е ед

на от твърде значителни
те акции и задачи. С 
ва начинание ще се пости 
гнат две цели: ще се на
мали миграцията към цен 
търа на общината, където

чата си. 
обхватно и без по-забеле-
жителни отклонения са 
информирали почти за вс 
ички събития в общини
те, където живее българ 
ската народност. Били са М. Я.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ИЛ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАДЗАСЕДАНИЕ НА

ОБСЪДЕНИ ПОВЕЧЕ ОТЧЕТИ Без започване на индус 
трналнзацнята на села
та (!), общината бавно ще 
се развива, а Босилеград 
посредством .миграцията 
— където възможности
те за трудоустрояване са 
доста ограничени — ще 
има още по-големн труд 
пости в поемането на те
зи конто дохаждат. И все 
докато и тях не започват 
да се изграждат стопанс
ки обекти и не се разши
рява дребното н селско 
стопанство, числото на 
нструдоустроеннтс (сега 
около 1500 души в общи
ната търсят работа, от 
конто една трета част са 
без квалификация) труд
но ще се намалява.

общество! 10-1 юлитн- вното дело, отделно кога 
то става дума за рацнона 
лпзацпята на здравната 
защита в Босилеградска 
община. Поради това ед
но от заключенията на ИС 
с всички здравни обекти 
занапред да действуват. 
И останалите Самоуправн 
телим общности без ог
лед на това дали са от рс 
тонално значение нлн 
пък от републиканско, 
както бе подчертано на 
заседанието, главно из
пълняват 
женпя, поради което за 
работата мм, членовете 
па Изпълнителния съ
вет в Босилеград дадоха 
положителна оценка.

жмп
чеекм и стопански съби
тия 11 общината. През то 
зи период 
31 заседание, на което е 
разисквано за пад 300 въ
проси. Характерно с и 
това, че на повечето за
седания са мрисъствувалн 
и други отговорни лица,

новпия съд "а сдружения 
във Враня с отде- 

разре- 
отделни сио

На състоялото се в ми
налия четвъртък заседа
ние членовете на Изпъл 
нителния съвет на Общ
инската скупщина в Бо
силеград, обсъдиха пове
че отчети. Между друго 
то те разискваха и дадо
ха подкрепа па отчетите 
та работата на Междуоб

труд
лен акцент върху

ИС с провелшаването на 
рове в Босилеградска 
щипа, както и реализира 
него на заплануваните за 

СОИ

об-

дачи и активности па 
за водно и горско стопан

наство на територията 
Босилеградска 
Покрай 
и собственото си едного
дишно действуваме.

Разисквайки

преди всичко ръководи
телите на трудовите и 
обществено-политически
те организации.

община.
щим ската самоуправител 
на общност за здравеоиаз 
ване

това те оцениха

във Враня, на Скуп 
щината на Самоуправите 
ината общност за трудо 
устройване и работата на 
професионалните служби

Когато пък става дума, 
за отчета и проблемите п 
областта па СОИ за здра 
вна защита, обща конс
татация е, че и покрай ус 
илията конто сс прапят, 

още има проблеми, 
които не са в унисон с 
рационализацията на здра

за своя та своите задълатг-работа за период от
1988 до април 1989 го 

членовете па Изпъл
рил 
дина,
нителния

в трудовите 
тази

единици иа 
самоунравителна об 

Щност в: Босилеград, Вра- 
ия и Търговище. Пред
мет на разискване бе и от 
четът за работата на Ос-

между 
констатираха, че 
с била всеобхват 

и във

съвет
другото псесъщата

В. Б.конструктивна м. я.на, всички ванафункцията
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|;>IШ II II АВТОГУМА”I единица „ВЪТРЕШНАиз трудовата 
в бабушница

ЛИЦЕТО И ОПАКОТО НА ВЪПРОСА

ДА Е ЯКА ГЪРБИНАТА НА 

ГЪРЧАВНТЕ" ЗАПЛАТИ
Пестене и 

качествоп
без загуби, обикяове 

койАко някоя организация завърши деловата година 
но й се дава ешггегьт „успешна”. Нико,", обаче не 
има полза от успешност, която се обляга на ниските лични 

на ниската акумулация на организацията/

си задава въпроса
доходи па работе ПРИЗНАНИЕ НА* И ПЕТО (ТРЕТО ПОРЕДНО) 

„ГУДРИЧ” ЗА КАЧЕСТВОщнте и
областта на

■ аг*«г —■» -дина без загуби само п малка степен е 
положителни промени в

по-добро уллътяване на ра 
ботното време, намалява- 

нсоснователните от

ус- В настоящата, както и 
години, тру 

„Вътреш
в предишните 
довата единица

автогума" в Бабушни
ца, полага усилия за още 
по-високо качество на сво 
ята продукция- За разлика 

тази година е

не па
състои я- А това е осъщес 

понеже с успех е
половинади година и

въз основа на което
отговорност- резултат на 

на сто- стопанската

пато становище, 
трябваше да се изостри 
та на деловите

тоено,
Правилника за 

оъзнаграж
прилаганструктура, модерпнзация 

производството, по-добра организа- 
пропзводствепня процес, по-пи- 

трудова дисци 
приспособяване 

КЪМ

ръководства
организации за успсшността 

на Стопанската дейност. Става дума за цпя
стимулативно 
даване, което пряко се е 
отразило върху намаля ва
лето на процента на отсъ 

обе-

напанектгге
на от по-раио 

провъзгласенагодишният сока технологическа и 
шиша, новаторство,

за годит та 
икономии

становището, според което 
баланс на организацията трябва да
бъде основа, на която непременно тря на производствеиия асортимент 
бва да бъде изградена оценка за рабо- У=^и "Ги

бяха на гърба на „гърчавите” лични 
доходи и на „тънката" акумулация- 
Ако тези организации бяха дали на 
работниците си „нормални" лични до 
ходи, загубите на стопанството

среди щяха да бъдат огромни.
въп

пестене и 
па суровини и материали, 
като по

па стоията, увеличение 
ма на производството 
съответно на 
увеличение на личните до 
ходи. Средният личен до
ход на заетите в трудова-

итози начин нама- това и зали и себейстойността на
(въ-

ръководители.
организации

тата на стопанските
стопанските своите произведения 

трешна автогума), за да 
постигнат 
курентоспособност на чу
ждестранните пазари.

Оттогава
приеха по два годишни баланса, но спо 
менатото становище не успя да си из по-висока кон

миналатата единица 
(1988) година е възлизал 
425 771 динара, което е с

бори достойно присъствие в практика
та. Даже се получава впечатлението, че 
върху него тихо—леко пада прахта на 
забравата. В това отношение изключе- 

би са организациите, които 
не успеят да компенсират загубата си на дадена оргапизация и на ръковод

но ството й? На работниците не е, защо- 
то те й плащат огромен данък. Логи-

във
всички

И така стигнахме до основния
постигнати

рос: кому е от полза такава успешностние може

със средства от ревалоризацията, 
техният бро^ е сравнително малък.

Вместо всестранно и задълбочено ката на много ръководители „ние 
оценяване на работата и способността смеем да позволим организацията ни 

ръководства въз осно да затъне в загуби” обикновено подра 
годишните резултати на органи- збира „осакатяване" на личните дохо 

в стопанския живот все ди и принуждава работниците да но- 
(може сят почти цялото бреме на кризата.

не

на стопанските 
ва на
зациите им,
повече се настанява един нов 
би и не е много нов) автоматизъм за Обаче инфлацията твърде много уве-
оценяване на успешността: стига ор личава жизнените разходи, така че ра- 
ганизацията да няма непокрита загу- ботниците все по-малко ще бъдат съг 
ба. Така загубата все повече става еди ласни низките им лични доходи да бъ- ,.Вътрешна автогума’има условия за нова производ

ствена програманственият критерий за успешност на дат основното средство, с което се ели 
дадена организация и на ръководст- минира загубата. От такава успешност 
вото й- Тази остра редукция не е ни- няма полза ни обществото, понеже ор 
що друго освен линия на най-малко съ ганизациите с ниската си акумулация 
противление. Срещу тази забележка не увеличават капитала ,не откриват 
мнозина възразяват със следните ду- нови цехове, не приемат нови работ- 
ми: „при сегашната тежка икономичес ници... 
ка криза да завършиш годината без 
загуба — това е пълна шапка". И на тата успешност? Ръководителите! Ма 
истина „да завършиш годината без за
губа" в това тежко време е значително

над 24 на сто по-висок от 
средния личен доход в 
общината.

Инак тази трудова еди 
ница в създаването на до 
хода на трудовата органи
зация „Вътрешна автогу 
ма" — СОСТ „Тигър", уча 
ствува с 12,6 на сто, в 
изразходването на средст
вата с 12,5, в дохода с 
14,9, в чистия доход с 15,1 
и в разпределението на 
личните доходи 16,4 на 
сто.

през миналата година, да
ват основание, че това тя 
хно определение успешно 
ще изпълнят. Именно пр 
ез 1988 година 99,3 на сто 
продукция е първо качес
тво.
коопериращата фирма от 
САЩ „Гудрич" 
на тази трудова единица 
пета емблема (трета поред 
на) за качество. По 
шение
(1987 г.) година 
е подобрено с 1,1 
нт, а бракуваните 
според плана са само 22,3 
на сто. През 1988 
са чроиждаи общо към 
4,48 милиона бройки въ
трешна автогума. Планът 
е преизпълнен с 5,4 на 
сто или с над 228,2 
Ди бройки. Броят 
тниците е почти 
както и

Тогава кой има полза от спомена-
В резудтат на това

кар че и те не са напълно защитени от 
кризата, техните лични доходи все пак 
много по-лесно се справят с нея. Ре
чи—кажи тяхното положение и не е

присъдипостижение, но все пак не е „пълна 
шапка.” Поради две причини: първо, 
липсата на загуба в годишния баланс толкова лошо, относно то е много по- 
никак не може да бъде главна цел на добро от положението на работника.

дейност и второ, тя не От друга страна обезпечената 
е достатъчно условие за успешност.
По-точно — успешност, която има

отно-
на предишната

качеството
стопанската по този

начин успешност им обезпечава какъв 
такъв алиби пред обществеността и 

опора само в този факт, много наку- особено пред „кроячите”
. политика.

проце-
стокн Положителните процеси 

в трудовата единица про
дължават и в настоящата 
година.

на кадроватацва.
На много политически и други съб годинаКирил Георгиев

Производствени
ят процес протича нормал 
но, залежали стоки почти

ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СР СЪРБИЯ

няма, а продължава и бо 
рбата за 
500-те работника 
„зрели гумарци”, натрупа 
лп богат опит и в произво 
дството на вътрешни авто 
гуми „няма проблеми". С 
оглед обаче, че вътрешна- 
та автогума няма перспек
тива, в „Тигър” работи гру 
па специалисти за устано
вяване на нова производ
ствена програма.

хиля- 
на рабоНеобходима е нова стратегия високо качество.

вече сасъщият, 
годипредишнатана.

За отбелязване е, че при 
резул- близително два милиона 

из- броики или 43,4 
съвкупното

За да ускори развитие
то си. Социалистическа ре 
публика Сърбия трябва 
да промени производстве
ната си структура. Капи
тално интензивните отрас
ли, форсираното произвол 
ство на суровини и енер-

гия трябва да отстъпят 
централното място в раз
войната стратегия на но
вите технологии, преработ 
вателните цехове и на ра
звитието на услужните де
йности.

Това е общият
тригодишното 

следване на -следвоенното 
стопанско 
Сърбия. В, 
на проекта са 
около 140

тат на
па сто от 

производство, 
на чужде 
предимно

развитие на са реализирани 
реализацията странни пазари 
■ участвували в САщ и Длж„„ 

учени от Бел- Тятеиг... „ 
град, Крагуевац и Ниш. стигаати Ре3уЛТати са по

благодарение на Ст. Н.СТРАНИЦА 6

БРАТСТВО ф 14 АПРИЛ 1989



ПРОЛЕТАРИЙ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ1комунист
II на Съюза па комунистите в Сърбия Брой 1666 година Х1АШ

Белград, 14 април 1989

Власт без 

монопол
вителния плурализъм. Кредитната способност трябва да 
всекидневно, без спане върху славата на едно блестящо 
далновидни хора. Заблудите на тоя план вече достигнаха твърде 
висока цена на съмнение в моралния престиж, все по-често се до
веждат във връзка и със самата легитимност на Съюза на комуни
стите.

