
ЕртугВп С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Брои Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство братство" е удо
стоено с Орден братство и 
гдинство със сребърен венец 
за особени заслуга в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при- 
аос в развитието на братст- 
в ото и единството между 
нашите народи и народности
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ПЛЕНУМ НА ПРИНИЗЕНОТО йем» 

СЪЗНАНИЕ
стопански 

възход
ф Със средствата от заема (един милиард дола

ра и две хиляди милиарда динара) ще се финансират 
само развойни проекти, които ще осъществяват 
ка печалба ф Заемът ще се събира на доброволни 
начала

Краят на пленума на 
Централния комитет на 
Съюза на югославските ко

зн въпрос възникна не 
само от края на заседани
ето, но и от неразбирае
мите разлики в отноше
нието на членовете на ЦК 
на СЮК към становища
та, които вече бяха прие
ти от
тнен форум — от 
формата за Косово до оце
нките във връзка с въве
ждането на извънредни 
мерки в Косово.

час на пленума, най-меко 
казано, беше недопусти
мо. Това може да се каже 
и за най-голям брой изка
звания, в които до бесъз- 
нание се повтаряха каза
ните, повторени и препов- 
торени оценки и задачи.

По този начин никак не 
може да се помогне на 
възобновеното покрайни- 
нско ръководство, което 
сега, за първи път след

висо-

мунистн, на който цели 15 
часа беше обсъждана 
туалната политическа об
становка в Косово до го
ляма степен улесни писа
нето на журналистически 
обзор. На журналиста не 
остана нищо друго, освен 
да повтори оценките на 
отделни членове на Цен
тралния комитет, според 
които пленумсккте съби
тия след полунощ са „фа
рса", „лакърдия”, „продъл 
жение на неуставната пра
ктика”.

ак-
Комисията на Председа 

телството на СР Сърбия 
за стопанска реформа пре 
дложи да бъде обнарод
ван голям заем за стопанс 
кото развитие на Сърбия. 
По този начин трябва да 
бъдат събрани един ми
лиард долара и две хиля
ди милиарда динара, с ко 
ито ще се финансират са 
мо развойни проекти, га
рантиращи висока печал

на Бременна работа в чу 
жбина и граждани от 
други страни.

Заемът ще бъде комер- 
чески, а не държавен на
чин на събиране на сред
ства от граждани и инсти 
туции. Това подразбира 
комерчески лихви, данъч
ни облекчения и други бе- 
нефиции за заемодатели-

иаи-високия пар- 
Плат-

контрареволюпията 
1981

от
Тук ще припомним, че 

XXIII пленум на ЦК на 
СЮК беше отсрочен за се
дем дни заради „по об- на контрареволюцията и 
стойна и всестранна" под събитията, които станаха 
готовка. Не е излишно да там през последните осем 
се пепита какво щеше да години. Не с ли неговата 
бъзе заседанието ако бе- битка обречена на провал,

година, тръгна на ис
тинска борба срещу при
чините и последствията те.

ба.
Комисията предупреди, 

че при реализацията на 
заема в никакъв случай 
нс смее да се повтори гре 
шката от миналото, отно 
сно никой не смее да при 
нуждава гражданите вси 
чки да дадат заем, поне
же така се застрашава со

В броя:С какво възобновеният 
с една трета Централен 
комитет заслужи такава 
оценка от собствените си 
редове? Членовете на най- 
високия партиен форум в 
страната поради липса на 
кворум не успяха да при
емат оперативни задачи в 
дейността на СК в Косово. 
Опитът на отделни члено
ве да „изгладят нещата" 
с обяснението, че става 
дума не за нови заключе
ния, а за конкретизация 
на утвърдената политика 
и затова тази задача може 
да се довери на Предсе
дателството на ЦК на 
СЮК не смекчи остротата 
на впечатлението. Просто 
казано, в момента, когато 
трябваше да се утвърдят 
задачите на ЦК и на вси
чки членове на СК, а в за
лата бяха само 101 от об
що 165 членове на ЦК на 
СЮК, а за кворум бяха 
нужни най-малко 110 лри- 
съствуващи членове.

