
ЕргтчШо " С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при- 

в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности
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СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА НА СР СЪРБИЯ И НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ЙДЕВЕТ ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА 

ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ' '

МИЛ0ШЕ1ИН Е ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТОДело за 

трайно 

вдъхновение Членовете на Председателството на СР Сърбия в 
понеделник единодушно избраха Слободан Милошевич 
за председател на Председателството на СРС. Преди 
топа бе проведена съвместна сесия на Скупщината на 
СР Сърбия, на която за нови членове на Председател
ството бяха избрани Слободан Милошевич,
Кертес и д-р Мирослав Джорджевич. След това за 
председател на Скупщината на СРС делегатите избра
ха Зоран Соколович, а за подпредседатели Кръста 
Аврамович, д-р Томислав Бандин и Ферат Ахмети.

Всяка наша република би била 
нищо ако не с.ме заедно всички! Ние 
грябва да създаваме собствена юго
славска

Михал

социалистическа история,
сплотени и занапред, не засягайки 
националното право на отделни ре
публики да тачат традншште си ле
за сметка, а в интереса на цялата 
ни общност, заради взаимно допъл
нение .Това е нашият път, това е це
лта ни, а не разрушаване на един
ството ни поради 
(из речта на Тито в Сплит, 7 май 
1962 г.).

различни неща

прежденията па Йосип Броз, чисто де
ло живее и живеейки обогатява бъде-

В момента, когато отдаваме дължи 
мата почит на Йосип Броз Тито, на 
човека, който с грандиозното си дело 
сложи печат върху епохата, непременно 
трябва да споменел! 1937 година, кога
то той идва начело на ЮКП/СЮК и 
остава на този пост над 40 години, 1941 
година, в която заедно с Партията вди 
га народа на въоръжена и социална ре 
волюдия, авнойската 1943, съдбовната 
1948, самоуправителния социалистичес
ки път 1950 година, след това основава 
него на необвързано движение 1961, ре 
формите от 1964 и 1974 година и мно
го други крайъгълни камъни на 
новата история па югославските наро
ди и народности.

Произведенията на Йосип Брод Ги- 
то, почетем доктор гга осем универси
тета в света, гражданин па сведа, кои
то допреди няколко години бяха преве
дени в 50 страни на 37 езика продължа
ват да привличат интереса гга световна
та общественост.

щето.
Жизненият девиз па водача па па

шата революция п Партня „сред маси
те и с масите”, ог който той почер- 
лваше енергия, беше подчертан и па 
Единадесетия конгрес па Съюза 
югославските комунисти, а именно та
зи година получи максимална рефлек
сия- „Винаги подчертавах, чс ръководе
нето от кабинетите е твърде вредно- 
При днешните условия то е непрпемлп 
по” — каза Тито. Ръководствата, които

Слободан Милошевич 
е роден през 1941 годи
на в Пожаревац. По на 
ционалност е сърбин. 
Завършил е Юридичес
ки факултет през 1964 
в Белград. Член на 
СЮК е от 15 януари 
1959 година.

Зоран Соколович е 
роден през 1938 година 
в Лепена, Княжевашка 
община. По национал
ност е сърбин. Завърш
ил е Факултет по сел
ско стопанство. Член на 
СЮК е от 1960. година.

на

не искат да се намерят сред народа 
стават отчуждени центрове па мощта, 
които се ограждат от социалните 
икономическите процеси с етатпетиче- 
ско-бюрократп1 гееки крсмюсттI.

по

ф За пови членове на Председателството на СРС 
имаше четири кандидати — Милошевич, Кертес, Джо- 
рджевич п Слободаика Труден. От целокупното число 
делегати па трите съвета (335) гласуваха 291, а шест 
листчета не бяха валидни. Милошевич получи 263 гла
сове, Кертес 222, Джорджевич 190, а Труден 151 глас.

# Новоизбраният председател на Скупщината на 
СРС за предстоящия едногодишен мандат получи 216 
гласове( гласуваха 291 делегат). Останалите двама пред
ложени за този пост — Божидар Маннч получи 55, а 
Мподраг Велковпч 21 гласове.

н

паГг-икусиата храна за 
Тито пре
пи сюк

Чс това е
мабуяващпя национализъм,
дуйреди на 
1964 година, ясно 
„националистическите

Осмия конгрес
подчертавайки, че

деформации ее 
егаз пстическо-бю"явяват в резултат на

тенденции, които осуо-рократичсскитс
мсждунациоггадната интеграция-И именно поради актуалността и 

неизчерпаемостта па Титовото дело, на 
последователната му борба за братство 
и единство, свобода, равноправие, 
ииалистическо самоуправление, прогрес 
*га работническата класа, 
стойности на нашата многонационална 
общност, на които той с основополож
ник» е необходимо да се върнем на то-

тяват
От една страна те са предизвикатели на

# За три подпредседатели имаше шест кандида
ти. От -Сърбия без покрайнините със 181 гласове „ми
на” Кърста Аврамович (Томтща Рапчевич получи 115), 
от САН Войводнна с 214 гласове бе избран Бандин 
(Димитрпе Новаковнч получи 78 гласове) и от САП 
Косово Ахмети, който по- 

229 гласове (Беснпк

генбюрокрагнчееко-нонтралме гичечкп
депции, упптарнстнчпо нрепебрегапапе 

общество!ю I«к<>1 К)Ммчсскита фуггк- 
автономннте по-

со-

па
основните ция на републиките и 

крайнипи, а от друга страна 
стремежа към затваряне в „собствени 
граници". И двете тенденции еднакво 
са националистически и еднакво

икономическа п

Г ГДДСид БЪЛГАРИТЕ
42! (ИОГОСАЛВИЯ

хранят
лучи
Даутц получи само 45).

,и иелресъхващ източник па вдъхнел 
8е*в*е, В дните на острата обществена 
и икономическа криза, които са обек- 
Пгя>ю подходящи за нихилизъм и дефе 
ги'гьм, изходите ог острата стагнация, 
макаР че са формулирани в проклами
раните

са ф За нов секретар на 
Републиканския секрета
риат за отношения с чуж
бина делегатите едпподуш 
по набраха Александар 
Пърля, досегашен редак
тор на външнополитичес
ката редакция па „Поли
тика".

„редни за нормалната 
общество!Ш И1 ггеграш I я •

социалистическото самоуправ-
Най-големпят

--г<шь» ------враг па 
лепне — 
национализмът, с

статизМ1»1, чийто спътник е 
вс 11 ч к и им г! л и кацни

три реформи, не могат да сс на 
МеРят без пътепоказателите и преду- (11а 2-ра стр.)



Н А„,С Пи а
ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКИ РАЗГОВОРИ

Дело за трайно вдъхновение СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
УКРЕПВА

5 (1-ва стр.) го по-малко вербални обекти и много 
повече потвърждаване с дела, понеже 
— както Йоснп Броз изтъкна 
март 1967 година пред политическия 
актив па Косово и Метохня: „Братство
то и единството па югославските наро
ди се изгражда не само с думи, по и 
с дела, с които ще се осуетяват вси
чки сепаратистки п друпг деформации". 
Значи делото е мерило във всички 
сфери.

спира капитала на границите на соб
ствените дворове и така създаде, 
то Тито визионерскн 
по-гол ем и прегради между отделни ре
публики" (Железиик, 1962). По 
чин етатнзмът попречи на нашата 
рана да участвува равноправно 
ждународното 
Гезн думи сега 
които са вършени през — 1989 годи
на, макар че са казани преди 
от две десетилетия.

Марксическидт подход към Тнто- 
вото грандиозно дело в никакъв слу
чай не е връщане назад, напротив, тон 
излъчва вдъхновение и 
ли за премахване на очевидните дефор
мации в икономиката и надстройката и 
преди всичко за изграждане на модер- 

социалистическо 
общество пред прага на XXI век. Сле
дователно Тнтовото антидогматично 
ло с много свои девизи може да отго
вори на предизвикателствата на днеш
ното време. Титовият път изисква мно-

на 30
как-
„всспредвидя, Будимир Лончар и Петър Младенов посочиха и 

някои проблеми в отношенията между двете страни. 
Нашият съюзен секретар посочи и въпроса във връзка 
с положението на македонското малцинство в Бълга
рия

този на-
ст-

в ме-
разделепие на труда, 

приличат на анализи,
зия Лончар изтъкна, че 
„плодотворният процес в 
отношенията между Юго
славия и България не мо 
же да изостави и подцени 
и някои проблеми какъвто 
е във връзка с положени
ето на македонското мал
цинство в България". Лой 
чар подчерта, че малцинс
твата в многонационални
те балкански пространства 
трябва да представляват 
мостове на споразумяване 
и сътрудничество.

На завъртането си от 
Индия съюзният секретар 
на външните работи Буди 
мир Лончар па 7 май сс 
срещна с шефа па българ 
ската дипломация Негър 
Младенов в българския гр 
ад Брегово. След като при 
съетвуваха на тържество
то ло повод повторното ог 
кривапс па граничио-про- 
пусквателния пункт за пъ
тно-транспортни съобще
ния ,1а линията Неготин — 
Брегово, двамата министри 
във Видин водиха разго
вори за отношенията ме
жду двете страни, процеси 
те на Балканите, в Евро
па и в света.

Обща е оценката, че съ
трудничеството между Юг 
ославпя и България се ра 
звпва и че такива, както 
и пови срещи на предста
вители на двете страни са 
полезни, защото както по 
дчерта Лончар трябва да 
укрепва политическият ди 
алог на всички равнища, 
а занапред и на най-висо
кото. След като тези раз
говори оцени като изклю 
чително откровени и при
ятелски Лончар изтъкна, 
че те могат да дадат при
нос в решаването на съ
ществуващите разлики. И 
в разговора с Младенов и 
през българската телеви-

ООаче едно е критическата пало- 
рнзация, а съвсем друго е фалшифи
цирането па историческите факти п 
обстоятелства, проя гзвол 11! гге 111перпре- 
тацпн на шгп(социалистическите и ап-

повече

тпсамоуправптелпитс сили, конто се пу 
бликуват в името па фалшивата демо
крация. Тпто като войсководител, дър
жавник п политик, борец за по-хума п- 
по п по-богато общество па сдружени 
производители, всички народи п народ
ности в нашата страна, 
енергия от народа, от работническата 
класа, от която.пзрастиа п в която ос
тана. Тук е мястото му завинаги.

(Танюг)

пътепоказате-

но самоуправително
почерпваше

де-

Шефът на българскага 
дипломация се съгласи, че 
в разговорите не са изо
ставени проблемите като 
подчерта че те могат да 
се решават в процеса на 
развитието на целокупни
те отношения без намеса 
във вътрешните работи и 
като се уважават специфи 
чпостите на всяка стра
на. Той също така се съг
ласи с оценката, че юго
славско-българското сът
рудничество през последни 
те години се характеризи
ра с постоянни постиже
ния- Младенов изтъкна, че 
с постигнатото не трябва 
да бъдем доволни, поне
же не съотвествува на въз 
можностите и интересите 
на България и Югосла
вия.

ЮГОСЛАВИЯ — ИНДИЯ

ДОГОВОР ЗА 

ПО-НАТАТЪ
ШНО СЪТРУ
ДНИЧЕСТВО

По време на тридневно
то успешно посещение в 
Индия (от 5—7 май) Буди
мир Лончар се срещна и 
с индийския министър- 
председател Раджив Ган- 
ди когато обсъдиха между 
народната обстановка, по 
дготовката за срещата на 
необвързаните страни в Бе 
лград и билатералните от-

Будимир Лончар и Раджив Ганди

ношеиия. Лончар и Ганди 
са се договорили за сът
рудничество между Юго
славия и Индия като ос- 
новоположиички на дви

жението на необвързаните 
в заключителните подго
товки за Белградската сре 
ща както и след като Юго 
славия поеме ролята на 
председателствуващ 
движението.

Лончар и Ганди са из
тъкнали, че икономически 
те проблеми на необвъраз 
ните и развиващите се ст
рани също така са значи 
телиш както и политичес
ките и че сега най-важе- 
лата задача на движение
то е да предложи реше
ния за целокупния комп
лекс на икономическо-по
литическите въпроси, зася 
гащи развитието на бедна 
та част на света.

Икономическото сътруд 
иичество между Югосла
вия и Индия е оценено ка 
то положително. Но събе
седниците се . съгласили, че 
трябва да се създават И 
условия за кооперация 
областта на индустрията и 
за съвместни капиталовло
жения-

ПАРЛАМЕНТАРНИ ДЕЛЕГАЦИИ НА ГФР И СФРЮ 
ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В ПОГРАНИЧНИЯ РЕЖИМпа

ПРИМИРИЕТО В ЛИВАН Е НАРУШЕНО

Против въвеждането на визиДрамата в Бейрут 
продължава

Мероприятията, които 
предприе 
правителство за намалява 
ие числото на лъжеазилан 
тите от Югославия в Гер
манската федерална репуб 
лика вече дават резултати 
и може да влияят Бон да 
се откаже от оповестено
то въвеждане на визи за 
югославяните. Това между 
другото изтъкна Герд Вар 
тенберг по време на състо 
ялите се през миналата се 
дмица в Белград разговори 
между парламентарни де 
легации — отбори за вът
решна политика ма двете 
страни.

Вартенберг подчерта, че 
членовете на Отбора за въ 
трешна политика на Пар
ламента не приемат въве
ждането на. визи за юго
славяните и че „това ясна 
ще кажем когато по този 
въпрос се разисква в Бун
дестага”. По време на раз 
говорите в Скупщината на 
СФВю делегациите изтък
наха,
визите ще бъде погрешна 
крачка, която няма да бъ 
де от полза за твърде ра
звитите отношения между 
ГФР и СФРЮ и на уси
лията за установяване на 
либерални процеси в Ев
ропа.

югославскотоАпелите на Арабската лига за мир за прекъсване 
на кръвопролитието засе-га са безрезултатни

Всички апели на Араб
ската лига да се прекъсне 
с кръвопролитието и да 
се спазва примирието, с 
което бяха съгласни всич
ки воюващи страни в Ли 
ван останаха само на хар

Сирия, че участвува в стъ 
люновенията и че „мини
ра” арабските акции. От 
друга страна Дамаск от
рича участвуването си в 
стълконвенията, но проси- 
рийските мюсюлмански ми 
лиции бомбардирайки из
точната част държат под 
двомесечна блокада източ
ната част на Бейрут. За- 

дипломатическите

че въвеждането наВ тази страна всетия.
още падат жертви. В Бей
рут с неизвестност се оча 
ква пристигането Да 320 
наблюдатели на Арабска
та лига, които да наблюда 

прекъсването на.й,6<ръ: 
Християнските си-Шв 

Бейрут общия

това
кръгове преценяват, че ар 
абските 
попаднали в големи тру-

в
инициативи сават

ия- дности.ватизточен
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от ЗАСЕДАНИЕТО НА МОК НА СКС РАЗИСКВАНИЯ ЗА МЕЖДУНАЦИОНАЛНИТЕ ОТНОШЕВ НИШ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
НИЯ В МОК НА СКС В ЛЕСКОВАЦИЗБОРИТЕ В СК 

ВАЖНА ПОЛНТН- 

ЧЙКА ЗАДАЧА
МЕЖДУНАЦИОНАЛНИТЕ 

ОТНОШЕНИЯ - ПОСТОЯННА
ГРИЖА• Предстоящите избори в Съюза на комунистите, 

които трябва да се проведат до средата на ноември 
тд. търсят отговорно ангажиране на ръководствата и 
членовете на СК — бе едно от заключенията на засе
данието на МОК на СКС в Ниш, състояло се в края 
на миналия месец.

В рамките на подготов
ката за предстоящото засе 
дание на ЦК на СК 
Сърбия, на което ще бъ
де разглеждан национални

националната бюрокрац
ия, в ниското политичес
ко съзнание, верските пре 
дразсъдъци.

територия, равноправна с 
останалите социалистиче
ски републики. В тая бо- 
рба за единна Сърбия и 
мощна Югославия безре
зервна поркрепа дадоха и 
трудещите се и граждани 
те от 13-те общини на 
Южноморавски регион.