се печели 
поколение

Трето, ключов, въпрос за преодоляване на разорените от кри
зата междунационалии отношения, е отношението на Съюза на ко
мунистите към въпроса за обществения принаден труд. С принаде- 
""я ТРУД не върви само класовата диференциация и вътрешните 
скрити антагонизми, но и национална борба за тая 

класовия антагонизъм и екс
плоатацията — казва Едвард Кардел — човекът винаги се е борил 
за това принаденият труд да остане за него, ■— 
на света, на която според общественото съзнание 
Претенциозно би било да се твърди, че Югославия е преодоляла 
проблема на принадения труд. Напротив, комунистите би трябвало 
да анализират как тая принадена стойност 
в друг на страната и колко това състояние 
сегашните

самата
принадена стойност. В условията на

мн ознанието, че от обръча на кризата може да се излезне само 
И ■ с пробив към ново по-широко пространство 

— е югославски опит, върху който се 
проект на промените. Бюрократическият деспотизъм чрез 
с различни интереси свързани групи не разори само тъканта, която 
свързва югославската федерация и логичното пазарно икономиче
ско общуване, но разори и политическите автоматизми на собстве
ната си обществена мощ. Върху това противоречие на кризата са 
създаваш! условия за изграждане на качествено нови отношения в 
Югославия- Друго нещо е колко дълго вече разтърсената мозайка 
на старото обществено съзнание ще оцелее пред неминуемите про
мени и колко време трябва за да се разбере характера на социали- 

стоковото производство. Изправянето пред фак 
не може да бъде както е било досега не е толкова про-

относно за оная частна демокрацията 
основава и сегашният 

своите
и принадлежи.

се прелива от един край
реално допринася и за 

междунационалии антагонизми, разбира се спокойно и 
без взаимни обвинения. Още Маркс забелязал механизма на прели
ването на принадения труд: фаворизираната, по-напреднала 
ва получава в размяната повече труд за по-малко труд, защото лип
сва еднаквост на стойността и самата цена на стоката или услугата. 
Преливането е още по-драстично в условията на непазарните 
шения — в условията на социалистическото посредничество.

държа-

отно
зма в условията на 
та — че вече
блем на тоя или оня стар или нов политически институт, колкото 
е това проблем на интимното 
шка

Например, Войводина изостава в развитието (само 
Славония в Хърватско). защото с ниските цени на агранираните 
стоки с години се купуваше социално спокойствие на инак недоста
тъчно продуктивните промишлени работници в Югославия- С дру
ги думи, акумулацията, принаденият труд от тия (разбира се, и 
от други аграрни краища) се преливаше в други обществено-поли
тически общности, в други 
чрез пазариия механизъм на по-високите профитнн размери, по-нап- 
редналите също така „печелеха" от изостаналите краища. Съще
временно, по-напредналите връщаха част от тая „печалба" в недос
татъчно развитите краища чрез системата на солидарност. Но, по
неже националните бюрокрации на недостатъчно развитите схвана
ха това като връщане на длъжно, солидарността е противоречиво 
нещо: главно служеше и още служи за номинацня и сервизиране 
на бюрежратическата мощ, а много малко се даваше за развитието.

както и
определение и на интимната чове-

драма. Ако с промените върви политическата детронизация или
изпъкнякое друго деградиране на свързването според интересите, 

ва истината, че промените в една част на обществото ще се дожи- 
„социална неправда" или като сам политически двига- 

Съюзът на комунистите, който е и сам подписи и к и
вяват като 
тел. ясно е, че
на старото и на новото, трябва първо да променя себе си, за да 

място да се създаде пространство на нова де-

стопански отрасли. От друга страна.

може точно на това 
мократическа перспектива.

Може ли Съюзът на комунистите да влиза в нов исторически 
проект на собственото си преобразование, а същевременно да не 
остави отворени „задните врата” в собственото дворище за възоб
новяване на бюрократическото съзнание и практика. Преди вс ч 
КО, Съюзът на комунистите трябва да бъде наясно с три пеща. Пър 
во, нужно е да се откаже от монопола па политическата власт к - 

функциониране на конкуренцията на политиче-
па собственическия 

което се подраз-

Поради факта, че комунистите не са винаги знаели актуалния
отговор на последиците от преливането на принадения труд, преди 
всичко, като посредници и защитници на „своите нации’ се явяват 
националистите и други ретроградни обществени сили сеейки раз
дор по пялото югославско политическо пространство. Мнозина то
ва явление свързват с приемането на Конституцията от 1974 го- 
дима. Обаче явлението на затваряне в републикански и покрайнин- 

със самата стопанска реформа от 1965 година.

то предпоставка за
ския плурализъм. В условията на конкуренция 
плурализъм, политическият плурализъм е нещо 
бира само по себе. Обаче, само по ссос сс подразбира и това 
господствуващата работническа класа има право да <Л‘Р<*е"» пол 
тическите правила на играта: делта на плурализма може да бъде 

социалистическо обществено
И в капитализма, когаго чрс.)

системата остава не
ми същата. В

отношение, а ни ски граници започнасамо по-качествено
това отношение.как разрушаване на

избори дойдат на власт работническите партии,
променена в смисъл от революционно разрушава комуни--—"-ът гаг.“-г. йжх: и

~“Г борба ма работ- 
кла-

Днсс това затваряне ескалнра в две направления, които се 
изявяват о стремежите ца уннтарна майорнзацня в югославските 
отношения или вьв визията за Югославия като конфедерация. Оба- 

и упнтаристката' майоризацпя " коифедералистката концепция 
нищо друго, по бюрократически отговор за преливането 

принадения труд в сама Югославия- Същевременно това е опит да 
се защитят наличните бюрократически интереси и спечелената 
мощ ма тесни обществени слоеве или отделни обществени групи.

че,стите няма да се 
куренти!). Защото едно е да се 
го е да се бори за такъв проект 
функцията на същинските 
ниците. Естествено, без тая

Iме са

класовата
би била и работническата

би били па мар-
маинтереси 

борба не
исторически субект 

и самият гкато иа 
В такива условия

Съюз на комунис-са, а нейните интереси 
гината на историята 
тиге би бил излишен.

Съюзът па комунистите ие може да бъде едни от подписва- 
такнва политически правила на играта, но само на ония.чите на

чинто интереси застъпва — иа югославската работническа класа. 
Защото, твърде е яспо, че югославската политика 
извеждат националните бюрокрации, но работническата класа и 
нейните краткосрочни и дългосрочни интереси и цели. Това бн 
могло да бъде и исторически акт: на работническата 
сетне да се представи, чрез системата на самоуправлението, да ста
не господар на своя принаден труд. Всичко друго са пазарлъци, 
насочени към защита на интересите на иенчкн видове менаджер 
в икономиката иа привилегиите, включвайки тук и самата 11

себе си,самиятпроменяйки не може да прокомунистите,
на това да

система, 
биха се

на всички други про
центната

Второ, Съюзът ,|а 
не може да разчита 
мени. Ако стопанската 
политическа система

бъде мярка
съвременната държава

върху основата па про
фкомитетите, тогава отказването от 

ншчило формалност, а същината лак би 
значило „бщноет па всички

ТРЯбиа повории ж, съдбата на нейно- 
способност Съюзът па 
върху реализацията

тия идеи ще за- 
па самоупра-

класа най-

мените вътре в сами-я
монопол би ней-политичеекия

останала съща. Югославия 
ни граждани, които са нос гоя и ,ит„а
то развитие. Своята политическа Р _ а 
комунистите единствено може | рес11,шостта 
прогресивните идеи, защото <>' -1 „ условията
виси И неговата конкурентна способнос

й'па бюрокрация.иа
на Миленко Предрагович
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К О IV! Е ЖАЛБИН Т А Г» М

По мярна на политинатаКОНСТИТУЦИЯТА НА СР СЪРБИЯ

На общата трапеза Преди две—три години „Кому албанското население в Косово е
най-многолюдио. Това секване на 

албанците 
във връзка 

политика на

ийст" писа, че зарад териториал 
пмтс делби в СР Сърбия са уста- жалби от страна

отношения, че ои трябва да се доведе
на

Сърбнд се върна към сама се
бе си, бяха думите на Оскар Да- 
внчо, с конто прокоментира кои- граждани

повени такива
пя които живеят в покрайнините е дългогодишната 
твърде рядко.се 
ралния комитет па 
Това се отнасяше до жителите па 
всички националисти във Войво закрилници па интересите и вра 
дина и до албанците в Косово, вата на тази националност в пок- 
'Гака в течение па месеца, от кой райиината, дори и в други краища 
то и да било регион в така марс- ма страната (известно е изявле- 
чеппта централна Сърбия н Цс- листо па бивш висок косовски 
итралння комитет па СКС се по ръководител за застрашените пра 
явиха много повече жалби, от ва на албанците в Македония), 
колкото от цяла Войводииа (от

и покрайнините, т.е., па народите
и народностите, трудовите хора и 

в Скупщината па 
ституционтште промени в тази па- СФРЮ, както и в Предссдатслст- 
ша новоконстнтунраиа република, вото па СФРю — остана пспро- 
Подобни доброжелателни реагира менена. Друга е работа 
ння по този начин имаше п на

жалят' до Цент някои най-висши косовски ръко 
републиката, водители, които сс стремяха да 

се поставят като изключителни
че с абсо

лютпзацнята па този принцип от- 
вред из страната — и официални делии граждани (» по-малки феде 
и онези други. Обаче, за отделни ралнн единици) са 
информативни кръгове у нас това 
беше повод и за по-нататъшното

по-рашюп рав
ни от останалите.

Освен това, всички решения от 
разширяване на „загриженост” по първостепенно значение за стра- 
ради уж нарушаване на отпоше- пата и по-нататък се установяват 
нията в югославската федерация, с консензус (на федералните еди- 
Именно, според тази сметка СР иици). Това 
Сърбня в бъдеще (понеже вече не 
е „извън сама себе си”)

Но какво стана в последнитерегионите но двадесетина жал
би месечно, от Войводииа две, мес'еци? И броят на оплакващите 
най-много пет, или само една). То се от албанска народност в Косо 
ва беше още едно придружава- во до Централния комитет на СК 
що явление на дългогодишните а Сърбия нараства. До тази пром 
политически делби и копфролта яца се стигна именно след сваля 
цип па ръководствата в Републи ието па ония политически ръко- 
ката, които оказваха влияние и водители, които играеха роля на 
върху отношението па граждани изключтелни защитници на ин- 
тс спрямо комисиите за иредстав тересите на албанското население.

едно Защото през януари 1989 година, 
представи- от 28 представки, отправени от 

в Косово до ЦК в Сърбия — 12 са 
подписали албанци. През февру 
ари от 13 жалби, албанци са под

всъщност означава,
че е достатъчно ако само една ре- 

щс има публика даде пето за някое пред- 
„три стола, с ооща трапеза ', кое- ложение, предложението 
то ще рече, че ще има три гласа да бъде прието. Между другото, 
във вземането на решення 
Федерацията. Следователно,

няма

вече много добре се знае, че ре
шенията в Скупщината на СФРЮ 

ги ще може да наложи своя воля. се гласуват със закъснение, с че- 
Дали това наистина е така, или и

във 
вп на

ети блокади на решаване, защо- 
по-нататък се подгрява коминтер- то отделни предложения се про- 
новското разбиране „слаба Сър-

ки н жалби. И тук имахме 
абсурдно положение:тнвопоставят с интересите на еди тели па покрайнините седяха 
Комисията за жалби в ЦК на
СКС, а от покрайнините, ако из 
ключим сърбите и черногорците 
от Косово, почти и нямаше 
жалби.

писали шест, така че представите 
ли на нашата най-числена наро
дност за пръв път почти са израв 
нени в това отношение с донеот- 
давна доминантното неалбанско 
население.

От неотдавна това се проме
ни. В действителност, до най-го 
леми промени се стигна по отно 
шепне жителите на Войводииа сп 
рямо ЦК на СК в Сърбия след 
свалянето на автономническото 
ръководство през октомври 1988 
година. За четири месеца преди 
октомври от тази покрайнина 
републиканския ЦК 
~ ’ , а за четири месеца по-късно 

— 115 жалби. В течение на 1987 
само 57.

