
М) СФРЮ Йосип Броз Титс 
14 февруари 1975 година 
пателство „Братство” е удо
стоено с Орден братство и 1 
единство със сребърен венец 

особени заслуги в област-
га на информативната и гра
фическа дейност и за при- 

развитието на братст- 
между

за

* ВЕСШИК НА КЬДГАУСКАТЛ ВДОДИОСТ В С.Р итгл^Г^ НОС в
вото и единството 
нашите народи и народности
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ЦК НА СК В СЪРБИЯ СМЯТА, ЧЕ ПРЕДСТОЯЩИЯТ 
КОНГРЕС НА СЮК ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗВЪНРЕДЕН

ХХП ПЛЕНУМ НА ЦК НА СЮК

РЕФОРМАТА НА СЮК Е 

ПРЕДПОСТАВКА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНА РЕФОРМА
Уставът на СЮК 

допуска 

дилеми
ф Съюзът на комунистите остана пленник на статистическата и бюрократичес 
ката практика ф В досегашното изграждане на социализма в нашата страна, а 
зсобено през последно време са направени голям брой грешки в концепцията и 
практическата дейност ф Минава времето, в което социализмът се „изграждаше" 
с методи, които отричаха социализма 

В напрегната атмосфе- Сърбия, Централният ко 
ра, която бе създадена от митет на Съюза на югосл 
изложението на д-р Стнпе авските комунисти обсъ- 
Шувар на пленума на ди и пусна на партийно 
ЦК на СК в Хърватско н обсъждане „Проектона- 
острите реакции от СК в соки за преобразование

на СЮК". Докладчик бе
ше председателят ма Пре
дседателството на ЦК на 
СЮК, а в разискванията 
участвуваха тридесетина 
членове на ЦК.

Не можем да се съгласим с изкуственото създа
ване на редовна атмосфера, понеже то е опит да 
укрият разликите, да се легализират раздорите и да се 
избегне комунистически разговор за съдбата на Юго
славия

За Съюза на комунисти 
те в Сърбия не съществу 
ва дилема: предстоящият

се

конгрес на Съюза на юго 
славските комунисти тря 
бва да бъде извънреден.

НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
СФРЮ
СР ХЪРВАТСКО:

ПЛЕННИК НА ЕТАТИЗ 
МА И БЮРОКРАТИЗМА

Съюзът на югославски 
те комунисти—каза Шу- 
вар — още в началото на 
социалистическото само
управление, на Шестия 
си конгрес 1952 година, се 
определи да бъде идейна 
и политическа сила, коя
то ще действува иепосре 
дствено сред работниче 
ската класа и народа. Но 
до ден—днешен СК не се 
освободи от съзнанието и 
практиката на пряко или 
посредствено употребява 
не па властта и институ 
циите па системата. Вмес 
то да действува сред съз 
датслитс на материални 
н духовни блага, за да ги 
сплоти около собствените 
си визии и определения, 
СК остана пленник на ста
тистическата п бюрократн- 
чсската практика. Все до- 
като пс се освободи от то
ва бреме и от статизира- 
иата и бюрократизирана
та си организация, СЮК 
ис може успешно да из 
пълняпа 
съвременните 
стпа, които задават 
задачи.

На въпроса 
вънреден” 
на състоялия се на 12 ап
рил пленум на ЦК на СКС 
РАТОМИР ВИЦО даде сле 
дния отговор:

д-р СТИПЕ ШУВАР „защо из- 
докладчикът

На изборната сесия на Скупщината на СР Хърват
ско, която се състоя на 12 април т.г. д-р Стипе Шувар, 
председател на Председателството на ЦК на СЮК, бе 
избран за член на Председателството на СФРЮ от тази 
рет/блика. За д-р Шувар гласуваха 357 делегата, за 
за неговия ривал д-р Анджелко Рунич 58 делегата.

Д-р Стипе Шувар е 
1936 г. в Загвозд в

— Делегатите на Конфе 
ренцията на СК във Вой- 
водина, които бяха избра
ни демократически, чрез 
тайно гласуване и листи 
с повече кандидати, из
ползуваха уставното си 

(На 2-ра стр.)

- ;
роден
Имотска община. По на- р

1За-родност е хърватин, 
вършил е юридически фа
култет в Загреб, 
е докторирал през 
В СЮК членува от 
година. Автор е на 
ги. Изпълнявал е голям 
брой отговорни партийни 
и други функции в Хърва 
тско и страната.

Ратомир Вицокъдето 
1965 г. 

1955 А
-•ЩЪ В този брои:18 кни

а*)»% ш Отговор на ОК на СКС Срещи 
в Босилеград на „От
вореното писмо”

Ат*-
ДВЕ НАГРАДИ ЗА ТРУ 
ДОЛЮБИЕщ

м стр. 7НЕ СМЕ ПРОТИВ СТА
НОВИЩЕТО ПАРТИЯ
ТА ДА СЕ ОТДЕЛЯ ОТ 
ВЛАСТТА

1 _

През фотообектнва 
„СТРОШЕНА ЧЕШМА” 
Е — СТРОШЕНА

САП ВОЙВОДИНА:

д-р ДРДГУТИН ЗЕАЕНОВИЧ
САП Войводппа

стр. 4
стр. 8

папаДелегатите на Скупщината .
14 април, след „много мъки”, избраха д-р ДР» V'"1 
ленович за член на Председателството на СФРЮ 
шата северна покрайнина.

ролята си при 
обстоятсл- 

попн

Сесня па Общинската 
скупщина в Сурдулнца

120 години основно учиЗе-
лище в Димитровград 

ВРЕМЕННИТЕ МЕРКИ ОТ КАЛЕМ ДО КОМ- 
ВЪВ „ВЛАСИНАЦ” СА ПюТОРИ 
ОТСРОЧЕНИВ досегашното изграж 

дапс на социализма в па
шата страна, а особено 
през последно време са на 
правени голям брой гре 
шкн в концепцията и пр 
актнчсската дейност, кои 
го предизвикаха стагиа- 

социализма. Това

стр. 10
Д-р Драгутин Зеленович 

е роден

край Нови Сад. 
членува от 1948 г. Завър
шил е военно въздухопла 
вателно училище в Райло 
вац, а на машинния Фа"

стр. 5

Остри дисциплинарни 
мерки в цеха за чорапи 
в Босилеград

ГМС нл БЪЛГАРИТЕ
. в ЮГОСЛАВИЯ

1928 г. в Сириг 
В СЮК

ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА 
НА ОСС Е УВОЛНЕНА 
ОТ РАБОТА?

ння па 
трябва да го осъзнаем до 
край, да извършим безпо В ТО „Димитровград” 

НОВИ МОДЕЛИ СПОР 
ТНИ ОБУВКИ

култет в Белград е дипло
мирал 1957 година. Магис- 

1972,

щадна критика на наши 
несполуки, илюзии и 

догми и въз основа па те 
(На 3-та стр.)

тотър е станал през 
з Доктор на техническите
науки 1975 г.

стр. 6



НАС 1и а
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ИА СФРЮ РЛИФ ДИЗДЛРЕВИЧ 
ПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦА ПОСЕТИ ЧЕХОСЛОВАКИЯ И ПОЛША Уставът на СЮКПРИЯТЕЛСКИ И ПОЛЗОТВОРНИ 

РАЗГОВОРИ не допуска 

дилемиНа Днздаревич присъдено най-високото чехослова 
шко отличие. Хусак подчерта, че Чехословакия с за
интересована за задълбочаване на сътрудничеството 
между двете страни. Между Югославия и Полша под
писано дългосрочно споразумение (до 2000-та година) 
за икономическо и научно-техническо сътрудничество

чертани резултатите в ико 
1 юмнческото сътрудниче
ство, които все повече се 
обосновават върху произ 
водегвеиа кооперация и 
специализация, 
меиът между двете стра
ни миналата година възле 
зна па 936 милиона дола-

(От 1-ва стр.)
право да предложат свик 
ване на извънреден кон
грес. Централният коми
тет на СЮК има уставно 
задължение да свика из 
вънредси конгрес, консул 
тирайки се с партийните 
ръководства в републики
те, покрайнина Косово и 
ЮНА. Въз основа на пред 
ложението на инициатора 
консултациите могат да 
обхванат само въпроси за 
дневния РеД и начина на 
подготовка на определе
ни материали. Впрочем

избегне разговор за отно
шенията във федерация
та, това е опит да се осу
етят коренните промени 
в икономическата и особе 
но в политическата систе 
ма.

Стокооб-

През миналата седмица 
председателят на Предсе
дателството на СФРЮ Ра- 
иф Днздаревич направи 
официално и приятелско 
посещение в Чехослова
кия н Полша. По време на 
тридневното посещение
в Чехословакия — от 12
до 14, той води разговори 
с председателя на ЧССР 
Густав Хусак, министър- 
председателя Ладислав 
Адамец, за междупартий- 
ното сътрудничество с ге
нералния секретар на ЦК 
на Чехословашката кому
нистическа партия Милош 
Якеш. В югославската де
легация бяха и съюзният 
секретар на външните ра
боти Будимир Лончар и 
членът на Съюзния изпъл 
нителен съвет Джевад Му- 
езинович.

стойност, определено 
държание и формалност. 
По време когато се тър
сят по-съдържателни раз
войни пътища междупар- 
тнйното 
трябва да се насочва към 
по-жива размяна на идеи.

След посещението на 
Чехословакия Днздаревич 
замина на тридневно, ус-

съ-

ра.

Без оглед постиженията 
всички В'ьзмож пости не 
са използувани и с изразе 
но двустранно желание 
стопанското сътрудиичес 
тво да се подобри п обога 
ти с нови, по-съвременни

ЗА КОНСТРУКТИВНА 
КОНГРЕСНА АТМОСФЕРА

сътрудничество

Ние сме съгласни, под 
черта Вицо, че конгресът 
трябва да бъде подготвен 
и проведен в конструктив 
на атмосфера, без нати
ск и конфронтации. Оба 
че не .можем да се съгла
сим с изкуственото създа 
ване на редовна атмосфе 
ра, понеже това е опит да 
се укрият разликите, да 
се легализират раздорите 
и да се избегне комунис
тически разговор за съд
бата на Югославия-

Откровено казваме, че 
противопоставянето на те 
рмина „извънреден” е 
опит предварително да се 
намали значението на кон 
греса, то е отражение на 
страха от промени, кой
то между другото се явя
ва и като страх от „пове
че гласове” на конгреса.
И ние сме против натрап

такова е и становището 
на Уставната комисия на 
СЮК. Затова членовете на 
СК тежко могат да разбе 
рат спора във връзка с 
названието на конгреса, 
когато то е определено от 
Устава. Но този спор не е 
необясним.

| ПРИЧИНИТЕ НЕ СА 
ФОРМАЛНИ

Диздаревич и Ярузелски на аерогарата във ВаршаваРазговорите с л.усак са 
посветени на укрепване!о 
на Оилатералното сътруд
ничество и международна 
та ситуация- Изтъкнато е, 
че Оилатералното сътруд
ничество, без оглед че е 
постоянно и разнообраз
но, може да бъде още по- 
бочаване на сътрудничест 
Стопанските и обществе
ни реформи в двете стра
ни тъкмо откриват пер
спективи за такова разви
тие. Хусак изтъкнал, че 
Чехословакия е същински 
заинтересована за задъл
бочаване на сътрудничест 
вото между нашите две 
страни. — Желанието ни 
е и занапред да обогатя-
ваме взаимните си отно- Членове На Виетнамската скупщина през миналата
шения в политиче ка , седм]ВДа посетиха Белград, където с югославска делега- 

научно-тех- разговаряха за отношенията между двете страни
И и за предстоящата среща на необвързаните страни

телен принос на усилията 
за сътрудничество, особе
но на икономически план 
даде и твърдението, че 
Виетнам от Кампучия Ще 
оттегли силите си до края 
на септември.

Делегацията на виетнам 
ските парламентарни 
срещата между делегаци
ите бе първият 
на двете скупщиии 
прие и председателят на 
Скупщината на СФРЮ ДУ 
шан Поповски.

и рационални облици и 
съдържания- От значение 
е да се подчертае, че е 
подписано 
споразумение за икономи
ческо и научно-техничес
ко сътрудничество между 
Югославия и Полша до 
2000-та година, от което 
се очаква да даде нови, 
по-силни импулси за раз
ширение на приятелските 
отношения между двете 
социалистически страни.

пешно и съдържателно по 
сещение в Полша. В раз
говорите, които той води 
с шефа на полската дър 
жава и партия генерал 
Войчех Ярузелски, предсе
дателя на парламента Ро
ман Малиновски и мини- 
стър-председателя Раков
ски е оценено, че югосла
вско-полското 
чество е твърде богато и 
съдържателно във всички 
области. Особено са под-

— Причините за нару
шаване на Устава на СЮК 
не са формални. Стреме
жът да се избегне терми
нът „извънреден” е опит 
да се формализира иници

дългосрочно

Лъжат се ония, които мислят, че Сърбия, 
след като стана република, ще мине на страната 
на защитниците на стату кво и на противниците 
на промените в Конституцията от 1974 година. 
В това ще се уверят бързо. Сърбия стана държа
ва, но не мисли да спи на лаврите на победата. 
Равноправна и силна, отворена към всички, тя 
ще окаже силно влияние върху демократическите 
промени, благодарение на които Югославия ще 
стане силна общност на равноправни народи и 
народности, способна да победи кризата и да из
гони бедата и унижението.

сътрудни-

СФРЮ—ВИЕТНАМ

ВЪЗМОЖНО Е ПРИБЛИЖАВАНЕТО 
НА ДВЕТЕ СТРАНИ

стопанската, 
ническата, културната 
останалите области. Това

Слободан Милошевич

В разговорите на двете 
делегации на външнополи 
тическите отбори на ску 

СФРЮ и СР

съответствува на жизнени 
те потреби на нашите 
роди, интересите на соци
ализма, задачите на соци- пщините

строител- Виетнам начело с предс- 
ство — казал Хусак. От- едателите им Александар 
ношенията между СЮК и Симович и Нгуен Ти Бин 
ЧКП както изтъкнали в е изразена готовността да 
разговорите Диздаревич и се търгне по пътя на вза 
генер^ният секретар на имно доближаване и укре 
КП нГчКП Милош Якеш, пване на сътрудничество
КП на чю внимание< но та което е „студено" вече

тряб ДЪЛГО време поради виет- 
интервен- 

Кампучия- Положи-

на- ативата на войводинските ването на становища с по 
комунисти. Това потвър- мощта на „повече гласо- 
ждават и опитите конгре ве”, относно с помощта на 
сът да се занимава само с по-голямата численост на 
реформа на Съюза на ко- комунистите от една ре- 
мупистите и избирането публика или от един 
на ново ръководство да род, но също така сме и 
се обясни с близкия край против създаването на 
на мандата ,а не с факта, безпринципни съюзи на 
че ръководството на СЮК републики и покрайнини,

с помощта на които една, 
две или три републики вп 

остават малцинство.

на
алиетическото

на-

контакт

ие успя да изгради един
ство в борбата срещу кри 
зата. Това е и опит да се

заслужават 
това сътрудничество

освобождава от 
е без

намека военна
ция в

нагива да се 
всичко онова което
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МИЧОВИЧ В „БРАТСТВО"

РЕФОРМАТА НА СЮК Е 

ПРЕДПОСТАВКА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНА РЕФОРМА

Д-р ВОИСЛАВ

ПРОБЛЕМИТЕ СПЕШНО ЩЕ 

СЕ РЕШАВАТ
среща 

и не 
на не-

Трудностите и проблемите, с които се
„Братство" спешно ще се решават 

да пречат в осъществяването
Издателство 
ще се позволи те 
говата дейност(От 1-ва стр.)

зи критики да прокарам 
нови пътища на развитие 
то. Не трябва да бъдем по 
гьлнати от миналото, ни 
то пък е добре да бъдем 
пленени от него, но утре 
щния ни път не можем 
да прокарам доколкото 
проектът, за който се оп- 
ределиме не хване здрав 
корен в онова, което бях 
ме и което постигнахме.

Във всички съдбовни 
моменти в нашата по-нова 
история Югославската ко 
мунистическа партия от 
носно Съюзът на югосла 
вските комунисти имаше 
инициатива.Има ли я и 
днес? Ако я няма, защо 
я няма и как да я има от 
ново? Това е съдбовен въ 
прос не салто за Съюза 
на колгунистпте, но и за 
пялото общество.

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПЛУ 
РАЛИЗЪМ НИ Е НУЖЕН

„Братство” и трудностите, 
с които се среща Издател 
ството в осъществяването

СНЕЖАНА ЗЛАТАР смя 
та, че е недопустимо СК 
да оказва подкрепа на го
дишни резолюции, теку
ща икономическа полити
ка, пакет—мерки, куп за 
коми и актове, понеже та 
ка дава „зелена улица" и 
на най-абсурдни стопанс
ки решения, които ни до

Мичович,Д-р Воислав
член на Председателство
то на Републиканската

ССТН на
коПърви въпрос: 

ли ни
трябва 

изобщо политичес
ки плурализъм?