Разрушителното дейст
вие на албанския нацио
нализъм и сепаратизъм в 
Косово се почувствува и 
в трите общини в тоя ре 
гион, в които живее и на
селение от албанската на 
родност: Прешево, Буяно 
вац и Медвежда. И в тия 
общини негативните после 
дици на тази вражеска де 
йност: натиска за изселва 
не на неалбанското насе
ление, националистически 
провокации и нарушения, 
особено в учебните заведе 
ниЯ/ застрашаване на жи
вота и имуществото на 
хората, които са за брат
ство и единство между вси 
чки народи и народности 
и пр, не е била остро из
разена. В тая вече десет
годишна борба са постпг 
пати значителни резулта
ти. Постоянно укрепва 
фронтът на сърбите, чер
ногорците и албанците, ко 
ито са определени за со
циалистическа 
иска Югославия, 
отношение 
телим резултати са пости
гнати в община Буяновац 
и в Медвежда, докато по 
ложението в Прешево се 
оценява като „и по ната
тък твърде сложно". Пре
дстои още гю-ннтсизивна 
диференциация на линия
та ма СюК за окончател
на разплата с албанските 
националисти и сспаратпс 
ти, като пайопаенн враго 
вс па социалистическа 
Югославия. Техните опор 
пи точки ис са в работни 
ческата класа, но предим
но в образователно-възпи
тателните учреждения, в

на

Във връзка с положени 
ето в общините, където 
живее население от бъл
гарската и другите народ
ности картината е много 
по-светла, и перспективна. 
В материалите за съвеща 
нието в Босилеград, напри 
мер, между другото се ка 
зва: „Междунационални-
те отношения в тая об
щина са добри със стре
меж от субективните сили 
и самите трудещи се и 
граждани да ги запазят и 
по-нататък издигат. Не съ 
ществуват никакви разли
ки Върху национална осно 
ва... В тая община, в коя 
го живее 98% населениеот 
българска народност има 
много смесени бракове. В 
последното преброяване, 
почти една трета от жите 
лите са се определили ка 
то югославяни. •Сурду 
лица: „В тая община жи
веят около 20 000 сърби, 
2000 българи и около 2000 
роми. Няма явления на 
национална вражда и на
ционализъм. • Враня: 
..Състоянието на междуна 
ционалните 
във Враня, където живе
ят хора от всички народи, 
както и от българската, 
албанската, унгарската и 
други народности е добро. 
За всички тая среда е тя
хна и никой никога не е 
имал ннто сега има щета, 
че не е сърбин или че 
живее в тая среда. Обаче, 
след контрареволюцнята в 
Косово 1981 година, граж
дани от албанската народ 
пост са купували земя в 
околността на Враня, ве
роятно не само поради ик 
ономнческн причини".

ят въпрос и междунацио- 
налните отношения, на 28 
април т. г. в Лесковац се 
проведе заключително ра
зискване по тая важна по 
литическа тема. В работа 
та на съвещанието 
участие и д-р Влайко Пет- 
кович

В уводното изложение 
на секретаря на МОК Вла 
димир Станкович и в ра
зискванията бе подчерта-

В разискванията бяха 
резултатите в 

изграждане на единството 
СР Сърбия и приемане

то на новата Конститу
ция, с което са сложени 
основите за по-нататъшно
то истинско 
на СР Сърбия като един
на държава, равноправна 
с останалите социалисти
чески републики.

Изборите в СК трябва 
да допринесат за кадрово 
обновление на ръководст-

посочени

в
на сериозността на тая ва
жна политическа задача 
в сегашната обстановка на 
все поголямата инфлация 
и последиците на кризата. 
Изборната дейност ще се 
проведе в период на все 
по-засилена активност на 
Съюза на комунистите на 
Сърбия, което характери
зира и политическото със 
тояние в Нишки регион.

взе
учредяване — член на Предсе 

дателството на ЦК на СК 
па Сърбия.

В доклада на изпълните 
лния секретар на Предсе 
дателството на МОК 
СК в Лесковац Чедомир 
Маркович 
ята бе изтъкнато, че по 
тая тема през изтеклите 
няколко седмици е разис
квано в повече среди, в 
седем от тринадесетте об
щини на тоя регион. Въз 
основа на тезнеите на Ко 
мисията за междунациона 
лни отношения към ЦК на 
СКС са съгледани състоя 
нието и проблемите в та 
зи политически чувствите 
лна област и определени 
задачите на комунистите 
и останалите организира
ни субективни сили в пре 
ДстоЯщня период.

Междунациопалните от
ношения, особено в наци
онално смесените среди, 
са постоянна грижа ма СК 
и другите обществено-по
литически организации. В 
борбата за укрепваме иа 
братството и единството и 
осуетяването на всеки вид 
национализъм особено зна 
чение има Осмото зассда 
пие па ЦК на СКС 
цнпте па 
на СР Сърбня п СФРЮ 
за премахване па контра- 
революцията па албански 
те сепаратисти п нацнопа 
листи в Косово п за учре 
дялане па СР Сърбия ка
то държава па цялата си

на

и в разисквани-
За тая обстановка и най- 

важните задачи на партии 
ните членове и ръководст
вата говори и Миленко Пе 
трович, изпълнителен сек
ретар на Председателство 
то на ЦК на СК на Сър
бия- Той подчерта, че от 
успешното провеждане на 
изборите в първичните и 
общинските организации 
на СК най-вече зависи це
локупния успех на тая из 
ключително важна полити 
ческа задача. Петрович да
де обяснение на въпроса 
защо 11-ят конгрес на Съ 
юза на комунистите на 
Сърбия не е извънреден, 
въпреки че преждевреме
нно се свиква. Затова, за- 
щото такова искане и не 
е имало в Съюза на кому
нистите на Сърбия, за ра
злика от 4-ия конгрес на 
СЮК. И още нещо, СК на 
Сърбия в предходния пе
риод е разрешил или съз
дал предпоставки за раз
решаване на актуалнитс 
обществени и политически 
проблеми в Републиката, 
докато в СЮК тия проб
леми тепърва трябва да 
се решават, поради което 
много надежди се полагат 
в предстоящия 14-ти извън 
реден конгрес.

В началото на заседа 
нието делегатите и гос
тите на МОК па СКС 
тържествено ознамену
ваха 70-годишнината от 
създаването на ЮКГ1 — 
СЮК. Доклад за свет
лия исторически пьт на 
авангарда на югослав
ското работническо двн 
жение изнесе Власти- 
мир Потич, председател 
на Председателството 

на МОК НА СК в Ни 
шки регион.

отношениявата при пълна демокра
тичност в процедурата на 
предлагането и избирането 
и строго зачитане на при
етите критерии и принци
пи — повече кандидати и 
тайно гласуване, избира
не на авторитетни и вли
ятелни, морално чисти и 
безкомпромисни борци за 
провеждане в дело на ре
формите в нашето обще
ство.

Конференцията разис
ква и за състоянието, про 
блемитс и задачите па кла 
сово — социалния състав 
на членовете иа Съюза ма 
комунистите в региона.

АВНОЮ- 
В това 

най-забележи

н ак-
ръководството

Ст. Ст. Ст. Ст.

Компенсациите та боледувамията па рабог.... ...
траят по-дълго от 30 дни, а бъдеще би тря-

СКУПЩИНАТА НА СФРЮ по осъществяването па обществения договор за дохо
да достави иа Скупщината па СФРЮ за разглеждане 
п приемано по спешност.

Предложените изменени я и допълнения на До
говора се образлагат предимно с необходимостта от съ

които не
блало да бъдат по-високи — ще възлизат най-малко
колкого и средният личен доход, осъществен в пре
дишния квартал. Същите мерила ще важат п за опе- 

дават ог общото потреблениеБоледува- 

нията следят 

инфлацията

гласуване на тези компенсации със скокообразния ръст 
иа жизнените разходи и инфлацията, понеже те по
ради топа значително са обезценени, а тяхната основна 
функцпя
е почти унищожена. Освен тона с изменения н допъл
ненията иа този самоуправнтелен документ ще бъде 
съгласуван с разпоредбите иа Закона за счетоводство
то, с който трудовите организации са освободени да 
правят периодични равносметки.

зи заплащания, които се 
и за заплащанията, които се числят към материалните 

дейност. Чувствително ще бъдатразходи на стопанска 
увеличение и средствата за такашареченото „топло яде
не" от 15 до 25 ма сто от средния личен Доход в пре-

защита стандарта па работниците

дишното тримесечие.
Това е същността ма предложените изменения и 

допълнения ма Обществения договор за общите осно
ви и мерила за създаване и разпределение ма дохода 
в Югославия, които Координационния отбор (Тонюг)за слсде-
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ИЛ ССТИ В БОСИЛЕГРАДТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СКС В 

СУРДУЛНЦА ПО ПОВОД ЮБИЛЕЯ НА ЮКП (СЮК) IВ РЕФОРМАТА 

С КОНКРЕТНИ 

ПРОГРАМИ
БЕЗ СПЛОТЕНОСТ 

НЯМА БЪДЕЩЕ
По случай 70-годишнината на Юго

славската комунистическа партня (Съ
юза на югославските комунисти) на 
27 април т.г. в Сурдулнца се 
тържествено заседание на Общинския 
комитет на СКС. Доклад за бплея 
партията прочете Стаменко Янкович, 
председател на ОК на СКС.

Говорейки за съвременния обще
ствен п политически момент, Янкович 
между другото подчерта:

— Натисна ни остра политическа и 
икономическа криза, която забавя раз 
питието ни, застрашава перспективите 
ни. Намираме се пред голям изпит, ко
йто изисква изключителни усилия. Об
становката е усложнена и от кризата, 
която разтръсва нашите редове. Вме
сто да се сплотяваме в борбата срещу 
кризата, ние се 
фроитирамс, републиканските 
ннте интереси издигаме над общоюго- 
славските. Най-много пи застрашават 
идейните раздори и избуяоансто на на
ционализма, особено на албанския.
Дългогодишната контрареволюция в 
Косово и ескалацията на албаиския на
ционализъм и сепаратизъм остави дъл
боки следи и още повече изостри кон- 
фронтацинте и проблемите в областта 
на единството на Партията и държа
вата.

След Председателството, навреме потвърждава, че
през миналата седмица и те като че ли все още оча 
делегатите па Общинска! а 
коиференция ,(а ССТИ в 
Босилеград, разискваха за
задачите па Социалистиче Социалистическият

състоя
кват /отови програми. За
това делегатите- на ОК на 
ССТИ

на
взеха решение и 

съюз
като най-широк фронт наския съюз и осъществявам 

сто па стопанската и обще 
ст-вспа реформа и направи 
ха анализ па състоянието, 
проблемите и възможнос
тите за развитието на дре 
бпото стопанство на /сри 
тори ята па Босилсгралска 
община.

— Тежък н славен път измина на
шата Партия през изтеклите 70 години 
— изтъкна Янкович. — Това е път на

организираните 
етически сили, да се вклю 
чи и изпяло използва под 
готвителния период, прели 
всичко за изготвяне 
съответни развойни прог
рами, организационно пре 
устройство и коренно ме 
ияне поведението на все
ки субект.

социали-

непрекъсната борба, страдание и жер
тви, които са вградени в неговата ос
нова. Понесени от

разединяваме и кон- 
н мест наидеалите на работ

ническото движение, югославските ко
мунисти тръгнаха на борба за ново, ху
манно общество, достойно за човека и 
неговия живот. От тази борба не се от
казаха никога — ни тогава, когато но
вият живот беше далечен блян, нито 
в най-тежките моменти за движението 
и Партията. Оставаше надеждата и из
конното желание ,чувството, че поне 
новите поколения Ще се възползуват 
от плодовете на тази борба. По този 
път мнозина не дочакаха мечтаната 
свобода и сбъдването на идеалите на 
много поколения борци за работничес
ки права.

В доклада си Янкович направи об
зор на развитието на работническото и 
комунистическото движение в Сурду- 
лишки край. Напомни за юни 1919 го
дина, когато е съживена дейността на 
партийната организация в Сурдулнца, 
за първото първомайско тържество, за 
изборите в Сувойница, когато кандида
тът на ЮКП Филип Филипович спече
ли абсолютно мнозинство.

Онова което отделно за
служава внимание, както 
бе подчертано в разисква
нията е, чс условията 
предстоящата стопанска 
реформа в стопанството в 
общината не са благопри
ятни. От една страна сто 
ианството все още е обре 
менено с различни видо- Преди всичко, 
ве обществени даждня, а 
от друга бавно се меня

Когато пък става дума 
за за състоянието, проблеми

те и възможностите на 
дребното стопанство, деле 
гатите на ОК на ССТН ко 
нстатираха, че няколко фа 
кта спъват развитието му.

все още
сдруженият труд не проя
вява интерес за развитие 

се на дребното стопанство, 
след това липсват поме
щения и данъчните обла- 

Преди всичко, все гания не са благоприятни.

В продължение на засе
данието председателят на 
ОК на ССТН, Симеон За
хариев запозна делегатите 
с резултатите от въвежда 
нето на седемгодишното 

че местно самооблаганне, ка
то подчерта, че само в 
местната общност (в село 
Ресен) самооблагането не 
е прието. Затова бе взето 
решение, да се ангажират 
всички субекти и още ве- 
днаж да се направи опит 
в тази местна общност са 
мооблагането да се въведе.

М. Я.

Примери за енергично разрешаване 
на проблемите намираме в дейността 
на Централния комитет на СК в Сър
бия и затова му оказваме енергична 

каза Янкович и добави, 
че непременно трябва да проведем за
плануваната реформа на политическата 
и икономическата система и на Съюза 
на комунистите. Енергично начало на 
тази акция трябва да бъде предстоя
щият извънреден конгрес на СЮК, кой
то трябва да изгради нужното единст
во в редовете на Партията. Без един
ство няма бъдеще. Без него всички ре
зултати на нашата борба, движение и 
Партия през изтеклите 70 години ще 
бъдат компрометирани. Това не смеем 
да допуснем не само заради нас, по и 
заради бъдещите поколения.

На тържеството бяха връчени ди
пломи на курсистите от деветия випуск 
на Политическата школа на Общин
ския комитет на СКС в Сурдулнца.

подкрепа
с години натрупалото 
трудово поведение към ос 
новните трудови задълже
ния.
още липсва решителна бо 
рба за надделяваме на ре 
дица субективни причини 
в повечето колективи, ко 
сто е едно от основните 
условия, което изисква но 
вата пазарна икономика. 
И още нещо. Фактът 
нито един представител от 
сдружения ТРУД не присъ- 
ствува на посоченото за-

— С пиетет си спомняме за 219 за
гинали бойци, сред които е и народ
ният герой Тома Иванович. В борбата 
срещу фашизма загинаха 32 члена на 
ЮКП, 87 членове на СКОю и 16 чле
нове на партийните активи. Български
те фашисти разстреляха 213 родолюбци 
от Сурдулишка община. Няколко сто
тици жители от този край бяха зака
рани в концлагери.

седание, а както подчерта 
председателят на ОК на 
ССТН, Симеон Захариев 
всички са били поканени

С. Ми кич да прнсъствуват и да взем
ат участие в разискванията

ОТ ПАРТИЙНИЯ ЖИВОТ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБ ЩИНА ДИМИТРОВГРАД: ПРИКЛЮЧИ С РАБОТА ОЩЕ 
ЕДИН ВИПУСК НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ШКОЛА НА 
ОК НА СКЗавърши деветият випуск Нови кадри за 

нови активностирно, това е огромен идей
но-политически потенци
ал, който би трябвало да 
дава всестранен принос в 
разрешаването иа не мал
кия брой идейно-политиче 
ски и стопански пробле
ми. Колкото обаче те сл
ед завършването са анга
жирани, преди всичко в 
своите среди, е въпрос ко 
йто заслужава отделно 
внимание. Вместо да бъд-

ганизации, преди всичко 
от трудовите колективи.

Обработени са над 30 те 
ми, систематизирани в ше 
ст тематически цикъла. Ле 
ктори и този път бяха об
ществено-политически 
стопански дейци от общи 
ната.

Инак, този вид идейно- 
политическо издигане 
марксическо образование 
досега в Босилеградска об 
щина завършиха 234 души 
или всеки пети член 
Съюза на комунистите в

Тези дни успешно завъ
рши школуването на деве 
тия випуск курсисти 
Политическата школа на 
ОК на СК в Босилеград. 
Работата на тазгодишната 
Политическа школа на про 
веденото в минали^ поне 
делник заседание, обсъдя 
ха членовете на Председа
телството на 
констатираха, че и този ви

На 18 април т.г. в Димитровград завърши шес
тият випуск на Политическата школа на Общинския 

СК. От 27 (записани) курсисти. Школата за 
вършиха 23 души, а останалите са се изписали поради
комитет на

и
чести отсъствия-

Дипломи на свършилите курсисти връчи предсе
дателят на ОК на СК в Димитровград Никола Стоянов. 
Честитайки им, той подчерта, че този випуск е един 
от най-добрите. Имайки предвид политическото поло
жение в страната, той изтъкна значението на Школа
та и приноса на онези която са я завършили в реша
ването иа трудностите.

Сега се очаква всички да се включат в активнос

ОК на СК и и

пуск, както и проведените 
осем досега изпълни 

си. В течение

ат мобилизатори и новиза
сили в редовете на активи 
стите, мнозина от тях не 
оправдаха доверието.

нанадачата
четири месеца, 
завършиха 22 курсисти от 
15 първични партийни ор-

тите в средите си: в реализирането на сегашните и в 
раздвижването на нови.

Школата
общината е минал и завъ- 

тази Школа. Безспо-
А. Т.М. Я-ршил
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СКУПЩИНА В БОСИЛЕПРИЕТА ПРОГРАМА ПО ЧЕСТВУВАНЕ НА ТАЗГОДИ ШННтг ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО” Iплоди ШИИТЕ СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА 
ГРАД

ЮБИЛЕИ НА

ТЪРЖЕСТВЕНО И ДЕЛОВО Приети дае програми 

и един отчетТазгодишните юбилеи — 40 години печат на бъл
гарската народност и 30 години на вестник „Братство” 
ше се ознаменуват под знака на пълна афирмация на 
информативно-издателската дейност на българската 

в СФР Югославия

вац и Белград. В Босиле- 
гРаД ще се състои втора
та среща на литературни
те творци от българската 
народност, на която ще 
бъде изнесен доклад за из 
минатия път и по-нататъ
шното развитие на лите
ратурното творчество на 
българската народност.