ше се състояло на предна доколкотс не получи под- 
та дата (на 11 май)? По крепа от цяла Югославия 
всичко личи, че разлики- и особено от нейните ко
те са още по-гол ем и и по- му писти? 
съществени отколкото на 
IX и XVI пленум, на кои
то също бяха обсъдени 
проблемите в Косово. Ма-

Градоустройственнят 
план на Димитровград 
е на публично разис
кване
АВТОМАГИСТРАЛАТА: 
СЕВЕРНО ИЛИ ЮЖНО 
ОТ ГРАДА?

След всичко, което се 
случи на XXIII пленум 
на ЦК на СЮК неизбе
жен е въпросът: трябват 
ли ни изобщо такива за
седания във връзка с Ко
сово? В сравнение с ня
кои предходни това засе
дание е — крачка назад!

цналната сигурност на гра 
жданите със слабо матери 

Заемът стр. 5
„Лнсца" — Бабуштаща 
е удостоена с Орден на 
труда със златен венец
РЕЗУЛТАТИ, ЗАСЛУ
ЖАВАЩИ УВАЖЕНИЕ
Босилеград

ално състояние, 
ще се събира само на до 
броволни начала. В тази

лка утеха е констатацията 
на един дискутант, че е 
„неразумно днес отново 
да се разисква за решени
ето на Председателството 
на СФРЮ да въведе из
вънредни мерки в Косо
во", когато това решение 
сс отъждествява с интер
венцията на СССР в Чсхо 
словакия, а деловият пре
зидиум и целият Центра
лен комитет нс сс дистан-

МНСНИС.

голяма акция за стопанс
ки възход на Социалисти
ческа република Сър
бия могат да участвуват 
всички граждани на Юго
славия, наши работнициТАНЮГ

„АВТОТРАНСПОРТ" 
ПАК ОСТАНА БЕЗ ДИ
РЕКТОРПРОМЯНА ЗАД „КОРМИЛОТО" НА СЮК

стр. 6
По повод Деня на воен
новъздушните енлн на 
ЮНА
КОГАТО ЧОВЕКЪТ И 
ТЕХНИКАТА СА ЕДНО 

стр. 9

Панчевски вместо Шуварцираха от топа 
Срещу него възразиха са
мо отделни 
ЦК. Трябва ли на члено
вете на най-високия пар
тиен форум да Се обясни 
как се защитава ипгегри- 
тстт/г на страната?

членове на
ЦК па СЮК от СК в Ма
кедония, е нов председа
тел па Председателството 
на ЦК ни СЮК, За него 
гласуваха 17 членове на 
Председателството, а него 
вият конкурент за този 
пост Васил Тупурковскп 
получи 5 гласа.

Без намерение да пресъ- 
ждаме, се налага да попи
таме нс е ли това истин
ска картина на отношени- 

на една част от ръко
водството на югославски
те комунисти ким контра- 
революцията в Косово и 
доказателство за равнище 
то на тяхната

[ ГЛАСилбълглрите'
АчйЦ н югооллиня

йЖ.ЖГ'1!
фп:
Ертсгко

В момента е тежко Да 
се каже какво беше по-

предложениетожалко
председателите на репуб
ликанските и покрайшш- 
ските комитети па СК да 
„попитат споите" членове

Редовната промяна зад I 
„кормилото” па СЮК бе
ше извършена месец и по
ловина предсрочно поради 
избирането на Стипе Шу 
вар за член на Председа
телството па СФРЮ.