на програмите.
В сегашните кризисни 

Мичо-
нфереиция на 
14 април т.г. посети Изда 
телство „Братство". В ра 
зговорите с директора и 
главните и отговорни ре
дактори, в които участву 
ваха и Драган Джордже- 
вич, председател на Цент

Отгово
рът на този въпрос непре 
менно трябва да бъде по 
ложителен. Втор е въпро 
сът за правната 
ст на политическото орга 
ннзиране. СЮК се застъ
пва за спазване на Конс
титуцията. Трет е въпро
сът за отношението 
СЮК към организационни 
те форми на политически

времена, . изтъкна . 
вич, и „Братство" е изпра 

пред материал но-фи 
нансови и други труднос- 

проблеми. Те обаче 
не са такива, за да не мо 
гат да бъдат решени, а 
СР Сърбия ще обезпечи 
всичко, което;е необходи
мо „Братство" и по-ната
тък успешно да изпълня-

вено

легално- ти и
ведоха до ръба на пропа
стта. Също е медопусти- ралиия издателски съвет 

на Издателството и Миле 
Илич, член на Председа- 

МОК на

мо в пазарната икономи
ка регионалният интерес 
да осуетява общата ни 
развойна стратегия... Ка 
то се имат предвид обек
тивните исторически и 
социални обстоятелства,

на телствого на 
ССТН в Ниш, другарят 
Мичович бе запознат с ра ва своята дейност.

те интереси, включител
но и към многопартийна
та система. В нашата об

В. Д.звойната коицепция на

МОК НА ССТН В НИШКИ РЕГИОН ЗА ЗАДАЧИТЕ НА 
ССТН В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО на стопанската и 
ОБЩЕСТВЕНА РЕФОРМА

културното наследство и 
традицията и актуалния 
политически и икономиче 
ски момент, артикулация- 
та на политическите ин
тереси чрез многопартий
на система непременно 
ще ни отведе в междуна- 
иионални коифронтации.

щественост 
коифронтации идеологиза- 
цни и конфузия във връз 
ка с отговора на въпро
са: ,,за" или „против" мно 
гопартийната система? СК 
е длъжен да каже задъл
бочен отговор, който ще

съществуват

Реформите измиват дейст
вен Социалистически съюзРАЗЛИЧНО Е РАЗБРАНА 

ДЕЛТА НА РЕФОРМАТА 
НА СК

О ОСЪДА НА Д-Р СТИПЕ ШУВАР ЗА „ПЛЕОДАЕТО” 
В ЦК НА СКХЦелта ни е, каза д-р Стипе Шувар, наред с 

партийната, относно еднопартийната деморация, 
социалистическото общество да развива и непо 
средствената социалистическа демокрация, в ко
ято решаването на създателите на материалните 
и духовните блага, като политическо право и тен
денция, ще бъде основа и изходен пункт 
тическия плурализъм и на плурализма на самоу- 
правнтелните интереси и да вървим към безпар- 
тийност.

Доколкото остане 
къв, какъвто е днес, до
колкото не промени рол 
ята си и методите на по
литическата си акция, 
СЮК не само ще изостря 
кризата, но и все повече 
ще изпада в изкушението 
да си служи с политичес 
ки репресии в името на 
системата, междунациона 
лните отношения, социа 
лизма, работническата кл 
аса и народа, а всъщно-

та-

ствена реформа. Наред с 
това ССТН трябва да се 
преустрои в действие, да 
напусне застарелите ме
тоди на форумна работа 
и ролята на трансмисия, 
а следва да стане дейст
вен фактор и обединява
що звено за преодоляване 
на извънредно трудното 
положение.

Нашето общество е из
правено пред доста труд
ни задачи: надделяване
па целокупната обществе 
на, стопанска и нравстве 
на криза, подклаждана от 
нацноналнзмн и всички 
видове затваряния, в осо 
бено от контрареволюии- 
ошште събнтия в Косово, 
което търси занапред да 
се действува организира
но, в духа на промените, 
конто откри приемането 
па новата Конституция на 
СРС.

В Нишки регион ССТН 
се ползва с авторитет ср
ед гражданите, но ако ис
ка да остане широк фро
нт, трябва да отрази стре 
межите, желанията и ин
тересите на най-широки
те народни маси. Само та 
ка ССТН ще остане дей
ствена организация-

На Конференцията ос
тро бе порицано изявле
нието па д-р Стипе Шу
вар па заседанието на ЦК 
на СКХ, в което неоснова 
телно се обвинява СРС и

Сегашната обществено- 
икономическа и политиче 
ска обстановка в Нишки 
регион, освен кризисни
те особености, се характе 
ризира и с решимост на 
трудещите се и граждани 
те и ръководствата в кур
са на стопанската и об
ществената реформа ус
корено да сс преодолява 
кризата. Затова социа
листическите сили, а осо
бено ССТН трябва тази 
решимост, определеност 
и положителна обществе 
на енергия да насочат към 
преодоляване па отрица
телните стопански и обще 
ствеип процеси.

Топа, както н пзтъкна-

на поли-

Ако пашата страна иска 
да остане единна, нужен 
я с единен Съюз па юго 
славските комунисти 
то гаранция за осъществ 
яванс па интереса на ос
новния й социален слой 
чрез социалистическо са 

равнопра-
братстпо и единст

во ма всички народи и на
родности. Само такъв 
СЮК може отново да спс 
чели най-широка подкре 

— смята ДРАГАН КА 
ЛИНИЧ.

бъде вграден в политичес
ката платформа за израбо 
тка на нова Конституция 
и за оформяване на нова 
политическа система. Кай 
-напред трябва да разре
шим няколко основни ди 

Какво е отношени 
социализма и 

систс-

техните иегии 
Около то

ст против 
ски интереси, 
ва се явяват разлики в

ка-

във връзкастановищата 
с целта и начина на пре
образование па СЮК. Ед леми.

моуправлепис, 
вие,

сто между 
многопартийната 
ма? По начало съществу

ни искат съществено по 
ва роля на СК, други см 
ятат, че е достат7,чно да 
бъдат усъвършени мето
дите и облиците на дейно 
стга му, грети искат да 
се възобнови монолитност 
та и р7,ководната му ро 
Дя от миналите времена.

Съюзът на комунисти
те, каза по-натат7,к Шу
вар, трябва да потвърж
дава авангардната си ро- 
ля С7,с силата на аргумс 
нтитс и идеята си, с пос
ледователност на полити
ката си, с надмощие 
Дт>лгосрочиата и краткос
рочната си стратегия 
социалистическото разви 
ТИс и обществените про
мени. Основна предпос
тавка за корешта рефор
ма на политическата сис
тема е
СЮК кт,м политическия 
ДДурализ7,м.

нането па повече пцргии 
несъвместимо с ссгс

тото мнение, че от успе
ха па акциите па ССТН за 
виси до коя степен тази 
организация ще съществу 
па като най-широк фронт 
на социалистически опре 
делените сили или щс до 
живее провал, бе изтъкна 
то па заседанието па МОК 
на ССТН, състояло се па 
18 април т.г. в Ниш.

В обстояшгя анализ за 
ролята па ССТН п регно-

нс е
Тоството па социализма, 

ва зависи преди всичко от 
исторически

па
конкретните
обстоятелства. Антибюрократичсскато

революция V ,,ас ,,с с 
пия, която трябва да 
критикува, дори и да се 

— както сс пра
на й-отговор! ште по

ак-НЯКОИ АКЦЕНТИ ОТ 
РАЗИСКВАНИЯТА сс

слаби
БОРИС

Вместо да укрила 
стите си, натъкна 
МУЖЕВИЧ, СК трябва

изсмива
ви от

като някакво по 
изобретс-

стопс
пуяистнчсско

на Съюза па комуни

за на в провеждане на сто
панската и обществена ре 
форма, в уводното 
женпе па Мпле Илич,

условияда С7>здаде 
творческа папредвара

членовете си и оста
на общес

па ме
пие
стите п Сърбия- Тя е па-

изло-жду
палите 
твото 
правила 
та в

ма яс-члепове 
Нужни са пи попи 

в борбата за мес- 
струк

необходимост и но с подчертано, че в се
гашния момент Социалис
тическият съюз има твър
де отговорна задача 
обедини всички

същи*1
успех папредпоставка за 

борбата пи за социализъмобществената
Тяхното приложе- 

премахис
датура.

пие
и демокрация — между 
другото подчерта ДОБРИ- 
ВОЕ ВИДИЧ.

прогре
сивни сили п провеждане 
то ио стопанската и общо

трябва да
11СЩ ЮТО РЪКОВОДСТВО.тга и иатрап- 

вечии истини.
отношението манипулациите Ст. Н.

ваието на
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ОТГОВОР НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СКС В БО 
СИЛЕГРАД ИА ПУБЛИКУВАНАТА НЕОТДАВНА СТА 
ТИЯ ВЪВ В-К „БРАТСТВО" ПОД ЗАГЛАВИЕ „ОТВОРЕ 
НО ПИСМО....”

СК В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

РАЗДВИЖЕНА Е ЗНАЧН1ЕЛНА АК1НВН0СТ
Ие сме против 

становището 

партията да се 

отделя от властта

Разисквайки за едногодишната дейност па общин
ската партийна организация Председателството 
ОК на СК в Сурдулнца подчерта, че тя значително впи 
манне е посветила на всички важни въпроси в средата 
н обществото

ад м ш I нстративн ите рабо
тници о намалено с пад 
40 души, от които е 20 са 
мо в „Мачкатица".

Председателството на 
ОК па СК особено внима 
пие е посветило на идей
ната и акциоииа способ
ност па първичните пар
тийни организации за 
осъществяване на ролята 
в средите си. В този сми
съл Председателството фо 
рмнра работни групи за 
оказване па помощ па щ,р 
почната партийна органи 
зацпи в „Народна радппо 
ст”, основното училище 
„Й. Й- Змай", „Зидар" п 
в Аптеката. Своите задъл 
жеппя изпълниха и коми

на

Председателството на 
ОК на СК в Сурдулнца ае 
отдавна обсъди отчета 
за действуването на оощ 
ниската партийна орга 
ш&зация от февруари ми 
налата до март тази го 
дина. г>е изтъкнато, че 
през този период актив
ността бе насочена към съ 
блюдаване н решаване на 
най-значителните въпро
си из областта на оощес 
твено-икономическото ра 
звитне и на развитието на 
политическата система. 
Особено внимание бе нос 
ветено на по-нататъшно
то организационно, кад
рово и идейно-политичес
ко укрепване на редовете 
на СК, водещата роля на 
СК, осъществяването на 
становищата на Осмото 
и Деветото заседание на 
ЦК на СКС, трудоустроя
ването, жилищната поли
тика, селскостопанското 
производство, проблеми
те на младите и пр.

Две причини повлияха 
на ОК на СК и на всич
ки комунисти и трудови 
хора по-често да оценяват 
реализирането на стано
вищата от посочените две 
заседания на ЦК на СКС. 
Първата е в огромното зн 
ачение на политическия 
курс на Осмото заседание, 
чиято същина е задълже 
нието и отговорността за

последователно провежда 
не на приетата политика 
н в премахването ма де
формациите в СК. Втора
та се състои в това, че 
това заседание е условие 
за същинско демократи
ческо възраждане н на па 
ртийната работа, и па са 
моу П р авитсл 111 ПО ОГ11ОШС 
иия н условие за пълна 
афирмацня на коиститу- 
циопността и законността.

Разтоварването на сто
панството бе съществен

Общинският комитет на 
СКС никога не бе, нито 
ще се застъпва, за който 
и да е член на Общинс
кия комитет ако той има 
пропуски във всекиднев
ната работа или пък е 
бил на „списъка на крити 
куваните". В случая ав
торът споменава предсе
дателя на ОС Васил Та
нев, който и по-нататък е 
член на Общинския коми 
тет.

Общинският комитет па 
СКС п Босилеград па про 
воденото па 14 март 1989 
година заседание се за 
позна с „Отвореното пие 
мо", отправено на адрес 
до този Комитет в ссдмич 
пия вестник „Братство", 
брой 1392 от 10 март 1989 
година на четвърта стра
ница, чийто автор с Ки
рил Георгиев.

По повод това Общинс
кият комитет на СКС, сл
ед проведеното разисква
не констатира, че авто
рът на доста безотговорен 
начин е оценил състояние 
то в Общинския комитет 
когато счита, че „личен 
опортюнизъм е занемил 
Общинския комитет" при 
разискването за обновле 
ние състава на органите 
п телата в общинската па 
ртийна оргапизация съгла 
сно Становищата и Заклю 
чекията на 17-то заседание 
па ЦК на СЮК.

Кирил Георгиев като ед 
и и от журналистите на 
„Братство” никога не на 
мери за нужно да дойде 
в Организацията на СК 
в Босилеградска община, 
а особено след 17-то засе
дание на ЦК на СЮК на 
което се позвовава и да 
се уведоми какво Общин
ският комитет е предпри
ел във връзка с тези Ста 
новища и в този случай 
не би се задавал въпро
са „дали собственият опо 
ртюнизъм занеми члено
вете на Общинския коми 
тет" или е под въпрос не 
що друго. Не е ли това 
доста безотговорно отно
шение на автора на „от
вореното писмо", макар че

Общинският комитет не 
се противопоставя сре
щу това, че трябва да се 
отделя партията от вла
стта, но в случая личи че 
на автора на преден план 
е личната омраза към 
този функционер тъй ка 
то се позовава на факти 
още когато е бил дирек
тор на „Слога”, а по-къс
но избран за председател 
на ИС на ОС, член на Об 
щинския комитет, предсе
дател на ОС когато е ра
зисквано за него, както от 
страна на трудещите се и 
гражданите така и от це
локупната общинска па 
ртийна организация. Ко 
гато всичко това се има 
предвид не е ли „отворе
ното писмо" отворена бо 
рба срещу кадрите, кои
то на един или друг на
чин не са симпатични на 
посочения журналист, ко 
йто е могъл и на друг 
начин да посочи пропуски 
те на този комитет, а не 
лцчно да отправя „отворе 
но писмо", което Общин
ският комитет оценява ка 
то неприемливо и като та 
кова го отхвърля-

Сурдулнца

въпрос. Чрез идейно-поли 
тическо действуване и на 
маляване на размера на 
данъците и облаганията с 
25 на сто само през пос
ледното тримесечие на 
миналата година стопапст 
вото в общината бе „осво 
бодено” с около 500 мили 
она динара. Числото

спите, действуващи
ОК. От значение е да се
подчертае и това, че по- 
вечето първични органи
зации са полагали уси
лия Да организират съдър 
жателна активност и да 
изпълняват ролята си.

С. М.на

ОТ ОТЧЕТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА 
БОСИЛЕГРАД

СУБНОР В

Да се премахва? отрицателните явления
да името, на което присъс- 
твуваха и председателите 
па местните сдружения, 
както и представители на 
обществено - политически 
те организации от общи
ната и региона, членове
те на ОО на СУБНОР в 
Босилеград, разискваха и 
приеха акциоииа програ
ма на активности на Об
щинския отбор, неговите 
органи и тела през следва 
щия едногодишен период.

След разискване те ут-

управителна социалисти
ческа общност на равно
правни народи и народно
сти.

Приета е програма за 
дейността през настоящия 
едногодишен период. Ут 
върден е 
чествуване на 
празници.

календар за 
държавни И през изтеклия едно

годишен период както и 
винаги досега, борческата 
организация се е включ
вала в разрешаването на 
обществено - политически 
те и стопански проблеми 
в общината, в разрешава
нето на комунално-битови 
те проблеми в 
общности, за разрешава
не на материалното поло-

;
Разисквайки за дейнос

тта си през изтеклия ед
ногодишен период, члено- 

Общинския отбор

(Заглавието е редакционно)

вете на 
на СУБНОР в Босилеград, ИС НА ОС В ДИМИТРОВГРАД ЗА ТРУДОУСТРОЯ 

ВАНЕТОна състоялото се през ми
налата седмица разшире- местните
но заседание подчертаха, 

е всеоб- Минимални неиравнлностивърдиха и календара за 
чествуване на държавни 
празници и забележител
ни исторически дати. Ме
жду другото борческата 
организация отделно вни- 
амние ще посвети на че- 

на юлските

че дейността им 
хватна

Бойците от Босилеград- 
община, отделно вни-

жение на своите членове, 
всичко за подобря-

и съдържателна.
преди
ване на здравословното 

бойците. От
то на 265 души са спазе
ни критериите и ранг ли 
стите.

Разисквайки за трудоус 
трояването в общината 
членовете на ИС на ОС в 
Димитровград неотдавна 
подчертаха, че се спазват 
(главно) законопредписа- 
нията при приемането на 
работа. През миналата го 
дина са приети 
работници и в приемане-

ска
мание са посвещавали на 

в Косово и
състояние на 
делен е техният принос в 
задълбочаването на рево
люционните традиции от 
НОВ-а и социалистическа-

От общото число нетру- 
доустроени — над 
пет на сто са над 
шна възраст и почти 
мат никакъв 
лучат работа.

състоянието 
стабилизиране същото 
тази покрайнина, както и 

в Конститу-

760 —в ствуваието 
празници: 4 и 7 юли. след 
това, 6 и 9 май, както и 
8 септември, 15 август и 
22 декември.

50-годн
пяна промените 

цията на СР Сърбия, с 
което и СР Сърбия се уч
реди на цялата си терито
рия като държава и само

та революция и сътрудни 
чеството 
и пионерите.

В продължение

шанс да по
им с младежта 285 нови А. Т.