В течение на годината

за изтеклия едногодишенна- Обсъден и приет отчета
Изпълнителния съвет и програмата за ра-

май 1989
родност

период на
бота на Общинската скупщина за период от 
до май 1990 година. От местното самооблагане през 
настоящата година ще бъдат ангажирани 475 мили-

На П януари т.г. преди 
40 години започна да из
лиза вестник „Глас на бъл 
гарите в Югославия”, а 
на 15 юни преди 30 годи
ни днешният вестник „Бра 
тство”. Тези изключител
но важни дати в развитие
то на информативно-изда
телската дейност на бъл
гарската народност в Юго 
славия трябва достойно 
да се ознаменуват търже
ствено и делово, както и 
да се използват за нейна
та пълна афирмация и 
по-нататъшно 
Това е основен извод от 
заседанието на комитета 
по чествуване на юбилеи
те, състояло се на 21 ап
рил т.г. под председател
ството на Божидар Ма- 
нич, председател на Коми
тета за образоваш те, нау
ка и култура на обществе 
но-политическня 
при Скупщината на СРС.

която
прие Комитета по честву

ване, се предвиждат раз- 
и де 
тър-

лични манифестации 
йности. Централното 
жество ще се она динара.

На двадесет и втората 
съвместна сесия на Общи 
нската скупщина в Боси
леград, състояла се на 26 
април т.г. делегатите . на 
трите съвета особено вни
мание посветиха върху от
чета за работата на Изпъл 
нителния съвет през изте
клия едногодишен период, 
за ориентационната прог
рама за работа на ОС за 
период от май 
май идната година и про-

състои в 
Димитровград на 15 ю.ни, 
когато ще бъде 
изложба и.

ласти. Съдействувал е със 
съответни органи и орга
низации, при това 
свои мнения и насоки за 
решаване на отделни въп
роси.,

Делегатите разискваха и 
за програмата за работа 
на Общинската скупщи
на, нейните органи и тела 
за следващия едногоди
шен период. В програмата 
за работа се подчертава, 
че и занапред Общинска-

открнта давалще се организират кръгли 
маси,ще се състои 

събрание.
прес-конференции, 

литературни вечери и дру 
ги подобни манифеста
ции. Целта на тези мани
фестации е по-широко за
познаване на югославска
та общественост с дейно
стта иа Издателство „Бра
тство”, нейната пълна 
афирмация и подтик за 
по-активно и усърдно тво

тържествено 
Инак „Братство” 
чай юбнлея подготвя спе
циално издание па вестни

по слу

ка, в което освен 
съдържания, сегашните н 
предишните редактори и 
журналисти, както и го
лям брой външни сътруд
ници на вестника ще се 
представят на читателите 
със своите предложения- 

Изложбата, която ще 
бъде открита на 15 юни 
в Димитровград и която 
на подходящ начин ще 
представи развойния път 
и постиженията на инфор 
мативно-издателската дей 
ност на българската наро
дност, ще бъде открита и 
в Босилеград, Сурдулица, 
Бабушница, Ниш, Леско-

другн

1989 доразвитие.
рчество.

Годината на юбилеите 
ще се използва за събира
не ма данни, материали и 
документи от наставането 
и развитието на информа 
тивно-издателската 
ност на българската на
родност. Тази акция тря
бва да допринесе за съби
ране на сведения, които 
на днешните и бъдещите 
поколения ще дадат въз
можност да се запознаят 
по-обстойно с тази дей-

_И делегатите на трите съвета на Общинската 
скупщина в Босилеград, единодушно дадоха под
крепа на предложението Раиф Диздаревич, пред
седател на Председателството на СФРЮ да бъде 
удостоен с Орден герой на 
труд, а Али Шукрия с някое високо

С дълготрайни аплодисменти те изказаха под
крепа на предложението Слободан Милошевич да 
бъде избран за председател на Председателството 
на СР Сърбия, както и на предложението Зоран 
Соколович да бъде избран за делегат и председа
тел на Скупщината на СР Сърбия.

Делегатите на Обществено-политическия съ
вет на отделно заседание (с тайно гласоподаване) 
избраха Биляна Релич, Зоран Соколович и Мило- 
мир Богданович за нови членове на Обществено- 
политическия съвет на Скупщината на СР Сър
бия-

социалистическия 
отличие.дей-

съвет

В програмата,

В ОК НА СК В СУРДУЛИЦА
твърде важна в 

политиката на национал
но равноправие на българ 
ската народност в СФРЮ- 

Юбилеите ще имат и 
делови характер, като се 
използват за още по-ак
тивна и съдържателна ра 
бота в преодоляването на 
трудностите, с които „Бра 
тство” сс среща и за ак
тивираме на всички раз
полагаеми сили и откри
ване на светли перспекти
ви в развитието на инфор 
мативио-издателската дей 
ност на българската на
родност.

ност

ПРИЕТИ ПОДАДЕНИТЕ ОСТАВКИ
Любиша Петкович от Вла- 
сина Рид поради измене
ние на местожителството 
му, а поради неактивност 
освободи от членуване в 
ОК Невена Златкович (от

Съгласно 
на Седемнадесетото заседа 
ние на ЦК на СЮК за не
обходимостта за разделя
не на партийните от дър
жавните функции, на

становищата
грама за ангажиране на 
средствата от местното са
мооблагане през настояща 
та година.

Разисквайки за дейност
та на Изпълнителния съ
вет, делегатите на трите 
съвета подчертаха, че от
четният период е преми
нал в съдържателна и все 
странна активност на Из
пълнителния съвет. Анга
жирал сс е във всички об

та скупщина, нейните ор
гани и тела ще се ангажи
рат върху разрешаването 
на всички актуални въп
роси в нейна компетен
ция. За целта са заплани
рани осем редовни сесии 
с около 53 въпроса.

В продължение на сеси
ята делегатите обсъдиха и 
приеха и информацията 
във връзка с програмата 
и ангажирането на средст 
вата от местното самооб
лагане, които ще бъдат 
обезпечени в течение на 
настоящата година. Имен
но става дума за средства 
от 475 милиона динара от 
конто 54 милиона ще бъ
дат използвани за разши
ряване и пробиване на но 
ви селски и махленски пъ 
тщца в десетина местни 
общности, 200 милиона за 
участие на общината при 
обезпечаването иа средст
ва от съответни републи
кански източници за мо
дернизиране на регионал
ните пътища, 200 милиона 
за допълнително водосна
бдяване на Босилеград, Ра 
йчнловцн и Раднчевцн и 
21 милион динара за по
нататъшно изграждане на 
канализационната мрежа 
в Босилеград.

В. Димитров

ДИМИТРОВГРАД

ДЪЖДЪТ „НАПРАВИ" ИЗМЕНЕНИЕ В 
ПРОГРАМАТА

Сурдулица Ознаменуваното ни Пър- пи Пърии май се оргшшзн 
ри първомайски утринен 
излет. Тази година обилни 
ят дъжд, който валя ня
колко дни непрекъснато, 
попречи тази част от про
грамата да бъде проведе
на. Само най-упорнтите дн 
митровградчанн посетиха 
поне за кратко „Манастир 
чето". На „първомайски
те' дъждовалежп пай-мно 
го се зарадваха селкост- 
шшеките производители, 
конто по време па четири 
дневния празник все пак 
успяха да завършат изо
станалите работи.

ви май 11 Димитровград заследното заседание на Об 
щинския комитет на СК в 
Сурдулица оставка на чле
нуване в ОК на СК си по
дадоха: Драгиша Аджемо- 
вич, председател на 
щинския съд, Десимир 
Здравкович, общински об 
ществен правозащитния, 
Видосав Димитриевич, об
ществен правозащитния 
на самоуправлението, Ду
шал Стойкович, секретар 
на Секретариата за народ 
на отбрана и Лаза Ивано- 
вич, секретар на СОИ за 
жилищно дело. Същевре
менно Общинският коми
тет прие оставката на

първичната партийна орга 
низация в „Народна ради- 
ност”) и Абдула Дсмиро- 
вич (от ПО в „Промет-сер- 
вис”.

почна е тържествено засе 
даиис ма Общинския син 
дикалеп съвет па 27 април
па което па .заслужили ко 
лектнвп и отделни лица 
бяха връчени традиционн
ите първомайски награди. 
Следващия Ден пред Цен
търа за култура се арове 
де традиционния първома 
йски празничен концерт с 
участие на ученици от две 
те училища и членовете па 
КХД и Самодейния теа
тър.

По храднцня стара де
сетилетия, в местността 
„Маиастирчето” сутринта

Об-
За нови членове в ОК 

па СК бяха избрани Слав
ко Радулович, Драган Пс- 
трович, Звоико Джордже- 
вич, Драшко Петров, Ра- 
дивос Радулович, Синиша 
Милспкович и Мица Не- 
шич. За член в Председа
телството на 
бран Радивое Величкович, 
а за член в МОК на СК 
в Лссконац Видосав Ми
лошевич.

ОК бе из-

м. я-А. Т.
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ИЩЕШМЕВМцждвтвостопанство
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ТРУДОВИЯ СЪВЕТ НА „АВТО 
ТРАНСПОРТ" В БОСИЛЕГРАД

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА „ЛИСЦА" — БАБУШНИЦА

Борба за начество Положението 

е тежно
• ГОЛЕМИЯТ БРОЙ ОТСЪСТВИЯ СПЪВАТ ПОТОЧ

НОТО ПРОИЗВОДСТВО
и че потребителите от чу 
жбниа не търпят отсроч
вания •

Да кажем и това,4 че про 
дукция 
„Лисна” се изнася предим 
но въ» Франция, Италия 
п Германска федерална ре 
публика.

Въпреки че с постигна- 
титс резултати в „Лисца" 
главно са доволни, на пре 
ден план измъкват някол
ко неща, конто трябва да 
се решават по спешност. 
Преди всичко това с въпро 
са да се спрат неосноваю 
лнитс отсъствия.

Характерно за стопан
ската дейност на леката 
конфекцня „Лисца", прои
звеждаща финнн дамски 
изделия, през първите ме 
седи на настоящата годи 
на е борбата за издигане 
качеството на изделията. 
Това е продиктувано пре 
ди всичко от пазара, и го 
предимно на чуждестран
ния пазар, понеже през 
първото тримесечие, а осо 
бено през април и май, пе 
покупното производство е 
предназначено за износ.

Инак бабушнишка „Лн- 
еца” през тримесечието 
(въпреки че по новите за 
конопредгшсания не се да 
ва тримесечен отчет) е осъ

ществнла физическия об
ем на производството със 
101 процента. Следовател
но, произведена е продук
ция с 1 на сто повече. 
Сравнително по-добре 
ползуваме на ефективното 
работно време — 103 про
цента. Това обаче не евн- 
детелствува за липсата па 
отсъствия. Напротив, еже
дневно поради „отпуски 
по болест” отсъствуват 20 
— 30 работника, което до 
голяма степен спъва пото 
чното производство. Ефе
ктивността па работното 
време е постигната чрез 
въвеждане на работни съ
боти н недели, тъй като 
се касае за къси срокове

• Членовете на съвета много говориха за обек-па бабушнишка
премълчаваха или срамежливотивпите трудности, но 

споменаваха субективните слабости • Активността във 
„Югопрсвоз” от Чачак засе-връзка с интеграцията с 

га е в застойе

Дълги години . за лошо
то състояние в „Автотран
спорт" от ' Босилеград се 
обвиняват обективните тру 
дностм, а никак или съв
сем бегло се изтъкват су
бективните слабости. Та
ка беше и па последното 
заседание па Трудовия съ 
вет, на което беше обсъде
но настоящото положе
ние на организацията. Ма 
кар че положението беше 
оценено като много геж-

кои водачи към превозни
те средства. Досега кажи 
— речи от никого не е 
потърсена отговорност за 
многобройните пропуски 
и слабости в тази органи
зация. От изказванията на 
участниците в разисквани 
я'га се получи впечатлени
ето, че някой отвън тряб
ва да предприема мерки 
за подобряване на поло
жението на босилеградска 
та автотранспортна орга-

Нема-
лък брой, предимно мла
ди работнички, с. оглед на 
малосерийното 
ство (когато ефективност
та обективно

производ-

мамалява)
предпочитат да си вземаг 
отпуски „по болест", кои 
то им се заплащат по-доб
ре, отколкото да работят. 
С този проблем „Лисца", 
както впрочем и останали 
те конфекции в Бо бушнп 

„Текстилколор" и 
,,Първи май”, се стълкпо- 
вяват години наред, 
все още не е намерено це 
лссъобразпо решение как 
да се преустанови такава 
практика.

Инак средният личен до 
ход в тази трудова орга
низация е иа сравнително 
добро равнище — през пъ 
рвите два месеца на годи 
пата той с възлизал към 
780 000 хиляди динара, до 
като през март е достиг
нал сума ог 1,05 милиона 
динара с тенденция и ПР 
ез април и май да бъде 
увеличен. Разбира се, до- 
колкого нараства произво 
дителността ма труда и се 
подобрява ефективното лр 
оизводство. При това на 
качеството на произвежда 
ните стоки особено се дър 
жи, така че личните до
ходи и занапред ще зави-

па

по

Конфекция „Лисца"

низацня. Като че ли се за
бравя, че премахването на 
субективните слабости за
едно с обществената по
мощ е основната предпо
ставка да се 
благоприятното 
на обективните трудности.

ко, дискутантите все се 
„въртеха” около лошата 
пътна мрежа в общината, 
нелоялната конкуренция 
от страна на останалите 
трудови организации, голе 
мите даждия, постоянното 
поскъпване на горивото, 
маслото и резервните ча
сти. Затова пък съвсем 
срамежливо споменаха ни 
ската трудова дисциплина, 
голямото прахосване на ра 
ботното време, острата ли 
пса ла икономии на гори
во, масло и резервни час
ти и преди всичко небре
жното отношение на ня-

ДИМИТРОВГРАД Връчени 

първомайски награди намали не- 
влияниеОбщинскияНа тържествено заседание на 

синдикален съвет в Димитровград, проведено по
на 27 април т.г. бяхаповод Празника на труда, 

връчени традиционните първомайски награди и 
признания- Тази година са присъдени четири ко
лективни и 16 индивидуални награди.

С емблема на Първомайска награда са удо- 
училище „Моша Пияде" в Ди-

На заседанието, на кое
то присъствуваха и ръко
водителите на общинските 
обществено - политически 
организации и Общинска
та скупщина членовете на 
Трудовия съвет бяха уве
домени за досегашната ак 
тивност във връзка с ини
циативата за интеграция 
на „Автотранспорт" от Бо
силеград с „Югопревоз" от 
Чачак. Беше подчертано,

стоени: основно 
мтггровград, трудовата единица за производство 
на технически стоки в състава на ТО „Димитров

в ТО „Градня",
сят от това колко и как 
се работи.град", цехът на армировчиците 

ДРАГИЦА НИКОЛОВА от Здравния дом и РАДЕ 
АНДРЕЕВИЧ, митничар.

С дипломи яа Първомайска награда са уд°- 
технолози от ТО „Димитровград", 

„Нишава”, РАИ-

Ст. Н.

ПОПРАВКАстоени: група
ДРАГИША АНТОВ работник 
ГЕЛ ГОЛУБОВ, зает в „Балкан", ЛЕВКА ГОГОВА 
заета в ТО „Димитровград" и КРЪСТИНА КИРО
ВА работничка от „Свобода".

Благодарствени грамоти получиха 
ПЕТРОВ от „Сточар", ЛИЛЯНА МИЛЕНКОВА ра
ботничка в Републиканския секретариат иа въг 
решните работи и контрол на минаващите дър- 
жавната граница, АНКИЦА БАСОВА, заета в Об
щинската скупщина, СЪРБИСЛАВ МЛАДЕ 
ВИЧ и КАТА ТОШЕВА, заети в „Балкан , ОХ АН
КО ГИГОВ, МИЛЕ МИТОВ, БАНКО ГЕОРГИЕВ от 
ТО Димитровград", СЛАВКО ЙЕЛЕНКОВ от

ОЛГИЦА ПАНОВА от конфекция
А. Т.

в
В първомайския брой на вестника по тех

нически причини е дошло до замяна на ме
морандумите (клишетата) на „Мая” и „Ерма” 
от Звонци. Именно вместо меморандума на 
„Мая” е поместено клишето на „Ерма”, въпре- 

текстът се отнася до „Мая”, пчеларската

че първите контакти меж
ду най-отговорните лица 
от двете автотранспортни 
организации не дават го
леми надежди. Засега са
мо е направен договор за 
делово сътрудничество, а 

интеграция 
известно

ЛАЗАР

ки че
кооперация, която и даде рекламна честитка
в броя-

Молим земеделската кооперация „Ерма”, 
„Мая” и читателите 

извинят за допуснатата груба грешка.
евентуалната 
е отсрочена за 
време.