Откъде тези промени? Броят 
на жалбите, това трябва да се 
каже, се увеличава след забележи 
телннте кадрови промени в поли 
тическите органи, или промените 

в в политиката, която водят тези 
органи. Това е закономерно явле 
ние — когато се отворят някои 
вентили, когато една политика до 
живява поражение, а на дело се 
изявява друга, хората повече се 
жалят на тези представители на 
другата и по-пнаквата политика. 
А особено се жалят на ония, ко 
ито дотогава, зарад общи попити 
чески отношения, не е било опорт 
юно да се жалят. В този смисъл 
е разбираемо и очаквано — с ог 
лед на политиката на бившите се 
паратистки и автономнически ръ
ководства — да нахлуят жалби 
от страна на населението във Во- 
йводина и от сърбите и Черногор 
ците в Косово. Те едва дочакаха 
новата политика на новите ръко 
водства, или само предвестяваие- 
то на такава нова политика, 
делно внимание би трябвало об 
аче да се обърне на по-нататъш
ния Х°Д на броя на жалбите на 
граждани от албанската национа

стигнаха

Конституционните промени в ци. Тази опасност не е премахна- 
СР Сърбия са направени, защото та пито с актуалните амандмани 
никъде и никога не е имало та- в Конституцията на СФРЮ.

Поради равноправието на

година

Обаче промените по отноше
ние обжалващите от Косово към 
ЦК на СК в Сърбия имат подчер

кава държавност, чиито суверени
тет фактически са надминавали публиките и покрайнините, т.е. на 
автономните покрайнини. Нито родите и народностите, не е из- 
Републиката е могла да осъщест- вършвано даже нито преразпреде-

ре-

таио национален характер и те. 
са последица от някои общи по
литически процеси в тази покрай 
мина, дори и в републиката и фе
дерацията. Именно, до първата 
видима промяна по отношение 
обжалващите от Косово идва пак 
във връзка с едно политическо 
събитие — с Деветото заседание 
на ЦК на СКЖ. Оттогава рязко- 
се увеличи броят на жалбите, но 
почти изключително от т. нар. не 
албанско население. Така за ше

вява класическите държавничес- лецие в компетенцитие между съ- 
ки функции на цялата своя тери- ветите в Скупщината па СФРЮ, 
тория, нито нейните граждани, въпреки забелязаните иелогичнос- 
народи и народности са можали ти. Затова не е уважен нито 
да разчитат на защита на свобо- исъкт от публичното разискване 
дата и правата, личната и имуще- за въвеждане на съвет на граж- 
ствена сигурност, на начин уста- даните, или съвет на сдружения 
новен в останалите наши

Тази второстепенност е пре- Скупщината на СФРЮ. Да не го- 
махната и с подкрепа, трябва да ворим за това, че не е коисеквент 
се каже, от страна на най-висши- но проследен принципът на дву-

съве-

репуб- труд в състава на домовете на
лики.

От-
те федерални държавни и партии- домовото решаване, защото

тите главно се изясняват самосю-
ст месеца преди това заседание, 
през юли 1987 година, в ЦК на 
СК в Сърбия са получени 79, а 
за шест месеца след заседанието 
— 149 жалби. Обаче през целия 
едногодишен период жалбите 
на албанците от Косово са твър- ^ в Сърбия. Защото ако в пред- 
де малко. Така в течение на ми- стоящите

ни органи.
Този общоюгославски консен- ятелно, в рамките на своите ком

петенции. Всичко това е стореномного се е закъс-зус, макар че
няло между другото е плод и на за да не се наруши концептът на

Федерацията, лност до Централния комитет насъвкупното разглеждане на наша- отношенията във
политическа система, какъвто е установила Комститу-

СФРЮ от 1974 г.та съвкупна
от която произлязоха и амаидма- цията на 
ните в Конституцията на СФРЮ. Трудно може да 
Тези промени са извършени, как- че това не знаят и онези, които 
то е известно, по принципа на об- Югославия заплашват с единстве 
що съгласие. Което е още по-ва- на СР Сърбия. Но само на сами- 
Щ нашата тема, централните те тях е известен мотивът защо

механизмите, опреде- се преструват на неловки и за- 
отношенията във Федераци грижели. - 

Следователно, припомняме.

няколко месеца се 
още по-голямото 

увеличение, това би бил един от 
допълнителните показатели, че 
и албанското население — с го-

налата година — поне както мо- стигне до 
же да се съди въз основа на пре
цизната документация на Коми
сията за жалби — в ЦК на СК в

се повярва, им

Сърбия са пристигнали по две, 
три или пет жалби в месеца (пр- дини изложено на силно национа 

27 жалби —
жно за 
категории и 
ля-щи
ята, не са меняни. 
принципът на равномерна пари- 
тетна застъпеност на републиките

ез април, от 
юни, от 15 — две пре зоктомври, 
от 15 — три, което е все пак не 
обикновено явление, тъй като не-

пет в листическо влияние, закостене- 
ло и в самото косовско ръковод-

Ние можем само да си

Драган Кабадаич (На 3-та стр.)
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АЛБАНИЯ

актуално >& Напразен излетНк война, ни мълчание бия ще бъдат извършени успеш- 
а особено не е могла да си 

и представи, че с тях ще бъдат съ- 
честни албанци, те 

всички

Косово междуСъбитията в
другото разкриха и двуличието на 
албанската външна 
неискреното й отношение към от
крития балкански диалог, 
гшя се поигра с интересите на 
всички балкански страни, а най- в 
много със А собствените си интере- промени в 
си. Наблюдателите забележиха чу- разпръснаха оляна за така наре 
диото поведение на Албания в на- чената Велика Албания, относно 
вечерието на балканския диалог осуетиха осъществяването на ос

на сепаратистите:

но,Скарват ли ни отново вестници нито между журналистите, 
те и журналистите? Дали средст
вата за масова информация и но
сителите на публичната реч са за-

но в
огромните разлики и погледи на 
някои съществени въпроси за съ
стоянието и отношенията в обще

разви-
разлики тие на Югославия- А доколкото 

каже, се касае за разликите най-силно 
че това са, ако се преценява по се рефлектират и най-добре отра- 
все честите критики и предупреж- зяват в средствата за масова ко- 
дения, които им се отправят 
най-високите места — от ЦК на 
СЮК, Съюзната конференция на 
ССТНю (повече пъти за една го
дина), от Председателството на актьори на „пропагандната война" 
СФРЮ, па и от страна на някои 
републикански ръководства. В Съ конто са използвали като средст- 
юзната конференция на ССТНЮ во на информиране и натрапваме 
миналата седмица към призива за на собствени интереси, съдове и 
смиряване се констатира, че „и критерии на Съюзната конфереи- 
след заключенията от 17-то засе- ция на ССТНю и ЦК на СЮК са 
дание на ЦК на СЮК не се дой- имали причини да се обърнат към

политика
гласни всички

Алба- са огромно мнозинство, и
политически и други институции 

САП Косово. Конституционните 
Сърбия окончателно

щитници на остри идейни и поли- ството и по-нататъшното 
тически конфронтации,
II сблъсъци? Може да се

от муникацня, не означава, че и там 
са настанали. иовната целпрез февруари миналата година в 

Белград. Тя най-напред остро раз- Косово-релублика. 
критикува Югославия затуй, чеСтрахувам се, че истинските Във всяка игра оня, който гу

би, има правото да се сърди. Ко- 
неславният

като инициатор на диалога уж
иска да спечели пропагандни то
чки, а сетне ненадейно склони да совските събития и 
влезне в „балкаиския клуб" и та- край на най-новия сепаратистки 
ка изненада и иай-големите опги- удар, който се разби о щита на

в цяла Югославия, смути и твърде

са се заслонили зад вестниците,

мисти. А след като се включи 
балканския процес, тя Ееднага много разсърди Тирана. Балкан- 
прояви нескрит стремеж макси- ските страни осъдиха намесата й 
мално да го използува за собстве- във вътрешните работи на Юго- 
на афирмация- Албанските функ- славил-

де до смиряване и пропагандна актьори и центрове па мощ, за
война между вестниците от раз- които ще води „пропагандна вой- 
лични среди, нещо повече тя се на", па и тях към нещо да ги за- 
разгорещява”. Председателството дължат, 
на СК на ССТНю след това „за
дължава републиканските и по-

Големият дипломатически и 
явления, усмихваха се пред каме- междудържавен скандал, който бе 
рите. В това отношение най-мно- предизвикан от Малиле по време 
го изпъкваше шефът на диплома- на 
цията Малиле, който се пъчеше —

ционери и дипломати даваха из-

А преди това трябва да се посещението му във Франция 
където беше залепен силензнаят критериите, конто ще оп- 

крайнинскнте председателства на ределят общия югославски инте- 
ССТНю да разгледат действуване рес и целта по отношението на об- 
то на средствата за масова инфор

плесник на албанската политикакато славен актьор.
Балканският диалог в Белград — показва, че Тирана е твърде 

основателно беше оценен като съ- неспокойна. Първо — поради не
битие от по-широко европейско, успеха на нейните пиони в Ко- 
дори и световно значение. Обаче сово, второ — затуй, че междуна- 
може да се каже, че Албания още родната общественост недвусми-

становката в Косово, в икономи-
маш!я на югославското простран- ческото и обществено развитие 
ство", а основоположниците (това на страната, в отношенията във 
са същите председателства), изда- федерацията, ролята на СЮК в 
телските и програмните съвети, обществото и т.н. А тогава таки- 
па и редакционните колепш „Да ва критерии биха били изходна 
видят идейните процеси в остра- основа при оценката на всякакви

писания и говорене! Тогава може

тогава е решила да действува в слено отказа да се съгласи с те- 
две посоки — с Югославия като риториалните й претенция към 
инспиратор на новия балкански Югославия и трето — поради то- 
процес да седи на същата маса и ва, че доведе под въпрос позици- 
същевременно да я критикува и пте си в балканския диалог. Бих- 
подкопава, оказвайки подкрепа ме добавили, че с такова поведе
на албанските сепаратисти в Ко- ние Албания не може да разчита 
сово. Последната балканска сре- на по-добри отношения с европей 
ща в Тирана беше успешна благо- ските си партньори. Незазидиото 
дарение на усилията на всички положение на стопанството, обща- 
балканскн страни. Но мастилото та изстаналост на страната и най- 
иа документите не беше ни нзсъх ниското жизнено равнище изоли- 
пало, а Албания отново отправи рат Албания и я затврят в собстве 

адрес па Югославпя груби на ните й рамки. Никого не трябва 
падки поради измислено оспорва да убеждаваме, че събитията в 
не на правото па албанците в на- Косово и опитът за дестабнлиза- 
шата страна да запазят автономи- ция на Югославия — която обе- 
ята си, както и поради измиело- ктпвно е най-важният й съсед и 
на заплаха от Югославня за сувс- фактор на сигурността й — ого- 
репнтета на Албания!?

тен-няването на отрицателните 
денции да утвърдят конкретни да се отбягне „пропагандната вой 
задачи, което да прибавим допъл- на” ,ю без мълчание за онова, за 
нително, е всекидневна и трайна което трябва да се говори и пи- 
задача и задължение на посоче- ше

Нима може да се 
повярва, че националистическите

премълчат
антиеръб-

ните институции.
Трудно е да се

онези, които така се обръщат към ски провокации, като в най-нови- 
вестниците мислят, че с изпълня- те коментари ма „Дело”, „Вйес- 

ще прекъсне ник" и „Данас" по повод приема- 
и ще се пето на амаидманитс на Консти-

ването на задачите
„пропагандната война
„въдвори спокойствие у дома по- ту цията па 
неже причините на политическите ва, за да се отбягне „пропагандна 
стълкновения и обществени кон- война"?! „Дело" също (като Зерн 
фликти не са пито във вестниците, и популит") оповестява хегемония

на срьбите и Сърбия в Югосла 
„Вйесник” това са „Ова- 

„Данас” убий-

поСР Ст,рбия само зато

пиха политиката на Албашгя къмвия; за 
ции и кръв”, а за Югославця и доведоха под въпрос

Най-новата ескалация на сена- отношението па нашата страна 
ратнетнте в Косово, конто се опи към Тирана, което според нас бе- 
таха с оръжие да застрашат не- ше недопустимо толерантно при 
зависимостта на Югославня пока- такива груби нападки срещу на- 
за, че те имат съветодателн п от шата политика. Действувайки про 
Тирана. Сега вече може да се тип Югослаиня, Албатшя действу- 
каже, че още тогава, в януари, на и прогни балканското сътруд- 
чрез връзките си е емиграцията иичество, за което уж се застъп- 
Албаш1Я е узнала за плана с три. на, и против собствените си ин- 
ссга вече пзвссттш сепаратистки терссп. Идеята за прекрояване на 
цели — от стачка до въоръжено границите е безумна и Тирана 
въстание за „Велика Албания”, най-сетне трябва да го разбере 
Залагайки всички постижепйд па топа. Затуй посещението на шефа 
балкаиския диалог, Албания си на албанската дипломация в Па- - 
послужи с югославските раздори риж само е напразен излет. Не
да разори Югославия с помощта говнят край не беше регистриран 
на кризата в Косово. Исторнчес- пи с протоколна вест и това е 
ка пзлюзня, пали?