М. Я-на засе-
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ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЪКОВОДСТВА В СУРДУЛИЦА 
ОКАЗАХА ПЪЛНА ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТУРАТА 
НА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ

сурдуЛШДА: СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

ВРЕМЕННИТЕ МЕРНИ ВЪВ 

„ВЛАСИНАЦ" СА ОТСРОЧЕНИ Аплодисмент* 

■место „ом отмета"На проведената на 14 април съвместна сесия 
трите съвета на ОС са приети отчетите за едногодиш- 

работа на Скупщината, ИС, скупщинските тела

лошо положение е повли
яло да се намали числото 
на членовете на коопера
цията. В края на минала
та година имаше 210, до- 
като през 1984 имаше до
ри над 400 кооперанти. 
Това повлия да намаляват 
и финансовите резултати. 
Увеличава се. числото на 
обектите и инвеститорите 
с които „Власинац" води 
съдебни спорове, особено 
във връзка с обектите чи- 
ято стойност според про
ектите е доста висока.

Съгласно Закона за пре 
дприятията, 
отсрочиха 
на временните мерки за 
шест месеца. В този срок, 
като бе подчертано, „Вла
синац" трябва да стабили
зира стопанисването и вза 
имните си вътрешни отно 
шения-

На сесията бяха приети 
и отчетите на всички об
щински СОИ за работата

на
което се състоя на 12На съвместно • заседание,

председателствата на обществено-политичес- 
Общинската скупщина в Сур- 

подкрепа на кандидатурата на

ната
както и анализа за стопанисването на стопанските и 
нзвънстопански организации в общината през 
лата година

април т.г. 
ките организации и наизтек- дулица оказаха пълна 
Слободан Милошевич за председател на Лредседател- 

Социалистическа република Сърбия-
ОК на ССТН, между 

ръководство на Сър- 
бори за интересите на всички 

народности в репуб- 
Ми-

ството на
Рангел Тошев, председател наОбщинската скупщина 

в Сурдулица е осъществи
ла задълженията, произти 
чащи от Конституцията и 
законните 
през миналата година и е 
посветила значително вни
мание на обществено-ико
номическото развитие на 
общината.
ИС, и различните скупщи 
нски тела особено са се 
ангажирали и давали при
нос в стопанисването и ра 
звитието на стопанските 
и нзвънстопански органи
зации и местните общнос 
ти в общината.

Говорейки за стопанис
ването на стопанството, 
председателят на ОС Мио 
драг Ристич изтъкна, че 
сурдулишкот о 
во през последните годи
ни осъществява положи
телни финансови резулта
ти, което характеризира и 
миналата година. При то
ва подчерта, че има и тру 
дности: бързо се увелича

ват разходите, средствата 
за лихвите, неплатежоспо 
собността и недостатъчно
то отделяне на средствата 
за развитие и резерви. В 
рамките на стопаннспване- 
то Ристич говори и за ра
звойните планове на ор
ганизациите, особено на 
стопанските, селското сто
панство и туризма.

другото подчерта, че сегашното 
бия последователно се 1 _
граждани и на всички народи и 
ликата. В тази борба особен принос дава другарят 
лошевич. Затова и жителите на Сурдулишка община, 
както и всички граждани в републиката единодушно

Слободан Милошевич.

задължения

подкрепят кандидатурата на
Тези думи на Тошев бяха придружени от бурни

С аплодисменти 
инициативата Слобо-

Скупщината,
аплодисменти на присъствуващите. 
беше изказана и подкрепата на 
дан Милошевич да бъде удостоен с Орден герой на

К. Г.

делегатите
въвеждането

Н а й-гол я мо 
всред делегатите предиз
вика отчета на комисията 
на ОС за утвърждаване 
условията за въвеждане 
на временни мерки в Стро 
нтелната-занаятчийска ко
операция „Власинац". В 
него бе изтъкнато, че в 
тази кооперация са нару
шени самоуправителните 
и взаимни отношения, че 
са засегнати обществени
те интереси и че тя не 
изпълнява задълженията 
си в развитието на зана
ятчийството и дребното 
стопанство, целокупното

внимание
социалистическия труд.

ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕС 
ТВО МЕЖДУ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА И 
КЮСТЕНДИЛ — НРБ

Има възможност за 

по-шнроко сътрудничествостопанст- пм през миналата година, 
като и отчета за работата 
на Службата за обществе
но счетоводство и на Ме- 
ждуобщннеката СОИ за 
здравна защита във Вра
ня-

ще се провежда в област
та на културата, образо
ванието, спорта, стопанст
вото, здравеопазването, ка
кто и в областта на път
но-съобщителните и тран
спортни връзки. Носители 
на сътрудничеството в об
ластта на образованието и 
сега ще бъдат основното 
училище „Георги Дими
тров" и средношколския 
образователен 
„Иван Караиванов" от Бо
силеград с ЕСПУ „Кирил 
н Методи" и ЕСПУ „Нео- 
фнт Рилски" от Кюстен
дил, в областта на култу
рата Центъра за култура 
в Босилеград и Съвета за 
духовни развитие от град 
Кюстендил, а в областта 
на спорта двете спортни 
дружества: „Младост" „от 
Босилеград и „Велбъжд” 
от Кюстендил. В областта 
на стопанството носители 
ще бъдат съответни про
изводствени колективи от 
двете община, а в област
та на здравеопазването 
здравни институции в тях 
В областта на пътно-съоб-

Преди десетина дни в 
Кюстендил (НРБ) се про
веде първото тазгодишно 
съвместно заседание на де 
легации на Общинската 
скупщина на Босилеград 
и Общинския народен съ
вет на град Кюстендил. 
Двете делегации обсъдиха 
изпълнението на заплану
ваната през изтеклата го
дина програма по гранич
но сътрудничество и под
писаха нова програма за 
сътрудничеството на две
те крайгранични общини 
през настоящата година.

Анализирайки 
годишното сътрудничест
во двете делегации кон
статираха, че програмата 
п по-гол ямата част успеш
но с реализирана. Реали
зирани са всички запла
нувани задачи и активно
сти в областта па култу
рата, в областта на основ
ното и среднопасочсно об
разование и възпитание, в 
областта па спорта, вклю
чвайки н граничния събор 
на „Славче” край село Из 
вор — Босилеградска об
щина. Частично е реализи 
рано в областта на стопа
нството, 
оборот н здравеопазване
то. Двете делегации кон
статираха м това, че досе 
гашиите резултати дават 
реална основа, сътрудни
чеството по-нататък още 
повече да се разширяла и 
обогатяла във всички об
ласти.

Според подписаната се
га програма тазгодишното 
гранично сътрудничество

С. М.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССТН В БОСИЛЕГРАД

Дребно стопанство 

с кафенета и магазини център

шевнч да бъде избран за 
председател на Председа
телството на СР Сърбия- 
Същевременно членовете 
на Председателството на 
Общинската копферсм- 

ССТН в Босиле-

мпи, намаление па нсоп- 
равдателните отсъств11 я, 
разширяване на ползващи 
те и пзнамнрапс па нови 
производствени капаците 
ти и пр. Впрочем, това е 
една от приоритетните за
дачи на настоящата сто
панска реформа, за чисто 
осъц ссствя нане отделно 
значение има и Социалисти 
ческият съюз, като фронт 
па организираните социа
листически сили.

Когато щ,к става дума 
за работата па дебиото 
стопанство, членовете на 
П рсдседателството, меж
ду другото констатираха, 
чс дребното стопанство 
въпреки, чс предлага го
леми възможности, в Бо- 
силеградска община псе 
още пс изпълнява функ
цията си. Засега то се 
развива само чрез кафе
нета и търговски работил 
ници а няма производство 
пи и услужии работил
ници.

В рамките на подготов-
за- минало-ката за предстоящото

Общинскатаседание на 
конференция на Социали
стическия съюз в Босиле- 

Л редседателствотоград,
на ОК па ССТН покрай цияна

град дадоха подкрепа и 
на инициативата за досе
гашната си активност Ми 
лошевич да бъде отличен с

другото разисква и даде 
съгласие на два въпроса 
и информации: информа
цията във връзка с фи
нансовите и делови резул
тати на стопанските орга-

Ордем герой на социалис
тическия труд.

низации и организациите 
от обществените дейнос
ти през изтеклата делова 
година, с отделен

Разисквайки за финан
совите и делови резулта
ти на стопанските органиакцент

върху задачите па Социа
листическия съюз в 
щсствяването па 
ската и обществена рефо
рма и анализ за работата 
на дребното стопанство и 
задачите на ССТН за по-

зации и организациите от 
дейности 

през изтеклата година бе 
подчертано, чс същите се 
срещат с неблагоприятни 
стопански процеси. Стопа
нисват на ръба па рента
билността, без собствени 
средства за оборот. Пора
ди това с нужно зана
пред, своята активност да 
насочат към по-нататъшно 

па трудовата 
по-гол яма 

иконо-

щителните и транспортни 
връзки и тази година ще 
сътруиичат Автотранспорт 
пата организация от Боси 
леград и ДАП в Кюстен
дил.

общественитеосъ-
стопаи- малограиичния

Съгласно подписания 
Протокол и утвърдената 
програма, носителите на 
сътрудничеството между 
двете крайгранични общи

нанататъшното развитие 
този вид стопанска дей
ност.

В началото на заседаии 
сто Председателството на 
ОК на ССТН единодушно 
даде подкрепа на предло
жението, Слободан Мило

ви ще утвърдят отделни 
програми за вазимно съ
трудничество.

укрепване 
дисциплина, 
производителност, М. Я. м. я.
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1Ж0’ИШ1М01МИ|И3 В ПАСТВОстопанство
ОСТРИ ДИСЦИПЛИНИРАНИ МЕРКИ В ЦЕХА ЗА ЧОРАПИ В БОСИЛЕГРАД „ГАЛЕНИКА — 25 МАЙ"

ПРЕДСЕДАТЕЛКАЕА НА ОСС 

Е УВОЛНЕНА 01 РАБОТА?
4738 тона 

минерална вълна
Фабриката за минерална вълна „25 май" в 

Сурдулица, която работи и рамките на „Галени
ка" от Земун е осъществила тримесечно произво
дство от 4738 топа минерална вълна. В сравнениеВ касетката на Василка Петрова са намерени 15 

чифта чорапи. По същата причина са уволнени от ра
бота още 6 работнички, а три работнички са наказани 
парично

ваха сигнали, че някои ка
ши работнички нелегално 
присвояват чорапи. Това, 
че сред тях е п емепоио- 
днгелката Василка Петро
ва може бп п не е изне
нада, понеже винаги, ко- 
гато въпамерявахме да 
вършим или вършехме 
проверка, тя се отнасяше 
некоректно към портиери
те и се противеше на кон
трола.

Анастасов добави, че 
при разпита пред дисци
плинарната комисия Пет 
рова е направила опит да 
прехвърли вината си на 
портиерите, конто уж под 
хвърлили чорапите в ней
ната касетка. Комисията 
обаче не е приела тази и 
такава нейна отбрана.

Портиерите янев и Спа
сов казват, че след про
верката са имали много 
неприятности и от съпру
га на Петрова, който е 
инженер-лесовъд в Горска 
та секция в Босилеград. 
Неговите закани и обиди 
са ги принудили да се 
обърнат за помощ в Сек
ретариата на вътрешните 
работи в Босилеград.

Крайният епилог на 
„случая” все още не 
известен, понеже засегна
тите работнички от боси- 
леградския цех ще обжал
ват наказанията пред Вто 
ростепенната дисциплина 
рНа комисия на Текстил
ния комбинат „Зеле Вел- 
кович” в Лесковац.

с първото тримесечие на миналата година това 
количество е по-голямо с 60 на сто. I римесечиият 

24,7 па сто. Залежалитеплан е преизпълнен с 
стоки са намалени

Увеличеното производство и подобреният пла
смент са повлияли благоприятно върху личните

с 29 процента.
Първостепенната диоди 

плннарна комнсия на 
ООСТ „Чарапара" на Тек
стилния комбинат „Зеле 
Велковнч" от Лесковац, в 
чийто рамки работи це
хът за производство на чо 
рали в Босилеград е взела 
остри дисциплинарни мер
ки заради изостряне на 
трудовата дисциплина и 
защита на обществената 
собственост в босилеград- 
ския цех. Седем работнич 
ки са получили реше
ние за уволнение от рабо
та, а сред тях е и Василка 
Петрова, сменоводител в 
цеха и председател на Об
щинския синдикален съ
вет в Босилеград. Три ра
ботнички са наказани па
рично.

Всичко е започнало с ед 
на ненадейна проверка, ко

ято са извършили портие
рите Йовче Спасов и Сла
вчо Янев, иодозрявапки, 
че някои работнички от 
по-дълго време взимат чо
рапи от редовното произ
водство на цеха и ги пол
зуват по време на работа
та, а може би ги запеят 
и в къщи. Проверката е 
потвърдила 
на портиерите: в десет ка
сетки са намерени от 
един до 13 чифта чора
пи.

цоходи. Около 250 работника получават средно 
по 1,2 милиона па месеца. С. М.

ТРИМЕСЕЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРО 
ЕНЕРГИЯ ВЪВ ВЛАСИНСКИТЕ ВОДОЦЕНТРАЛИ

100 милиона киливатчасасъмнението
Вла-През първото тримесечие на годината 

синските водоцентрали произведоха 100 милиона 
киловатчаса електроенергия или 36 процента от 
заплануваната за цялата година електроенергия- 
В сравнение със същия период на миналата годи 
на Власииските водоцентрали произведоха с 30

— Когато получихме ин
формацията от портиери
те, решихме да не премьл 
чим случая — казва Ми- 
ле Анастасов, референт по 
всенародна отбрана и об
ществена самозащита и 
член на дисциплинарната 
комисия- — И преди това 
някои работници ни да-

на сто повече електроенергия-
МИТКО СТАНКОВ, технически ръководител, 

ни уведоми, че сегашните запаси вода във Власии 
ско езеро са достатъчни за производство на 60 
милиона киловатчаса. С. М.

СЪТРЕДНИЧЕСТВО: ,ДИМИТРОВГРАД" — 
„БОРОВО"В ТО „ДИМИТРОВГРАД" В ДИМИТРОВГРАД

НОВИ МОДЕЛИ 

СПОРТНИ ОБУВКИ
Обмен на опит

На 6 и 7 май тази година 50 работници от 
„Димитровград” ще пребивават в „Борово". Цел
та па посещението е обмен на опит с този голям 
колектив в обувната промишленост у нас, в кой
то димитровградчани сътрудчат с години.

За димитровградчани ще бъде от интерес как 
в „Борово" разрешават различни въпроси, отна
сящи се до защита на жизненото равнище, бал- 
неоклиматпчиото лечение, сетне: разпределение
то на дохода, стимулирането за по-високи пости
жения и пр.

е

В Димитровград тези 
дни пребивава Георгио 
Ичаило, директор на пун
кта в Италия на извест
ната фирма „Спалдииг" 
от САЩ. За тази фирма 
димитровградчани са на
правили първите мостри 
на дълбока спортна обув
ка в комбинация кожа-те
кстил , предназначени за 
тенис, баскетбол и други 
спортове. Очаква се наско 
ро и окончателен договор 
за първата сделка.

В ход са и договорите

В Париж тези дни пре
бивават представители на 
димитровградската гума- 
ра, които с известната ев
ропейска фирма за дет
ски обувки „Кикерс" ще 
водят разговори за произ
водство на обувки. Напра 
вените в Диимтровград мо 
стри са приети в Париж 
и предстои конкретен до
говор за количество, цена 
и срокове. Тази среща е 
и повод за представяне на 
новите дамски ботуши 
„Аигла" във Франция, за 
които тази фирма също е 
заинтересована.

М. Янев М. А.

ДИМИТРОВГРАД

Нов
за производствена сделка 
с италианската фирма „Ма 
етер спорт”. Най-напред в 
Димитровград би се шие- 

лидето (горната част) 
на обувките, а после „Ма- 
стер-спорт” съвместно с 

трябва

магазин 

на „Свобода“За да може всичко това 
да се реализира, в дими
тровградската гумара са 
запланували 
още един кръг за прои
зводство на спортни обув
ки и по динамичен 
на производство с 
мални паузи, 
момента не могат да удо- 

по-големия

ло

да въведат
„Димитровград” 
да стане дистрибутивен це 

от Ев-

След две години и поло
вина изграждане е завър
шен магазинът на конфе
кция „Свобода” в центъра 
на Димитровград. Магази
нът е строен заедно с де
ловите помещения на бел
градската банка.

Новият магазин

темп
мини-

нтър за тази част 
рбпа, каквито тази фирма 
вече има в много части на 
света. За тази сделка, са 

„Текинг-

магазина ще се продава 
и бижутерия, килими и та- 
писони. В момента магази 
на се пълни със стоки и 
за празника на труда ще 
бъде тържествено открит.

А. Т.

тра и от началото в него 
ще бъдат заети четири 
лица. Магазинът е съвре
менно оборуден за прода
жба на коифекцпя и е 
първият такъв магазин в 

площ от 270 квадратни ме- града. Освен конфекция в

взащото

заинтересовани 
инвест" от Белград и ита- 

фирма „Пика-

влетворят все 
интерес за тези обувки.

има
лианската
па".