пчеларската кооперация 
ца ни

Редакцията„Братство" и 
„Свобода". М. Я-
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ИИ1 ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!комунист
. Гс^~Г?с;;Гад Чг Врой .670 година ХЕШ

г - Белград, 12 май

Израз на раОотническата воля
Т АЗГОДИШНИЯТ тази организация, като масова работническа организация и част от 

фронта. на социалистическите сили трябва не само да се приспо- 
сооява, но и да се мени — и да върви преди всички процеси, пито 
синдикатът повече не може да остане на позициите на стария на
чин на действуваме и да има авторитет и влияние дадени веднаж 
завинаги, но силата на параграфите, а не със силата на борбата за 
защита ма работническите права, за подобрение на условията за 
живот и раоота. С мотика и лопата не може да се върви в крак с 
компюторската техника и манталитет.

юва схващане, а още повече изявяването на недоволство 
от страна на работниците със съществуващото положение, даде 
тласък на синдикатите по-бързо да започне със своето преустрой
ство. А целта на това преустройство е да се освобождава от всич
ко, което в очите на членовете му и в очите на работниците го 
прави несамостоятелен и подчинен, относно с трансмисия да развие 
собствена класово-социална програма, която да се представи със 
своя визия в разрешаването на най-парливите проблеми на работ
ниците, да развие вътрешна демокрация във всички видове, съглас
но изискванията на членовете му и на общите стремежи в об-

празник чествуваме,
под знака на големи промени, но п големи 
капиталистически свят това са 
грации, с които се цели да запази
чески предимства. Социалистическият свят критически преразглеж
да своята икономическа, обществена, социална и техноложка жиз
неспособност.

Развиващият се свят, 
гове яза между развитите и развиващите 
се задълбочава.

и у нас, и в света, 
разлики. За развития 

типични процеси на големи инте-
и да закрепи своите нкоиоми-

притпснат от бремето на големи дъл-
се страни, все повече

Нито една обществена система не е пощадена от действува- 
нето на обективни закономерности и противоречия но се наплаща 
сметката и за лошите ходове, правени в миналото. Действителността
не търпи идеализирания, тя търси съвсем конкретни отговори и 
егзактно утвърден ред на нещата.

Нашата страна доживява това чрез големи разлики между 
теорията н практиката. Стълкновението между замисленото и (не)
осъщественото разруши монолитността, старото разбиране на дис
циплината и единодушието, а донесе неизвестност и инфлация- Ат
рибутите на ранния (реалния) социализъм полека но сигурно от
стъпват място на новите стойности, схващанпя и норми па пове
дение.

щсството.
Смисълът па всичко това е синдикатът наистина да се пре

върне в работническа организация, да се подготви да заеме пози
ция на критическо отношение спрямо обществените и предприе
маческите фактори на решаване, за градивно и достоверно застъп
ване и отбрана на интересите и правата не само на работническата 
класа, но и на работниците като отделни лица, да се запаси със 
собствени кадри.

Този процес още бавно тече, дори би могло да се каже, че 
изостава, или се е забавил поради това, че разни политически, иде
ологически и други тенденции са го потиснали на страничен коло
воз, или пък са го довели в подчинено положение с краткосрочни

Отминаха времената когато на конкретните проблеми може
ше да се отговаря с описване на бъдещето, но и времето па роман
тичните представи за равенство, относно за освобождаването па 
труда в смисъл на забравяне на обусловеността на свободата и 
правдата със задълженията и длъжностите, за създаването с раз
пределението на дохода.

Това не значи, че единството и монолитността днес не са ни 
нужни. Нужни са ни още как по отношение на неговите резултати; 
в стремежите че трябва да намерим изход от кризата; в издигането 
на производителността на идеите, материалните, културните блага; 
в издигането на самоулравителната социалистическа демокрация 
на равнището на развито общество. Трябва да се борим за разгра
ничаване, зачитайки факта, че човекът е същината на всички съ-

политмчески цели.
Ако синдикатът желае да стане израз на работническата воля 

п носител па общественото движение за социална сигурност и ра
венство въз основа на труда, той трябва да се освободи от пред
разсъдъците за своята обществена и политическа подчиненост, но 
неотложно трябва да промени някои неща в себе си. Преди всичко, 
вместо думи н становища от синдикалните форуми трябва да раз
вие такъв стил па действуваме, който да даде възможност най-пря* 
ко да се чуе думата па членовете на синдиката и на работниците 
ог колективите, специалистите по отрасли, конто трябва да стигне 
до ош1Я органи, които кампетентно решават по тези въпроси. Не 
бива да се случи гласът на основните организации да остане глас

бития *че на сцената са искания с възможност за изява па раз
лични алтернативи, отделни и специфични интереси,

се сливат с общите или пък от тях да
които по-на

татък не могат просто да 
бъдат извличани.

И в производителните сили на нашето общество класичиитс 
признаци на работническо и класово отстъпват място ма момите 

Изглежда като че ли класхващания, които често са противоречиви, 
свото се губи в националното, а националното може да се осъще-

класовите цели. Второстепенният про- 
лациомализмитс, които отклоняват работим-

и пустиня.
И в света стават подобни промени. Синдикатите вече 

прост сбор от работническите маси, но сила която управляващите 
обществени класи трябва да зачитат. Вътре в синдикалното движе
ние не съществува някакво абсолютно единство, но плурализъм и 
па възгледи н ма интереси п организиране, който непрекъснато се 
обогатява с нов опит, зиаппд за стратегията и резултатите 
дикалиата борба в различните обществени системи, върху различ
ната степен па обществено, техиоложко к общо развитие.

Различните видове на синдикална борба еъдействуваха за 
развитието па промишлената н икономическата демокрация, за обез
печаването на социална сигурност и защита, а преди всичко, към 
практиката на колективното договаряне на условията на труда и 
в борбата против лесното уволняване от работа зарад 
модернизация п икономическа рационализация.

ствява без осъществяване на 
дукт на посоченото са 
ческата класа от нейните исторически насоки и премахвайки класо-

и себе си като класа.

не са

вото деление обществото се премахва 
Къде и защо се стига до 

ство на работниците от страна па бюрокрацията и другите нара 
'игни СИЛИ в продукцията, разпределението пък и н политиката е 
въпрос, КОЙТО търси отговор, преди всичко, от СЮК като истори
чески авангард на работническата класа. Тази апангардноет ще
®ъде призната и по-натат \,к 
всичко, на предстоящите конгреси, идеологически и иол.пичеекм 
се изяснят противоречията в нашето развитие, пашата ноирспек- 
тина и характер на социализъм, към който сс стремим. Само но 
ТОЗИ път, а не със сливане с нацията, или и повече с представяне

връзката на работ- 
сили, коя го заилаш-

нови облици па класово потиспичс-
на син-

ако и предстоящия период., а преди

техноложка

,,а Държавата като класа, наново ще укрепне 
ническата класа и на всички други творчески

По такъв начин синдикалното движение става и важен фак
тор в създаването па модерно социалистическо общество, зачитай
ки факта, че пътят към него не е само8а да се скъса.

!ина. Затова държавата не може да бъде цел па ра ‘
Движение, но инструмент в ръцете на трудещите се (а ме па юпи- 
тичсските партии), за осъществяване па по-добро и по-културио об
щество. общество в което човекът ще бъде основно мерило.

едни и още по-малко, че 
може да го прокара определена пдеоложка или обществена елнта. 
1опа неминуемо ще се отрази н върху трите световни синдикални 
организации, конто засега бавно се освобождават от разделението 

па сфери па влияние п па разпи идеологически предразсъ
дъци. А това ще рече — че занапред нашият синдикат по-свободно 
ще избира различни пътища па своето вътрешно устройство, зачи
тайки различието па интересите на отделни части на работничес
ката

нашата, не с ощастливила ра

па света

вместо отмиране па държа-Трябва да бъдем внимателни ако .
в различни облици се стига до нейното нахлуване н “ ' "
Разни афери и незаконни деяния, за които тя м 

Роветряване започна в Съюза ма синдикатите

класи и обезпечавайки условия тези интереси да се изразят
)

(Иа 3-та стр.)



Я^смуннет
РЕФОРМА НЛ СЮК д-р НАЙДАН ПАШИЧ

Стоманената прегръдна 

на бюрокрацията
Противоположно от онова, което по време на острата кон- Той твърде много обременява и 

фронтация със сталшшзма беше записано в Програмата на СЮК, всички останали политически до- 
Съюзът на комунистите остана типична управляваща партия» коя- кумеити. Ако се постави пъпросъг 
то с помощта на държавния апарат нека да осъществи програм
ните си цеди — н обнародваните, и скритите зад сцената

па коя страна е Съюзът на ко
мунистите във фундаменталното 
стълкновение между самоуиравле-

Един от най-сериозните нндн- СЮК, значи ще 
каторп на кризата на нашето об- трата идеологическа копфронта- раната работническа
хцество и в настоящия момент, и цня със сталшшзма, Съюзът на твърде силните укрепления на
в много изтекли години е нама- комунистите остана типична уи бюрократи чеегсия монопол (това е
лената способност на организира- равляваща партия, която е помо- основното противоречие в наше-

апарат иска то общество днес), ще се види, че
да осъществи програмните си це- гой формално е на една, а фак- к°ято се признава само една офи- 

сочва ефикасно и успешно обще- ли — и обнародваните, и скрити- тичсски 
стаеното развитие.

Не е трудно да се докаже то
ва. Онова, което

в периода па ос- листо, самоуправитслио организи-
класа и

ните политически сили и особено щта на държавппя 
на Съюза на комунистите да иа-

ниалиа и с нсички идеологическии а противоположната
те зад сцената. Дългогодишното страна.“Това е един от най-остри- апаРати па държавата подкрепена 
владеене, монополът, конто е соб- те проблеми, пред който сме из- идеология и идеологически моно-

е пол. Разбира се, това е валиднохарактеризира ственост на Съюза па комунисти- правени днес и поради който 
югославската политическа действи те цели 45 години, остави дълбо- необходима реформа на партията. и за сферата на политическото ре- 
телност през последните години е ки следи на организма на Съюза шаване.

Следователно в борбата против 
дистанциране

от нея основен е въпросът: 
да се възстанови автономната по
зиция и самостоятелността на об
ществените субекти в икономиче- 

политическата и идейната

Тази политика на Съюза на ко-
все по-голямото несъвпадение ме- на комунистите и на начина, 
жду онова, което е прокламира- който той осъществява водещата на държавата, цивилното общес- 
но като политика, като цел, като си роля. Очевидно е, чс Съюзът

по мунистите подчинява обществото
тази система и за

кактво на пунктовете на политичес- 
се на комунистите е обременен и за- ката мощ. Затова професионално- 

случва в действителността. На душен от оперативно-управляващи 
практика много често, даже по функции, от функциите на непо-

определение, и онова, което
то ръководство на партията все
повече се отдалечава от широките

начало, нещата се развиваха съв- средственото вършене на властта партийни маси, които са доведени ската' 
сем противоположно от предвиж- и това не му оставя пространство в позицията на недоволни пасив- сФеРа? Докато не се разреши та

зи проблем, разграничаването съсданията и желанията.
Разбира се, това сериозно за- логическата си функция 

сегна легимитета на водещата ро- за цел демократическа мобилиза- комунистите днес? Дали са 
ля на партията в нашето общест- ция на масите и създаване на ус- пад два милиона членове на Съю- 
во. Този легитимитет

и сили да изпълни успешно идео- ни наблюдатели.
В същност какво е Съюзът на сталинската система все ще бъде

под въпрос.
имаща

това

ЗНАЧЕНИЕТО НА „ВТОРИЧНИ
ТЕ ИНТЕРЕСИ"

е доведен ловия за непосредствено изказва- за на комунистите, или са ръко- 
под голям въпрос. Очевидно е, че не на тяхната воля, т.е. да се водствата — политическите бюро- 
той не може да съществува само афирмират онези потенциали на
на заслугите от революцията, на обществения прогрес, които съще в Съюза на комунистите, 
успешната съпротива на сталини- ствуват в нашето общество какго останалите обществено-политиче- тереси", както ги наричам аз, т.е.
зма и на инициативата за внедря- и във всяко съвременно общест- ски организации и в органите на интересите на професионалния по-
ване на самоуправление, нито пък во. Последица от това е сраства- властта? Потърсим ли
може да се укрепи и отбрани с нето на партията и държавата, от аспект на емпиризма, втората
конституционни норми, които оп- относно вместо да бъде обобще- алтернатива е много по-близо

кратически ръководства не само 
но и в Разбира се, че „вторичните ин-

отговора литическо-управляващ слой осуе- 
практическата реализациятиха

до на програмната концепция за ра- 
политиката е подържаве- истината. Доминация на професи- Дикално скъсване с бюрократиз

ма. Видяхме, че това и не може
ределят едно или друго място на ствена,
Съюза на комунистите и негова- на, дори и Съюзът на комунистите оналните управяващи върхове —
та водеща идейна и политическа е подържавен и така е станал ос- това е основният белег на Съюза да стане докато не се реставрн-

новеи лост на оперативната бю* на комунистите днес, който опре- Ра и рсафирмира плурализмът на
Този легитимитет трябва да се рократическа система на управле- деля целокупната му дейност.

Не смеем да забравим начина,

роля-
самостоятелните обществени субе 
кти. Истински демократическипотвърждава в съвременната пра- ние с обществото.

ктика с резултати в разрешаване- Второ последствие на това е по който настана политическата плурализъм на различни субекти 
то на социалните проблеми, от ко- голямата роля на интересите на система, която имаме днес и из- на °бществения живот, носители 
ито днес е натиснато нашето об- управляващия слой. Тези инте- ходмия пункт за нейно връщане на наи-различнн обществеш! ини-

реси фактически имат голяма си- на самоуправнтелни позиции, от- ппптиви. Това е и централният 
това е фактор, поено за нейно насочване към но- проблем в реализацията на „три

реформи", които бяха проклами-

тттество.
В същност, когато говорим за да и влияние, а

реформата на Съюза на комунис- който обикновено не се взима се- ви проникновения на самоуправ-
тите (това е основната тема на риозио когато се върши анализ лението. Нашата система (за раз- Рани миналата година, на Първа-
предстоящия конгрес), основен е На нашата обществена и полити- лика от .системата на „реалния та конФеРенция на Съюза на ко-
въпросът как по демократически ческа действителност. В същност социализъм" в някои европейски мунистите.

възобнови легитими- може да- се покаже, че много се- страни) настана в резултат на не- Тук обаче трябва да се знае,
в посредствената ни конфронтация че тези ТРИ РеФ°Рми (рефоргма на 

ята. Защото само авангардна по- решенията на Съюза на комунис- и острото стълкновение със ста- стопанската система, реформа на
законодателно- лииизма, в момента, когато стали- политическата система и

начин да се
тетът на водещата роля на парти- гашни трудности имат корен

начина
на политическото решаване и ре
форма на Съюза на комунистите) 
бяха прокламирани и преди 10 — 
15 — 20 години. Възниква въпро
сът

литическа организация, която се 
възползува от демократически
гимититет има шанс да реализи- щи Се под негов контрол, които тийно-държавния 
ра програмните си определения, са хибридни, противоречиви и иесъ пряко застраши придобивките и

гласувани, понеже едно е приици- самата егзистенция на югославска 
пното определение за самоуправ- та революция- 
ление в Конституцията и програм-

тите относно на
намира- низмът, относно системата на пар

монолитизъм
-държавните механизми,ле-

какво е сега новото и за- 
В какво е същността на стали- Щ0 причина да вярваме, че

документи, а друго е практи иизма? Същността на сталшшзма оповестените реформи този път
Когато говорим за необходи- ческата дейност на управляващи- е в - ^^раГами^оТваТоето^
__ __ обновен демокра- Те нтшхове в партийните и държа- всички, буквално на всички авто- г гмостта да оъде ооновен те върхове л ш пРттргтшммтя га е ново и което представлява съ-легитимитет на Съюза вните органи когато се търсят помни носители на обществена!а твен0 ново качество е фактът,

в обществото, то- конкретни решения, когато исти- инициатива, на всички самостояте Щ 15 ни най.
момент трябва да НСКи се определя кой и как ще лни обществени и политически су разбраХме че' трите рефор-

проблеми, бекти. Това е валидно не само за сетне разорахме, ге трше
у _Тпт в ми са неразделими една от друга,стълкно- политическата сфера, юва е ва- гта са взаимно обусловени. Юва,

беше

ДЪЛБОКИ СА СЛЕДИТЕ НА 
ВЛАСТТА

ните

тическият 
на комунистите
тава поне за
забравим принципните твърдения разрешава откритите
и програмните отделения какъв код ще ДДРрДТДВ лидао и за икономиката, в която 10_15 б,

Първо юябва да видим Мисля, че интересът на управ- организациите на сдружения труд “ДДД общ0прието. Едва
нашето общество ляващия слой е един от наи-го- или трудовите колективи относ- ^ твърди_ че „кономпче

каква е лемите виновници за нелогичнос- ео предприя ■ я - ^ я ската реформа може да се извър
тите и противоречията в консти- автономия под всевластието па ^ ^ независимо от
туционния строй, особено в нор- държавния план. Това е валидно 

У Част на Конституция га. и за идеологическа га сфера, в (На 3-та стр.)

трябва да 
листите. ли
какво е той в

каква е ролята му,днес:
вътрешната му природа.