Не ще и съмнение, че Тирана нишка в Европа. С агресивното 
и този път твърде много излъга си поведение Ллбання отново по- 
н разочарава инонитс си в Косо- каза, че по с способна да се отка- 
ло, уверявайки ги, че са много же от „вродените" ц навици. За 
близо до целта. Тя очевидно не съжаление! 
е могла да предположи, че ироме 
ните в Конституцията на СР Сър-

I |стпадесстгоди ни ютоПо мярка на 

политиката
наI -тното

албанско момиченце” по същото 
време, докато в Скупщината 
Сърбия с всички сили се аплоди
рало обединяването па Републи
ката". Нямаха сили да прикрият 
съжаление, поради „обедниянапе
то на Сърбия"! От такива излови 
„а омраза до подтуряпе па бомби 

които е гласното и

па

(От 2-ра стр.)
и безумие, и

ство — с по-малки резерви, дори нещастното 
и по-лесно, отколкото би могло да цяма пи половин 
се предположи, се обръща кьм не може и ле смее Д“ се 
по-инак политическите органи в ,ю остро да се рса1 I ‘ „
републиката. Това първо РЯ',ко псяка нечовешка, ш 
увеличение броя ка жалбите па ЧССКа, аптиюгославска и 
албанци носи в политическия вр муИистическа реч! Гом осзспо] 
ъх в Косово и в републиканския но „с означава, " ^
партиен връх, би бил добре ДО- журналистите пе мокн 
вгьл израз на доверие, много ие- „„ да допринесат 
обходим в разобличаването на аб- гаИдпата воина да се води кр 
сурда на една сепаратистка поли тичси диалог и № ,„а,
тика на някои довчерашни косов ставят гледищата по

роси от общ интерес.

албанско момиче 
крачка! За тона 

мълчи,

антико-

ечлен плесник иа албанската по-
вместо „пропа-

вки първенци.
Сапо Кържввац д-р Чедомнр Вучковмч

Браиислав Радивойпш
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СОИ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ В НИШ

Факултетите без първи курс
Ако бъде прието предложението на делегатите на общността 

38 трудоустрояване в Ниш, Медицинският, Правният Икономичес
кият и някои групи на Философския факултет в Ниш тая есен 
Няма да записват студенти в първи курс

висшето образование, което инак вете иа Съвета на сдружения
труд, тук трябва да поставим В7>- 

Всички анализи, които правих проса: Как делегатите на Скул- 
ме, ясно показват, че в сдруже- щииата и па Съвета, всички от

не е без проблеми.

ч мият труд нерационално се ползу сдружения труд, така диаметрал-
е в нашето образование има сване на студенти па всички уни- ват наличната техника и ипстали- но оценяват интересите и лотре- 

много проблеми, това се знае от- верситсти в Сърбпя в предстоя- раните технологически мощности битс на (своя) сдружения труд и 
давна, обаче че същите са толко- щата учебна година. Колко този и че само с внедряването па пай- приемат такива противоположни 
ва крупни, така че СОИ за тру- „план за записване" е качествено съвременни процеси на нроизвод- решения и становища? Какво 
доустрояване в Ниш трябва да направен потвърждават две сведе- ството, с които може да работят става с пантата делегатска сис- 
раздвижц инициатива за времеи- ния в същия: „тринадесет писти- само високо професионални кад- тема? 
но спиране на записване на нови туции на висшето и нолувисшето ри, ние можем да хващаме темп 
студенти на четири факултета на образование в Сърбня не са до- с по-иапредналитс. Лрсструктури- Скупщината на СОИ за трудоус- 
нишкИ-Я Университет, това не ставпли своите планове" и „при рапето на стопанството и негова- трояваие „не мина" и така в 
можеше и да се предположи. Вп- изготвянето на тоя план не е мо- та предстояща реформа трябва Ниш, попе засега завършиха ра 
рочем, делегатите на Скупщината гло да се води сметка за Дълго- да се базира па високо образова- зискванията за правовременного 
на Основната общност за трудо- срочната програма за потребите пмте кадри..." прекъсване със записване на сту-
устрояване смятат, че в п&ущата от факултетски образовани кад- делти в първи курс на факулте-
учебна година не трябва да се за- рн, защото Сърбия такава дълго- На възражението, че това не тите, които школуват кадри за 
писват нови студенти за следване срочна програма няма". е спорно и че делегатите на ниш- „чакане на бюрата". Обаче, тоя
на медицина, право, икономия, со Когато се говори за нишкия ката Самоуправителна общност проблем нито е само нишки, ни-
циология, писхология и физичес- Университет тоя документ предви- на интересите точно търсят пове- то се отнася само до нишкия
ко възпитание, защото дипломира жда и тая есен за следване на че техническа интелигенция, а по- Университет,
ни лекари, правници, нкономис- правни науки пак да се запишат малко социолози, правници, лека- 
ти, социолози, психолози и препо- 405 нови студенти. И останалите

Инициативата на делегатите на

В. Филиповичри, икономисти и преподаватели 
даватели по физкултура има твър три „критически" факултети ще по физкултура, д-р Митрович от- 
де много между безработните и, запишат същото число нови сту- връща: 
което особено тревожи, почти ни- денти както претходната година: 
кой в Нишки регион и не плаши Икономическият — 445, Медицин- 
ра да приема на работа тия спе- ският — 185, а групите за социо

логия и психология — но 30.

АКЦЕНТИ— Известно е, че до края 
века ще се сблъскваме с последи
ците на икономическата криза и

на

Дългциалисти.
Когато се касае, например, за 

лекарите на списъците на незае-
в предприятията ще имаме пове- 

Сега трябва да се каже, че де- че конфликтност и увеличение на 
тите ги има 244. Почти във всяка легатите на Основната Общност индустриалните 
от петнадесетте общини в регио- за трудоустрояване в Ниш 
на чакат работа безработни док- предложили на Университета по- поза 
тори. Обаче, всички здравни

При въвеждането на извънре 
са фликти, а за навременнна диаг- дни мерки в Косово, някои пос- 

и превантивно действуване тавят и въпроса за конституцион 
ин- тясно да сътрудничи със стопан- на всяко предприятие са потреб- но-правното им основание. Искам 

ституции са запланували тая го- ството, по-реално да оценява по- ни социолози и правници." 
дина да приемат само 19 лекари, требите му за факултетски обра- 
Още по-тежко е положението с зовани кадри и да школува пове-

и социалните кон-

преди всичко да подчертая, че е 
наше право и не само право,

Инициативата на делегатите но и дълг — да се защищаваме 
незаетите преподаватели по пси- че инженери от техническите спе на Скупщината на Самоуправител- от ония, които застрашават общи
хология, социология и физическо циалности, необходими за негова- пата общност на интересите за
възпитание (такива има общо 150 та работа и развитието му. как- трудоустрояване,
души), които не могат да намерят вито инак няма между безработ-
работа в тоя край и през следва- ните. 
тттите няколко години. Не е по-до
бро положението и за 176-те неза-

те интереси на всички народи н
съгласно деле- народности, трудещи се и гражда 

гатската процедура се намери и ни на СФРЮ, като суверенитета, 
в дневния РеД на Съвета на сдру 
жения труд

националната свобода и равнопра 
към Общинската вието, независимостта и цялостта 

Това предложение на скупщи- скупщина в Ниш, състояла се в на държавата. Тия жизнено важ
ети икономисти, а почти толкова ната на СОИ, трябва ли особено края на март. На сесията бяха ни стойности в Косово бяха наис
има и незаети правници, които да се подчертава, че е обосновано похарчени много думи да се
вече с години чакат първото си на факти, експлодира като бомба брани статус кво във връзка със
постъпване на работа.

от- тина сериозно и драматично зас
трашени.

сред част от младото поколение, записването на нови студенти: 
което вече се е определило тая „цивилизационна е потреба и пра 

Изхождайки от това положе- година да запише медицина, ико- во на всеки да се школува", „не 
ние делегатите на Скупщината на помия, право, психология, социо- може да се провежда такова дра- 

Общност за трудоустро- логия или физическо възпитание, етично намаляване на числото
на повозаписаните студенти", „тря 

обучението, бва Да се изострят критериите на

Стане Доланц, на сесията на 
Скупщината на Словения

нишката
яване раздвижиха инициатива в 
идущата учебна година да се
спре записването на нови студен- професор Любиша Митрович, ина приемните изпити за записване на 
ти на факултетите, които школу- че доктор по социологическите факултетите", „трябва да се рабо- 

за „чакана на науки, казва: „Проблемът със за- ти върху намаляването на броя
на студентите иа фа- па средношколците, които жела-

Проректорът за Оценка
ват специалисти
бюрата за работа". писването

Положението с прекобройните култетите е много по-сложен от- ят да продължат школуването си 
специалисти наистина е деликат- колкото го виждат делегатите на иа „Университета", бе само част 

търси радикални решения- Скупщината на Самоуправителна- от „репертоара" който се чу в
та общност на интересите, защо- разиевканията. 

се хо сегашната висока степен на 
незаетостта на факултетски обра-

Ние преценяваме, че в момен
та Ютославия се защищава в Ко
сово, защото там пряко са застра 
шени правата, мирът и свободата 
на трудещите се и гражданите, 
преди всичко на сърбите и черно 
горците.

но и
Обаче, какво поне е сегашното по 
ложение, такива решения не

Без навлизане в целесъобръз-виждат.
А че наистина не се 

уверихме се тия дни, когато „пре
листвахме" Проектоплана за запи отколкото за

виждат, зовани кадри повече говори за ността на инициативата на деле- 
състоянието в сдружения труд, гатите на Скупщината за трудоус

във трояване и решението на члено-
Славко Хавич, председател 
на СУБНОР в Загребположението

Урежда единна редакционна колегия: гла- Адрес на редакцията: Белград, Площад 
вен и отговорен редактор на всички издания на доарКС и Енгелс” 1ЧГо Ц телефони: централа 
„Комунист” Влайко Кривокапич, заместник гла- 335.ш и Нови Белград, Булевард „Ленин” №6- 
вей и отговорен редактор Борислав Нучетич, телефои 627-793. 
главни и отговорни редактори на републикан-

декември 1974 ГОДНна с РД Председател на Издателокия съвет на изда- езици, а в съкратени издания на
ство съсзлатен в Комунист": Витомир нието на „Комунист” за Сърбия: Миломир ет- италианоки унгарски, румънски, русински
Г„ Ам и отговорен редактор на всич- рович, заместник председател Слободан Нова- 
СУД^да™я на ,комунист": Влайко Кривокапич. нович.

Комунист
македонски, и албански

български,
и

словашки езици.
ки



* &Щ. С&716 сел
за високиШЕСТО ОБЩИНСКО СЪРЕВНОВАНИЕ 

ДОБИВИ
52 ГОДИНИ КООПЕРАТИВНО ДЕЛО В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

СУШАТА ПАПАМ БРОЯ 

НА НАГРАДЕНИТЕ
Награди за дългогодишна вярност

ТАНКА МИТОВА, заета вМоже би времето на всеобщата криза 
юбилеи и тържества, но 62 години успешна дей
ност и развитие на кооперативното дело в Дими
тровградска община заслужават да бъдат 
иенувани. Това стана за пръв път тази година.

не е за общност натрудовата 
„Сточар" Лазар ПЕТРОВ, 
шофьор. За двадесет годи
ни вярност на „Сточар" с 
по 300 000 динара са наг
радени 77, а за 10 години 
156 заети със 150 хиляди

10 530 кг пшеница. Три 
100С присъждане на награ 

дн на най-добрите селско 
стопански

и потрети награди 
хиляди динара са получи 

ЧЕДОМИР ИВАНОВ и 
ЙОВАН ЙЕЛЕНКОВ 
Желюша и ЛЮБЧА ВЛА
ДИМИРОВ от Градище.

В производство на кра
ве мляко най-добри ре-

озна- производите-
ли, завърши шестото по
редно съревнование за 
високи добиви в селското 
стопанство в Димитровгра 
дека община.