А. Т.
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М| пролетарии от всички страни, съединявайте се!Комунист
на Съюза на комунистите в Сърбия Белград, 21 април 1989

Двете лица на отворения концепт
бъде организиран и как трябва да действу
ва? Трябва ли СК да решава и чрез консен- 
зус? Трябва ли демократическият централи
зъм да бъде единственият принцип или ка
то обезателно правило трябва да остане са
мо за определени въпроси? Как в СК да се 
постигне единство, а да се зачитат различи
ята? Как да се избират органите на СК, а 
особено на СКЖ? Как да се осуети майори- 
зацията на болшинството или малцинство
то? Как да се извърши кадрова обнова? Мо
же ли СК да се организира и да функцио
нира като единна политическа организация 
или като съюз на национални партии? Дали 
изобщо има потреба за изпълнително-поли
тически орган на ОЮК или това тяло да 
съчиняват представители на републикански
те и покрайнинските партии? Каква трябва 
да бъде и как да се дефинира отговорността 
на СК за съдбата на социализма и за раз
витието на югославското общество? Дали 
органите на СЮК трябва да бъдат съставе
ни на паритетна основа? Може ли и в кои 
условия да се зачита принципът „един чо
век — един глас”? Как да се решава в СК 
— с явно или тайно гласуване? Кога да се 
почне и как да се пише нова Програма на 
СЮК?

решение и ще даде ясна концепция на ре
шенията, които водят към изход оТ" кризата.

Без такъв подход въпросите може само 
да се натрупват, а отговорите да липсват. 
Така бе и на заседанието на Председателст
вото на ЦК на СЮК. Една от причините, че 
членовете на тоя орган се занимаваха глав
но с формулирането на въпросите, а по мал
ко се опитваха да намерят отговори, е и 
определението, че документът за реформата 
на СЮК да се даде на публични разисква
ния, тия разисквания с нищо и в нищо да 
не се ограничават пито да им се пречи и 
никой, пък и Председателството или ЦК на 
СЮК, няма право да натрапва което и да 
е решение.

Целта е с доверие в хората да се спече
ли тяхното доверие, защото — както е ка
зано — процесът на реформата мнозина още 
доживяват като маневър, с който се иска 
запазване на съществуващото разпределение 
па мощта в обществото. Хората трябва да 
се уверят, че техните идеи съществено ще 
влияят върху направленията и целите на 
преобразованието на СК, трябва да ги уве
рим, че реформата и с концепцията си и с 
реализацията си е била тяхно дело и воля. 
Това определение, обаче, има и друга стра
на, за което ще говорим по-нататък.

Колко членовете на Председателството 
към реформата па СЮК пристъпиха по не- 
догматичен начин и колко са готови да при
емат всяко решение, което на югославското 
общество предлага по-добри дни, най-добре 
може да се види по начина, по който чле
новете на Председателството „задълбочава
ха” въпроса — „каква югославия искаме”?
В доста толерантния, но и остър диалог, 
който бе богат с аргументи, постави се, на
пример, и въпросът: дали СК трябва да се 
застъпва за федеративна или някаква по- 
ииаква Югославия? Трябва ли Югославия 
да бъде повече единна или повече конфеде- 
рагивма. Какви трябва да бъдат правата па 
републиките и покрайнините в обществото, 

желаем да изграждаме?
От едно такова, с нищо не ограничено 

становище, „цъииаха” тогава множество въ
проси: Върху кои направления па общест
веното развитие трябва да се запази копти- 
нуитетът, а къде остро трябва да се скъса 
с него? Какво е основното продукциоило от
ношение, желателно за югославското обще
ство? Какво отношение трябва да се уста
нови между държавата, пазара, самоуправ
лението и изобщо между субективния фак
тор? Как да се обзпечи по-ефикасно реша
ване и утвърждаване ма отговорността за 
(не)осъществяпаие на приетите решения? 
Какъв концепт на политически плурализъм 
трябва на Югославия? Как да се обезпечи 
сувереиостта и равноправието па народите 
и народностите?

„Блокът" па въпросите за Съюза на ко
мунистите бе още по-обширен: Как Съюзът 

комунистите да се принуди да освободи 
обществото от политически монопол? Тряб
ва ли и как да се дефинират задачите на 
СК в обществената и стопанската реформа? 
Как да се дефинира ролята па СК в новата | 
Конституция? По кой метод СК трябва да

В сички ореоли^на неприкосновеност
та — с които Съюзът на комунистите 
щност бе окован — паднаха през последни
те години. От 70 години старата фигура са 
свалени всички воали, а изпъкнаха 
бръчки и слабости. Точно на тоя 
интензивно се работи и върху нейния „гене
рален ремонт”. Под словете на заслугите и 
славата се показаха много пукнатини. Зато
ва и изглежда, че може да се използват само 
старите основи, върху които сега и в бъде
щето трябва да се издигне нова, модерна, 
демократическа комунистическа партия за 
21 век.

Но, лесно е да се критикува и руши ста
рото и изгнилото. Несравннтелно е по-тежко

в съ-

много
юбилей

да се стигне до проекта на новата конструк
ция на партията, които би изпълнила съвре
менните развойни искания на соцналистиче 
ското общество. Ето защо заедно с хоровите 
критики на това, което се прави в СК, на 
неговата позиция в обществото и влиянието 
му върху обществените процеси не е добро, 
само функционират въпроси, на които тряб
ва да се отговори, а твърде рядко се казва 
какво трябва да се прави и как до желана
та цел да стигне.

Комисията за преобразование на СЮК 
„изхвърли” няколко версии на „Основните 
насоки за преобразование на Съюза на ко
мунистите”. Тоя документ бе посрещнат 
главно с критики. Вместо забележки малци
на, обаче, предлагат нещо ново — по-добро. 
В подобна атмосфера протече и неотдавнаш
ното заседание на Председателството 
ЦК на СЮК (състояло се на 6 април). На 
заседанието бе повторено, че документът не

Подходът към реформата на СК към 
която всички въпроси и всички определения 
са открити и за разисквания, с безспорен 
демократически компонент, съдържа в себе 
си и опасност, която не бива да се подце
нява. Така както не може къща да се по
строи, книга напише, скулптура създаде или 
какъвто и да е договор постигне без ясен 
план, също и Съюзът на комунистите не 
може да се реформира ако яредварител

на

съдържа пито едно по-важно предложение, 
което би допринесло СюК да се развие в 
организация, която няма да се страхува от 
други политически определения и плурализ
ма. Следователно, няма проект, който би оое- 
щал, че СК — въз основа на собствените си 
съвременни прогресивни идеи и политичес- 

_ да бъде способен за югослав

но не сс поставят поне няколко основни 
ориентира. Ориентири, разбира се, може 
да дойдат и „от главата на целня народ”, 
по само така общопартийнитнте разисква
ния по откритите въпроси може да бъдат 
алиби и за неедннетвото във връха на СЮК 
и за незнанието (несигурността) на ония, ко
нто нещо предлагат и за манипулация, т.е. 
за промъкваме (от името на явно изнесени
те и аргументираните иден) на лоши реше
ния.

коетока програма
ската прогресивна синтеза.

Докато — така бе казано и ма заседа-
ключопинието на Председателството — са

социализъм желаем ивъпросите: а) какъв 
С) каква Югославия желаем, а с това то/ава 

стигне и за партията клю Обществените условия в страната са 
такива, че думата (мнението или становище
то) на Председателството или на Централ
ния комитет на СЮК никой вече не приема 
като готово нещо и като безпоговорно ре
шение. Напротив, становището или заключе
нията па ЦеПтралння комитет, както бе и 
на заседанията им много пъти повторено, се 
зачитат само и толкова, от ония на които 
тия становища отговарят.

Понеже времето на безноговорннте реше
ния е минало — и поради опасността ог 
възможни злоупотреби на публичните рази
сквания — за да се уверят членовете и ос
таналите хора в мокрените намерения на 
реформата, но добре би било Централният 
комитет или Председателството или Комиси
ята за реформата или комитетът за подго-

авто.матически ще
— какъв Съюз на комуиис- 

Бсз отго-човияг отговор 
тите трябва на 
вор па тия въпроси — 
случай трябва да се има обществен конссн- 
зус — всички останали и отговори и реше
ния остават да витаят в 
нията, заблудите и илюзиите.

такова общество.
по които във всеки

облаците на жела-

Дисонантните. отговори и полуразреше- 
ни проблеми на югославското общество и 
иа СЮК ни отправиха към дълбока кр , 
Диего „дъно”, както казват някои до Ри "р 
гностици, още не сме докоснали. Аал 
ГО докосне и ако се това случи какво Ю- 
славия на това дъно ще намери, завишпрогресивните сили 

със скръстени
или

па

ли всичко от това дали 
в СФРю от говора ще чакат 
Ръце, с поделени и скарани ИОЛЛ™'^.,тите 
окончателно ще тръгне срещу ^РV,■ 
и вместо вайкане над тя* щс предложи свое

(На 2 етр.)



Ш Комунист

Двете лица на отворения концепт
(От 1-ва стр.)

товката на конгреса да нзлезнат пред об
ществеността с ясна, принципна и консек- 
вента концепция на реформата на СЮК. То
чно това бн могло да послужи и за връща
не на доверието и за връщане на здравия 
авторитет на ЦК на СЮК. Защото: „кой не 
знае към кое пристанище плава, пито едни 
вятър му не е благоприятен", а който вме
сто ясен концепт предлага само нови въпро
си, не е пито достатъчно убедителен, нито

търси предварително изпълняване поне на 
няколко условия: освен сигурност в прогре- 
сивността и правилността па собствените 
идеи и становища — и вероятно най-тежко 
изпълнимото условие — е да се постигне съ
гласие между предлагащите същото. Есте
ствено е да се очаква, че за поставените 
въпроси, особено за ключовата дилема, ясно 
становище трябва да се вземе на самия 
Централен комитет.

пък заслужава доверие.
Само въз основа па един такъв документ 

публичното обсъждане може да бъде плодо
носно. Инак се поставя въпросът за какво 
да се разисква, когато всички въпроси 
открити и всички решения възможни.

са

Първият концепт па изготвените доку
менти, организирането и воденето на публи
чното обсъждане сигурно е по-лесен, изгле
жда и по-демократнчоски. Вторият концепт Миливое Томашевич

ХРОНИКА
Желание

АКТУАЛНО
възможността да се съсредото
чим върху няколко съществени 
задачи. Едвам тогава можем даВръщане нъм 

разума
правим крачки напред и да тър- 

Жслая Югославия, която до сим по-бързи изходи от кризата, 
тогава ще намали изоставането си Обективни условия за един такъв 
зад Европа и ще изпревари някои напредък, пък и за по-голяма кра- 
европейски страни. Югославия, чка напред има, обаче субектив- 
която равноправно ще се включи мото състояние на духа, особено 
в международните икономически в някои среди, като че ли ни дър- 
процеси, включително и финансо- жи в един вид заслепеност за съ- 
вите. Резултат на това би бил кон- блюдаването на същинските зада- 
вертабилиият динар.

I Югославия би трябвало да бъ- ме. Крайно вре.ме е да се сепнел!
1 де демократическа държава с не- и да преодолеел! сегашното разе- 
зависима и правдива правова сис- динение, разширяването на фрон- 
тема. Страна, която освен в дви
жението на необвързаните ще бъ- решителна борба за повторно със- 
де включена и в някои други ме- диняване и единно настъпване в

решаването на съществените про
блеми на нашето по-нататъшно 
развитие.

Оттам, откъдето с месеци сме ятелство — е равно на съучастия 
свикнали да ни засипват с ругат- чество! То не може да се оправ
ни, да ни обвиняват и провоки- дава с неосведоменост или несхва- 
рат, другите да заплашват с нас щане. Оттук като охрабрение и 
— всяка обмислена и разумна като потвърждение на нашето убе 
дума бива с одобрение приета, па ждение така, както е казано в 
и с надежда, че от острите кон- Цанкаревия дом, както пише 
фронтации и раздор ще навлезем „Младина", нерядко „Дело" и ня- 
в период, в който разумът ще кои други вестници в Словения, 
надделее и ще открие простори не мисли и словенския народ — 
за творческо сътрудничество и действуват изявленията на някои 
перспектива за по-добро живеене изтъкнати словенци. Говорят ум
на всички.

чи, които сега трябва да решава-

та на несъгласията и да поведел!

ни и отговорни хора: „В Цанка- 
ревия дом е създадена атмосфе- 

Сърбия не инсистира на ника- ра, в която главите не са били 
кви извинения, па поради това са трезви", „Младина” е станала про

Лазар Мойсов, ,ДИН"

Подкрепаизлишни всекидневните изявле- вокатор, такъв вестник никому 
ния („Няма никому да се извиня- не е нужен ..." Говори се за при- 
ваме!") на предводителите и ора- бързани подкрепи на бюрократи- 
торите в Цанкаревия дом. Но се чните върхушки без истинско по- 
очаква — след всичко, което ста- знаване на състоянието и отноше

Днес в Югославия, освен оп
равданото усилие да се разясни 
какъв социализъм се иска, съще
временно трябва да разясним и 
каква социалистическа Югосла
вия желаем — като федерация 
или конфедерация, защото от от
говора на тоя въпрос се измъкват 
всички други решения на полити
ческия, държавния и икономиче
ския строй в страната. Но, че на 
главната политическа сцена имаме 
конфликт между федералното и 
конфедералното, а не на социали
стическата или някоя друга идея 
за Югославия — много ясно го
вори и най-новата инициатива СК 
да се трансформира практически 
в съюза на самостоятелни репуб
ликански (и покрайнински) пар
тии, с консензус на взаимните от
ношения в СЮК.

Когато към това добавим реал
ната многопартийна система с „на 
ционални багри" в Словения, съв
сем е ясно, че имаме готов сцена
рий за преуреждане на политиче
ската система в Югославия- Не-

на в Косово и в страната и след нията в средата, в която те 
Цанкаревия дом — да се схване, изпратени! 
че в забоите на Стари търг.

са

в
Очаква се, че след разширявастачката, която организираха и

водиха враговете на страната, не не на страха от „три стола във 
водила борба ЗА, но ПРОТИВ федерацията" и уж хегемониятасе е

АВНОЮ-вска Югославия- Доказа- на Сърбия в Югославия, на една- 
телствата са безспорни — от ди- къв начин да се проговори и пи

ше за истинското значение на ио- ждународни асоциации, като нпр. 
в Европейския съвет и държава, 
която ще има място в Общия ев
ропейски пазар. Мисля, че Юго
славия ще задържи някои свои 
специфичности, своята самоупра- 
вителпа социалистическа система 
н ще развие някои облици на по
литическия плурализъм, които ще 
бъдат коизистенгни на това. Мо
же ли или не може да се осъще
стви това не бих разговарял, за
щото изхождам от една оптимис- 
тическа визия- Впрочем, за наше
то поколение не е приемливо при- 
миряване с перспективата, че и 
нататък ще изоставаме зад Евро
па, че нашата криза ще продъл
жи.

ректора на рудника Бурхан Ка-
главните предводите- вата Конституция на СР Сърбиявая, един от

ли на стачката и антиюгославски- не само от становището на един- 
крадец, който ство и равноправие на всички хо- 

богатство ра и всички народи и народности 
република, но и за пея, 

подлъгвал като фактор на единството и ста
билността на Югославия- Самите

те демонстрации, 
с незаконно спечелено

в тазие живял на високо равнище, до-
като същевременно е 
обеднените работници и е мани-

много други яв предложения на конституционни
те амандмани в конституциите на 
САП Войводина и Косово показ-

пулирал с тях, до 
лени^ и постъпки, които като на 
длан откриват същността и 
рактера на контрареволюцията в 
Косово. Колкото и да е антиеръб- правени в Конституцията на СР

Сърбия, покрайнините не са загу- 
нито една своя функция,

ха-
ват, че с промените, които са на-

кон- 
като ан- били

ска и антиюгославска тази 
трареволюция се изяви и 
тиалбанска! Нима това не показ- изразява и осигурява тяхната ав-

тономност, ни един народ и на
родност не са загубили нито ед

ва и застрашителния неприятел
ски плакат, който осъмна в ко- 
совското селище Жур, на който но от правата си, с които досега 

посочват имената кой трябва са разполагали.
щастието е в това, че тоя концепт 
обективно не може да „работи’ 
нито за единна нито за социалис
тическа Югославия, без разлика 
на „подкрепата” от нагло събу- 

на съвестта

Янез Дърновшек
се

Състояниеда бъде убит, кому да се запали 
отправено до Това е истината, чието съоб- 

или накъщата? Това е 
албанците. Югосла- щаване във вестниците

друг начин значи принос към по- 
всяка друга стаби-

които са за
вия, за братство и единство
всички хора, всички народи И на витичесхсата и в Югославия
родности, които живеят в Косово. лизаци,я

дилото се угризение 
и закъонелата самокритика на 

коменданти
на Не ме тревожи толкова разпа

дането, което няма и не може да отделни партизански 
стане, но ме тревожи „разпадане- пред младото поколение, 
то на духа” на нашата сегашна по
литическа сцена, което ни отнема „Политика”към такива 

насилие и непри-
Всяко равнодушие 

демонстрации на
Слободан ВучетнчСаво Кръжавац



Комунист 3

РАЗГОВОРИ НА СЕЛО

Канво земеделие, танъв селянин
Там останах две години и жаването: бях секретар^Първи-Като „вечни" оптимисти селяните се надяват, че оповесте

ните реформи ще подобрят и положението на селскостопанското 
производство. На тази тема водихме разговори в кооперацията 
„Слога" в Деспотовац

години.
работейки по 12 часа чната организация

слех кой пръв ще се включи в
половина,
дневно. Когато се върнах, цялата 
заработка вложих в селскостопан гази акция, ако не аз. С решение