защо са напуснали заседа
нието или училищното из
викване на всички 165 чле 
новс па ЦК на СЮК? Ка- 
кто и да е юпова, което 
се случи през последния

готовност
за окончателно подсичанс 
корените
ма и

,на национализ- 
сепаратизма в иаша- 

,а южна покрайнина. То-
Мшган Панчевски, член 

па Председателството на



I ПО СВЕТА И а нас;

Без военни блокове
СЛЕД МИНИСТЕРСКАТА СРЕЩА НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ В ХАРАРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР

БЕЛГРАДСКАТА СРЕЩА 

ПРЕЛОМНА
Страните на Варшавс

кия договор със специа
лен апел се отнели към 
страните на западния вое
нен съюз (НАТО пакт) ка
то им предложили съще
временно да се разпуснат 
и двата военно-политичес
ки съюзи. Първата крач
ка на този път би трябва
ло да бъде разформиране
то на военните организа
ции на Варшавския дого
вор и НАТО.

В началото на седмица
та в Москва това оповес
тил съветски официален 
представител. Според ду
мите му, в апела на член
ките на Варшавския до 
г овор, чийто текст ще бъ
де оповестен, се предлага 
на страните в НАТО да 
оценят новите реалности 
и „шансът който се отк
рива" изцяло да се према 
хнат последиците от студе 
пата война в Европа и 
света.

На Югославия практически е дадено пълномо
щие като домакин на Деветия самит да предвожда 
акциите, целите на която движението да се осъвремен- 
нн и действуването му да стане още по-ефикасно

Министерската среща паваха в безкрайни деба- 
на необвързаните страни, ти около обемистите дс- 
която през миналата сед
мица се проведе в Хара
ре, практически даде пъл 
номощие на Югославия, 
която в качеството на до
макин на Деветият самит, 
а след това и председател 
ствуващ, да предвожда ак 
цията, чиито цели са дви 
жението да се осъвремен- 
ни и действуването му на 
световната политическа и 
икономическа сцена да 
стане още по-ефикасно.

Тридневната среща, на 
която участвуваха преде 
тавители на почти 80 ст 
рани на движението, пот
върди че движението тря 
бва да определи области
те на които се отнасят до 
същинските проблеми на 
човечеството.

Белградската среща, ко 
ято ще се проведе от 4 
до 7 септември, трябва 
да стане преломна и окон 
чателно да напусне досе
гашната практика, кога- 
то необвързаните се изчер

по-активно включване па 
необвързаните в света на 
споразумяването и диало
га, в процесите на иконо
мическото и техноложко 
развитие, относно движе
нието да се подготви за 
1 ювн предизвикателства, 
но и възможности, в све
та, който сега се намира 
в дълбока п положителна 
трансформация.
Съблюдаването нарсално- 

стта, тук е протълкувано 
не като слабост, а като 
сила на необвързаните. 
Особено е посочено, че 
трябва да се подаде ръка 
па сътрудничество на оне 
зи извън движението —

лови документи и декла
рации. Очаква се движе
нието занапред да се на
сочи към акции, а по-мал 
ко към повтаряне на доб 
ре известните становища.

КРИЗА В ИТАЛИАНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

Политическо
силите

Италианският президент Франческо Косига 
чалото на седмицата започна няколкодневни политиче
ски консултации с партиите, парламентарните водачи 
и със синдикатите като полага усилия ДД реши най-но 
вата криза в правителството, която се създаде след ка
то министър-председателят Чиряк де Мите си подаде 
оставка.

Според календара на консултациите „измерването" 
на политическите сили би трябвало да трае до 25 т.м. 
Засега изходът на кризата на 48-то италианско следво
енно правителство е неизвестен.
ЛИВАН ~

в на-

разликите в интересите и 
становищата не би тряб
вало да представляват пре 
пятствия, защото движе
нието е създадено върху 
основите на идеоложки и 
политически плурализъм.Будимир Лончар

На срещата, на която 
са приети Политическа и 
Икономическа деклара
ции е потвърдена високата 
готовност чрез конструкти 
вен диалог и партньорст
во да се потърсят реше
ния за ключовите иконо
мически проблеми.