От 1983 година, когато

ли
от

Вероятно основателите 
на пръвата кооперация 
на потребителите, форми
рана през 1927 година в 
село Славиня, не са могли 
да си представят, че от 
тясната кооперация за сна 
бдяване на земеделците 
със стоки за широко по
требление, ще израстне 
селскостопанска трудова 
организация „Сточар" , с 
509 заети и с 13 541 хекта
ра собствени площи, от 
които 1275 ниви. Днес в 
„Сточар” стопанисват три

земеделците до селскосто
панска трудова организа
ция за производство на 
храна и основен снабди
тел на населението в об
щината, са изминали 62 
години. Основателите на 
първата „потребителска за 
друга” в Славиня отдавна 
са починали. В днешната 
организацпя четирима за-

динара. Наградите на те
зи 236 заети връчи пред
седателят ма централния 
работнически съвет Сини- 
ша Тошев, след като ге
нералният директор Дими 
тър Славов па тържестве
но заседание на съвета, 
проведено на 7 април, из
несе доклад за развитие-

зултати е осъществил ка 
кто и миналата година 
ВЕЛИН НАЦКОВ от Гра

започнасъревнованието 
и когато в него взеха уча 
стие 82, броят на участни

произведенисдинье
10 448 литра мляко от че
тири крави. На второ мя- 

НИКОЛА ЗАХАРИ-

ците постоянно се увели
чаваше. И броят на наг
радените се увеличаваше 
от година па година. Дъл 
готрайната суша обаче та 
зи година допринесе да 
бъде намален броят на на 
градените, понеже награ 
ди за високи добиви ца
ревица и малини нямаше. 

Ц I Но това не значи, че в ос 
таиалите области на съ
ревнованието не са пости 
гиати извънредни резул
тати.

В съревнованието за зи 
соки добиви пшеница най- 
високи добиви е осъщест 
вил
Впсочки Одоровцп, кой
то е получил 16 320 кг ог 
3,40 хектара или средно 

награда за 30-годишна вяр- 0т хектар 4800 кг пшени
ца. За този успех той е 
награден с 200 хиляди ди 

присъствуваха нара. На второ място е 
ЙОВАН АРСОВ също от 

орга- Впсочки Одоровцп, който 
от 2,20 хектара е получил 
10 560 кг. Втора награда 

об- от 150 хиляди е получил 
и НИКОЛА ДИМИТРОВ 
от Градннье, който от 

Д. Т. 1,80 хектара е получил

сто е
Е В също от Градинье с 
произведени 8499 литра от 
три крави. Трета награда 
получи 
НОВ от Радейна за произ 
ведени 7527 литра от три

$
* ГЕРА РАДОВА-

щмосновни организации 
..Нишава", „Търгокооп” 
и „Кооперант". На терито 
рията на общината в със 
тава на „Сточар" е напра-

крави.
В производство на ов

че мляко най-добри ре
зултати е показал 
ТАН ДАВИДКОВ от Сми 
ловци, който от 55 овце 
е произвел 5763 литра мля 
ко. На второ място са ИЛ 
КО ДИМИТРОВ от Брай- 
ковци с 8457 литра от 100 
овце и ЙОВАН АРСОВ от 
Височки Одоровци със 
7286 лцтра от 83 овце. 
Три трети награди са спе 
челили ДЕСИМИР СТОЙ 
ЧЕВ от Моинци, 
РАДОВАНОВ от Радейна 
и МИРКО ДАВИДКОВ от 
Смиловци.

Най-много агнешко ме-

;г
ЦВЕ-

вена първата репродукци
онна овиеферма за 
овце в Бачевско поле. В 
Боровско поле завършена 
е ферма за 1500 овце и 
509 кози, извършена е хи
дромелиорация на Смилов 
ско поле на площ от 
хектара, направено е аку- 
мулационно езеро за 
хиляди кубически .метра 
вода за наводняване на 
мелиорисаните 
пред завършаване е фер
ма за угояване на юнци в 
Изатовци с мощност от 
1600 юнци годишно, пос
троени са 21,5 км горски 
пътища, уредени и залесе 
ни са стотици хектара 
площи и т.и. От 7500 ов
це и 1200 кози годишно 
се произвеждат 406 000 ли 
тра мляко, 13 450 кг въл
на и 115 000 кг месо. В 
единицата за преработка 
на мляко годишно се пре
работят (собствено и изку 
пено от частните произно 
дители)

Т;:. '5000

4"
НОВКО ИВАНОВ от

Георги Станулов получава 
пост на „Сточар” 
етн са провели повече от 
тридесет години в нея по
чти целият си трудов 
стаж. Тях организацията 
награди с по 600 хиляди 
динара. Това са 
СТАНУЛОВ зает в склада 

„Търгокооп", СРЕТЕН 
ЦЕКОВ, шеф в магазина 
за самообслужване, ЦВЕ-

580

500
„Сточар”. На засе-то ма ГЕРАданпето 

представители на общест-площн.
веио-политнческите 
иизации. Общинската ску 
нщпна н останалите тру
дови организации от

ГЕОРГИ со през миналата година 
е произвел ИЛКО ДИМИТ 
РОВ от Брайковци — 
1940 кг. След него са НО
ВКО ИВАНОВ от Височки 
Одоровци и ТРОЯН ТОДО 
РОВ от Радейна. На трето 
място са ГОША АЛЕКСОВ 
и ВЕЛИН БРАНКОВ от 
Смиловци и ДРАГАН СТО 
ЯНОВ от Височки Одоро 
впи.

щнната.на

УСЛУЖИЛ ТО „БОСИЛЕГРАД”В ОБОРОТНО ТЪРГОВСКАТА И

АГРОНОМИ ОСТАНАЛИ Ш КРЕСЛА
В присъствие на предс

тавители от РК на ССТН 
и МОК на ССТН на тър
жествено 
Общинската

Колко е „лесно в адми- 1'ня в Димитровград, наг 
пистрацнята н в креслата, рвдите връчи ЙОРДАН 
а колко трудно па нивата” МАРИНКОВ, председател 
показа и обжалването на ,ш комитета за съревнова 
решението па комисията. ние'
Някои казват, че същото
е обжалвано понеже не чс акцията за високи до- 
е изпило реализирано ста бнвн в селското стопанст- 
мопището па събранието во са помогнали 20 трудо 
па трудещите се. Преди ви организации от общн- 
пя колко дип работпичее- пата и Института за царе 
княт съвет обсъждайки вица от Земун и Републн- 
жалбиге па „излишъка аг- канския комитет за селс- 
ромоми" прие решението ко стопанство от Белград.

тели, вторият за произвол 
стпо на храна за овцете, 
а третият остана — в ад
министрацията.

По инициатива на трудещите, ее работническият 
„а ТО Босилеград" преди десетина дни взе ре- 

(от тримата) агрономи
) 830 000 литра

104мляко и произведат 
тона сирене и 28 тона ка
шкавал. „Сточар” днес ра- 
зполага с 30 трактори, 8 селскостопанското производство, 
комбайни, 4 силокомбай- мястото им. 
ни, две самоходни косач
ки и 12 транспортни вози
ла. В състава си има кла
ница и хлебопекарница.

съвет 
шение, с което 
да се извадят от

заседание наналожи двама
администрацията 11 Да сс включат в 

т. с. там където е п
конферен-

тратипни кресла, работна 
цитс ма проводеното към 
края

Тази вест по естеството 
па нещата изобщо пе

внимание ако ре 
не бе взето

за-
Трябва да се изтъкне.па миналата година 

общо събрание пе бя
ха съгласни с това и по
търсиха всички да се раз 
пределят 
кото
сията за работа и трудо
ви отиошеиия един агро. 
ном задължи да коопери
ра и сътрудничи със сел
скостопанските произволи

служава 
щението
инициатива на „висша

290-те работ

напо
За пъррите три месеца 

от годината средният 
чек доход в „Сточар" с 
бил 770 хиляди динара, а 
запланувано е в края 
тодината да бъде 993 хи
ляди.

си
ли

ла", т. е. на в сслскостопапс-Оборотпо-търгоп-
ТО „Бо-пини в

ската и услужна 
силеград" в Босилеград, 

като по време, на ми 
реоргаии-

производство. Коми
на

Тъйцелогодишната
трима агрономи

в адмипис-
бя- па посочената комисия- 

Нан-сетпе!запия
Ха назначени

А. Т.И така, от първата 
операция яа снабдяване на

ко-
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ДИМИТРОВГРАД КАНАЛИЗАЦИЯ И 

ВОДОПРОВОД ПО УЛ. „ИВАН КАРАИВАНОВ"
ЗА КАКВО Ш 

__ПИШЕШЕ
ь-ршгс1ч2%

Улица „Иван Караива
нов" в Димитровград 
така да кажем, най-работ 
иическа, понеже по 
ежедневно минават 
много работници, 
в димитровградската 
мара. Независимо от това 
тази улица все още няма ма и канализация и зато 
тротоари и наистина е ва в канала който се ко-
трудно да се върви по нас, най-напред ще бъдат
пся с кола по време, ко- поставени канализациои- 
гато заетите излизат от ра 
бога. И асфалтовата нас ко, 
тилка е в много лошо съ 
стояпие.

Затова е запланувано 
е, улицата да бъде уредена 

окончателно. Тъй като 
пея и водопроводът в иея съ- 
пай- що е дотраял, тези дни 

заети започна най-напред реко 
Гу иструкция па водопрово

да. Но в улицата също ня

дявапето с вода наи-нап- 
ред па Гумарата. Отдел
на връзка ще се осъщест 
ви и до електродистрибу- 
цията, а съхцо така и до 
тъкачния Цех на „Свобо
да". Канализацията ще 
бъде съединена с главния 
вод по главната улица. 
След това улицата ще бъ 
де уредена цялостно. Сре 
дствата от 97 милиона ди 
пара за тази цел обезпе
чи Самоулравителната об
щност за комунални дей
ности.

По повод 40-ГОД1Ш1НШШТП на печата на бъл
гарската народност в Югославия и 30-годншнн- 
ната на вестник „Братство", редакцията 
•-Братство” в рубриката КАКВО ПИШЕШЕ БРАТ
СТВО ще ви предава материали за отделни съби
тия И случки, помествани в първите броеве 
вестника.

на в-к

на

СТРОЕЖ НА ПЪТЯ

ПОГАНОВО — ДИМИТРОВГРАД 
След двумесечна пауза, поради прибиране 

реколтата, отново ожнвя работата на пътя ГГога- 
ново — Димитровград. В строежа 
вуват следните села: Поганово, Драговига, Бански 
дол, Планиннца и Желюша. За

пите, а след това по-висо 
водопроводните тръ

би. По този начин значи
телно се подобрява снаб

на

на пътя участ А. Т.

първите два депа 
резултати. Само поганоп- Където е текла, пак (не) течеса постигнати завидни 

чани са прекарали на пътя над 500 куб. метра 
камък, а драговитчани над 500... Остават да се за 

Иначе целиятвършат още няколко километра, 
път от Поганово до Платнища е вече набит и го 
ден за употреба.

В строежа на пътя особено

Сред нашия народ съществува поговорка, че където 
вода е текла пак ще тече. Но тази поговорка едва ли 
може да се приложи за някогашната вода в Димит
ровград.

по-долу от първобитния. 
Работиха няколко годи
ни, копаеха пет шест пъ
ти вадата, учениците и 
бригадирите също толко
ва пъти чистеха боклука 
и също копаеха по кори 
тото на вадата, но водата 
до ден днешен не потече 
в предвиденото количес
тво. Загуби се и идеята 
за строеж на мини-водоце 
нтрала, за която цел се 
изразходваха толкова па 
ри и часове труд.

Днес от коритото на ва 
дата. вместо да лъха све
жест от бистрата вода, ид 
ва непоносим смрад от ра 
зни боклуци и застояла 
вода. Вадата изобщо не 
Л1гчи на речно корито, а 
повече на някакъв канал, 
където едва „цицорн" по- 
малко мръсна, с.мърдлпва 
вода. В някогашния гра 
дскн парк, където стари
те димитровградчани оти
ваха на кермеси и танцо 
ви забави с богата и хуба 
ва скара, днес е спортен 
център. Вадата е покрай 
игрищата — оголена. Чо 
век, просто да не я погле
дне. А тя е част от човеш 
ката среда. Има ли край 
нашето небрежие? А. Т.

се изтъкнаха по- 
гановчани, конто са дали най-много работна ръ
ка и трудодни. Миналата седмица на нътя ра
ботиха н просветните работници, от които особс 
но се отличиха следните другари: Милан Петров, 
Георги Димитров и Кръсто Петров.

Селата покрай пътя с нетърпение очакват 
деня, когато ще бъде готов пътя, защото той ще 

свърже с Димитровград, 
близкото бъдеще да бъдат свързани с рейсова 
линия- За този край със слаби съобщения тоя 
ден ще бъде същински празник.