то си със себе си повлякох ощески машини. Братът ми е автоме- 
ханик и заедно с него денонощноСушата обезпокои селскостопа

нските производители в Ресава, 
понеже настъпи сезонът,

може би петнадесетина селяни.водители от Ресава никак не ус
пяват да се справят. Според тях 

когато нашето общество с десетилетия 
трябва да се посее царевицата и е мащеха на селското стопанство, 
останалите пролетни култури,

обработка- След тържественото подписванеоказвахме услуги при 
та на земята. Четири години само на договора и завръщането ми на 
аз в селото имах сеялка за царе- село, значително число мои съг-

в раждани ме посрещнаха, със съ-а Сава Нешич си задава в-ьпроса: 
земята е суха. След малобройните „Кога нашето общество най-сетне 
трактори, които теглят брани по 
изораните нивя се вдигат облаци
от прах. Управлението на земеде- конкретни мерки и вече да не се 
леката кооперация „Слога" е в отнас,я към него като към чуждо 
центъра на градчето. И докато се нещо. Досега никой не е отгова- 
здрависваме с Владимир Гойко- рял за това отношение. Нека си 
вич, инженер по животновъдство, припомним и следното: по време 
ръководител на трудовата едини- на обновлението на страната сел
ца „Кооперация” и организатор и

вица, десет комбайни, така че
работехме и по 22 часа жаление И с подигравателни 

дневно. Така спечелих всичко, ко- ментари: „Нима подари имота, си, 
ето имам: купих механизация, по- Саво!?" А аз ги смъмрех: „Аз съм 
строих обори и други икономиче- го спечелил, аз го и подарих! 
ски обекти, построих и обзаведох Имота си не загубих, но нито та- 
къщата си, купих и земя”* Подо- зи акция не донесе бог знае 
бно разказва и Саво: „Синът ми кво". Воя след това добавя: „И 

12 години работиха аз се колебах дали да се сдружа- 
в Париж и от тяхната заработка вам, или не. Очаквах, че със сдру- 

машини. жаването по-сериозно ще се при-

ко-сезона
ще признае, че и селското стопан
ство е негово, да докаже това с

ка-

и снахата ми

ското стопанство само е давало.
година, когато 

сами като сираци, 
век на средна възраст с „букет" опора ни бяха доброволните тру- 
пшеница в ръцете си. Ръбовете

купих селскостопански 
Купих и четири хектара земя- А стъпи към уреждането на земята 
съвременната ферма за угояване — премахването на междите, уед- 
на телци построих с помощта на ряването на парцелите. Обаче, от 

план". Взех това нищо не стана, даже ми го
вореха: „Ти, Войо, имаш ком
байн, па е добре нивята да са ти 
по-големи, за да заработиш пове
че. Така, нито сдружаването не

един от участниците в разговора Сетне през 1948 
ни, в канцеларията му влиза чо- останахме

дови акции, минното дело и сел- средства от „зеления 
90 милиона кредит да го върна за 
десет години с лихва от 8 на сто

на нейните листа са 
а селянинът загрижено пита Гой- 
кович: „Защо? Какво да направя, 
за да я спася?”

Гойкович му отвърща: „Кон- 
тактирахме със специалисти 
селскостопанската станция в Све- 
тозарево и те нн казаха, че пше
ницата съхне поради две причи
ни: или е нивата ланн била зася-

пожълтели, ското стопанство. След това дой
де редът на тежката индустрия, 
сетне на леката и на жизненото 
равнище на работника, а селско- Още го върщам, но сега тази су-

успя като широка акция, а само 
някои хора използваха кредитите, 
а някои ще обезпечат условия за 
пенсия.”

Владимир Гойкович актуализи
ра притчата за уреждането на 
почвата: „Понастоящем повторно 
се раздвижва инициативата за ко- 
масация, а основната работа би 
трябвало да върши обществено- 
политическата общност, значп об
щината. „Агробанка" одобри оп
ределени средства, но това не е 
достатъчно и трябвало би и про
изводителите да участвуват в та
зи акция. Ще видим какво може 
да се направи."

Тъй както сред общественост-

от

та с царевица, която е поливана 
със средство против плевели, а по 
ради с\*шавата година това сред
ство не се е разложило и сега уни 

или порадищожава пшеницата, 
засуха". След това той разглежда 
внимателно „букета" и обяснява:
„По всичко личи, че в случая ста-

влага,ва дума за недоимък на
два-трипонеже коренът е само 

стантиметра и не докосва до вла
гата. Нужно е да бъде десетина 
сантиметра, за да „пийне" от вода 

в земята”.
та са актуалнн разговорите за зем 
лншния максимум, интересува ни 
защо нашите събеседници, като 
видни стокопроизводители, нямат 

ма етапа незначителна. даже нито сега позволените десет
Б разговора ни се включи и хектара обработваема площ. Два- 

Владнмнр Гоикович: „Обществото мата сеЛдни изтъкват, че зеМята 
направи опит да помогне развити- тук е много скъпа> нито един хек. 
ето па селското стопанство. Ние тар най.лошата почва не може да 
дълго време отпускахме кредити се намери за по.млако от чеТирн-
;,а ....... -ферми, но хората не се пет мшгаарда старп Д1Ш а най.
решаваха да ги вземат, понеже плодннте ниви в Ресава струват 
това бяха големи пари, а преди 20 мнли „ динара за ед1Ш
седем-осем години инфлацията не хе Обясняват, че от община 
беи,е висока. Именно Саво е до- деспотовац гол,ямо число хо Са 
бър пример, които показва каква иа абота „ чужбина> така че не 
беше въздържаността нр нронзво- знаейк„ къде вдожат ^ 
водителите: отпуснат му е кредит\еп у 1 г теното, купуват земя, което е приот 250 милиона стари динара, а гпл чина за голямата цена на почвата.
той използува само 90 милиона, « „ Л Л~ 11 у Връща се старият дезнв: земятаОчевидно е, че не е достатъчно ,, __„ г' и златото не загубват ценност,само да се обезпечат пари, още **1 ' ^ Кон са решенията за стопансл-повече с нужно да сс създадат ____.> т» т, ч- 1 вото? Владимир Гойкович в пре-стабилпц условна за производст- г г1 ден план слага възстановяване наво и дългосрочна икономическа
сигурност па производителите. А парнтета ,1а цешпе 11 ,,згражда'
това пи липсва!” 1,ето ,,а траен ко,щет' за разшьтие на селското стопанството, ко

йто би обезпечил доверие и дъл- 
готрайно стоково производство. 
Посочва фактът, че драстично иа 
малява употребата на изкуствени 
торове, намалено е почти с една 
трета по отношение ма преди ня
колко години. С тях са съгласни 
и нашите събеседници — селяни,

та, която е запазена
Селянинът приема обяснение- 

нивато и добавя, че въпросната 
лани не е поливал със средство 
против плевели. Накрая нерадуш- 
но пита: „Дали да преора пшени
цата’” Гойкович му предлага да панство имаме стари домакинства, 

още десетина дни и ако необработени пиви скъпа храма и 
* вали дъжд, взима дълги списъци в СОИ за трудоус- 

трояване по градовете".
Ако е така

получито стопанство никога не 
нужната грижа. Нс получи пн тро 
хичка. Затуй днес в селското сто-

почака 
в този срок не 
плуга. какпитаме

Е НУЖНО ОСВЕН нашите събсседиици-сслскостонан- 
ски производители станаха замо- 

домакиии? Сава Нешич при-
КАКВО ОЩЕ 
ПАРИ жни

тежава осем хектара площ, съвре
менна ферма за угояване на Iсл

еел скостопап-
Ето в такива обстоятелства за

пи в об-варихме събеседниците 
щина Деспотовац. Но те са сви
кнали с каприците на времето и 
не се оплакват от сушата, която вич е 
ги сполита вече трета година, вина 
Сава Нешич малко фаталиешчио за«~^водство 
казва: „За смъртта и за дъжда ^ с съврсмснеп 
недей се кахъри. Един ден непре Р ^ гдави едър добитък, ку- 
менно ще дойдат!” С природата трактора .всички при-
селяните се борят колкотомога- машинИ и комбайн за си
рака например Воислав Милосав съвременно обза-

ЧИЙТО лаж, • у»4
с велените нови къщи.

Пт,рви обясняла
работих в деспотовашката 

земята, но иа- 
малко. Тогава ре-

ци, всички нужни
Воислав Милосавлс-ски машини.

собственик на пет и поло- 
хектара обработваема площ, 

отглеждане па кра
на мляко, по- 

обект за пет

ПОМЕСТВАНЕ НА МЕЖДИТЕлевич от село Плажина,
Дом посетихме, казва, че лапи 
купил помпа за напояване, 
мощта на която от Ресава и 
бунар наводнява около два хекта
ра обработваема площ.

Капризите на времето дойда г 
идва

Воя: „Десет
с по- Наистина, селянинът никога не 

с имал доверие в тази своя соци
алистическа държава. За това сви- 
детелствупа и Сапа Нешич: „Вси
чки паши акции в селското сто 
панство са били кампанийни, Спо 
ммям си за акцията около сдру-

от години
и обработвахмина

шшс'* със 1 съпругата си да замина 
Хс ми платиха път- 
от Виена, а аз поех 
да работя там дпе

в Австралия, 
питс разноски
задължението

и си заминат. След сушата 
Дъждът. Но с капризите
живата селскостопанските ирояз-

на дър- (На 4-та стр.)



4 Комунист

Книга, ноято е написалПРОМОЦИЯ

ЖИВОТЪТ
то минава — ни в Югославия), 
както по отношение методите па 
учредяване па политическите и 
обществените насоки, така и по 
отношение на въпроса за отговор 
ността за досегашните и настоя
щите пропуски и грешки. На вси
чко това даваше печат Слободан 
Милошевич. Затова неговата кни
га доживяваме, заключи Илич. 
„Тя е картина на нашата борба с 
целокупната криза и пътепоказа-

Това свое твърдение д-р Иличф В организация нп Марксичсскня център при ОК на СКС 
в Ниш тези дни беше извършена промоцня на книгата но Слобо- илюстрира с два примера: първият 

„Години на развръзки”. За книгата говориха Лю- е посещението па Слободан Мило-
Прсдседатсл- шевич па Косово и дванадесегча-

дан Милошевнч
бнша Игич, изпълняващ длъжността председател па 
ството на СР Сърбия и д-р Душан Илич, член но Председателство- совия разговор с угнетените сър- 
то на ЦК на СК в Сърбия би и черногорци в Дома на кул

турата в Косово поле и втори — 
се върху договорната икономика Осмото заседание па Централния 
и върху консеизуса, което ни от
веде в беда и нищета.

Говорейки за части па книга
та, относящп се до борбата за про

Изтъквайки в началото на из
ложението сн, че книгата на Сло
бодан Мнлошевнч стана крупно 
събитие в нашня политически жк 
вот, защото я „написа животът” 
Любиша Игич подчерта, че в 
„ръкописа" на Слободан Мнлоше- 
вич личи „ръкописа” на труде- 
щня се човек на нашето време. 
Ако бихме искали просто и ясно

комитет на Съюза на комунисти
те в Сърбия.

Говорейки за Осмото 
пие па ЦК па
ход п становища, д-р Илич под
черта, че тя представяната и на- 

мнн, за становищата на Милоше- чшю ма промеми „с само „ Сър- 
вич за довчерашна Сърбия, коя-

заседа- 
за нейнияСКС,

мяна па конституционното поло
жение па СР Сърбия, Игич напо-

тел към единствено заможния 
изход — в единна СФР Югосла- 

нашата родина" — под-ш/я 
черта Илич.

Уводните доклади подтикнаха
бия, по п в Югославия. „Борба-

то беше единственият коптровер- 
зен правов феномен" и неговото

та за единство, водена па това за
седание, зада предадем същината на съдър

жанието на книгата, бихме могли
към съдържателни и 
разисквания, в които 
чертано, че книгата на Слободан 
Милошевич идва в правия час, за
щото говори не само за нашето 
време, но преди всичко за време-

интересни 
беше под-

решимост и отговор
застъпване окончателно да се ма
хне хнпотеката от сръбскпя на-

пост в осъществяването на прие
тата политика изобщо, а отделно 

род като хегемонистически и унп- ПъВ пръ3ка с Косово, сс водеше 
тарпстически. Това е историческа 

Милошевич

да кажем, че „Години на развръз
ка" е книга, отразяваща движени
ето за социалистическа република 
Сърбия, нейната самобитност и за

пряко, демократически на полити 
ческата сцена ... След Осмото за
седание не остана нищо какго 

Т°й отхвърля стремежа интереси- по-раио в Сърбия (а както време- 
те и идеологията на сръбската 
буржоазия Да се подхвърлят на 
сръбския народ, защото сръбска
та буржоазия не е била ни по-до
бра, ни по-лоша от другите, с 
които се е споразумявала за смет-

неистина. напомня,
че фактите говорят обратното.Югославия, за стопанската рефо

рма и за разрешаване на косов- 
ските проблеми. Това е и главна
та причина защо народът и кла
сата веднага я разбраха, защото 
беше неизбежно да се прекъсне 
дългогодишното вербално, волун- 
таристическо и почти неразбирае
мо тълкуване на живота. Онова, 
което трудещите се маси чувству 
ваха като проблем и натиск, ка
то неясна перспектива — това в 
Съюза на комунистите в Сърбия 
е ясно и дълбоко разбрано. Това 
нещо Милошевич с яснота, която

то, което е пред нас.
В. Филиповнч

КАЗАХА

Пресичане
ОСТРИЯТ и безкомпромисен конфликт с контрареволю- 

цията е по-приемлив за обществото, от дълогодишното при
криване и компромисно държание. Откритият конфликт от
крива възможност сепаратистките сили окончателно да се раз
обличат и съломят и да се прекъсне задкулисната и подмолна 
сепаратистка политика, която — за жал — най-често бе воде
на в легалните органи в Покрайнината и която доведе до 
изселване от Косово на десетки хиляди сърби и черногорци.

С победата на прогресивните сили и в самото Косово, да
ването на съгласие на Конституцията на СР Сърбия и с про
възгласяването й, настана паника в редовете на албанските 
сепаратисти. Решителното реагиране на Председателството на 
СФРЮ доведе до пресичане на тггхата контрареволюция, която 
с години тлееше и която предизвика големи негативни после
дици.

ка на своите народи.
Подчертавайки мисълта наМн- 

лошевич, че всички национализ- 
ми, подразбирайки в. това число 
и сръбския, са опасни за единст
вото на Югославия, Игич каза че 
„Милошевич не е съгласен, че 
борбата на сръбския и черногор
ския народ в Косово, от преслед
ване от сепаратистите само зарад 
така нареченото „равновесие на 
национализмите", да се квалифи
цира като изманипулираност на 
сръбския и черногорския народ".

В своето представяне на кни
гата на Милошевич д-р Душаи 
Илич отделно се спря върху про
мените в партийния живот, за 
които се застъпва Милошевич, 
преди всичко за отговорността за 
(не)изпълненото, за осъществява- . 
не на водещата роля на авангард 
в решаващата борба за класовите

мотивира е, изразил в своите из
казвания, строейки по този на
чин политическия курс на СК в 
Сърбия.

След това Игич говори за оп
ределенията на Милошевич за ре
формата и подчерта: „Ако нашия 
трудещ се човек нещо от все сър
це приема като свое, това е не- 
примиряване със съществуващо
то положение. Поради това и кни 
гата на Милошевич и преодолява 
нето на стату кво, книгата не се 
примирява със съществуващите 
проблеми.

Слободан Милошевич не е про
изнесял само речи ,но винаги се 
е стремял да устои на думата си. 
В изказванията си той изхожда

Д-р Борисав Йович

Какво земеделие, такъв селянин
(От 3-та стр.)

напомняйки, че паритетите на це- ннте и започнатите реформи ще 
„Промените, за които се застъ- инте трябва да обхванат изкуст- поправят и положението в сел- 

пваше и се бори Милошевич, „не вените торове, защитните средст- скостопанското производство, та- 
е могло да станат", каза Илич, „в ва, механизацията, резервните ча- ка че някои и от фабриките, ко-

тимисти. Надяват се, че предвест-
интереси.

от факта, че се намираме в дъл
бока криза, а изходът от нея т°й 
вижда в реформата на стопанска
та и политическата система и в 
реформата на Съюза на комуиис 
тите. Именно, той е един от пър- 

които наблягаха тези три

зелената сти и всичко останало, което се ито тичат на релацията село-град,
или които живуркат по градове-

името на народа „зад 
маса", на закрити заседания, чрез ползува в селското стопанство. И
преговори и логаждане на отчуж- те напомнят за актуалния въпрос те, ще се завърнат по земята и
дените центрове на сила — в не- за наследството, школуването. Са- ще открият нов шанс за развитие
формални групи, но само с наро- ва е на мнение, че със задължи- на селото. Селото не е както ня-
да, при най-широка демократич- телиото осемгодишно школуване, кога. Модернизирало се и напред
на атмосфера, в най-тесен контакт от селото изкараха и онези, кои- нало в жизнения стандарт, но то

то нямаха дарба за учене, нито ва не помогна много за развитие
стопанство. Трябва 

богатство

вите,
реформи да се решават като една 
— като обществена реформа, ко-

тема
на ръководството и народа.