Противоположно от онова, ко- 
записаио в Програмата

това

на мативната
ето е
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РЪКОВОДСТВА И ПРОМЕНИСтоманената прегръдка 

на бюрокрацията Граждани за укор
така наречини 

така на-В разискванията за реформата ката революция; 
в СК тези дни се предупреждава, са радикалните промени,

Съ* речено е сбъдването на народа. 
Определени, би можало да се ка
же стилски прекалявалия в оцен
ките за изминатите събития доб- 

дошли. И то твъРДе бър-

(От 2-ра стр.) татъци и последици на 
дългогодишно командуване с об- 

каква е позицията и какъв е на- ществото от позициите на държа- 
чинъТ на деиствуване на водещи- вната власт. Това е истинската съ 
те идейни и политически сили в щност на проблема, а дали ще 
обществото, т.е. на Съюза на ко- съществува плурализъм в много- 
мунистите. партийна форма или безпартиен

плурализъм — това е въпрос, на 
Обаче не съм сигурен дали се който трябва 

съобразяваме достатъчно с фак- татъшмото 
та, че е точно и обратното:
може да бъде извършена успсш- оързаното определяне за крайнос 
на реформа на партията докато ти. Една крайност 
не се установи плурализъм на гш- че многопартийната система 
тереенте в икономическата и по- матически ще премахне 
литическата сфера и докато не слабости на

неговото
трябва да се има предвид, че 
юзът на комунистите е партия на 
власт, с осем равноправни поли
тически центри и силни управля
ващи слоеве. Тези слоеве натрап ре са им 
ват собствени интереси като ин- зо, едвам ли не докато граждани- 

републи- те не бяха още напуснали улици- 
в те и докато новите ръководства

тереси на нация, регион,
да отговори по-на- 

ии развитие. При това 
ие трябва да се предпазим

ка и пр., така че различията
партийно- не бяха избрани последвахаинтересите на тесните 

държавни структури, от една стра подигравки за сметка на народа, 
на и работническата класа и на- което нужно налага сравняване 
рода от друга страна, „офипиал- за това колко в изминатите едно 
по” почти са изчезнали. Непрекъ- — две десетилетия, да кажем от 

илюзия, гласуването на Конституцията от 
1974 година у нашите ръководства

ог при-

с увереността, 
авто-

всички сиато именно сс създава
съществуващата сне

се преодолее (до)сегашната подчи- тема. Друга крайност е стремежът 
неност на стопанството и самоуп- към предписан отгоре 
равителните обществени субекти зъм, който ще опредсля 
на пентрите на

че онези конто отстояват опреде
ленията па гражданите и партии- са усвоени така наречените важни 
мото членство това правят успеш- закони и партийни заключения,

резолюции и планове и колко са 
само така наречените важни съб
рания и функционерски заплати 
похарчени за програми, приемане 
и тълкуване на предложените до
кументи. Но у народа и у партий-

плурали- 
ролята,

политическата насоките и границите на дейност- 
мощ. Това е фпундаментален въ- та на свободните политически су- 
прос и тук е ключът за отговора бектп. Добре е известно, че в рс- 
може ли и колко може да бъде дица общества се сменяват дикта- 
.дългобойна” реформата на Съюза тури, които забраняват дейността

то.
В тази насока особено е ха

рактерен примерът с Косово. От
тук албанските националисти са 
пропъждали семейства, хиляди и 
хиляди хора, а управляващите 
партийно-държавни органи — -
Покрайнината, Републиката и Фе
дерацията са настоявали да укри
ват всичко, което с десетилетия е 
ставало, па и международните от
ношения да представят в съвсем 
друга светлина. По този начин те даже ревностно е

на политическите партии и много
партийни системи. Индонезия в 

При това плурализмът във един момент имаше днктаторска 
всички сфери на обществения жи система начело с един човек, а 
вот, не само в политическата и сетне мина на многопартийна сис

тема с 80 самостоятелни партии. 
А същността на политическия жи

на комунистите. ното членство — въпреки че сме 
навлизали във все по-тежка криза 
и все по-тежки разделения — ни
кой 33 активностите на ръковод
ствата не е говорил с подигравка. 
Напротив, с години всичко товаидейната, но и в икономическата, 

трябва да се разбере не само ка
то необходимост на

тълкувано собществото, вот и действителното положение 
необходимост па Съю- на хората не се измени съществс- 

Единствено но. Подобно се случи и в много Р||но и като

11комунистите.за на
приемайки плурализма и претвор- латиноамерикански и африкански 
явайки го на практика, обезпеча- страни, пък и в Турция, Гърция 
вайки свободна изява на различ- и в стара Югославия- Следовател- 
ните интереси. Съюзът на кому- но тези неща не трябва да се на-

оч и

к.
1г

да преодолее своя- блюдават през идеологически
ла. Трябва да се обмисли какво снистите може 

та волунтаристична командна по
зиция по отношение 
ния труд.

на сдруже- нужно, та политическият плурали 
зъм да получи истинско демокра
тическо съдържание и смисъл. А 
най-напред е необходимо общест
вените сили да сс освободят от 
стоманената прегръдка на бюро-

К:

, су-\г* ОгН , р щ
- 'БЕЗПАРТИЕН ПЛУРАЛИЗЪМ

Програмата крацията и нейния монопол
всички сфери па обществения жи
вот. Затова и предстоящият коп-

въвОще отпреди, от 
на Съюза на комунистите, съще
ствува идея за базпартиен полити- 

Налага се да

V

хттгрес па СЮК, който ще се със- 
края на годината трябва 

знак. Не под
чески плурализъм.
намерим отговор на въпроса защо той към 
тази идея не беше претворена в да мине под този 
дело и кои условия са нужни, та знака на връщане към вI. 
безпартийният политически плура те „модели , пито но/ ниа

стане действителност, подражаваме и въвеждане па чу 
жди модели, а под знака на кон
кретна борба за самостоятелна са- 

позицня па обще-

хпмят интерес косовскнте пробле- убеждение и прилагано в базата,
ми да се премълчат, с натрапвай за да по-късно се окаже, че става 
като интерес за всички, едва ли дума за документи пълни с илю- 
пе ,ц за самото изгонено паселе- зпн и неосъществими конструк- 
нпс. Нещо подобно в тази насока цип. Но, като че ли ръководства- 
сс случваше пъв Войводниа, кога- та за това са имали пълното пра- 
то тамошните ръководства и с по. Даже и когато е станало ясно, 
помощта па предварително подго че да кажем Законът за сдруже- 
тпеиитс заключения за резултати ш!Я труд донася на стопанството 
те н публичните разисквалия за и обществото повече вреда откол- 
коиституцпопните промени наето- кого полза и че отношенията във 
явили, противно волята на наро- Федерацията, заспованц на съдбов 
да, своя политически интерес да ното влияние на националните ръ 
натрапят като народен. И нн най- ководства, парализират работата 
малко не е случайно топа, чс гра- на съюзния връх — пак никой ви
жданите протестираха точно пора то с подигравка, пито е ирония 
дп събитията в Косово и комети- по е говорил за важещнтс закони
туцно......те промени в СР Сърбия- и новите програми за излизане ог

Някои обаче, тези протести — кризата, 
заедно с онези по-късна в Черна 
гора — сега малнцнозно назова- порите на ръководствата за наро- 
пат „така наречената аитнбюро- да и работниците на улици ге, за 
критическа революция". Всъщ- техният бунт и „революция", про- 
иост, почти същевременно с из- лнчават ластояваннята и желанн- 
лизанета па гражданите на улн- ята колелото да се връне назад,

ако това е възможно, всичко да 
Съде както си е било н има уко- 

към гражданите,

па

лизъм да
Съюзът на комунистите трябва да 
волл борба за демократическа плу

отношенията в об- моуправителна
сфе- стаените субекти, която сдинстпе- 

може да обезпечи истинска де-
рализация на
ществото, във всички негови 
ри. Съюзът на комунистите тряб- но 

. ва да сс освободи от всички ос- мокрация-

Израз на работническата воля
(От 1-ва стр.)

дългосрочните интереси па кла- 
осъзиал 

ма синдикалното
чрез демократичен диалог, относно 
вата като цяло, като при това 
тези класови интереси, стане същина и смисъл 
Движение.

В тази настояща ирония и го-всеки индивид, класово

Съюза ма сииди- 
ма отрасловите, торито-Стекоха се всички условия в рамките на 

катите да се осъществи пълно равноправие _
риалните, професионалните и другите организации, чииго I

и да действуват към защит 
новите видове па подчи- 

инициатива и отто

ци, у ръководствата п онези час
ти па страната, къдото такива 
протести не с имало, всичко кое- ри, отправени 
то с във връзка с народа в поли- чс са нарушили тези правила от 
тмката, стана „така наречено". Та- миналото, 

наречена е аптпбюрокрптнчес-

е автономно да застъпват работниците 
ва техните права пред бюрокрацията и 
”яване, относно експлоатация: за развитие 
ворност сред трудещите се. Този въпрос трябва да се уреди с 
новия Устав.

на

Б. Радпвойша
Миря" ОРОЖЕН ка



Комунист
ПРОФЕСИЯ — ОТКРИВАТЕЛ

Дали Пупович е по-умен от германците?
се измели, по с икономически „От идеята до хартиите и до же- 
сродства може да се постигне, че твата у пас средно минат седем 
онзи, който никога нищо не е па- години. Трябва да размислям как 
правил, да подкрепя онзи, който да С!,кратя това време . Трябва, 
е направил". понеже от това живее.

Нашият събеседник, който знае Когато и да споменем в разго- 
п знае цената па онова, което вора думата частник, Пупович я 
знае, като голяма награда назова- отхвърля-' „Аз с?*м професионален

откривател, не съм частник, отно

Биографията на професионал- за сечене на стомана, в която ро- 
ння откривател Мнленко Пупович тнрат и алата и резання 
от Младеновац

пред-
прилича на био- мет; след това алегории, който не 

графиите на най-голям бро^ от- набива 
крнватели, поне за онова време, сега, но го хвърля настрани и до 
което е

снега отстрани, както до-

прекарал в обществените седем метра, не поврежда брани- 
фирми. В тях винаги нещо е об- ците, по-бързо чисти 
мислял и измислял, с други думи, ното и до 60 на сто намалява пс- 
е пречел на онези, на конто е от- обходнмата сила. Ново решение 
говаряло да го „считат за луд", на медицински креват няколко ти 
Може би затова

и съществе

на и протегнатата ръка на коле
гите. Може би затова, че рядко спо толкова съм, колкото всички

сме, когато заработеното харчимчесто е сменял па с твърде широк спектър на 
трудовите организации и работни- приложение (болнично лечение — 
1че места в тях. Като млад маши- интензивщ! грижи, грижи за пспо 
нен инженер в заечарскня „Елек- движим болни, реабилитация и 
троизток" Пупович поема рнско- рекреацня на здрави и болни) с 
вана
осветление на Гердап. Рисковете тта си улеснява работата на ме- 
и в технологическо и във 
друго отношение („не са могли да дравяването на болните. Американ 
се превезат през моста, па запла-

му я протягат.
Когато вече трябва някого да 

нагруби, а към това го насърча- рата,
частно. Разликата с в това, че хо- 

които самостоятелно рабо 
тят, имат по-голяма отговорност,ваме, за да действува неговият ра

зказ приблизително убедително и страх, /рижа, па затуй и по-голям 
подобен на другите, нагрубява дър ефект". Размисълът за самостоя

телност, креативност, ефектите на
конструкция на стълбове за конструкцията и фупкцпопалнос

жапата, понеже „не е установила 
никаква здрава връзка между /руда по всичко личещо са в ос-всяко дицинския персонал и ускорява оз
здравото решение и обществени- новата //а всички ////овации и от

крития па нашия събеседник. Ко
гато е напусна./ своето последно 
работно място в обществена тру
дова организация, първо на себе 
си е създал условия за по-нататъ
шна работа: направил е къща и 
работилница, добра къща и добра 
работилница от парите, заработе
ни с продажбата на трудови орга
низации на модели за утвържда
ване ефектите на труда на служ
бите по подържане.

На следата на тази основна 
идея е и най-новата иновация, за 
която разказва триейки ръие. 
Всъщност само намеква, че става 
дума за стандарти по изпълнява
не на работите (всички работи във 
всички трудови организации). „У 
нас никой не с грижи за времето, 
сроковете, па затуй и спада про
изводителността, па затова е въз
можно и надхвърляне на нормата 
да бъде и 70 на сто, а планът на 
производството да не се изпълни". 
Освен тази основна идея и бля
сък от щастие, че е намерил не-

тих на селяните да ги превезат 
през реката"), па вместо награда 
следва наказание на ръководите
лите. И за час — Пупович полу
чава уволнение. В мина „Голеш" 
и днес, след двадесетина години, 
работят .млинове за мелене на ру
дата, които той е монтирал и ко
ито дотогава, купени без техниче
ска документация, са стояли за
хвърлени и неразпаковани. В Мла 
деновац в „Петар Драпишн" Пу- 
повичевото ново решение на авто
матичната линия за обработка на 
бутала и обвивки е приела профе 
сионална комисия и работничес
кият съвет, производството поема 
„Иво Леша Рибар", но не и ръко
водителят, който съвсем обичай
но за нашите условия не е могъл 
да схване, че „Пупович е по-умен 
от германците".

Когато на Пупович „преляват 
търпенията" напуска сигурното 
работно място в общественото 
предприятие и става професиона
лен откривател. Оттотава негова
та биография се различава от ти
пичната биография на повечето 
откриватели в Югославия, в коя
то съмнението, подозрението и

тс фирми". Това обяснява със съ 
дбата на патентите в Югославия: 
„Когато предприятието купи в све 
та някой патент, веднага прави 
комплектна фабрика, а когато ку 
пи домашен патент, слага го в 
чекмедже. Нито за един мой па
тент, купен от някое предприятие,

ците го поемат едва след сравне
ние с още 24 патентирани меди
цински кревати. Това на Пупович 
влява надеждата, че неговия та
лант ще приеме Клиничния цен
тър в Белград, който изключител
но търси световно равнище, но и 
основа за твърдение, че е „наше
то поднебие силно на инвентивен 
план".

не са направили алат, нито линия, 
мито маркетинг." Па защо са го ^ц°’ което не е съществувало ни- 
купували, питам аз. „Да то в капитализма, нито в социа

лизма, не разказва нищо повече. 
За детайлите, както и всеки от
кривател, мълчи.

„Колко много има институти 
и бюра в света, които се занима-

кажат,
че подкрепят откривателите" каз
ва с насмешка той, 
бавя, че напоследък все пак не
що се мени към по-добро, макар 
че повече и по-изразително в ча
стния сектор. Обаче, че тези про
мени са недопустимо 
детелствува и сведението, че сне-

ват с конструкции на кревати, а 
аз отделното лице, всичко това да 

недоверието на другите, материал- надмина> Това значи, че ни има 
ни отнемания, съдебни доказател-

пак но до-

Наистнна трудно е да се схва
не, че „Пупович е по-умен от ка
питализма и социализма", че с из 

бавни сви- мислил нещо, което никому досе
га не се е удало. Но такава сред- 

горина не е смял много да рек- на мярка на схващания и разби- 
ламира, понеже не е 
обезпечи производството му: 
сам трябва да се наеме с произ-

инвентивни, но изглежда пробле- 
ства и безсмислени изчерпа! елст- мъТ е в обстоятелството, че всич- 
ва убиват и самата помисъл 
инвенции, творчество, търсене на 
новото. Сам свой конструктор, те

на ки сме толкова инвентивни, па не
може да се съгласим около реше- 
нията", казва Пупович, с на- 

хнолог, шофьор, секретарка, ди- смешка> а сетне сериозно дефиии 
ректор и — изследовател, Пупо
вич сам себе си предлага на па- дане на желаното отношение на

отделното лице и обществото към 
обичам те и ценя,

да рателства за такива хора и не ва- 
че жи. В равнодушна и неинвентив- 

на среда тяхната най-голяма пе-

могъл
ра своето поръчение, своето виж-

зара. водството на медицински кревати чалба 
(болницата във Валево е поръчала кой да не им пречи. Всичко, кое 
50 бройки), понеже е трудно

нпизглежда е в това
Когато питаме как, той казва иноваторите: 

лесно. Доволен и предоволен 
себе си, пълен
идеи и подобно на епично разго- 
ворлив самохвалко, все докато не 
тръгне да доказва онова, за което 
говори. Да споменем от тези до
казателства едва една 
патентираните решения:

от понеже си измислил нещо по-до- 
Казвам, че

да то получават над това е чист кяр 
се намери организация, която то- А какво останалите от това пече 
ва ще изработва, качествено, как
то авторът търси, без оглед 
печалбата. Понеже не може

с най-различни бро от досегашното.
това е наивно. И веднага да схва- ннкогалят, онези, конто нищо 

на пе • са направили, това вече не е 
дру- въпрос за Пупович, това е въпрос

нем, че е наивно това да се каже 
на човек, който действително знае 
какво означава пазар. „Всички от 

от това пте имаме посредствено пол- 
машина за. С принуда нищо не може да

гите да мени, Пупович кара себе __
си към промени: да бъде още по- 
инвентивен, по-храбър,

за останалите.
част

по-бърз: К. Мияновнч
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РАЗГОВОР С ДИМИТЪР СЛАВОВ, НОСИТЕЛ 
ДА НА РЕГИОНАЛНАТА СТОПАНСКА КАМАРАНА ПЪРВОМАЙСКА 

В НИШ
СЕЛО БРЕСТНИЦАНАГРА

25 ГОДИНИ С ПРОБЛЕМИТЕ 

НА СЕЛО
При перспектива 
— без перспективи

— Няма с кого да рабо 
тим. Останалите тук стоти 
на души повечето от тях 
са прехвърлили шестото 
си десетилетие, а младите 
които са се задомили във 
вътрешността или пък в 
Босилеград, някак си не 
искат да се включат в ак 
циите които предприема 
местната общност — под
чертава председателят на 
Скупщината на местната 
общност и делегат в Съве 
та на местните общности 
към Общинската скупщи 
на в Босилеград, Боян За- 
рев, и самият отселен в 
Босилеград.