М. Филипов 
„Братство", 1 ноември 1959 година

Димитровградчани 
мият, чс реката беше пре 
градена с най-обикповеи 
бент, или яз както казват, 
веднага над двумостието. 
Този я3 беше достатъчен 
да напълни вадата, дори 
и до метар и половина дъ 
лбочина и да кара маши
ните на стария млин, 
преди това и турбините 
на първата електрическа 
централа в града на бра
тя Царибродски. С разши 
ряване на града, с новото 
време електрическият ток 
дойде много по-силен 
далечните големи хидро и 
термоцентрали. Вадата, ко 
ято някога масово се по 
лзуваше за плаж през ля 
тото, намаля, защото яза 
никой не 
Престана да роботи и мли

гю-

ги защото очакват в

а

БОСИЛЕГРАД ПОЛУЧИ ОЩЕ ЕДИН АВТОБУС

Транспортното предприятие „Весна коби
ла" от Босилеград преди няколко дни е докарало 
още един, пети по ред, автобус, който ще рабо
ти на рейсовата линия Босилеград — Враня. Пре 
дприятието е платило 15% от стойността 
буса в готови

от

на авто-
пари, останалата част с кредита 

отпуснат за това от Инвестиционната банка. Вместо свежест — смрад
Босилеградчани, които пътуват на работа до 

Враня и Владичин хан са твърде доволни от пос
тъпката на предприятието, защото няма да 
случва пътниците да остават поради нямане

поддържаше. водоцентрали, разбира се, 
този път осъвременени. И 
Димитровград не изоста
на. Казано — сторено! До 
йдоха инженери, измери
ха реката около двумости

се на.
на С кризата от преди ня

колко годшш дойде и кри 
за с електрическия ток. 
Още помним часовете в 
пълен мрак. Това нака
ра хората да помислят за 
активизиране на малките

място.
Предприятието е изготвило елаборат и 

един товарен камион от 7 тона.
Но похвално ще е ако предприятието от

вори и лииия към Тлъмино.

за

ето надлъж и нашир 
решиха новия бент (или 
яз) от камъни и бетон да 
построят стотина

II

„Братство", 16 ноември 1959 г. метра

БОСИЛЕГРАД: АКЦИЯ В АКЦИЯТА „ВСИЧКИ В ОТБРАНА И ЗАЩИТА

Обединяват средства за противопожарни съоръжения
Поделение- средства за набавка на 

, цистерна. Общинската 
скупщина и Изпълнител 
пият й съвет в този сми
съл предприеха конкрет 
ни крачки: миналогодиш 
иите 60 милиона динара 
излишък в бюджета на 
ОС (от които 40 милиона 
бяха върнати на стопанст 
вото, а останалите на СОИ 
за основно образование и 
детска защита), да се на
сочат за набавка на цис
терна.

Спаско Спасков, пред
седател на ИС на ОС в 
Босилеград подчертава, че 
акцията за обезпечаване

За по-ефикасно действуване на противопожарното 
поделение към Службата на вътрешните работи в Бо
силеград, впрочем и на противопожарната защита в 
щината, е необходима цистерна, чиято цена е около 
350 милиона динара. Общинската скупщина и сдру
женият труд в общината полагат усилия да ги обезпе
чат.

на необходимите средст
ва (около 350 милиона ди 
нара) е в ход. Посочената 
СОИ за целта е сдружила 
над 10 милиона динара. 
Очакваме стопанството да 
насочи посочените 40 
милиона. Необходимите 
средства за нас изобщо 
не са малко и затова раз 
движихм_е акция и очак
ваме в нея да се включат 
всички организации и об 
щности в общината.

Возилото е скъпо, но 
евентуалната щета може 
да „струва” много по- 
скъпо.

лни пожари, 
то обаче не може ефика 
сно да действува там къ-об-
дето няма хидранти поне 
же не разполага с цистер
на.

Имайки предвид създа
дените материални бла
га в града и общината и 
необходимостта от проти
вопожарни съоръжения, 
неотдавна Координацион
ният отбор за всенародна 
отбрана и обществена са 
мозащйта към ОК на 
ССТН в рамките на акци 
ята „Всички в отбрана и 
защита” раздвижи иници 
атива за обезпечаване на

защита, която изисква и 
значителни материални 
средства. За целта про
тивопожарното поделение 
към Службата на вътре
шните работи и подобни
те служби в трудовите ор 
ганизации и колективи са 
обзаведени с основни те
хнически съоръжения й 
са оспособени за действу 
ване по време на евентуа

Заедно с разширяване- 
и ин 

на Бо-
то, модернизирането 
дустриализацията 
силеград се налага да се 
решават въпроси от кои
то често зависи как ще 
се запази постигнатото и 
как' този град, както и ця 
лата община, ще се раз
вива занапред. Един вс
ред тези 
зан с противопожарната

В. Б.въпроси е свър
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НА 9 АПРИЛ НА ТЙЕНТЩЦЕ ----

студентският марш
Казаха

РИСТАНОВИЧ:Завърши Ясна

Творчество, равенство, дружба 9 9 9
На Тйентщце на 9 ап

рил със скромно тържес
тво пред паметника на за
гиналите бойци приключи 
четиридневния марш на 
около 200 студенти на юрй 
дическите факултети, вое
нните академии и полуви 
сшите управии училища 
от цялата страна в чест 
на великата епопея от 
нашата Народоосвободите- 
лна борба.

рача, Пепца Кардел, Вида 
Томшич, Марко Белинич, 
Момчило Дугалич, Йеврем 
Попович, Енвер Чемало- 
вич, Чедо Капор,
Опачич, Владо Шегърт и 
други.
По време на пребиваване 
то си на Сутйеска те нап
равиха обиколка на мес-

идеи.
Като основен виновник 

за настоящето положение 
в нашето общество е озна 
чена бюрокрацията, коя
то в стремежа си да зала 
зи власт, си служи с вси
чки средства, дори и с 
взаимно срещупоставяне 
на нашите народи и наро
дности.

ЯСНА РИСТАНОВИЧ, секретар 
на Съюза наТези дни

на Републиканската конференция

Предаваме за наши 
чествуването на

Свето тервад на в.
блемите на младите у нас.

читатели мнението й за
25 май-

шите
Деня на младостта — .

— Тазгодишният празник 
би трябвало да чествуваме както вече се до- 

Съюзната конференция на '-ъюза 
с фестивали, които подразбират 

организацията, пред 
на младите в изкуст-

на младежта

тата, на които се разигра 
ха съдбовни събнтия в пе 
тата вражеска офанзива, а 
в рамките на посочената 
манифестация беше орга
низирана и кръгла маса 
за югославянството, на ко 
ято студентите и воините 
осъдиха опитите на заго- 
ворниците на местнически 
интереси, стремещи се да 
потиснат

говорихме в 
на младежта —На заключителното тър 

жсство за значението на 
подобни срещи на млади
те с бойци-ветерани от На 
родоосвободителиата бор 
ба говори и Бранко Гре- 
ганович, председател на 
Съюзната конференция на 
Съюза на социалистичес
ката младеж в Югославия.

политическа промоция на
ставяне на творчеството 
вата, науката... Сетне, със забавни програми и 
взаимно информиране. Срещи, състезания, 
дружба, акции за заемане на работа, нови мла 
дежки фабрики, трибуни, съвещания-

В една част на програмата на Съюза на
че 25 май би

В марша участвуваха и 
над 30 народни геори и 
пенсионирани генерали от 
Югославската народна ар 
мия сРеД които се нами
раха Пеко Дапчевич, Све
тозар Вукманович, Осман 
Карабегович, Милутин Мо

югославската младеж е внесено, 
трябвало да послужи за провъзгласяване 
„хоуп” и поръчение от разговори за свободата, 

европейската интеграция, младе 
имат

на
югославските

равенството,
жкото преприемачество. Голяма роля ще 
и средствата за масова информация, специал
но младежкият ТВ—канал — изтъкна между 
другото Я- Ристанович. ________

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ДВИЖЕНИЕТО НА ГОРАНИТЕ В БОСИЛЕГРАД

Безотговорност за опвзването на 

жизнената среда В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Започна подготовката за 

„бригадирско пято '89“
Два въпроса бяха в цен 

търа на вниманието на 
проведеното през минала 
та сеххпша на Председа
телството на Движението 
па гораните в Босилеград: 
осъществяването на 
лануваните 
задачи и активности през 
изтеклия период от една 
година и опазването на 
жизнената среда.

Беше подчертано, че го 
ранските 

през изтеклия период от 
една година успешно са 
изпълнили заплануваните 
активности. Залесени са 
над 29 хектара голини от 
това 2 ха с акации, а ос- 
таналото с бор.

С това горанските орга 
низации в общината дав
ат значителен принос в 
провеждането на 
та „в 2000-т'а година СР 
Сърбия без голини".

Отделен проблем, кой
то и този път бе подчер
тан е, че Движението 
горанската организация 
няма собствен посадъчен

зап- 
залесителни Както вече е известно, 

и през настоящата годи 
на Босилеградска община 
ще бъде домакин на съ 
юзната трудова акция 
„Власина”. Поради това. 
Горската секция, която е

ккзната трудова акция 
„Власина — 89" ще рабо 
ти в три смени по пет 
бригади. За разлика от 
по-рано, тази година е пуб 
ликуван конкурс, по който 
бригадите, се явяват коя 
къде ще участвува. Как
то ни уведомиха в ОК на 
ССМ за СТА „Власина — 
89” вече има заинтересо
вани бригади.

Да кажем и това, че

организации
инвеститор на акцията, 
започна с подготовки. Им 
енно от преди десетина де 
на пробива път към опре 
делените площи за залеся 
ване. Директорът на Сек
цията СВЕТОМИР ГЕОР през настоящото бригади 
ГИЕВ ни уведоми, че то рско лято запланувано е

да бъдат залесени около

за жизнената средаГораните се грижат
а най-много там където 

трябва. Не се пазят и
материал, което спъва до 
голяма степен залесяване
то в общината.

Когато пък става дума 
жизне

но
зелените площи.

Не зачита сс решение- 
Общннската скуп-то 11а 

щима за отглеждане 
домашния добитък.

Председателството 
решение да се

за опазването на 
пата среда, 
председателството 

единни
чс резултатите 
шение все още 
добри резултати, 
та в града е па низко рап 
„Ищс. Боклукът безразбо 
рпо се хвт,рля навсякъде,

ва са площи в мерата на
общности: Бре 460 ха. За целта ще бъ- 

стница и Буцалево, Пло
ча и Горна Любата.

начленовете па 
бяха

местните
дат изразходваш! над 2 
милиарда динара, от ко 
нто над 30 на сто за раз
лични видове подготовки, 
включително и пробиване 
то на пътища. Същите 
ще бъдат обезпечени от 
Републиканската общно
ст за водно н горско сто
панство н собствени сред 
ства на Горското стопанс 
тво от Враня.

акция взе» констатацията,
отправии това отно 

не дават 
Хигиена

— Запланувано е по-го 
ляма част от залесителни 
те площи да бъдат голини 
те в селата Брестннца и 

М. Я. Буцалево. Затова и пътят

всички компе- 
субекти да обсъд 

ят този въпрос II по-отго- 
порпо да ес отнасят спря

нека До 
тситни

па
мо него.

към тези площи има пре
димство. Пробиването на 
нъ'гя вече е в ход, а вър
шим премерваие и траси
ране на пътя към площи 
те в Горна Любата и Пло Трябва да се каже, че 
ча. Сигурно е, че до запо по-голямо количество от 
чването на акцията не са посадъчния материал е 
мо по отношение на пъти осигурен, 20 на сто от соб 
щата, ио и във връзка с стесните разсадници на 
другите подготвителни ме Горската секция, а оста- 
ркн няма да има пробле- налого количество от дру 
ми — подчерта Георгиев, ги разсадници.

Инак, според решение- В Горската секцня се 
то па Междуобщнпската надяват, че и второто бри 
конференция иа ССМ в гадирско лято в Боснлсг- 
Лесковац, кодто е и орга рад успешно ще посрещ- 
нмзатор па акцията, съ- пат и приключат.

Полезна инициатива
В днешно време, когато сс правят 

преустройство и минаване 
стопанисване,

В разговор с председателя на мла‘ 
дежката организация в конфекция 
„Свобода" в Димитровград Дратша 
Станоев узнахме, че е раздвижена ини
циатива за 
„Млад работник — 
ти акция и досега пс 
заглъхнала, каза между ДРУго1° 
ев, но сега искаме да й дадсм 
тласък.

заусилия
К|,м пазарен 
„РП пълното ангажираме па всички тру 

се В това отношение и „Спобо- 
пе е назад. Ако сс има в предвид, 

че работещите в ко..фекция „Свобо-

начин па

съживяване па акцията 
самоуправител . 1а-

беше напълно 
Стамо- са предимно млади, всяко начина

ние водещо към съревнование и заво- 
по-високи трудови резултатимои

на10 нане
е добредошло.