Към тази насока на ръковод- воля да се школуват. Просто ка- на селското 
ството на СР Сърбия, несъмнено, заио, младите организирано тлас- да сторим това наше

Слободан кахме по градовете и на списъци- на дава плодове. Земята наистина 
си и аргу- те в СОИ за трудоустрояване.

Селскостопанските производи- да. 
тели, обаче, в естеството са си оп-

ето (вероятно) ще бъде и 
на предстоящия конгрес на СЮК- 
Под реформи той подразбира на- 

тромавостта и лентяй-
съдбовен принос даде 
Милошевич с ясните 
ментирани определения и инициа
тиви за акция".

е злато, само тогава когато раж-
Разговора води: 

Миодраг Стоилкович
пускане на 
ството в нашата стопанска и по- 

основаващалитическа система,
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_ босилеградска ОБЩИНЛ ВСЕ ОЩ^НЕ^СЕ про 
ИЗВЕЖДАТ СУРОВИНИ ЗА ЦЕХА 3 
ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

ВПРОЛЕТНАТА СЕИТБА И СЪСТОЯНИЕТО НА ПОСЕВИТЕВ БАБУШНИШКА 
ОБЩИНА

Дъждовете благоприятствуват Изпусната е н тазн голина
Разговорите между представители йа „ЗдР и 

от Лесковац и Босилеградска община, които досега бя 
ха безплодни не са прекъснати, но «е обещават пе н 

„ма конкретен договор. Наи-голямата ^ 
оборотно-търговската и услужна ТО -Боси^ 

в състояние да се справи и със собс

ф ЕЧЕМИКЪТ И ОВЕСЪТ СА ЗАСЕТИ, А ЦАРЕ 
ВИЦАТА — САМО НА 10 НА СТО ОТ ЗАПЛАНУВАНИ 
ТЕ ПЛОЩИ * ДЪЛГОТРАЙНАТА СУША ЗЛЕ СЕ ОТ 
РАЗЯВА ВЪРХУ ЕСЕННИЦИТЕ И ПРЕЧИ НА СРОЧ 
НОТО ЗАСЯВАНЕ НА ЦАРЕВИЦАТА

Но не само времето не 
благоприятствува за про 
летната сеитба. Високата 
цена на изкуствените то 
рове, все повече остаря
ващото население на село 
и липсата на работна ръ
ка също зле влияят вър
ху селскостопанското про 
нзводство.

Вукадин Тодорович ин
ак потвърди, че са обез
печени достатъчни коли 
чества разни семена, има 
гориво и мазива, резерв
ни части, механизация-

Колко обаче в община
та ще се изпълни тази ва 
жна селскостопанска за
дача зависи от редица об
стоятелства, а особено за 
труднение създадоха ми
налогодишните юнски на 
воднения, които нанесоха 
огромни щети на селско
то стопанство и чиито по 
следици остро се чувству
ват и сега.

Последните обилни дъ 
ждове обаче в последния 
момент значително подоб 
риха състоянието на по
севите и първите слънче
ви дни усилено ще се из 
ползват за засяване на ца 
ревииата.

скоро ще 
рачка е
рад”, която не е 
вените си проблеми.засети 23 000 декара и до 

сега този план е изпъл
нен само с 10 на сто, въ
преки че в момента е оп
тималният срок за засява 
не на тази култура.

Както ни осведоми В У 
КАДИИ ТОДОРОВИЧ, аг 
роном при Общинската 
скупщина, трудно е да се 
прогнозира в момента, по 
неже житата са късно за 
сети и през зимата дос
та измръзнали (особено 
по-късно засетите), а про 
летната суша доведе до 
зажълтявапе, дори и изсу 
шаване на първите листя-

Досега фуражни треви 
са засети на 30 на сто от 
заплануваните 8400 дека
ра. Семена обаче има до 
статъчно. Само чрез ,,Еро 
зня” от Ниш като солида 

за засегнати- 
м.г.

Неблагоприятните кли 
матпчески условия още 
през есента на миналата 
година (суша, а сетне под 
ранил сняг, след което от 
ново настъпи сушен пери
од) твърде зле се отразя
ват върху изпълнението 
на плана за есенната и пр 
олетната сеитба. През 
есента не всички заплану 
вани площи можаха да се 
засеят с пшеница, така че 
тези площи трябва през 
пролетта да се засеят с 
други култури. Сушата 
обаче и тазн пролет пре 
чи на срочното изпълне
ние на тази важна селс
костопанска задача.

Все пак досега ечеми
кът е засет (запланувани 
са били общо 560 декара), 
както и овесът на площ 
16 180 декара. Счита се 
обаче, че с тези две кул 
турн са засети по-големи 
площи, останали през есе 
нта незасети с пшеница. 
Инак според плана с ца
ревица трябва да бъдат

компе- 
й пое ТО „Боси-

не съществува, аПрез настоящата годи
на в цеха за сушене на 
овощия, зеленчуци и гор
ски плодове в Босилеград 
е запланувано да се полу 
чат 310 тона сухи 
лия- От тази продукция 
около 60 на сто ще се на
мери на чуждестранните 
пазари, главно на конвер
тируемите. Очаква се най- 
много да се изсушат кро
мид, моркови, и прази лук, 
зеле, ябълки, круши. Тря
бва да се подчертае, че 
сега. е запланувано (за 
пръв път) да се сушат и 
горски растения, главно 
гъби и шипки.

В производствената про 
грама обаче и сега е за
планувано суровините да 
се обезпечават в други

тенциите 
леград”) да произвежда 
суровините като организи 
ра производството и в ин-

сектор. Еднаизде- дивидуалния
от предпоставките бе, че 
може да се формира отде

коятолна организация, 
изключително да се грижи 
за производство на суро- 

Имаше предложе-вини.
ния „Здравйе” да си орга- 

производството.низира
Без оглед кой вариант да 
се вземе Общинската ску
пщина и компетентните й 
органи бяха поели 

• чата да обезпечат площи 
за производство. През по
следно време е раздвиже- 

АИК

зада-

на инициатива чрез
,,Лесковац” суровините да 

ТО „Босиле-рна помощ 
те от наводненията

произвеждаместа. По-точно казано, и 
през тази година доходът град . 
на цеха, който досега на-заселища е дадено семе 

3200 дка за частни и
500 дка. обществе-

за Без претенция да се за- 
реализирането

истина успешно стопанис
ва, ще бъде обременен с 
увеличени разходи. Ведно 
с това без доход ще оста
нат селскостопанските про 
изводптели в общината.

Разговорите за производ 
суровини в общи-

около
ни площи. Това семе е ре 
гресирано с 85 на сто.

труднява 
на последната инициатива 
успешността й е под въп
рос. При сегашната орга
низираност и оспособе- 
ност босилеградската ор
ганизация не е в състоя
ние да изпълни тази зада
ча. Още повече ако се 
има предвид, че тя не е

Ст. Н.

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛКРАТКА СРЕЩА С НАГРАДЕН

ДВЕ НАГРАДИ ЗА ТРУДОЛЮБИЕ ство па 
пата между представите- 

„Здравйе" от Лес-
Иза мене но и за всички ос 

таиали от Одородци и Гу 
леновци е фактът, че до 
нашите села няма път. Ср

Сред участниците в съ- 
високи 

селското сто-
® ли на

I кован, в чичто рамки сто
панисва цехът, представн-

Боснлеградска об- да храна и за
та си овцеферма, а я обез

шревнованието за 
добиви в 
панство един от най-мла- 

1952 гол.

*’ ' в състояние да произвеж- 
собствена-I тели на 

щипа, южпоморавскн ре
гион,
та и услужна ТО „Босиле
град”, конто се водят ве- 

години

даамота с ние в полето 
нямаме път до Смиловци. 
Мнозина ог града сигур
но би сс върна 'Ш да обра

дите роден през 
а и
Височки Одоровци, който

НОВКО ИВАНОВ от частнияоборотно-търговска отпечава
сектор в общината и от 
други среди. Това обаче 
не значи, че с

Ц-У
спечели първо място в 
производство на пшеница 
и второ в производство 
на агнешко месо.

Макър че Понишавис мо 
жс да се счита за по-пло 
доролно понеже се нами
ра в долината на река 
Нишава, по-ниско е, 
пак Новко е успял Да 
победи състезателите от 
крайградските села. На 
какво се дължи точи ус 
пех, питаме Новко по вре 
ме на приема, устроен в 
чест на победителите в съ 
ревнованието в клуба 
самодейните?

— На упорита работа, 
правилен подбор на сорт- 
но семе и прилагане 
всички агротехнически 
рки.

— Като сравнително мл 
ад селскостопански про 
изволител какво ви е най- 
трудно в селскостопанска 
та работа?

— Най-трудно не само

ботват своите ниви ако сс' 
направи път. То това сигу 

не е от съществено
щ по-голямаНСОчс пет-шест

още продължават. Досега организираност и приспо- 
пмаше различни предло- собяване задачата не 

Предлагаше се, же да се реализира.
рно
значение за производство

МО

жепия- 
например, ООСТ „Напре
дък” (сега тази организа
ция след реорганизацията

наспшеница но пана
От лру- 

искустиепата
много ни пречи. и без-Продължителните 

плодни разговори налагат 
да се дадат отговори поне 
па два въпроса: дали на
истина сериозно сс търсе
ше конкретен път за про
изводство на суровини в 

час-

га страна 
тор и услугите са прека- 

скъпи, а пашите про 
ефтипи. Агне- 

сега са сф-

псс
СЕИТБАПРОЛЕТНАТАлено

изведения 
тата например 
тини и това сигурно е при

Царевицата ще се засее навреме
42, 206/2 и т.п. конто доб 
рс виреят » този край.

Обезпечени са и доста
тъчни количества нзкуст-

дой-Поеледиият Д1.ЖД 
де като поръчан за проле 

сеитба. В Димитров
чина мнозина да намалят общината и защо 

тните селскостопански 
производители не ее орга
низират и не им се даде 
възможност да си създа- 
ват доход? Още повече ако 
се има предвид, че труд
но може да се повярва, 
че „Здравйе” има по-голя- 

обезпечава 
извън общн-

стадата си.
— Взимаш ниви и 

наем. Как стигнеш да 
обработиш и да 
стадото?

— Освен мене п работа

тиата
градска община с нзвър- 

нодготовка за съща 
та. Както пи уведоми Йо 

Владимиров, дирск- 
„Коопсрапт” за сс 

е обс

под
гипа пени торове.шепагледаш Дъждат, който преваля, 

възможност даще даде 
се извърши и подхранвана п

тор па
итба па царевицата 
зпечеио 5 топа царевица 
за семе, а ще бъдат наба 
неми още 2 топа.

Както ни уведоми Бла

та ми помагат съпругата, 
баща ми и майка ми. Еди 
пият син работи в кожа- 
рата ( сега с войник), а 
втория с л осми клас в 
Смилрвци. И той помага.

и псоб

па контопс па есенниците, 
поради продължителния 
засух бяха пожълтели и 
западнали в критично 
ложсиис. 
дъжд, сигурно щс сс въз 
върнат.

МС

ма сметка да 
суровинитепо

От хубаппя пата.
днмиров, частните произ
водители що засяват пре 
димно хибрид 444,

А имам и трактор 
ходимитс машини с него.

А. Т.
В. Б.М. А.сетне
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ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА НА СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

ЗА КАКВО Ш 
__ПИШЕШЕ ,
ьтяггепч?* Още едно „последно" предупре

ждение на „Електродистрнбуция"
По повод 40-годпшнината на печата на бъл

гарската народност в Югославия и '30-годншнн- 
ната на вестник „Братство", редакцията на п-к 

. „Братство” в рубриката КАКВО ПИШЕШЕ БРАТ
СТВО ще вн предава материали за отделни съби
тия и случки, помествани в първите броеве на 
вестника.

електрификацията с конк 
рсгли срокове за дадени 
места, за да могат местни 
те общности навреме да 
се подготвят за акцията. 
От всички субекти на еле 
ктрификацията, преди вси 
чко от „Електродистрибу 
ция” се очаква да изостр 
ят максимално отговорно 
стта си за успеха на ак- 

К. Г.

Членовете на ОК па ССТН оцениха, че електрораз 
предслителното предприятие трябва да направи опера 
тивен план на електрификацията с конкретни срокове 
за дадени места, за да могат местните общности навре 
ме да се подготвят за акцията

През последните две— 
три години в Сурдулишка 
община бяха утвърдени 
няколко срока за окопча 
тел но завъри «аванс на 
електрификацията. Ма к- 
ар че беше нредунрежда 
вана и остро критикува
на па много събрания по 
селата п на заседания на 
пол«иическ««те форум «I,
„Електродистрнбуция" не 
спази пито един от тези

дистрибуция" и местните 
общности. За целта с не 
обходимо — оцениха чле
новете на ОК на ССТН — 
електроразпределително

то предприятие да напра
ни оперативен план на

ПЕЧАТЪТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА

През последните години в нашата страна из
лизат 22 вестника на националните малцинства, 
от които 2 вестника излизат всекидневно. Всич
ките вестници излизат в тираж от почти 11 мили
она екземпляра. На кои езици излизат тези вест 
ницн? По един вестник се печата на български, 
чешки, словашки, италиански, румънски и русин- 
ски езици, а по три вестника излизат на немски, 
по четири на шиптарскн и по девет на унгарски 
език.

пията.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯТА НА 
БОСИЛЕГРАД И РАЙЧИЛОВЦИ

Приключва прокарването 

на; подземната мрежа
Покрай вестниците излизат и списания па 

националните малцинства в годишен тираж от 
милион екземпляра.

срокове. Най-новият „по 
следен” срок е — до края 
на 1’одината, но вече пър 
витс пролетни месеци по
казаха, чс тази акция пак 
не върви според плана. 
Затова се наложи да бъ
де отправено още едно 
„последно”

250 000 КМ БЕЗ ПОПРАВКА Монтирането на автоматичната телефонна центра 
ла приключи. В заключителен етап е и прокарването 
на мрежата. След десетина дни ще започне инсталация 
на телефонните апарати

Акцията по разширява 
не и реконструкция на 
телефонната мрежа в Бо
силеград и Райчиловци 
продължава. „Телефонмон 
таж” от Скопйе, която пое 
тази акц««я в Босилеград, 
пршелючва прокарването 
на подземната телефонна 
мрежа.

Ръководителят на тру
довата единица на ПТТ 
в Босилеград, БОРИС НИ 
КОДОВ ни уведоми, че 
за десетина дни „Телефон 
—монтаж” от Скопйе ще 
завърши подземната мре 
жа. След това техничес- 
ката служба на ПТТ от 
Враня ще започне инста-

Босилеградският шофьор Стево Атанасов Ди
митров е изминал с джип 250 000 км без по-сери
озна поправка на колата. През време на пътува- 
ннята не е имал никакво злополучие.

Същият шофьор е научил 50 души да карат

лиране на телефонните 
апарати в домакинствата.

На въпроса ни кога гра 
жданите могат да очак
ват телефонни номера, 
Николов добави: — 
всичко бъде в ред, т.е. 
ако активността се отви-

предупрежде
ние по адрес на електро-
разпределител 1 юто 
приятие. Отправиха 
новете на Общинската кои 
ферсиция ла Социалисти 
ческия съюз, които тези 
дни обсъдиха хода 
електрификацията.

В заключенията на ОК 
на ССТН по този

пред- 
го чле

кола.

ГДЕ ИМА БЕНЗИН?
Движението на пътнически автомобили и ка

миони пред Димитровград от ден на ден се уве
личава. Това особено се отнася за чуждестранни
те превозни средства. Често чужденецът се спи
ра и се разпитва къде може да намери бензин. 
В тия случаи стават смешни недоразумения. Би 
трябвало на лични места в града да се поставят 
ясно забележими табелки, които да покажат на 
чужденците къде могат да намерят бензин, пък 
и други услуги, които са нужни на пътниците. 
Табелката, която сега съществува в града, едвам 
забележима, не може да отговори на предназна
чението си.

Ако

па ва според утвърдения те 
мп, а лично аз не се съм
нявам в това, акцията тр 
ябва да приключи към 
края на юни тази година.

Николов подкрепя 
твърдението си с факта, 
че тези дни приключи мо 
нтирането на новата ав
томатична телефонна цен 
трала, за която средства 
обезпечиха колективът на 
ПТТ от Враня и Републи
канският фонд за разви
тие на икономически нера 
звнтите общини. Работа
та успешно привършиха 
специалисти за тази дей
ност на „Искра” от Кран 
— СР Словения.

Акцията за реконструк
ция и разширяване на те
лефонната мрежа в Боси 
леград и село Райчилов
ци започна през средата 
на миналата година. Сре 
дствата са обезпечени от 
сдружения труд, ПТТ и 
гражданите.

Всяко заинтересовано 
лице е заплатило по 
660 000 динара, а органи 
зациите на сдружения тр 
уд за един телефонен но
мер са заплатили по 2 
милиона динара В евиден- 
цията на единицата са 
записани имената на 
души.
които искат,

въпрос 
между другото се подче 
ртава, че акцията по еле
ктрификация трябва да 
се води много по-ннтензн
вно и далеч по-ор1'аш1зи- 
рано. Налага сс да бъде 
постигната много по-ви
сока съгласуваност па 
действията на „Електро-

Статийките са поместнени в „Братство” бр. 
7 от 16 септември 1959 година.