На въпроса ни, кои са 
в настоящия момент нале 
жащи проблеми, които 
търсят спешно разреша
ване, Зарев добави: — 
Преди всичко пътят от ре 
гионалния път до центъра 
на селото все още е него 
ден за движение. Остава

На десетина километра 
югозападно от Босилег
рад, а само 4 до 5 киломе 
тра от регионалното шо
се Босилеград — Карама 
ница, на повърхнина от 
около 1730 ха са пръсна
ти махалите на село Бре 
стница. Някогашен ра
йонен център с осмокла
сно училище, село със 
стотина домакинства, с 
младост и веселия. Село с 
леко наклонени и слънче
ви хълмове, плодородни 
ниви и ливади; богато с 
гори, първокачествени гр 
адини, изобилствуващо с 
вода и пасища. С други ду 
ми едно от редките боси- 
леградски села с извънре 
дни условия за земеде
лие и животновъдство. Но 
и покрай това, в послед
но време, по точно каза
но, през последните десе 
типа години селото е в 
упадък, заглъхва. Младост 
та е минала във вътреш 
ността, към градовете. От 
някогашните стотина, се 
га тук своите огнища по 
ддържат само тридесети
на домакинства, с по два 
ма в къщи и това повече 
то в напреднала възраст. 
Наистина ' през лятото, 
по време на годишните 
почивки, мнозина навес 
тя ват родителите си, или 
пък да позаобиколят до
мовете и имотсца си, но 
всичко това е само за 
двадесетина дена, а след 
това пак тишина и безжиз 
неност. Затова и изненадва 
факта, чс в това с извън
редни перспективи, но без 
перспектива занапред бо- 
силеградско село, бавно 
се разрешават комунал
но-битовите проблеми. От 
дслно когато става дума 
за онези комунално-бито 
ви проблеми чието разре 
шаване зависи от пряка
та активност и приноса 
па местното население.

■ ■■
1967,Димитър Славов, дирек 

тор на „Инекс—Сточар" 
Димитровград е един

когато овцевъдство- 
в то се таксуваше за 

от Двн отрасъл и овцете 
двамата радетели в селско много 
то стопанство в Нишки лени.

да се използват 
вуващите условия за раз 
витие и интензивиране на 
селското стопанство.
ГОЛЕМИ КАПИТАЛОВЛО 
ЖЕНИЛ

Димитър Славов, наново 
се връща в „Сточар". Без 
много да се опира, а зна 
ейки огромната му 
бов към животновъдство
то, лесно го склоняват пак 
да се натовари с тази за
дача.

— Вярно е, не можах 
да откажа. Продължихме 
с влагането

същест-
недохо

в
краища бяха нама

Наистина бешерегион, които получиха
Първомайска награда за г<> трудно. Имахме 
забележителни успехи в години непродадена

на, но аз се надявах, че 
тази криза ще се преодо 
лее и ще дойдат по-добри 
дни. И тези дни дойдоха. 
Мляко и млечни изделия 
започнаха все повече да 
се търсят, а Димитровград 
ска община започна

мно-
от две 

въл-
развитието на селското 
стопанство и селото. От 
36 години трудов стаж—
26 години Славов е посве 
тил на проблемите за раз 
витието на селското сто 
панство и селото. През го 
ва време от селскостопан
ски техник — задочно е изнася кашкавал, сирене 
успял да стане инженер и др. млечни изделия и в 
по агрономия. В Димитро чужбина... Сетне обедини сРеДСТва в разви гнето на 
вградска община, която хме земеделските коопера /,сивотп°въдствого. За чя- 
има традиция в животно ции в общината в една 
въдството, специално в 
овцевъдството, е положил 
големи усилия същото

лю-

да
на големи

колко години — построих 
ме ферма в Бачевско по
ле, сетне склад за млсч 
ни изделия на площ от 
1328 кв.м., а сред най-но
вите обекти са фермата 
на Боровско поле за 1500 
овце и 500 кози. В Забър 
дието реализирахме първа 
фаза на Хидромелиораци- 
онпата система Смиловци 
на 580 хектара и построих 
ме акумулационно езеро 
от 500 000 куб. метра, ко 
сто да служи за напоява 
не като са изразходвани 
над 2 милиарда динара.

— В момента се строи 
ферма за угояване на 
1600 юнци годишно в 
с. Изатовци, урежда се 
площ от 147 хектара, зале

да издържи 
пити на времето”...

— Признанието, 
получих 
на целня колектив — спо 
дели Славов, когато тези 
дни му честитихме Първо 
майската награда.

залягането на

всички „нз-
да се ставят пропустни 
търби и на места да се 
насипе с чакъл — акция, 
Братство 10 л»убиша 
могне и компетентната сл 
ужба на Общинската ску 
пщина с превозни средс
тва. Мъки ни задава и ве
че дотраялия дървен мо
ст и тук сами не сме в 
състояние нищо да на- 

Друг проб-

което
е признание

Без
лия колектив, макар 
при затруднени условия, 
които съпътствуват селс
кото стопанство вече дъ 
лги години 
могли да осъществим ре 
зултатите, които имаме.

— Цели 12 години пре
карах във Висок и не ми 
е жал. Много добре се ра 
збирахме с височани и до 
бре сътрудничихме. Пър 
во бях управител на фер
мата в Изатовци, която 
разполагаше с 60 овце, 4 
говеда и 2 коня- По това 
време имаше кооперации 
в Каменица, Сенокос, Го 
рни Криводол, Долни Кр 
иводол... След време ги 
обединихме в една с наз
вание „Сточар" в Камсни

правим.
лем който не търпи 
срочване е и вече рухна
лия кооперативен дом 
селото, в който е помес
тен селският магазин. Ве

отне бихме

вД. Славов

организация. Кадрово ук 
репнахме, а започнахме и 
да създаваме по-големи об 
ществени площи.

Изградихме и първата 
възпроизводствена ферма 
в Социалистическа репуб 
лика Сърбия, а след това 
нови пунктове за нрерабо 
тка на мляко и др. обек
ти — казва Славов.

ТОК ПО СЕЛАТА 
През времето, когато бе 

ше председател на Общ- 
инската скупщина, а по- 
късно и делегат в Съюзна 
та скупщина, в Димитро 
вградска община се поде 
акция но 
ция па селата.

— Доведохме ток в 26 
села. Освен това започпа-

сяват се нови площи, 
строят се и горски пъти
ща — посочва Славов. 

Днес „Сточар",

а че по-отдавна търснме и 
откриване на изкупвате
лен пункт. Обаче, преди 
„Напредък" а сега Трудо 
вата организация „Босиле 
град" не проявява инте
рес за това. Макър че все 
още има домакинства ко 
нто отглеждат по две— 
три крави и по десетина 
овце".

разпо
лага със 7500 овце и 1200
кози.

Произвежда годишно 
406 000 литра мляко, 
13 450 кг вълна и
115 000 кг месо. Има ма
шинен парк от 30 тракто
ра с прикачим машини, 8 
комбайни, 4 силокомбай- 
нн, 12 косачки...

— Димитър Славов ни 
уведоми, чс в план с да 
се строи супермаркет па 
граничиия пункт ма Гра 
дини, довръшвапс па кла 
цицата и др. обекти.

За досегашни успехи в 
работата е бил удостоен 
от президента Тиго през 
1968 година с Орден па 
труда със сребърен венец, 
а през 1986 година получа 
ва Орден ма труда със зла 
геи венец. Получил е и 
редица отличия от Коопс 
ратнвния съюз в Югосла 
вия и СР Сърбия, а носи
тел е и па Септемврийска 
награда ма Димитровград.

Мптсд АИДОНОП

М. Я.
па. долно тлъмино

Тогава селата във 
сок още не бяха „изпраз 
пели".

— Първо, което напра
вихме беше — подобре
те на породите на овце
те и говедата. А имахме 
5000 овце в обществения 
сектор. Но сътрудничихме 
и с частните произволите

Започва изграждането на 
ветеринарна станцияслектрифика-

Преди няколко дшг приключиха всички необ
ходими подготовки и тези дни се очаква да за
почне изграждането па ветеринарна станцня в с. 
Долно Ллъмиио. За целта ще се изразходват 230 
милиона динара, от конто по-голяма част обезпе
чиха „Лгробаика" и Републиканският фонд за на
сърчаване развитието на икономически изоста
налите краища.

Носител па капиталовложението е Ветеринар
ната станция и Босилеград, а изграждането е до
верено на босилеградската строителна организа
ция „Изградия". Очаква се изграждането и обо
рудването па обекта да приключи до края на 
годината.

хме да строим и пътища, 
а в града — да асфалтира 
ме улиците 
той.

изтъквали.

1967 — ИЗПИТ ЗА 
ОВЦЕВЪДСТВОТО

Наред с тази акция нро 
дължана развитието на 
селското стопанство. И 
покрай засилената миг
рация 1,3 населението и 
„заглъхването" на селата 
— в Димитровградска об 
гцина се полагат усилия

За селското стопанство, 
което с години ие получа- 
ваше дължимото 
ние,
дни. Особена тежка беше

внима-
настъииха тежки В. Б.)
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ДИМИТРОВГРАДЗА КАКВО З^пЧ 1 
__ПИШЕШЕ ^ У
ЬРШГСтч?% Цял рейс за един линии

сметка на това ще бъдат 
подсилени същите линии 
когато заетите отиват или 
се връщат от работа и за 
уикенд.

Няма съмнение, че тези 
промени ще допринесат 
за по-ефикасно обслужва 
не на пътници те и по-ико 
номично стопанисване на 
клона. Разбира се, че то 
не зависи само от броя на 
пътниците, но и от състоя 
ние то на пътищата, по ко 
ито най-често страдат и 
без това остарелите рей
сове. Но, какво да се пра 
ви, когато няма по-добри, 
а пътниците трябва да се 
превозват. Все пак и тук 
положението се мени

ме. Почти половината 
тези рейсове тръгват, как 
то бе констатирано, в „ни 
какво време" и возят

отПоследното покачване 
цените па превоза с рей
совете па „Циш-експрес" 
не е неочаквано, понеже 
междувременно бензинът 
„скокна" два пъти. Не е 
неочакван и процентът от 
47,3 па сто.

За членовете па Изпъл 
нитслшгя съвет на Общи 
поката скупщина в Дими 
тровград, които се съгла
сиха с новите цепи па 
превоза на 25 април тази 
година изненадващи бя
ха фактите от нпформацн 
ята за положението и ре
зултатите на клона в Ди 
мптровград. Такава ипфор 
мацпя по иск па Изпълни 
тслиия съвет за пръв път 
е доставена заедно с иска 
за нови цени. Макар че не 
е непознато, все пак е за 
учудване защо „Ниш-експ 
рее" все още в разписани 
ето си за една и съща по 
сока има по няколко рей 
са, тръгващи в сравнител 
но късо разстояние от вре

По повод 40-годишнннатп на печата на бъл
гарската народност в Югославия и 30-годишни- 
ната на вестник „Братство", редакцията на в-к 
„Братство” в рубриката КАКВО ПИШЕШЕ БРАТ
СТВО ще ви предава материали за отделни съби
тия 11 случки, помествани в първите броеве на 
вестника.

по
един, евентуално двама 
пътници. Това сс случва 
•най-често към Смиловци.

рейсове,Такива празни 
разбира сс вместо пътни 
\\п возят налраво загуба,НОВИНИ ОТ ДИМИТРОВГРАД
която на края на минала 
та година и клона в Дими 

била 124 580ИНТЕРЕСНА Н ПОЛЕЗНА 
ИЗЛОЖБА

тровград е 
000 динара. Представите
лите па „Ниш-експрес", 
които прис-ьстиуваха па 
заседанието изтъкнаха, а 
с това се съгласиха и чле 
ковете на Изпълнител
ния съвет, че в най-скоро 
време трябва да бъде нап 
равено ново разписание 
за тръгване на рейсовете 
от Димитровград, което 
да бъде много по-икономи 
чно. С него най-вероятно 
ще бъдат премахнати пра 
зните рейсове, а за някои 
села дори и напълно спря 
ми в определени дни. За

В Димитровград бе открита изложба, посве 
тена на революционния път на СКОЮ, а по слу
чай чествуването на 40-годншшшата от основава
нето на тази организация- Изложбата е уредил 
Културно-пропагандният център от Пирот. Чрез 
фотографш! и документи нагледно е дадено раз
витието на организацията и нейната революцион
на дейност.

главните пътища усилено 
се строят, а там, където 
те не минават, има много 
начини с малко средства 
и сили да бъдат поправе
ни. В тези акции е готов 
да участвува и „Ниш-експ 
рее".

„Братство”, 1 ноември 1959

КОМЕМОРАТИВЕН МИТИНГ
В рамките на чествуването на 40-годншшшата 

на ЮКП и СКОю учащата се младеж от Димит- 
гробницата—паметник на Миланровград посети 

Димитриевич, граничар запшал 1951 година при 
село Сливница. За революЦионния път на парти
ята и за героизма на нейните членове, 
беше и загиналият граничар, говориха Борка Ма- 

името на младежката организация,

А. Т.

какъвто
СРЕЩИ

рннкова от
капитан Върдар от името на ЮНА и Стоян На- 
ков, от името на Общинския комитет на 

„Братство", 1 ноември На доверието - с довериескс.
1959

ПО-СПОДЕЛНИЦИТЕ
КОЙНИ

Може би Блажо Стефа
нов от Димитровград да 
е останал да работи 
то шлосер би заработвал 
много повече, отколкото 
като милиционер, рабо
тещ на сектора—град, но 
любовта му към тази ин
тересна по и трудна про
фесия, го насочила да 
върши и курс за милици 
онер. И макар че работи 
малко повече от десет го 
дини, си е завоювал рено 
ме на ревностен и справе 
длив „пазач на реда и 
спокойствието" на гражда 
иите.

МЕРИНИЗИРАНЕТО В БОСИЛЕГРАДСКО 
ЗАВЪРШИ ка-

— Когато е празник — 
ние имаме най-много 
бота — казва Блажо Сте
фанов. Тогава се 
да стане нарушаване 
реда, или пък някое дру
го произшествие. Но 
това ние тогава повишава 
хме бдителността и реаги
раме на време при всички 
случаи.

И тогава, както и вина

Тези дни завърши работата по меринизираис- 
Райчиловци — Босилеград

ра
то на овцете в пункта

община. Меринизирането,
обхвана само овцете в двете

Райчиловци и Радичевци. Спо- 
които ни даде ветеринарният

което започна през 
села близо

случваска
наавгуст 

до Босилеград — те- за-за-ред сведенията,
хник Стеван Костадинов, меринизирането 
ти 100°/» успешно. Меринизирани са 570 овце, меж 
ду които има и такива от генерация Ф/1 то ест' 
която вече представлява генерация на мелези от 
миналата година. Меринизирането е провеждал. 
Земеделската кооперация в Босилеград, която ра
зполага, с нужното число овни от мериносова

е поч

ти, от огромно значение 
е съдействието на граж
даните.

— Успешно сътрудни
чим и с училищата — ка 
зва Стефанов. Това сътру
дничество е особено пло
довито в областта на дви
жението, което от ден на 
ден е по-силно.

Когато човек работи с 
любов — не е трудно спо

порода. 1959„Братство", 16 ноември
— Не е трудно да

макармилиционер тук, 
че Димитровград е грани-

БОСИЛЕГРАД чен град — когато съще 
ствува сътрудничество с 

споделяПоход до Кин — Стан гражданите
Стефанов. Б. Стефанов

Блажо Стефанов ни ка
за, че е доволен от работа 
та си, от доверието кое
то димитровградчани им 
ат в тази професия- А 
на доверието — винаги се 
отговаря с доверие. Имал 
и един такъв случай: гра 
жданин му посочил гру
па хора с торби в ръце- 
Оказало се 
ние.

Или друг случай: май деля той- 
ка стои с непослушно де 
те и му посочва:

положиха свежи цве 
почетоха паметта на

За последното свидете- 
лствува и фактът, че пр
ез 1987 година Стефанов 
получил похвала от Репу 
бликанския секретариат 
на вътрешните работи. 
Член е на Съюза на кому 
нистите, а понастоящем и 
секретар на партийната 
организация- Казва, че 
винаги, когато е необходи 
мо критикува направо, но 
е готов също да послуша 
градивна критика и 
вет.