Акцията 
правптел" има

„Сво- „Млад работник — самоу 
именно такава цел.

младите в
Ако сс има в 

колектив в
и дс-

Инициативата па 
бода" е за поздравление
предвид, че в този трудов 
Димитровград има ИО младе 
войки — това не е малка сила.

М. А. М. Я-

СТРАНИЦА »
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Добро, но (все още) 

недостатъчно сътрудничество

блбушннца ПРЕЗ УЧЕБНАТА 1989/90 ГОДИНА В ОБРАЗОВАТЕ 
ЛНИя ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАД

Без икономическа 

специалност* ПЕРСПЕКТИВИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ИМАТ: 
БИБЛИОТЕКИТЕ, САМОДЕЙНИТЕ ДРУЖЕСТВА, 
СЪБИРАНЕТО НА МУЗЕЙНИ ЕКСПОНАТИ

гър'))» което се оценява по 
хвалмо.

Директорът на средно 
школския образователен 
център в Босилеград, Ган 
че Василев, подчерта, че

Дилема вече няма. В 
средпошколския образо
вателен център „Иван Ка 
раивапов" в Босилеград,
през идната учебна го;ш закриването на икономи 
па в първи клас ще бъдат чсската специалност

С ангажирането па ра
ботниците в самоуправитс 
лпата общност ма иитерс 
сито за култура и с голя
ма помО|щ на основните 
училища са събрани гол- 

. ям брой експонати за кра 
епа музейна сбирка. Оба 
че помещения за сбирка
та не са намерени, така 
че тя се преселва от ед
но здание в друго, за да 
завършат в кашони в по
мещенията па градската 
библиотека. В тези чести 
„преселвания" част от ек
спонатите са загубени. 
Има инициативи едно по
мещение в реновираното 
старо училище да се при 
способи за музейна сбир
ка, където да се устрои 
евпденция и да се пред
пазят експонатите от про 
падане. От друга страна, 
немалък брой ценни екс
понати с вкус са подреде
ни във витрините на 
предверието в образова
телния Център „Вук Ка- 
раджич" и обикновено пре 
дизвикват интерес сред ро 
дители, ученици и гости.

Сътрудничеството меж
ду Дома на културата в 
Бабушннца,

Учениците от училища
та представляват болшин
ството членове в секции
те на културно-художест
веното дружество „Младо
ст" особено на фолклор
ната секция 11 рнтмическа 
та група. Тук считат, че п 
занапред базата па тези 
секции трябва да бъдат 
учениците при по-голямо 
участие на работническа
та младеж.

от една, н 
училищата и трудовите ор 
ганнзацин, от друга стра
на, се оценява като доб
ро, но все още недостатъ
чно. Библиотечното дело 
е разделено: всяко учили
ще има своя библиотека, 
а библиотечни 
на Дома на културата 
в някои районни центро
ве. Нещо повече: библио
течните пунктове в Звон- 
ци, Стрелац и Люберад- 
жа се помещават в учили 
щата. В Бабушница библи 
отеки има при основното 
училище „Иво Лола Ри
бар" и образователния це 
нтър „Вук Караджич", въ
преки това всички учени
ци членуват в библиотека 
та на Дома на културата.

. Набавката на книги е сво 
еобразен проблем, тъй ка
то всяка библиотека ку
пува нови заглавия незави 
симо от останалите, кое-

щс
записани ученици, 
се определят за една 
двете специалности: при
родно-математическа и ма 
шипка специалност. Това 
е решение на Скупщина
та на Регионалната само 
управителна общност на 
интересите за средно про 
филирано образование в 
Южноморавски регион. 
Става дума за решение 
във връзка с плана за за 
писване па редовни и за
дочни ученици през учеб 
пата 1989/90 година, кой 
то предварително бе 
публично разискване. Ут 
върдено е в първи клас 
да бъдат записани 128 уче 
пика в четири паралелки, 
две машинна специалност 
твърта степен 
пална подготовка и 
паралелки 
матичка специалност с че 
твърта степен 
нална подготовка, 
мическата специалност, 
която бе открита преди ня 
колко години, въпреки че 
по време на публичното 
разискване преобладава
ше мнение да остане и 
занапред, Скупщината на 
Самоуправителната общ
ност на интересите за про 
филирано образование на 
Южноморавски регион 

не й даде „зелена светли 
на" и същата ще бъде за
крита.

които С'ьздаде още по-голями 
от г/роблеми, и ще обуслови 

пови технологически из
лишък в училището. Мо
же би и щс повлияе на 
попълняването на запла
нуваните четири парале 
лки. Преди всичко на 
двете паралелки ог при- 
родоматематичната специ 
алиост. Още повече, че 
при записването строго 
ще се прилагат утвърде
ните критерии за записва 
не, определени от страна 
на съответните републи- 

на кански органи.

пунктове 
има

Успешно сътрудничест
во се осъществява с тру
довите организации и До
ма на културата предим
но чрез синдикалните по- 
дружници, и то особено 
при организирането на по- 
големи манифестации и оз 
наменуването на юбилеи и 
празници. Домът на кул
турата при организацията 
на театрални и филмови 
представления главно раз 
чита на помощта на син
дикалните организации в 
трудовите 
Следва да се изтъкне тако 
ва сътрудничество с „Вът 
решна автогума" („Ти-

Когато пък става дума
за записването на учени
ци във втори, трети и чет
върти клас, не се предви 

професио ждат никакви изменения, 
две Във втори клас се предви 

природомате- ждат 4 паралелки с три 
специалности: по една па 

професио- ралелка икономическа и 
Иконо гтриродноматематична сп

организации.
то довежда до удвояване 
или утрояване на някои 
заглавия, а други липсват. \

ецналност и две паралел
ки машинна

От казаното ясно личи, 
че сътрудничеството меж 
ду Дома за културата, учи 
лищата и трудовите орга
низации трябва да се из
дигне ма по-високо равни 
ще, да се изнамерят таки 
ва облици, които ще обо
гатят и разнообразният ку 
лтурния живот в община-

спещгално- 
ст. В трети клас се пред
виждат същите насоки и

В ТАЗГОДИШНИТЕ СРЕЩИ НА СЕЛАТА В БОСИ 
ЛЕ ГРАДСКА ОБЩИНА

Участвува само село 

Райчиловцм
паралелки, както във вто 
ри, а в четвърти са запла 
нувани само две паралел
ки, една икономическа и 
една природоматематнч- 
на специалност.

Обаче от та.И в Босилеградска общ
ина традиционната мани
фестация „Срещи на се
лата”, като че ли замира. 
От година на година инте- 
ресът на селата за тази 
акция намалява. Минала 
та година участвуваха три 
а сега само едно село. Са
мо село Райчиловци е за
явило своето участие.

да участвуват.
36 местни общности (без 
местната общност в Боси
леград) да участвува само

Ст. Н. М. Я.

едно е за всяка критика. 
Още повече, че акцията 
преди всичко има състеза 
телни дух и запазване на 
селската самодейност, ко
ято има богата и хубава 
традиция- Затова заглъх
ването на тези традиция 
трябва да бъде сериозен 
сигнал за по-организирана 
дейност в това отношение. 
Изоставането на местните 
общности: Долно Тлъми- 

Долна и Горна Люба- 
Долна и Горна Лиси- 
Бистър, Гложйе, Бе- 

лут, Милевци, па дори и 
Дукат, е за всяка осъда. 
Става дума за села, които 
имат добри възможности 
за участие в тази манифе- 

Липсва им обаче

В ОСНОВНОТО УЧИЛИ
ЩЕ В ДИМИТРОВГРАД

ва премяна. Именно, тези 
дни работниците от пред
приятието за пътища 
Ниш сложиха нова асфал 
това настилка. Понеже та 
зи година е юбилейна и за 
„Майските срещи", когато

голяма част от програмата 
се провежда в двора на 

в училището, то уреждане
то на училищния 
има още по-голямо значе
ние.

дворПодготовки
А. т.В Общинската конфере 

нция на Социалистичес
кия съюз и Общинската 
конференция на Съюза на 
социалистическата млад
еж ни уведомиха, че за

за
юбилеяно.разлика от преди тази го 

дина акцията навреме бе 
раздвижена. Субектите в 
местните общности обаче 
изневериха, преди всичко 
ръководителите на Социа
листическия съюз, съвети 

местните общности,

та,
на,

Основното училище „Мо 
ша Пияде” в Димитров
град тази година ще озна 
менув.а 120 години от същ- 

Покрайествуванието си. 
другите подготовки за до
стойно ознаменуване на 
този велик юбилей и учи
лищният двор получи

те на
първичните партийни орга 
низации и младежки орга 
низации. Наистина отдел- 

местни общности и ня 
реални възможности

стация-
организираност и съдейст 
вуване на субектите в те
зи местни общности.ни ио-М. Я-

мат
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Атлетика

ЮизичеЕЬа култура Душица Деянова - втора
ори) на 5000 метра се кла 
сира на девето място.

Д. Стаменова и Снежа
на Сотирова заеха трето 
и четвърто място (пионер

на 1 аг(РЕГИОНАЛНА футболна ДИВИЗИЯ — На проведения 
рил тази година крос за 
жени в организация 
„Практична жена" (за вс 
ички категории) — на 600 
метра Душица Деянова, ки до IV кл.). . 
член на „Железничар”' от Даниела Еленкова е взе 
Димитровград се класира та,„в по-широкия списък, 
на второ място. 33 член на Югославския

На 8 април на 22-ия по национален отбор за Ев
ропейското първенство на 
железничарските спортни

НИШ лучаваха" след груби гре
шки на защитата пред 
своята врата.

До голяма степен лошо 
въздействие върху играта 
имаше и слабия съдия Л. 
Сибинович от Балайнац. 
Той имаше два критерия: 
по-инак съдеше при ре
зултат 2:1, 3:2 в полза на 
домашния отбор, а по-дру 
гояче при 3:йи 4:2 — съ
що за домашния отбор. 
Неоправдателно изключи 
вратаря на „А. Балкан
ски" Милко Соколов.

В неделя, на 16 април в 
Димитровград ще играят 
„Слога” от Ниш и „Асен 
Балкански”.

Ето как изглежда и та
белката след деветнадесе
тия кръг:

Поражение-и покрай 

добра
на

„Будучност” (Първа кутина) — „А. Балкански” 4:2 (1:0)

Първа кутина, 9 април 1989 година. Игрище на „Бу 
дучност . Теренът тревист, времето слънчево, зрители— 
200 души. Голмайстори: Зоран Маринкович (три гола) 
и Момчнло Йоцич (за „Будучност”), а Зоран Христов 
и Новица Костов (за „Балкански”). ТКълтц картончета: 
Милован Тодорович (,,А. Балкански”), червено картон
че: Милко Соколов („А. Балкански”). Съдия — Люби- 
ша Сибинович, Балайнац

„А. Балкански”: М. Со
колов 6, Л. Таков 5 (С.
Басов), 3. Стефанов 5 (М.
Стоянов), П. Костов 6, Т.
Соколов 6, А. Станков 6,
С. Димтиров 6, М. Тодоро 
вич 6, Т. Рангелов 6, Н.
Костов 6, 3. Христов 7.

„Будучност”: Д. Дими- 
триевич 6, С. Маринкович 
6 (И. Йованович), Б. Сте- 
фанович 6, В. Миленуо- 
вич 6, Н. Велкович 7, В.
Стаменковнч 7, 3. Марин
кович 8, М. Станкович 7,
М. Йоцич 7, А. Мусич 6,
Д. Филипов 6.

Футболистите на „Асеи 
Балкански” от Димитров
град на гостуването си в 
Първа кутина край Ниш 
претърпяха поражение. За 
разлика от досегашните си

реден крос на железнича
реките спортни дружест 
ва в Югославия, при учас дружества, което ще се 
тието на над 1000 състеза- проведе на 29 юни тази 
тели, Даниела Еленкова година във Варшава, Пол 
(девойки) на 1500 метра, ша.

На „Кроса на в. „Бор
ба” в Нови Сад, който ще 
се проведе на 16 април 
ще участвуват и предста 
вители на „Железничар” 
от Димитровград във всич

спечели първо място. Юл 
ия Каменова (ст. пионер
ки) на 800 метра се кла
сира на първо място, Не- 
мад Петров (ст. младе
жи), на 1000 метра беше 
пети, а Игор Станков ше- ки категории, 
сти. Драган Тодоров (сени

слаб.