р' >ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА

„СТРОШЕНА ЧЕШМА
Е — СТРОШЕНА 4*

През далечната 1886 го 
дина строителите на пър 

мястото 
„Строшена

това е невъзможно.тък,
Боклукът, калта и водата, 
която поради това не мо
же да оттича, са затисна-

■цЧ ' '

вата чешма на 
на днешната 
чешма”, едва ли се пред
полагали, че след сто

ли дулата на чешмата. 
Преди няколко години то 
гавашна „Услуга" „се за 
хвана" да уреди чешмите 
и мястото около тях. Бя 
ха отпуснати по това вре 
ме доста средства, 
ше замислено да се 

пространството 
около чешмите, да не 

се позволи те да слу
жат като водопой за до
битък. Освен поставения 
кабел под земята и мал- 

камъни

и
три години чешмата ще 
се намира в такова жал-

.*• г, I

-МШШ ШШ7-, -
ко състояние.

Разбира се, 
ната каменна чешма с че
тири дула на четири стра 

отдавна е бутната и 
на нейно място е поставе 

уж по-съвреме

А а за шириита около н 
да не говорим. Тук са на 
трупани тръбите за кана
лизацията, дърва, сч

упени камини... 
кво ли още не. 
копаеха за канализация

та около чешмата е иеуре 
депо. По едно време до 
ри беше забранено вода
та да се ползува за пиене, 
понеже каптажът бе за 
мърсен от многобройни 
те сенкрупи, намиращи 
се около него. Сигурно е, 
че положението сега не 
е много по-доб1зо, защето 
каптажът се намира в са- 

пок-

първобит-
Бе-

осветлини. и ка- 
Когато 360на нова, 

на, по-практична. Едва ли, 
защото от трите сега съ
ществуващи чешми само 

може да се дой-

Разбира се, ония. 
могат да се 

акцията, оба-

първатата, намерена е 
каменна чешма. Нима не

включат в 
че не с досегашната сума.

същата
може да се възобнбви сга 
рата чешма и уреди шири 
нта?

ко подредените 
около, нищо повече не е

до една 
де. До останалите две, ед 
на от които е направена 

1945 година, от кал 
измет на доби-

Естествено сега 
ще бъде далеч по-голяма.

М. Я.Дори много м% канал, минаващ 
рай чешмата.

направено, 
повече след

А. Т.през 
боклук и

това място-
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113 ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА Писмо до пилоте
Трудови анции Гледайки как самолетите високо-се издигат, 

заобичах сините височини. - Мечтаех един ден да 
сс кача на самолет и да полетя. Колко ли хуба 
во е да си пилот?

Другарю пилот, има ли 
небесните простори? Ти, който 

палаво братче на

е МЛАДИТЕ ОТ БАБУШНИЦА ОТ НАЧАЛОТО НА 
дПРИЛ ОРГАНИЗИРАХА НЯКОЛКО ТРУДОВИ АК
ЦИИ # ПОДГОТОВКА НА ОБЩИНСКА КОНФЕРЕН 
цИЯ НА ССМ • ЩЕ БЪДЕ ЛИ СЪЗДАДЕНА ОБЩА 
бригада?

Също така на конферен
цията ще бъде разгледан 
едногодишния отчет за 
работа и ще се приеме 
ориентационна програма 
за работа за една година. 
ОБЩА БРИГАДА?

Представители на Пред 
седателствата от Пиротс- 
ка, Белопаланашка и Ба- 
бабушиишка общини вече 
няколко пъти са коитак- 
тирали по въпроса за съз
даваме на обща младеж
ка трудова бригада, коя 
то да участвува на една

нещо по-хубаво
си оставил майка, 

земята, а си се

от

малка сестра 
издигнал до звездите ...

отказал от всичко само 
звездите! , . ;Ти, който си се

От 1 април — Деня на 
доброволен 

в течение на две се

души — бригадири, извид 
ници, младежи и девойки 
отново бяха на залесител 
на акция.

Инак според плана на 
Горанската организация 
в обществения сектор та 
зи пролет трябва да бъ
дат залесени 500 декара 
площи и в Председателст 
вото на ОК на ССМ израз 
яват готовност да участву 
ват в тазпролетни залеси
телни акции.
ПОДГОТОВКА НА ОБЩИ 
ИСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Председателството на 
ОК на ССМ в момента се 
риозно подготвя предсто 
ящата Общинска конфере 
ниня на Съюза на социа
листическата младеж в 
Бабушнишка община. На 
дневен ред на 
цията ще се разгледа Ста 
тутарно решение на ССМ 
в Сърбия със съответните 
изменения и допълнения-

да отидеш сред 
Ти, пилоте, сигурно всеки

животи на земята, 
небе.

и само миг си готов дамладежкия
да -труд,

дмици Председателството 
на ОК на ССМ в Бабуш- 
ница

нашитесе бориш за

Н.бГГ.°. 2?Г0-« - Д«. » «-
безчет честитки и пожела-о"ргаанзира някол

ко трудови акции. Всъгц 
ност още на 25 и 26 април 
т.г. над 100 бригадири, сре

Затова ти изпращам 
пия за щастливи полети.

Чичинович, VII класГордана
„Георги Димитров”, Босилеград

дношколци и ученици от 
горните класове на основ 
ното училище излязоха на 
залесителна 
лността на 
На самня ден на доброво 
лния
1 април, петдесетина 
дежи и девойки работиха 
по уреждане на фабрични

ДЕЙНОСТТА НА ПЪРВИЧНАТА МЛАДЕЖКА 
ОСМОКЛАСНОТО УЧИЛИЩЕот младежките трудови ак ИЗ 

ции. Първоначалните ра ОРГАНИЗАЦИЯ В 
зговорп са успешни: пое ГОРНА ЛЮБАТА 
тнгпато е общо съгласие 
такава бригада да се съз 
даде.

Целта на такъв договор 
е преди всичко създава
не на възможност за по- 
блнзко опознаване на мла 
дите от тези три общини, 
както и създаване на ед
на качествена бригада.

В
акция в око 
Бабушннца.

Всестранна активностмладежки труд — 
мла

ючва в провеждане на учи 
лищния режим, 
ние на успеха и поведени 
ето на учениците. В това 
отношение с нашия личен 
пример влияем и на ос
таналите ученици, 
то все още са пионери.
На отделни наши заседа
ния вършим анализ на 
успеха, указваме на сла
бите и недисциплинирани 
ученици. Всичко това да 
ва положителни резултати. 
Покрай това ние младе
жите, с това н младежка
та ни организация разд
вижваме и провеждаме и 
различни видове хуман
ни акции, събираме до 
броволнн дарения за раз 
лични видове природни бе 
дствня.

Подпомагаме на стари и 
изнемощели лица тук в 
селото и пр.

Освен това според ду
мите на Глигорова, пър
вичната младежка орга
низация в горнолюбатско 
то училище активно съде 
йствува с младежта от ме 
стната общност в провеж 
дането на венчкн видове 

физкултурен пре- културно-забавни актнв- 
глед, но е възможно в иости< Организират взаи 
програмата да бъдат вие- мни състезателни срещи 
сени още някои новини. с учениците от Долна Лю 
Тъй като до започването ^ата> аКтивно участвуват 
па срещите остава само ц поддържане на хигиена- 
щс едни месец, може 
се каже, чс подготовката 
с в закъснение.

посеще 
местната об-

Неотдавна при подобрението ни на 
щност в Горна Любата 

община,
те дворове, учениците — 
в училищния двор, а мла Босилеградска 

между другото 
вахме се и за работата и

дежта от трудовата едини 
„Вътрешна автогума” 

— „Тигър" заедно с бри
гадирите уредиха фабрп 
чния двор на тази трудо 
ва организация. На 5

около 60

интересу
иа конферен която достойно ще пред

стави младежта от Горно 
Понишавие.

кои-дейиостта иа първичната 
младежка 

при осмокласното учили
ще. Ето какво ни каза пр 
сдседателката на тази мл

организация
Разговорите ооаче все 

приключили» 
трябва да се уто

редица неща (броя адежка организация.
1 СУЗАНА ГЛИГОРОВА.

ап-
още ис са 
понежерил група от
чнят
иа бригадирите от всякаНОВИНИ ОТ СУРДУЛИЦА

— Главната ни активност 
облаобщина, структурата 

бригадирите и пр.), 
то ще рече, че предстоят 
още договорни срещи.

Ст. Н.

на
се състои в няколко

Преди всичко Пър-
кос-Планинци победител сти.

вичната ни 
ганнзация активно се вк.ч

младежка ор

а миналогодишниятВ тазгодишните „Сре
щи на селата" участвува 
ха девет села 
ци, Биновце, Дугойница, 
Сувойница, Масурица, До 
лно Романовци, Чуркови- 
ца, Киевац и Мачкатица. 
Състезанието се развива
ше по системата — разви
тие на комунално-битово
то изграждане, културно- 
забавна активност и вик
торина — съревнование 
ло история за Косовската 
битка, употребата на 
тициди и защита на расте 
нията.

Победител е село Алаки

нци,
победител — село Чурко- 
вица се класира на второ 
място, Дугойница на тре-

ПРЕД „МАЙСКИТЕ СРЕЩИ ’89” В ДИМИТРОВ 
ГРАД »Алакин-

ПОДГОТОВКАТА—В ЗАКЪСНЕНИЕто и т.н.
Алакинци получи 

тси ТВ — апарат. На вто-
цво-

юбнлсйпн представлява Прпзрен, а 
„Майски срещи '89” в Дп- от Войводина сс

да участвуват ”
Кунура.

На последното

Двадесетите,рокласнираното и трето- 
класирано село — 
фон, относно радиоапарат.

тази

очаква 
Гложанн икассто- митровград са па прага, а 

програмата още по с нз- 
ЗассгаОрганизатори 

хубава манифестация са 
Общинската конференц
ия на Съюза на социалис 

младеж, само

на заседа-изцяло.готвена
иа Комитета за орга- 

,,Майските
единствено е известно то- 

тазгоди шиите
ние
иизираие па 
срещи" беше съобщено,

пава, че 
срещи ще участвуват 200

тичсската 
управителната 

за култура и Народният дни: на 
университет в Сурдулица. Също

знае,

пес че юбилейните срещи ще 
имат и

участници и ще траят три 
26, 27 и 28 май. 

положително

общност

сс
чс в тях ще участву- 

Димитрбвград, Алекса 
идровац — Жупски, град- 

Димптров 
Неготипо па Вар*

„Горичко ЖСурдулнчани на вит

побратим на
датрудови акции. До 

три пъти са спечели- 
Планета ма трудовите 

акции, най-високото приз- 
както и редица др 

отличия- Според думи 
Любиша Стаиойко- 

на Общ

та и уреждането на центъ 
ра на селото и околната 
среда. В тазгодишния пл
ан и програма за работа , 
набелязали и двудневна 
трудова акция- Дейно ра 
ботят н върху идейно из
граждане на своите чле
нове. В това отношение, 
както подчерта Глнгоро- 
1111 търсят НОМОщ от СВОИ 
те преподаватели н засега 
имат голяма подкрепа в 
това отношение.

съюзни 
сега

град иМладежката трудова 
бригада „Пера Мачкаго- 
вац” в Сурдулица и 
година ще се придружи 
към младите от 
страна в разхубавяването 
иа родината. Сурдулича- 
ии ще участвуват на мла 
Дежката трудова акция 
„Горичко '89" в Мурска 
Собота, където ще работ
ят върху защитата на го 
Рито и селскостопански ра 
боти.

Инак това е 15 участие 
на „Пера Мачкатовац" иа

дар- А. Т.Косово най-вероятно щслитази

напие, 
уги 
то па

цялата

пич, председател 
ниската 
Съюза

конференция 
насоциалис гичес-

па

младеж в Сурдулица,ката
младите бригадири и гази 
година ще се борят да

някое високо привоюват
знание. М. Я-

с. м.
СТГАНИЦА »
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Културен преглед от 

Димитровград
СТО И ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ В ДИМИТРОВГРАД

ОТ КАЛЕМ ДО 

КОМПЮТОРИ
Гостуване в Неготино

то дружество „Георги Ди 
мигров" се представила 
пред публиката и в една 
от най-големите местни 
общности в тази община 
— Долни Дисан, с програ 
ма от песни и танци. Ка 
кто и досегашните сре
ши, така и тази мина 
в духа на приятелството 
между двете дружества, ко 
сто трае вече три години. 
Гостуването на самодей
ците от Неготино ще вър

Продължавайки сътру
дничеството с културно- 
художественото дружесг 
во „Гоце Делчев" от Маке 
донския град Неготино на 
Вардар, димитровградски 
те самодейци посетиха то 
па градче на 7, 8 и 9 ап
рил тази година. В рамки 
те па посещението члено
вете на самодсйпия теа
тър „Христо Ботев" се 
представиха с пиесата 
„Клаустрофобичиа коме
дия" от Душал Коваче- 
вич, която публиката 
прие добре. Членовете' па 
културио-художествело-

На 22 април тази годи
на димитровградското ос
новно училище „Моша 
Пия де" ще ознаменува 
120 години от съществу
ването си. По този случай 
ще се състои тържестве
на академия в голямата 
зала на Центъра за култу
ра и специално подготве
на програма.

Първото училище в то
гавашния Цариброд е от
крито през 1869 година, 
по време когато тези кра
ища все още са били под 
турско робство. Първото 
начално училище е било 
открито в една стая на 
ханчето на Цветко Иванов 
от „Строшена чешма". Ро 
дителите сами са давали 
издръжка на своите деца, 
а пръв учител е бил Жив
ко Ропотски.

Веднага след освобож
дението през 1944 година 
почти във всяко село се 
открива четирикласно, а 
в някои села шестокласно 
и осмокласно училище. 
До 1957 година е имало 
две основни училища в 
града: на български и сър 
бски език. През същата 
година са обединени, но 
са запазили паралелки на 
български и сърбхоърват-

съвремеипи учебниски език... През 1961 го
дина, благодарение на по
стигнатите резултати учи
лището сс нарежда меж
ду 25 образцови училища 
в Републиката, а една го
дина по-късно, на 22 ап
рил 1962 година в Дими
тровград са положени ос
новите па „Братското хо
ро" на основните училища 
на народа и народностите 
в СР Сърбия. За своята

със
средства и помагала, с 
компюторна техника, съ
временни кабинети. Биб
лиотеката разполага с 25 
хиляди книги, от които 7 
хиляди на български език. 
От 1982 година всички за
писани ученици мсзаииси- 

коя
или народ сс числят изу
чават равноправно и бъл
гарски и сърбохърватски

народностмо към
пат но време на тазгодиш 
ните „Майски срещи" в 
Димитровград.

А. Т.

С „Клаустрофобичиа 

комедия" на регионалния 

преглед
Димитровградският са

модеен театър „Христо 
Ботев" вече дълги годи
ни е редовен участник на 
прегледите на театрални
те дружества в Нишки ре 
гион. И тази година дими 
тровградчани ще участву 
ват в прегледа с „Клауст 
рофобична комедия", от 
Душан Ковачевич в поста 
иовка на Живорад Мит- 
рович и Слободан Алек- 
сич. Както е предвидено, 
прегледът на театрални

те колективи от Нишки 
регион ще се проведе в 
две части и два града — 
Прокупие и Бела паланка. 
Димитровградчани участву 
ваха в Прокупие на 12 ап
рил т.г. На тазгодишния 
преглед участвуваха 16 теат 
рални колектива от Ниш
ки регион.

Димитровград може да се гордее: век и две десетиле
тия образование

работа и постигнати ре
зултати в просветното де
ло през 1973 година дру
гарят Тито удостои учили
щето с „Орден на труда 
със сребърен венец". Но
сител е и на бройни дру
ги награди и признания- 

Днес основното учили
ще „Моша Пияде” в Ди
митровград е оборудено

език. В повече от дваде
сет секции учениците из
явяват своите способнос
ти и извън часовете. От
бройни състезания и съ
ревнования на 
равнища учениците от учи 
лището са спечелили мно 
жество награди и призна
ния.

различни

А. Т.А. Т.

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙ 
НОСТ

ИЗ РАБОТАТА НА БАБУШИИШКОТО КИНОБабушнишкото 
представлява твърде ва
жен фактор в общокулту- 
рното, естетическото и въ 
зпитателно - образовател
ното преобразование на 
средата. Домът на култу- 

чийто състав рабо- 
чрез

кино

Зрителите диктуват репертоара В рамките на образова
телната дейност минала 
та година е организирана 
работа на Политическата 

ох школа на Общинския ко 
митет на СК. В сътрудни
чество пък с Работничес 
кня университет от Ниш 
бе открита паралелка за 
изучаване на английски 
език. Тази паралелка е 
започнала с известно закъ 
снение, така че е предста 
влявала известно обреме 
нение за учениците, кои
то проявиха достатъчен 
интерес. Все пак работата 
на паралелката е приклю 
чила успешно до края на 

Този вид дейност на До учебната годйна.
Миналата година също 

така са организирани и 
два курса по хигиена за 
работниците, работещи с 
хранителни продукти. Кур 
сът е имал 52 часа, а пре 

културно-художе- подаватели са 
ствено дружество „Мла- кари. 
дост".

комедията „Мистер До
лар” от Бранислав Нушнч, 
а' Кукленият театър 
Ниш с 
„Три прасета" за най-мал
ките в града. Ансамбълът 
ма Биляна Евтич и Свет
лана Величков-ич — Цеца 
изпълни концерт на ново 
компонирана народна му
зика.