В организация на ^б~
отбор на Съюза

като
тя и
загиналите тук бойци.ЦТИНСКИЯ

бойците в Босилеград, 
и тази година, по повод 
45-годишнината от 
та на Църноок, група 
онери, младежи, населени- 

околните махали на 
и най-от

— Ако не слушаш, ей го 
чичко милиционера!...

— Недейте да плашите 
детето! След кратък раз 
говор с него — станахме 
приятели.

Подобни примери Бла
жо Стефанов може да 
посочи още много и мно
го. Но в навечерието на 
празника на Службата по 
сигурността — 13 май — 
взехме само тези два.

на значе 
победа на

За историческото
борба- ние на тази 

сдружения партизански от 
РЯД, в КОЙТО на практика 
се ковеше братството и 
единството между народи 

Сърбия, Македония, 
Косово и България, пред

пи-

ето от 
село Църнощица с основа

на общес- 
орга

те отговорните лица
твено-политическите
низации и Общинската ск 

както и преде га-

Поисках им лични 
Кога- 

кон
говориприсъствуващите

Стоян Евтимов, член на 
Общинския
СУБНОР в Босилеград.

паспорти. Нямаха, 
то направих рутинен

без много заоби-
съ-удщина,

вители на граничното 
деление, посетиха паметни 

загиналите партиза- 
Кинстан,

отбор на трол, те 
колки си призцаха, че не 
легално са минали грани- 

— казва Стефанов.

ПО

ИЛ. Андонов
М. Я- цата...ка на 

ни в местноста
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Тть^ибшш
Най-голямата фабрика ЗА МЛАДЕЖИТЕ

ПУБЛИКУВАН Е 

КОНКУРС 

ЗА ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ

Дълга и богата е тради 
цията по залесяването 
Босилеградския край- Та- 

дейност осо

ви разсадници за посадъ- 
в чен

получи едно ново съдър
жание. В акцията се вкл 
ючи и Съюзната младеж 
ка трудова акция „Вла- 
сина". Всяка година мла
дежките трудови бригади 
залесяват стотици и хиля 
ди декара предимно с иг
лолистни дървета. Приро
дата се облагородява с но 
ви девствени гори. Мла
дежта от различни краи
ща на страната укрепва 
братството и единството с 
населението и младежта 
от тоя край. Старите и но 
вите гори растат и много 
от голите ридове и падини 
са обраснали с гъсти и 
хубави гори. Всичко то
ва с едно голямо богатсг 

Традицията на доброво во, по-ценно и от една 
лния труд на горанитс най-голяма фабрика, 
продължава и днес. От 
преди няколко години тя

материал и акциите 
се организираха планово 
и систематически. С годи 
ни наред общинската го

зя полезна 
бен подем получи ведна-

освобождението ранска организация зале 
сяваше най-малко по 1000

га след 
на страната от фашизма,

декара според разпределев първите години на соци 
алистическото 
не. Това бе времето на 
масови трудови акции, ко 
гато населението с неби
вал ентусиазъм започна 
да прокарва пътища, ст
рои мостове, да изгражда 
кооперативни домове, учи 
лищни сгради, да залеся
ва оголелите пространст 
ва. Съревноваха се села 
та и махалите, училища 
та и учрежденията кой 
повече трудодни ще да
де, повече декари ще зале 
си, по-широки пътища и 
по-хубави и мостове ще 
направи. Това бяха годи
ни на ударна доброволна 
работа, на съревнование и 
труд в социалистическата 
страна.

Може да конкурират младежи със завършено сре- 
образование, войници (моряци) и възпи- 

запасни военни командири. Кон-

нието, което тогава утвър 
изгражда- ждаваше републиканска- дно насочено

та конференция на гера
ните, чийто дългогоди
шен ръководител бе из
вестният 
ВОя ЛЕКОВИЧ. 
ко години със своите ре
зултати и усърдие боснле 
градската горанска орга 
низания беше между пър 
вите в СР Сърбия-

таници на школите за 
курсът е открит до 31 май.

Неотдавна Съюзният секретариат за народната от
брана публикува конкурс за приемане на кандидати за

ЮЙА за по'лу-
революпионер 

Някол- възпитаници на военните академии на 
виеше военно образование. Конкурсът е за двогодиш- 
1Ю военно школуване във военната академия за сухо
земната войска, военнотехническата академия, военна
та академия на военновъздушните сили и противовъз
душната отбрана и военноморската академия.

Касае се за записване на третия випуск кандидати, 
които са завършили и тая година завършават средно
насочено образование.

Покрай останалите условия кандидатите трябва да 
изпълняват и следните: да не са осъждани, да са ро
дени 1968 година и след това и да имат най--малко до
бър успех в последните две години в средното учи-

Ст. Станков

лище.
възпитаницитеСлед завършване на школуването

полувисше военно професионално образование, 
стават активни подпоручници и биват разпределяни в 

учрежданията на К)НА. Единствена разлика 
между „двогодишниците, е, че носят чиновете една го- 

своите другари със завършена четири-

5 Л: Д имат№
\ частите и

дина повече от 
годишна военна академия-

да..В резултат на тоя вну
шителен ентусиазъм меж. 
ду множеството изграде
ни обекти най-голяма и 
най-трайна следа са акци
ите по залесяването. До- 
като с времето останали 
те акции стихнаха, залес
яването на деретата и бел 
плодните ниви, ливади и 
и пасбища продължава с 
ненамален темп и днес.

В началото на 60-те го 
дини и в Босилеградска 
община си разгърна дей
ността си горанското дви 
жение, като част на масо

Загштсресоваш1те всички информации могат 
получат в общинските секретариати за народната от
брана, чрез които и кандидатствуват в академиите. И
това до края 113 май т-1“-

Ст.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА ССМ В БАБУШНИЦА

За ускорено трудоустрояване на младежта
На местните трудови ак 

цип младите се откликват 
масово, но м. г. младежка 
та бригада .Добринка Бо- 
гдановнч” не участвува на 
акцията „Делнблатскн пе- 
сак”, поради обективни 
обстоятелства (явяване на 
епидемия)

епио затова па този проб 
лем конференцията отде
ли най-гол ямо внимание. 
Младите търсят да се ус
кори
им, което щс гарантира и 
по-добра дейност и по-до
бро организационно устро 
нстпо.

В разискванията е изтъ
кнато, чо по отношение па 
всички активности, най-де 
йни са младите от обра
зователния цонтър н пър
вичната организация 11 ко 
пфекцня „Лисна". Това о 
и разбираемо, когато 
има предвид, чс тук мла
дите са преобладаващото 
мнозинство.

• Младите в Бабушнишка община • осъществяват 
разнообразна дейност, но все още недостатъчна според 
силите и възможностите

трудоустрояванетотс изтъкват няколко осно
вни показатели: от общо 
1076 души, търсещи рабо 
та, почти две трети са 
млади, което до голяма 
степен обезхрабрява мла
дите и ги пасивнзпрп. Им

Обсъждайки отчета за
дейностите па младите в 
Бабушнишка община 
март миналата до април 
тази година, Общинската 
конференция на ССМ на 

27 ап-

от

вата и организирана ини
циатива по залесяването 

СР Сърбия и цяла Юго 
славия. Новата организа 
Дия на 
Ции

Твърде забележително е 
тяхното участие обаче в 
поддържането и развитие
то на революционните тра 
днцнн: нзвнднншкня от
ряд „Лужнншкк партиза
ни" участвува на редица 
походи.

в заседанието си от 
рид т. г. констатира, чс 
Социалистическият 
на младежта в общината

съюззалесителни ак- 
даде и продължава 

Да дава извънредни резул 
тати.

Младежката организа 
ция » общината иабро- 
ява около 1700 души де 
Йстиуинщи и 63 първич 
пи организации, от ко
ито 37 в местните общ
ности, 16 в образовате
лния център „Чук Ка- 
раджич”, 5 в организа
циите на сдружения тр 

5 в основните учи 
Като колективен 

на ССМ 
извидниш-

е постигнал сравнително 
добри резултати в редица 
области: идейно-политиче
ско образование, шампио
ната по знания „Тито—ре
волюция—мир", местните 
трудови акции, самодейно 
стта, спорта, всенародната 
отбрана и обществената 
самозащита и пр. Тази де 
йност обаче с могла 
бъде още по-гол яма и по- 
разнообразна, ако не я 
спъваха иякои обективни, 

немалък брой субе-

се

В Босилеградска общи Цялата тази дейност би
ва основоположник на го 
Ранското

била още по-добра ако 
бяха създадени материал
ни предпоставки: обезпе-

движение бе- 
СЛАВЧО СОТИРОВ,

Въпреки че добри резул
тати са постигнати в иде
йно-политическото образо 
напие (политическата шко 
ла па ОК на СКС минала

Ше
тогава председател на об 
Щинската организация на
Социалистическия 
С активисти от 
Училищата, горската сек 
'Щ й армейците бе учре 
депо 
вие.

чаване на младежки поме 
щения, по-добро организа 
ЦПОННО устройство II Пр. 

Конференцията прие и 
програма

уд и
лища. 
член в състава

даСЪЮЗ.
селата, са завършилита година

21, а същата школа 
МОК па СКС п Ниш об-

орнентациониа 
за работа през идущата го

падейстнувава
кия
партизани".

отряд „Лужиишки
що досега 34 души, 
зина от тях оставаха па
сивни членове на СК.

но и 
ктивни слабости.

Критически разглеждай 
ки своята дейност, млади

дина.мио-
горанското движе 

Формирани бяха по 
вече бригади, открити но

Ст. Н.
I

СТРАНИЦА 9
БРАТСТВО « 12 МАЙ 1989



*~к&лтуи>п $ тш&пбвта а иък!/етб&
БОСИЛЕГРАД: ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ: „КАКВО ЗНАЕШ ЗА ДВИ 
ЖЕНИЕТО” И „ТИТО—РЕВОЛЮЦИЯ—МИР” Преглад на книжка 

115 на сп. „Мост"Излъчени най-добрите
Из областта на НАУКА 

та д-р Миодраг Зечевич 
пише по въпроса на югос

Последната — И 5 
па списание „Мост” с бо
гато тематично съдържа
ние предлага на читатели- лавянството днес и негово 
те подбор от литературни, 
научни, обществени и кул

кн.Съгласно годишната про 
грама за работа и програ 
мата за 
дейност, през 
седмица в основното учи
лище „Георги Димитров” 
в Босилеград се проведо
ха две общински състеза
ния: „Какво знаеш за дви 
жението” и

„КАКВО ЗНАЕШ ЗА ДВИ 
ЖЕНИЕТО”

Василев, Митко Асков, Го 
раи Евтимов, всички от 
бос и лргр адското осмоклас 
по училище и Александър 
Ненов от бистърского ос
мокласно училище.
„ТИТО — РЕВОЛЮЦИЯ
— МИР”

В състезанието „Тито
— революция — мир”, сл
ед проведените училищни 
състезания, за общинско 
то състезание се класира
ха 30 ученика от основно 
го н 15 от Средношколс
кия образователен център. 
Учениците от основното 
образование се ст^стсзава- 
ха на тема: „Легенда на 
младежката борба”, а най- 
добри резултати показаха 
учениците: Горан Христ
ов, Валентина Ангелова 
и Мишо Младенович, вси 
чки от босилеградското 
училище.

В състезанието за сред
ношколци, които се състе 
заваха на тема: „револю
ционна младост” (СКОЮ
— ССМю от 1919 до 1989 
година) най-добри резул
тати показаха учениците: 
Жаклина Василева, Дание 
ла Сотирова и Славица 
Симеонова.

извънучилищна 
миналата Организатор на състеза 

нието и този път бе Съвс 
тът по безопасност в дви
жението при Общинска
та скупщина, а участву
ваха учениците от осмитс 
класове на основното учи
лище. Изостанаха само 
ученици от долиолюбатс- 
кото основно училище.

Както и досега, състе
занието се проведе в три 
части: писмена творба, из 
образителна творба и пра 
ктичен дял 
полигон. След всестранно 
сълбюдаване на всички 
елементи най-добри ре
зултати показаха: Ненад 
Спасов, Иван Пенев, Бра- 
ннелав Димитров, Влади
мир Александров, Горан

то осъществяване, като 
се спира върху идеите и 
тежненията на южните 
славяни за обединение,

турни теми.

В рубриката ЛИТЕРА
ТУРА И ИЗКУСТВО, почи
тателите па писаната реч 
за пръв път на страници 
те на нашето списание се 
запознават с разказвател
ната проза на 
Джунич, за 
д-р Сава Пенчич,

природата и интегритета 
на югославската държа
ва и дилемите около поп 
ятието „югославянство”. 
Д-р Мирко Перович от ма 
рксическо становище ра 

Слободан зглежда нашето социали 
която пише етическо развитие, проце 

както сите и дезинтеграцията в 
казва за неговата новелис него и цитира думите на 
тика, че е „богата с изра Енгелс „През вредата — 
зителност и вътрешни по до разума.” Д-р Данило 
ръчения", с което разбира Ж. Маркович пише главно 
се влиза в съкровищница за вътрешните противоре- 
та на нашето литературно чия на социалистическото 
богатство. Във връзка с самоуправление, 
творческия му метод, под 
бора на теми и ролята на 
писателя в литературата, д-р Слободан Василев раз 
по-подробно можем да се глежда проблема на мла 
запознаем от интервюто, 
което даде на списанието.
Преведения му на българ 
ски разказ „Под звездата 
на дъжда” дава една по- 
конкретна представа за 
творчеството на разказва
телната проза на този 
солиден сръбски писа
тел.

състезанието 
„Тито — революция — 
мир”. Обща характернсти
ка и за едното, и за дру
гото състезание е, че тази 
година, както и досега, нн 
тересът всред учениците 
за тези състезания сравни 
телно е голям, а резулта
тите добри. И от едното, 
и другото състезание са 
излъчени най-добрите, ко 
ито босилеградското осно 
вно училище ще застъп
ват на регионалните със
тезания-

возене па

В рубриката „ОТЗИВИ”

ГОСТУВАНЕ НА ПИРОТСКИя НАРОДЕН ТЕА 
ТЪР

дата личност, като се сгш 
ра по-конкретно върху 
книгата на д-р Е. Ракич 
„Ко сам — сусрет са 
собом”, а в ПУБЛИЦИС
ТИКАТА Любислав Илиев 
пише за първите меропри 
ятия в преодоляването на 
кризата.

„Хамлет..."в Димитровград 

без публика
ха 99 на сто истински 
любители на театралното 
изкуство. Охрабрява, че 
те никога не се отказват 
и човек може предварите
лно да каже кои хора ще 
дойдат на театър, 
че броят им като че ли 
намалява, а сред младите 
„кафичите” и „видеоклубо 
вете” са много по на цена 
в истинския смисъл на 
думата, защото за една 
вечер в „кафичите” са ну 
жни не две хиляди, но 
пет пъти по толкова.

Благодарение на факта, 
че най-добрият в момен
та димитровградски ар ти 
ст Слободан Алексич, иг
рае като гост в Пиротс- 
кия народен театър, ди- 
митровградчани имат въз 
можност да гледат профе 
сионален театър на своя
та сцена много по-често 
отколкото преди година— 
две. Предимство, разби
ра се, имат пиесите, в ко 
ито играе Алексич. Така 
беше и на 5 май, когато 
пиротските артисти се 
представиха с пиесата „Ха 
млет” в село Мърдуша До 
лна” от Иво Брешан.

Накрая Да кажем и то
ва, че и едното, и другото 
състезание, 
ширяват знанията на уче 
ниците, създават и състе
зателен дух всред тях,

„Какво зна-

Рубриката ,ДА НЕ СЕ 
Що се касае до разказ- ЗАБРАВИ” настоява колкоосвен че раз

вателната проза на про- то може повече да запази 
запетите от българската от забрава старите обичаи, 
народност, Миле Нико- народните песни, предания

та, митовете и легендите, 
а в този брой се публику
ват от Босилеградския и 
Димитровградския край 
две интересни статии, 
първата Вене Велинов пи 
ше за т.н. „с!грова”, която 
до преди 30 год. означава

аОба-
лов се представя с откъс 
от проза озаглавен с „Пър 
вият от Кудрила”, а Симе 
он Костов в неговия стил 
с три сатирични разказа. 
Поетесите Деница Илиева 
и Биляна Цветкова прав 
ят лирични мозайки.

състезанието 
еш за движението” създа
ва правилни навици у под 
раегващите поколения, с 
което се предотвратяват 
злополуките и пътните 
произшествия.

В

м.я.
ла весело и съдържател
но посрещане на Новата 
година. Зденка Тодорова 
— Свиленкова по-конкрет 
но се спира върху някол
ко записани автентично- 
изворни народни песни в 
с .Бребевница (Димитров
градско).