гостувания ,и покрай доб 
рата игра, днмитровград- 
чани претърпяха убедптел 
но поражение. Голове „но

1. Слога
2. Мрамор
3. ОФК Ниш
4. Единство 

(Б. Паланка)
5. Палилулац
6. Рудар
7. Куршумлня
8. Борац
9. Радннчки

10. Будучност
11. Задругар
12. А. Балкански
13. Младост
14. Морава
15. Слобода
16. Единство (Пирот)

Д. Схавров

29 (2)19 14
19 10

36:21
45:26
38:34

2 3
МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ 
ГРУПА „ЮГ”

(1)212 7
20 (2)19 9 3 7

Минимална, на ценна победа(2)34:33
29:30
49:35
37:35
35:30
33:33
32:32
26:31
36:33
26:25
24:38
28:43
28:49

2019 39 7
(2)202 819 9
(1)19819 9 2 „МЛАДОСТ” — „МОРАВАЦ” (Предеяне) 1:0 (1:0)
(2)19819 8

19 8
19 8

3
Босилеград, 9 април 1989 година. Теренът „Песка- 

ра” край Драговищица. Времето подходящо за игра. 
Зрители около 200 души. Голмайстор Блажа Воинович. 
Съдия на срещата Добросав Драгич от Владичин хан.

друг отбор повечето воде
ха сметка за своята вра
та, отколкото да залюлеят 
мрежата на съперника. 
Първия голшанс имаха го 
стите в 10 минута. Обаче 
добре насочената топка 
този път бе плен на вра
таря Чеда Станкович. 
След три-четири минути и 
домашният отбор им се 
реваншира. Раденко Заха
риев, който в последно 
време се отличаваше с епи 
тет на добър голмайстор, 
този път не се изтъкна.

В 22-та минута. Блажа 
Воинович, след една доб
ре изпълнена комбинация 
в която участвуваха няко 
лко футболисти, улучи це 
лта и обезпечи две нови 
точки за своя отбор.

(2)182 9
(2)185 6

180 10919
1688 319

(1)154 7719 В дерби срещата на Ме 
ждуобщинската футболна 
дивизия Враня група 
„Юг", между „Младост” 
от Босилеград и „Мора- 
вац” от Предеяне, на гра
дското игрище „Пескара" 
край Драговищица, побе
да извоюва домашният от 
бор. Наистина победата е 
минимална, обаче новите 
две точки са твърде цен
ни за по-нататъшното кла 
сиране на босилеградски- 
те футболисти. И още не
що. Новите точки „Мла
дост” извоюва в твърде 
упорита борба на двата от 
бора. Нямаше да бъде и 
нереално, ако резултатът 
бе друг, разбира се в пол
за на гостуващия отбор.

Инак, играта двата от
бора започнаха твърде 
предпазливо. И едчния н

(3)1519 6 6 7
(4)1194 619
(1)113 10 

2 13
18 5

6318
Д. Ставров

„Партизаи“-във фималето
„Партизан” — „Напредък” 2:1 (0:1)

ЮГО-КУПАТА
20 април. Във финалето 
ще играят „Партизан” и 
„Борап” от Барйе чифлик.Димитровград, 5. 04. 1989 година. Спортният цен

тър „Парк”. Теренът тревист, зрители 200 души, вре
мето слънчево. Голмайстори: Саша Манич в 25 мину
та за „Напредък” и Драган Зарков в 64 и Зоран Геор
гиев в 79 минута. Жълти картончета: Драган Петров 
(„Партизан”) и Югослав Ненадович („Напредък”. Съд- 
ия — Джунич от Пирот, отличен.

д. С.

Нова победа на 

„Партизан"
„Пар-Футболистите па 

тизан" от Желюша пости- Футболистите па „Пар
тизан” от село 
заболязаха нова 
Този път те победиха „Та 
маско Раич” от Пирот 
2:1 (1:1 и с това показаха, 
че освен I) Юго—купата, 
добре играят и в пърпеп- 
ствспитс мачове.

Ружица Алексова 

поправи държавния
Желюшашаха голям успех, класи

райки сс във финалето на 
победи- 

отбор на 
„Напредък" от село Из- 

Фактически, това бс- 
финалс преди финалс-

победа.

Юго-купата, като 
ха отличния с

М. Я.

рекорд вор.
На 22 април 1989 година се нанършават 

ШЕСТ МЕСЕЦА
от смъртта на нашата мила н незабравима

На първенството за ин
валидни лица по спортна 
стрелба с въздушна луш 
ка и въздушен пистолет, 
състояло се иа 9 април в 
Смедерево РУЖИЦА АЛЕ 
КСОВА от Димитровград
поправи държавния Рско" 
РД като постигна 371 
кРът, класирайки се 
първо място.

Александър Маринков 
с 341 кръг се класира и3 
пето, а Ангел Гогов иа сед 
Мо място.

т пе
то.

В МЛАДЕЖКАТА фут
болна дивизия „Асен Бал
кански” главният конкурс 

първо място „Един

Гостите бяха по-добри Василка Манчевако-в първото полувреме,
отбелязваха един, 3 

за още 
. Във второто

гато пт за
стпо” от Бела паланка с 
4:1 (1:0). Победата иа ди 

можеше

шансовеимаха 
два-три гола от село Радейна
полувреме, макар и дссс! 
мина играчи (тежко се по- 

отбо-
митровградчаии 
да бъде и по-висока, ако 
бяха използвани всички 

Сега „А. Балка

на
Този ден в 12 часавреди капитанът па 

ра Т. Марков, а вече бяха 
извършени две промени), 
„Партизан” с два хубави

__ се наложи над от-
„Напредък”- То

ва беше ведно И пета по
редна победа па ,Л3Р™; 
зап" в Юго-купата. Фш 3 

се играе на Град 
в Пирот па

ще
посетим вечння дом в 
рпдениските гробища и 
ще се поклоним пред све-

шаисовс. 
меки” сс закрепи иа пър-

място па табелката и 
шансове да участвува

по тлня й лик.
Каним близки н позна-гола има

в квалификациите -даНа 23 април на държав 
иото първенство в Лрищи 
на Ружица Алексова щс 
06 състезава в отбора на 
Социалистическа репуб
лика Сърбия.

бора на плп ти да присъствувпт на 
помена.мапо-висок рангзаио в 

състезания- От опечалените

д. С.лето ще 
СКИя стадионд. с.
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* забава ЩпШГ№ у.*

®й ШV»к НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИк край * * пЗА ЖАЛОСТТА
Една жена плачела на гро

ба на мъжа си и много се вай
кала, задето я оставил сирота 
и клета.

Минавала покрай нея друга 
жена и й казала:

— Не виждаш ли, че плачеш 
на чужд гроб? На мъжа ти е 
онзи гроб до него.

— Леле боже, пък аз се чу- 
мал-

отвъриала плаче-

БЕГАНЬЕ
(170 Дойде унукат и ми рече: „Дедо, че иде 

мо у паркат оди делу Сърбийу су дошли да 
се надтърчуйу. Че видиш колко убаво че 
буде, цел Цариброд че дойде..."

Лйдс, реко си, да не растурим атърат 
па детето, попремени се и пойдо. И исти
на: струпал се народ, йедва се ломърдуйемо 
напред. Ка наближимо, има кво и да видим. 
Народът иде преко йедно мосле, баш ко 
овце па, загон. Гужва до гушу. Йедва се не- 
кико искобелямо и улезомо на игрището.

Е, за игрището не може лоше да се 
каже: убава травица, направен сайван да 
пази народ оди слънце и дъж. Оно дъж 
нема, пекнуло йедно слънце, да ти йе мило. 
Ама подувкуйе и ветар.

Истърча младиня, дуну судията у свир- 
ку и они лотърчаше. Арно — нема що. Те- 
ти по йедно време дуну ветър и засипа иг
рището със смрад.

„Дете, одека съга па тия смрад?" — ли- 
туйем га я.

„Оди вадуту дедо!"
„Кико оди вадуту, нали йе пълна с воду?”
Завърши търчан»ето и нийе ватимо пок- 

ре вадуту. Е, да не бейо видел с очите си— 
нема да поверуйем. Та това ли йе оная 
вада що караше воденицуту и централу, с 
реНитляк по брегат и начучали рибаре?! Съ
га да ми простите река оди., не йе за ве- 
сник!

гпт 0ГЕ

о°г> дя защо плача с толкова 
ка жалI! щата.

Още оттогава — па чужд 
гроб се плаче с по-малка жал 
и без сълзи!

БЕЗ ДУМИ Ст. МанасисвПерица Илиев

ХУМОРЕСКА ПОСЕЩЕНИЕ, НА БАЗАТА
— Другари, моля думата! — обади се 

един функционер на едно събрание 
важен форум. Тъй като в залата нямаше 
навалица за дискусия, 
вацщят кимна с глава и така даде знак 
на функционера, че е получил думата.

— Другари... знаете — започна бояз
ливо функционерът — аз съм 
след някой ден да скокна до базата.

В този момент в залата, в която вла
дееше театрална атмосфера, настъпя раз 
движване. Един другар, чийто ресор 
съобщенията, изпусна филджана с горе
що кафе и го проля върху костюма, то
ку-що взет от химическо чистене. Някол
ко присъствуващи, които в този момент 
пиеха минерална вода, се задавиха.

Такава обстановка збърка функционе 
ра, който гласно се попита какво е сгре
шил.

зволете ми да дообясия! — бе упорит фун 
кционерът.

— Демагог!
— Ма събира предизборни точки.
— Амън хора, каква демагогия, да 

дообясня-.
Тогава друг, който в този момент ре

шаваше твърде тежка дума под номер 17 
водоравно, каза:

— Да пуснем човека да обясни!
Функционерът окуражен от тези ду

ми продължи:

на

председателству

решил

са

— Искам да кажа, че след някой ден 
ще отида в базата. При моите на село. 
Сега има агнешко, има и ракия...

Изведнъж в залата се чу 
на облекчение.

Стигомо до мостовете. А тамо вода се 
застояла, ужйим йезерце, а оно...

„Е па дедо, рече унукат, това требеше да 
буде рибняк, ама нашите га превърнуше у 
жабурняк. Че дойдемо лети да чуйеш! Йе- 
дни кажу дека наместо рибе са отука че 
вачамо жабе и че испрачамо за Италийу!"

Пойдо къмто „Строшену чешму" и си 
мислим: арно що събирамо народ оди целу 
Сърбийу, ама защо се резилимо. Кво че мис
ли тия народ за нас. Сигурно дека смо ди- 
бидуз западли.

Е, помисли си, ману се оди смрадат, 
ка оно ядъц. Йедно време оди Строшену 
чешму течеше бистра водица, чак оди чар- 
шийуту су доодили със стовне. А са кана- 
лат затънул у боклуци, чешмуту и да не 
погледаш, затрупана до дулата. Резилък!

Епа че идем покрай вадуту оди водени
цуту до язат, тука има градине, милина йе- 
дна. Ка завърте къмто Ню и чекам да чу- 
йем вода да тече, воденица да . трака. А оно 
само що не ми се завърте свес: нема ника
ква вода, а боклуци свакикви. Питуйем во- 
деничаратога, а он ми рече дека йош преди 
године, вода однела язат, па нема повече ни 
воденща, ни вада. А за врелото и да не ти 
говорим: право Ьубрище.

И са си мислим: убаво йе що очемо да 
се покажемо пред друВи, ама най-добре йе 
да организуйемо бегатье. Може и ония що 
търчаше смрадат да им йе помогьл по-бър
же да търчу. И кво прае тия човеци: наме
сто да напишу ведже на Цариброд — они 
му извадили очите.

въздишка

— Па защо не каза веднага, човече? 
— попита другарят в шарения костюм и 
като се извини попита за едно място 
мерцедеса.

— Но другари, позволете ми да обя
сня! — продължи, функционерът.

— Няма какво да се обяснява! Всич-
в

ко е ясно! — обащ се един облечен в 
шарен костюм. В последните редици друг 
с мустаци се търкаляше от смях:

.—Ха-ха-ха... Хубав е номерът ти!
— Но не се шегувам. Най-сериозно 

мисля — продължи функционерът.
— Хора, какво ви е? Какво има

искам да отида в базата?.. И по-

Спешно бе оформена комисия, която 
да направи списък на всички заинтересо
вани за посещение на базата.

Човек просто да не повярва. Всички 
бяха за!

ло-
Зоран Живковичшо, че

Пролетни болки
-полят? евмвжл!)

'-ЗЯгГОВЯ, ПЪК,
(Ьлврикогпе. 
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