грама с филми, до голяма 
степен отнемат посетите 
лите. Именно за това в 
Дома на културата счи
тат, че само с добри фил
ми могат да запазят срав
нително доброто посеще
ние на киното.

повече в сравнение с пре
дишната година. Реализи
ран е общ приход в раз
мер към 21 милиона ди
нара. Следва да се изтък- 

най-посетеният 
филм е „Тесла кожа" и 
„Хайде да се обичаме", за 
които интерес проявиха и 
синдикалните 
ции в трудовите организа
ции. Така например само 
за пет дни тези филми са 
прожектирани девет пъти 
за над 3000 посетители.

рата, в
ти киното настоява 
подбора на филмите да 
изпълнява тази своя фун
кция- Въпреки усилията 
на Дома на културата, до 
голяма част репертоара на 
киното се определя от по
литиката, която водят ди

представлението

чене,

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГАС 
ТРОЯН

организа-

стрибутивните 
ции (купуващи филмите 
в чужбина) и вкусът 
зрителите.

организа-
Домът на културата в 

Бабушница организира и 
различни гастроли на из
вестни ансамбли и съста
ви, музикални изпълните 
ли и други различни кул
турно-художествени дру- 

Така например 
година

На тези представления 
са присъствували над 
две хиляди граждани и 
ученици.

на

Миналата година са би
ли договорени 118 филми, Инак от общо 158 кино* 

представления в Бабушни 
ца — 121 представления 
са дадени за гражданство 
то, 15 — за работниците, 
20 —■' за учениците и едно 
за участниците в 

Следва да се 
че появата на видеото, ка- 
като и оразнообразяване- 
то на телевизионната про-

168а са прожектирани 
кинопредставления- В Ба
бушница са прожектирани 
158, в Звонци — 7 и в 
Звонска баня — 3

ма на културата свидетел 
ствува за подчертан ин
терес на граждани, уче 
цици и най-малките и за

жества.
през изтеклата

Бабушница е гостувал 
Симфоничния оркестър 
от Ниш, който е изпълнил 
концерт 
зика. Гостувал е и Пиро 
тският народен театър с

вкино- 
Общият

задруги прояви, освен 
самодейните 'изяви на ме 
стното

НОВ-а.представления • 
брой на посетителите въз- 

28 243 души, сре-
изтъкие, били ле-клаоическа му-

лиза на 
дно по 
представление —

Ст. Н.179 на едно кино- 
19 души
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ОБЗОРфизическа култура Шд)1/р)1) Издържан изпит
спортен деятел, като се трасира път за- 

подобни спортни прояви да 
известни средства от ре-

Мииа вече един месец от провежда
нето на републиканския крос в Дими- 

. тровград, но впечатленията са още 
жи.

РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ напред за

ОБРАТИ ЗА ИНФАРКТ се .получат и
публикански източници например.

Без намерение да принизим 
ността на спортния репортьор-говори- 
тел Ненад Паунрвич от Радио. Пирот 
трябва да кажем, че и Димитровград 

способни говорители, които . с . ус- 
тази задача.

све
способ-

Тази най-голяма спортна манифес
тация в Димитровград заслужава да се 
каже още нещо за нея. Организацион
но беше на високо равнище. Беше из
ненадан дори и съюзният треньор Але- 
ксандар Петрович от умелостта на ди
митровградските спортни работници, 
които до най-големи тънкости бяха раз 
работили организацията на състезания
та. От аспект на участниците и гости
те на кроса — също всичко беше на 
равнище. Нямаше нито една забележ
ка от такъв характер.

Имаше обаче и някои пропуски, ко
ито можеше да се избегнат с малко 
повече внимание. Именно димитровгра
дският спорт, стопанството и др. не 
успя по най-адекватеи начин да изпол
зва шанса да излезне от общински гра
ници. Този шанс можеше да се изпол
зва да се направи добра реклама на 
всичко онова, което трябва да се пред
стави от родния град. Но в това отно
шение трябваше да се използват в 
голяма степен средствата за масова ин
формация (печатът, радиото и телеви
зията). Имаше възможност в тази ма
нифестация да се покаже и

„Асен Балкански" — „Слога" (Ниш) 3:2 (1:1)
Димитровград, 16 април 1989 година. Спортен цен

тър „Парк '. Бремето слънчево, теренът тревист; зри
тели — п)01) души. Голмайстори: 1:0 — Синиша Дими
тров в 5 минута, на 1:1 изравни Горан Вучкович в 
20 минута. На 1:2 повиши Небойша Живковия в 62 
минута от „дузпа", а на 2:2 изравни Зоран Христов в 
75 минута. Окончателния резултат от 3:2 постави Зо
ран Христов в 88 минута. Жълти картони: Емил Ива
нов и Новица Костов („А. Балкански”) и Небойша Мар 
кович („Слога”). Червени картончета: Тошко Соколов 
и Емил Иванов („А. Балкански”) и Небойша Маркович 
(„Слога”). Съдията Зоран Станоевич от Малошище — 
добър-

АСЕН БАЛКАНСКИ: И.
Тодоров 7, Т. Соколов 6,
Т. Рангелов 6, М. Тодоро- 
вич 7, Л. Манчич 7,
Станков 7, С. Димитров 6 
(Я. Христов), Е. Иванов 6,
Н. Костов 6 (Н. Милан
ов) П, Костов 6, 3. Хри
стов 9.

СЛОГА: Г. Филнповнч 6,
В. Неделкович 6, С. Мили- 
воевич 6, Н. Маркович 7,
Живкович 7, И. Стойчич 
6, Г. Вучкович 7, Б. Ста- 
менкович 6 (С. Стояно-
вич), И. Спасич 8, Н. Ос- 
манович 8, Г. Мицич 7.

В Димитровград гостува 
- водещият отбор на табел 
ката — „Слога” от Ниш.
Обаче нишлии заслужено 
оставиха двете точки, за- 
щото бяха надиграни от 
,,А. Балкански”.

Все пак, мачът изобил- 
ствуваше с обрати: пове
доха домакините в 5 мн

има
пех могат да изпълняват 
В такъв случай, сигурно биха казали 
и някоя дума повече за Диимтровград 

димитровградските сто- \ 
развитието и I 

състоянието на спорта в общината.
Трябва да отчетем, че малко данни 

бяха дадени и за спонзорите на тази 
както и за

и успехите на 
папски организации, за

голяма спортна проява.
младия спортен колектив „Железни- 
чар” от Димитровград, който беше и
организатор на републиканския крос. 
Говорителят обаче повече време и вни
мание отдели на някакво си събрание 
на спортни съдии в Пирот, което в слу
чая не беше от голямо значение, „По- ; 
пътните” коментари и сведения за ди- 

стопански организа-

нута, изравниха, а след 
това поведоха нишлии, а 
сетне изравниха Димитров 
градчанн, и най-сетне, в 
88-а минута последните по
стигнаха победоносния гол 
чрез 3. Христов, конто с 
хубаво соло-пробиване в 
редовете на „Слога” успя 
да вкара топката в мре
жата.

А.

митровгр адските 
ции и спонзори на кроса можеха да се 
дават по време на по-дългите бягания,

по-
|когато естествено и имаше нужда да се 

„попълни” време.
Димитър Ставров ;

Джурич и Йоцев освобо-
някойД. Ставров

Регионално 
състезание по шахмат

БАБУШНИЦА

деня от отговорност
Републиканското първе 

нство ще се състои от 28 
април до 2 май в Смедере

В рамките на акцията 
„Шахматът в училищата” 
на 8 и 9 април т.г. в Бабу 
шница се състоя отборно 
първенство на пионерки
те и пионерите от Ниш
ки регион. Участвуваха 
9 отбора от 7 градове: 
Прокупие, Ниш, Димитро 
вград, Куршумлия, Гад- 
жин хан, Пирот и Бабуш 
ница. За републиканско 
първенство (пионерки) се 
квалифицираха отборите 
от Пирот и Куршумлия, 
а при пионерите три отбо 
ра: Прокупие, Ниш и Ба 
бушница. Съдиите бяха: 
Драган 
Ниш и Драгослав Манич 
от Бабушница.

Йоцев, срещу които по- 
късно бил съставен акт 
при съдията за наруше
ния, а срещу останалите 
било възбудено следствие. 
Съдията за нарушения в 
Димитровград освободил 
от отговорност Джурич и 
Йоцев, но въпросното ре
шение обжалвал общин
ския инспектор за ловно 
стопанство в Димитров
град.

Вечето при съдията за 
нарушения в Ниш, като 
по-висшестоящ орган на 
12 декември 1988 година 
взел окончателно реше
ние, с което Джурич и 
Йоцев са освободени от 
отговорност поради липса 
па доказателства.

Във връзка с убиването
на сърна в резервата при 
село Петачинци в Дими-

во. тровградска община, кое
то станало на 29 ноември 
1987Следващият домакин на 

индивидуалните състеза
ния на най-младите шах
матисти от Нишки регион 
през декември т.г. ще бъ 
де в Димитровград. *

година, а което бе
ше предмет на обширно 
разискване на заседание 
на Председателството на 
ловджийското дружество 
„Видлич” в Димитровград 
на 9 декември „Братство” 
обширно писа в броя си 
от 18 декември 1987 годи
на, предавайки съдържа-

От 14 до 16 април в Зво 
иска бапя ще се състоят 
купата — състезания на 
сениорите от Нишки реги 
он. ще участвува и шах 
матният клуб „Железни
чар” от Ниш, който в ре 
доветс си има гросмапсто 
ра Марянович и други из 
тъкнати шахматисти. До 
сега това с най-високото 
спортно състезание, орга
низирано п Бабушнишката 
община.

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУ 
ТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРА 
НЯ — ГРУПА ЮГ

пнето на изказванията.
Сред останалите, участ

вували в тази ловджийска 
история се споменават и 
Светислав Джурич, тогава 
председател на ловджий
ското дружество и Велин

„ПЧИНЯ" — „МЛАДОСТ”
5:2

Михайлович ог
Все до 15 минути преди 

босиле-края на мача 
градските футболисти има 
ха равен резултат от 2:2. 
А когато им местанаха си-

М. А.
Според мнението на вси 

участници Бабушница На 11 май тази година се навършват седем годи
ни от преждевременната смърт на нашата мила и не- 
прежшшма дъщеря н сестра

чки
е била най-добрият дома
кин откак с започнала ак 
цията „Шахмат в учили
щата".

ли — с три последовател
ни гола — 
порази с 5:2.

„Пчиня" ги
Ст. Н.

М. Я.

Зорица
Пецева

един златен, един сребърен и два бром- 
медали в отделното и едни зла- 
един сребърен медал — в отбор

ното класиране.
На 800 метра (за пионерки) Душица 

Деянова спечели първо, а Даниела Елс- 
пкова второ място. На 600 метра (за 
пионерки) Юлия Каменова е трета, а 

400 метра (също за пионерки) — На- 
Славова също зае трето място.

ОТ 18-ИЯ КРОС НА В. „БОРБА"
зови 
тен иГолям успех иа 

димнтовградчани От Димитровград
# Душица Деянова първа, Даниела 

Елеикова втора ма
11 този ден, в 11 часа, ще посетим вечния й дом на 

димитровградските гробища.
ташаНа крос на вестникюгославския 

„Борба”, който сс проведе на 16 април 
в Нови Сад димитровградчаии пожъна
ха големи успехи. Пионерите и пионер
ките, както и младежите, членове 
атлетическия клуб „Железничар”, кои- 
т0 се състезаваха в името на основното

На 800 метра (пионери) — „Моша 
Пияде" спечели отборно второ място.

, че 
и Нови 
9 часа,

Оисчслсин: майка Цена, 
баща Георги, сестра То
дорка, братя Тодор н Зла 
тко и множество близки, 
роднини и приятели.

Трябва да се подчертае и това 
димитровградчаии пристигнаха 
Сад в деия на състезаваието в 

11 часа.

на

а кросът започна в Д. Ставров
училище „Моша Пияде'' спечелиха
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* СаТиРа
ВЪПРОСЗа^приятелите Защо след като има Месец 
на безопасност и култура в дви
жението, да няма и Месец на 
безопасно движение в култу
рата?

Веднъж господ повикал свети Трифон при 
себе сн н го политал:

— Да не си приказвал нещо за мене. Три- Щом смею 

буджете
фоне?

— Приказвах, господи! Като пийна приказвам, ОТКРИТИЕ НА УЧЕН
а и дрънкал! гн такива врели—некипеди — призна 
сн Трифон веднага. — Но тн откъде знаеш за това, 
боже? Научният сътрудник Мили 

Молев е установил след дълги 
наблюдения и изчисления, че 
60-годишният Гупчо Гунчен, ви
сок 180 см, с раснал средно по 
3 сантиметра годишно.

Особен интерес за науката 
представляват първите 5 годи
ни от Живота па Гунчо Гуп- 
чев.

зачуди се светецът много.
После господ назова светинте, конто са му 

казали това.
■ ■ ■

Здравей Манчо, наборлийо,
Оиую вечер се връну из Сурдулицу и 

йош од врагуту нажмикну па бабуту:
— Наточи полокуту с препск и дай не

що по-убаво да се едне!
Бабата се усмину дяволесто:
— А неч ме излъжеш, алатът ти йе ода- 

впа на таван .,.
— Ай не се завутуй, но тръкни до зем- 

викат да си черпиш деду.
— Море кикво черпуваше капешЬерат 

тн йе на йерголем.
— Айде, айде, ти си арно бабе!
БабешЬерат се повръте-посука и по йед- 

но време смудну преко вратуту с паниче у 
руку и с полокуту под мишку. Донесе пре- 
пек и сиренце за мезе. После докачи тига- 
■ьат, откачи сушеницу од ггриткуту над ог- 
!ьище, принесе яйца и поче да пръжи ... 
Тамън я исчука шишето те ти ю бабата 
принесе тигагьат та се напупа саглам.

— Бабче, а съга свари по едно каве.
Пивнумо по кавенце и бабата ококолш 

очи у мене:
— Значи узел си парете од япьищата!
— Ма йок не съм Би узел. Ама найдо 

терк кико да спасимо арне парице. Отсъга 
бабо нема да плачуйемо струю!

Ождерът се учуди и удзвери: — Кико 
нема да плачуйемо?

— Ама аз дм и Ш1я е тези свети, те са ми та
ка да кажа най-блнзкн приятели, господи. Как е 
възлюжно това?! — още повече се зачуди Трифон.

— Трифоне! — казал му бог. — Понеже си 
призна, ще ти открия една тайна: страхувай се най- 
много от светш!те, с които ядеш и пиеш, защото от 
непознат светня всеки се пази!

Още оттогава свети Трифон се зарича да 
яде и пие с приятели, но какво да прави горкият, 
когато пустото му яДене и пиене не може САМ чо
век да яДе и пие.

не
ХОРАТА И МОРЕТО

Марии Маринов е художник 
и обича да рисува морето. Ба
щата и дядото на художника 
също носили името Марин и 
също така 
обичали да рисуват морето.

Ето такива хората се нари
чат МАРИНИСТИ.

Ст. Манасиев

безкрайно многоИз световнш афорнстнна
ф Аз мога да живея без необходимото. Но без 

излишното не бих могъл да поживея.
ф Пари на заем трябва да се взимат само от 

песимистите. Те предварително знаят, че няма да

М. М.

им ги върнат.
ф Колко бавно ставаме възрастни и 

бързо остаряваме!
ф От всички човешки чувства най-развито е 

чувството за мярка.
ф Докато се обръщаше с лице към действи

телността, Тя стана минало, 
ф Облъчванията с усмивка 
ф Нетактично е да се носят в редакцията ръко

писи, лишени от недостатъци.
ф Най-после съвестта му заговори. На непознат 

за него език.

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИколко

„Безпомощна"
Две чиновнички от Бабушни- 

ца, скарани помежду си, вед- 
наж разгневена едната от тях 
казала:

живеят по-дълго.

— Те тика лъсно. Нашъл сам момче да 
начини струюту да не иде преко струйомерат. 
Та ем нема да платимо, ем че си светимо 

Летоска и електричният

— Твоето присъствие ми пре
чи на работата... От теб дори 
не мога да забременея!

— На погрешен адрес се 
обръщаш! Аз за това не мога 
е нищо да ти помогна! — 
върнала спокойно другата.

Записал: Ст. Н.

ф В древни времена е имало магарета, които 
при среща е ангел започвали да говорят. В наши 
дни има хора, които при среща с гения започват 
да реват.

ф Казват, че любовта е заслепяване на сърцето.
обичаш е пълна слепота.

очемо.колко си
шпорет че укл,училю да се не мучиш да кла
деш огън>ат.

от-
Бабата пиену: — Леле дедБе немой!

— Е оти? Тня терк корнстили млозина 
по Сурдулицу. И не су свите прости. И буд- 
же имало меджи )ьн. А щом смею буджете, 
смейем и я-

Тамън помисли ослободил сам ю, она 
поче да дзиврн:

— ДедБе, писан златан немой! Че те 
затворе а я сам остарела нема кой цигаре 
да ти доноси у апсат!

— А кико не затворе буджете?
— Буджете имаю яку гръбину завалийо 

ти че обуваш и за н>и.
Право да ти кажем наборлийо бабата 

ме уплаши. Мисли, връте-сука и ю послуша. 
Оно верно ми пропаде теркат, ама берем 
се спаси од кавгуту за парете од яггьщцата. 
И арно си йедну и пивну.

Ай сос здравйе.

Аз казвам, че да не
От руски: Ст. Манасиев
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