Сигурно е, че причини
те за малкия отзив на пуб 
ликата са бройни и за да 
се открият трябва много 
неща да проучат. Но 
това друг път. Сега само 
да посочим интересни фа
кти от преди 35 години. 
Вестник „Глас на българи 
те в Югославия" в брой 
256 от 15 май 1954 година 
пише: „Огромен е интере 
сът към театъра и кино-

НЕГРАМОТНОСТТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
Е ИЗПЪДЕНА

Полуграмотността чука на врататаДокато артистите 
Слободан Алексич в глав 

роля, на професио
нално равнище изпълниха 
своите роли, това не мо
же да се каже за димит
ровградската публика. Ма 
кар
делени посредством синди

със за
До 40-годишна възраст 185 души са без пълно 

основно образование

Към края на 1985 годи
на Босилеградска община 
се нареди всред първите 
общини в републиката, ко 
ито бяха изпъдили негра
мотността. Без оглед това, 
както и съвсем незначител 
ното число на онези кои
то и сега не могат да че
тат и пишат,, проблемът 
не е решен. Според дан
ните на общинския прос
ветен инспектор Симеон 
Глигоров понастоящем в 
общината има 185 души 
до 40-годишна възраст без 
пълно оеновно образова

ната

ние. Охрабрява фактът че 
всред тях само двама ду
ши са заети в сдружения 
труд.

Имайки предвид, че те
зи данни са и сигнал за 
действуване, очаква се Ос 
новното училище в Боси
леград да предприеме ме
рки и повторно да даде 
възможност осми клас да 
завършат всички, които 
това не са направили по те читатели, 
време на редовното си 
школуване.

Остава ни за в бъдеще 
мнението си да изкажат 
и читателите, а списание
то и по-нататък ще се 
старае да публикува и по 
мества такива статии, ко 
ито още повече ще привли 
чат вниманието на нанш-

че билетите бяха раз

ито, както в града така 
в селата. В Димитровград 

КХД „Христо Ботев"

покалните организации 
двойно по-ниска цена, за 
лата беше полупразна. Си
гурно е, че с днешната 
скъпотия хората се отказ 
ват

при
съществува театър, който 
работи редовно и дава ху 
дожествено добре подгот
вени пиеси. От дохода на

най-често от онова, ко 
не е най-важно, но все 

пак две хиляди динара не 
са сума, която исгински- 

богинята

ето колкотеатъра се вижда
той е посетен...

Така е било преди 35 
години, а днес?ят любител на 

Талия не може да отдели. 
Всъщност в залата и бя-

Зденка Тодорова — 
СвиленковаВ. Б.А. Т.
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Физическа култура НОВИНИ ОТ „ЖЕЛЕЗНИ 
ЧАР” БЕЛЕЖКА

НекоректноАтлетиците в Димитров
град нямат почивка. Нерегионална футболна дивизия — НИШ В Пирот в рамките на първомайските пра

зници се проведоха традиционните улични бяга- 
ния, на които участвува и Атлетическият клу 
„Железничар” от Димитровград. На пръв поглед,

така. Десетина

пропускат да участвуват 
нито на- едноПродължава „черната" 

серия
по-голямо. 

състезание в страната, ка 
то отбелязват добри резу 
лтати. Тези дни участвува 
ха на атлетическо състеза 
ние

нищо необикновено. Обаче не е 
атлетици от Димитровград участвуваха на улични
те бягания. И когато там видяха състава на ди?

им показаха, чев спортна зала „Чаир” 
в Ниш, където стана из
биране на състезатели за

ФК „Палнлулац” — „А. Балкански” 2:2 (1:1) (на 
дузпи: 4:2)

митровградчани, организаторите 
могат да участвуват 
По-късно, когато видяха, че в 
(имаше общо шест) нямат достатъчно състезате
ли поканиха състезателите от Димитровград да 
участвуват, което те и приеха. Когато бяганията 
завършиха, на които сред победителите имаше 
участници и от Димитровград, организаторът 
ново беше некоректен. Не даде им предвидените 
награди (спортни съоръжения, но само една част 
от тях и значки).

— само извън конкуренция- 
отделни бяганияВ Ниш на 7 април на игрището на ФК „Ниш” 

по лошо време, пред. само 50 зрители, се игра мача 
между „Палилулац" '— „А. Балкански”. Голмайстори: 
Бранислав Вучковнч (автогол) 0:1, следват: Горан Стан- 

— 1:1, Любиша Йованович 2:1 н Александър

държавното първенство, 
което ще стане на 13 и 
14 май във Фоча.

И покрай отличните ре
зултати
места) нито един не успя 

влезне в националния 
състав според постигнат:: 
те резултати. Но и покрай 
това може да сс очаква, 
че съюзният треньор Але- 
ксапдар Петрович ще вк
лючи в състава някой 
състезател от Димитров
град, въз основа па нсот-

(ияколко първикович
Станков изравни на 2:2. На дузпи домакините излязоха 
по-успешни — постигнаха 4, а димитровградчани 2 го
ла. Жълти картончета: Мирослав Шаптовнч („Палплу- 
лац") и Зоран Христов („А. Балкански”). Съдията Мно- 

Татарац от Алексинац — добър.

от-

да

Наистина, крайно некоректно поведение от 
страна па спортните работници в Пирот.

Д. Ставров
драг

Лошата серия на „Асен 
Балкански” в 
дял на първенството про
дължава. Днмнтровградча 

не успяха в Ниш да 
спечелят ннто точка мак
ар че показаха добра иг
ра срещу

„Балкански” през пялото 
време беше по-добър, но 
в регулярното време пос
тигна само наравно — 2:2. 
Домакините бяха по-щас
тливи при изпълнението 
на дузпи. Ето как изглеж
да табелката след дваде
сет н три кръга:

23 17 2 4 45:24 35 (2)
23 11 3 9 47:38 25 (3)
23 11 3 9 44:41 24 (2)
23 11 5 7 40:40 24 (2)
23 11 2 10 57:39 23 (1)
23 11 0 12 38:36 22
23 10 3 10 38:40 22 (2)
23 10 3 10 49:36 21 (1)

23 9 3 11 36:41 21 (3)
23 9 3 11 39:41 20 (2)
23 7 8 8 29:29 19 (5)
23 7 6 10 33:34 17 (4)
23 8 5 9 41:43 17 (1)
23 8 4 11 35:50 17 (1)
23 8 4 11 28:37 16

23 6 4 13 39:52 14 (2)
Д. Ставров

пролетния
ДИМИТРОВГРАД

Домакин на още едно 

голямо състезание
ни давна успешно проведения 

републикански крос, кой
то сс проведе тз Димитров
град, което ще бъде 
голямо признание за мла
дия треньор Александър 
Марков.

„Палилулац”. спортно събитие. Ето удо 
бен момент отново спорт
ните дейци в града да се 
изявят и да покажат как
во могат в организирането 
ма качествени спортни със 
тезания- 
срещите е СОФК Димит
ровград, Общинският съ
вет на синдикатите и Стре 
лческият съюз в община-

II В Димитровград на 13 
май ще се проведат „Ре
публиканските срещи на 
ООСТ в Сърбия” но спор
тна стрелба за жени и 
мъже. Очаква се да при
стигнат по 9 мъжки и жен 
ски състава от всички ре 
гнойи в Социалистическа 
република Сърбия, с око
ло 80 състезатели.

Така Димитровград за 
кратко време по втори път 

отигра първенствения мач е домакин на едно голямо
между „Асен Балкански" 1-------
и „Слобода” от Горна Вре БАСКЕТБОЛ 
жнна. Победиха гостите с 
1:0. Този резултат беше по 
стигнат още в първото по 
лувремс. Всички стреме
жи па димитровградчани

1. Слога
2. Куршумлня
3. ОФК Ниш
4. Радннчки
5. Рудар
6. Будучност
7. Единство (Б. паланка)
8. Мрамор
9. Палилулац

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

Д. Ставров

„А. БАЛКАНСКИ” — „СЛО 
БОДА” (Г. ВРЕЖИНА) 
0:1 (0:1)

Организатор на

В Димитровград па 30 
април в спортния център 
„Парк” по лошо време се

та.

д. с.

Рутинна победа
„Свобода” — „Милан Топлица” 87:79 (38:39)

Димитровград, спортният център „Парк’. Времето 
облачно, зрители: 500 души.

Баскетболистите на „Сво 
бода” добре започнаха таз 
годишния сезон. В първия 
кръг тс победиха отбора 
па „Долевац” като гости 
със 17 коша, а във втория 
кръг нанесоха поражение 
н на „Милан Топлина”, от 
Прокупне, който сс върна 
отново в Сръбска баскет
болна дивизия.

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ 
ГУПА „ЮГ"

Катастрофа ка „Хайдук" 

в Босилеград
.„Младост" (Босилеград) — „Хайдук" (Прешево)

„Песка-

да изравнят и евентуално 
да „обърнат” резултата в 
своя полза, останаха без
успешни.

„Свобода" консолидира 
редиците си, заздравено е
II НОВОТО РЪКОВОДСТВО II С
право могат да се очакват 
по-добрн резултати занап
ред. В тази среща най-до
бри бяха Зоран Геров, ко
йто отбеляза 25 коша, ка- 
кто и Веселин Матов и 
Владика Сотиров.

Д. С.

„ПОБЕДА" ЗА 5 МИНУТИ!6:0 (2:0)
Босилеград, 7 май 1989 година. Игрището 

ра" край Драговищица. Теренът травист, времето про-
Зрители около 200 ду- 

—4 и Иван Раи-

Баскетболиститс па „Сво 
бода" от Димитровград 
спечелиха две точки в ма
ча си срещу „Пролетер” 
от Житконац само за 5 
минути! В 5 минута То- 
скпч, играч па „Пролетер" 
който беше изключен, 
грубо
Кречкоиич и — мачът бе
ше прекъснат.

хладно, но подходящо за игра. 
ши. Голмайстори: Раденко Захариев

— 2. Съдия на срещата Драган Милошевич <>т Д. С.гелов 
Сурдулица.

Довчерашният фаворит 
за едно от първите места 
в Междуобщинска футбол 
на дивизия Враня — ФУ‘ 
па „Юг” „Хайдук” от Прс

то полувреме, когато отбе 
4 от общо 6-те го ВНИМАНИЕ!

Желаещите да помогнат изграждането 
пътя Димитровград — Платнища — Бански дол, 

аиаснт парични суми на следната джи-

лязаха
ла. И този път отделно се 
изтъкна с реализатореките 
способности централният

на

нападна съдията
могат да 
ро-сметка:

ЗД БАНСКИ ДОЛ ТЯ ГЛАСИ: 62802-645-362, а 
за ПЛАИИНИЦА е 62802-645-341. 
джпро-сметкп на записите сс 
мнтропград.

нападател па домашния от 
бор, Раденко Захариев ,ко 
йто отбеляза 4 гола, два 
през първото полувреме и 

Голмай

шево в оемия кръг на про 
летната част от първенст
вото, на игрището „Поска 
ра” край Драговищица пр 
стърпя права катастрофа. 
Резултатът от 6:0 може би 
и не отразява правото съ
стояние па двата отбора, 
защото домашният отбор 
не усня да реализира още 
няколко шансове, дори и 
луспа.

II към двете 
слага СДК — Дн-Това е лоша пропаганда 

за баскетболния спорт п 
Жнт копан, тъй като 11 Д"а 
та отбора бяха настроени 
за игра п през изтеклите 
5 минути показаха че са в 
добра форма. Сега съдба
та на мача е в ръцете ма 

и с вете
цо 1ШЙ-

два през второто, 
стор иа останалите два го 
ла, бе младият и талантл- 

футболист Иван Рапгс-

9 МАЙ 1969 — 9 МАЙ I9*9
СПОМЕН 

на ^

Станимир И 
Андреевич
меняч от Димитровград 

съпруга Роса, спи Момчиле и 
Дъщеря Однпера със семейства 
та С11

ИВ
лов.

С тази победа босилег-
радският отбор донякъде 
укрепи позициите си в го 

част на табелката, а

дисциплинарните 
дателните органи, 
вероятно Щс бъре регис- 

2:0 в полза на
рпата
и компенсира поражспис- 

от 4:0 в седмият
Футболистите на „Мла

дост” този път надиграха 
съперника си във всички 
елементи на футболната иг 
Ра, особено през второ-

трнрап с 
„Свобода” от Димитров
град.

то си
кръг от отбора „Минера
лен” от Врамска баня. 3. Ж.м. я-
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Някога на всичко слагахме 
точка.
Днес главно — въпросителен 
знак. МуОе на гручПе
Да имат слух отдавна биха 
знаели, че не сп по вкуса на 
народа.

Здравоживо бае Малчо!
А бре, я одалша се кашим да ти пишем 

нещо за тяоо рабуш, па немогу да решим. 
Оно по на]де бусилеградСки села 
що току важно да го 
ама пак. Каде гърмя — нека треска. И я, 
и ти лема да опраиме свето, но сте, да си 
подумаме.

Тия дъиове забрамс със Спасена (баби 
чката ми де) та откараме един телешняк 
па кантаро. Не ми беше за даваше, а.ма ме 
сви нужда за пари. Излезна комай двеста 
Била, па се пазариме, лустиме—щуриме, по- 
годиме го зорле—орле по десет иляди Билото.

Додека му извади документи — язик до 
колена. Пратиа ме у Ветеринарната станица 
да ми дадат бележка да не е болно телето, 
па у общината за друга, па с тия истейера, 
пак на откупо. Оно не е зор за това, но да 
ти искубнат мастилярете некоя пара. Дадоа 
ми друга бележка те с нея да идем да искам 
пари на благайната.

Ой до у друЬио петок на благайната. И 
трейио — па нема. У четвъртио — нел1а го 
благайнико. Реко че идем да го тражим. 
Стегна се, бре тука, бре ондека, найдо го на 
горната улица стиснал празна чанта. Подне- 
со му белешката.

— Море какви пари, чичо! Нема пари. 
Човеци чекаа по година...

— Ама како тъка бре дете, па я динар 
немам, брашно немам!

— Незнам, иди при директуро! — и си 
ойде низ улицата.

Станем я, та при директуро. Оплака му 
се, он нещо нашвърля на бележката и ме 
прати при Минкоте магационеро у продав- 
ницата на йилометрото. Стана та там. Щом 
виде бележката почне да пцуе све накуп. 
Извади пари од касата брои, брои, малку не 
стидзат. Рече че чекаш до два. Па поседна 
та позяпа жените, а Минко човеко збра па
рите, та ми Би даде. После се напиме, та 
си ойдо дома у ниедно време.

Та таквиа ми ти работи, я не видо толку 
зор додека изчува телето колку що видо до
дека му зема парите. А овам пщцат нема ме
со, нема млеко... Викам: како се пощуе сел
яко топърва че однемуе.

нема ни-За някои и тъпчене в място 
е — рекрепция!

засичаш на рабуш

Толкова обещани планини н 
долини, па това пече е гео
графия!

За това, че от кризата тряб
ва да излезем ускорено, ние 
говорим с десетилетия.

На официално и приятелско 
посещение дойде дяволът — 
по своето си.

БЕЗ ДУМИ Перица Илиев Зоран Живкович

то присъствие. Но, детето съзнава, че 
сълзите имат голяма сила и затова с 
тях продължава до края на живота си 
да разрешава много ежедневни проб
леми. Заради постигане на по-големи 
ефекти хората със сълзите ползват и 
хълцане, нареждане и т.н. Това и за 
да се трогнат сръцата на средата за 
да се удоволи искането, опрости греш
ката. ..

Колко е голямо значението на сълзи 
те узнавам и от това, че преди царете 
и другите големци са имали и специал 
ни съдове, в които са сахранявали съл 
зите си.

Сълза е дребна капчица от чиста 
дестилирана вода, която пада от очите. 
Сълзите са последица на: плач, смях, 
радост, любов и под... Следователно на 
това имаме няколко вида сълзи, зави
симо от момента в който се раждат и 
това: сълзи жалостници, сълзи страхли 
вки, сълзи любовници, сълзи лъжов- 
НИЦИ, СЪЛЗИ ползовки, сълзи ранливки 
и много други. Съществуват и други 
сълзи, бисерни, крокодилски, вълчи, 
след това, майчини сълзи, детски съл
зи, женски сълзи, юнашки сълзи, мъж 
ки сълзи, царски сълзи...

Най-често сълзите дохаждат спон- 
тано от разположение и емоции. Но, 
не е винаги така — има сълзи, които 
дохождат по искане. Те започват 
докато е човекът дете. 
така мъничкото бебенце, което още не 
знае да говори, как щеше да получи 
храна и кой щеше да забележи негово

X
с
«0
0

Човекът толкова голямо значение 
е придал на сълзите че е подигнал и зид 
(стена) за плач...

Правата среща на човека с 
свят започва със сълзи, но, и послед
ният ден му се завършава със сълзи.

С. Костов

2 още
Ако не бешеОм тоя

о
Е
ри

Наша работа
Стоимен Шляпарата

/ЕЕБцпЬ1РНО ЧЛКЯЛ- 
(ттяД1-1е ня земятядтя

, 7Х>ГЯВЯ ЯЯ г'о.—:—" 
ктуРЯВЯЛ," У —■

+ - визи.кдк е 
кубето ря чермвятя. Е бай Стоимене, ти си еирлия човек! 

Мене су ми казували друЬи на койи дирек- 
торат не им дал бележйе дека и дънъска 
чекайу да им плате. Ама кво да праши. Я 
мислим дека тия йербаплнйе требе да отиду 
на село и да чувайу телчнна, та да виде 
кво йе мука. Него ти Стоимене, дай малко 
шале, на тия народ од муйе му йе дошло до 
гушу! Погледай Ьи и оди смешнуту страну!

Манча

' може Бм яя-\ 
мям лолковя..
ПДЛГИ СТЪЛБИ.,'\

\

\
А със здравйе.
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