Съюзният секретар на 
външните работи Будимир 
Лончар, който оглавяваше 
нашата делегация споде
ли мнението и желанието 
на повечето участници 
когато изтъкна, че Югос 
лавия се застъпва за още

Сирийската армия и нейните мюсюлмански съюз
ници стягат обръча около християнските области в 
Бейрут, в които поради сухоземна и морска блокада 
няма достатъчно гориво, храна и други жизнени пот
ребности.

Обстановката в християнската част на столицата 
на Ливан е драматична. Сирийско-мюсюлманските фо
рмации, въпреки призива на Арабската лига за прекъ
сване на огъня систематично бомбардират християнс
ката част на града.

ПЕКИН: СТАЧКИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ

Въведено извънредно положение
вторник не обнародва ста 
новищата си. Повечето ки 
тайски личности са заг 
рижени поради събития
та, които захванаха стра
ната и се заканват да й 
нанесат несъблюдаеми по 
следици. След разговора 
със студентите, които са 
на гладна стачка, за обще 
ствеността е неизвестна съ 
дбата на генералния сек 
ретар на Китайската пар 
тия Джао Циан. Счита се, 
че си е подал оставка. Сту 
дентите и гражданите оба 
че търсят той Да се върне 
на поста, а търсят остав
ката да си подаде Ли Пен, 
главен инициатор за във е 
ждане на извънредното 
положение.

Стачките се разширяват 
и продължават и в други 
градове. Полагат се обаче 
и усилия положението да 
се нормализира.

Самоорганизираните граждани попречили евентуал
ното пробиване на войската в Пекин, макар че, както 
се оповестява тя не иска да дойде до стълкновения

Изостря се кри
зата в Бразилия

даните не са доволни от 
правителството и търсят 
в страната да се създадаг 
условия за по-голяма Де
мокрация-

Населението в Пекин 
си лоставя въпрос: дали 
правителството ще вземе 
решение за употреба на 
оръжие? По всичко личи, 
че това няма да се случи, 
защото това може да дове 
де до братоубийствена во- 
йна. Един висш офицер 
на китайската армия пр 
ед стачкуващите студенти 
и граждани заявил, 
войската няма да се наме 

сами

Решението на централ
ното китайско правител
ство за въвеждане на из- 

положение в

Икономическата криза в Бразилия се изостря и 
инфлацията се върща на астрономическите си параме
три — месечно над десет на сто.

През последните шест години дълговете на Брази
лия са увеличени с 57 на сто (от 70,2 на 110 милиарда 
долара през декември миналата година). Причина за 
това е че правителството в тази страна не е отплащало 
главния Дълг, но само все по-големите лихви, а същев
ременно се е задължавало за да изпълнява задължени
ята си към чуждестранните кредитори.

вънредно 
столицата (на 20 тм.) не
даде почти никакви резу 
лтати. Стачките продължа 

със същия темп. Стуват
дентите и граждание укре 

„отбраната" от евепват
нантуалното навлизане 

войската, на която 
дадена заповед да „помог 
не в регулирането 
вота в Пекин". Централ- 
ното правителство

официални фак- 
излизат с дефини- 

становища за према 
на бремето,

е из-

Египет е повторно вна жи

и оста-
Египет е официално приет и повторно върнат 

редовете на Арабската лига, на проведеното преди някоя 
ко дни заседание на шефовете на дипломациите на ара
бските страни в Казабланка.

В Казабланка във вторник започна и 22-та среща 
на арабските страни, в която участвува и палестинс
ката държава.

вче
налите 
тори не 
тивви 
хване
от най-трудните в съвре
менната китайска исто
рия. Студентите и граж-

сва ако „гражданите 
установяват ред".

Върховното китайско ръ 
ководство постоянно про
вежда заседания, но

едно

до
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА СК В ЮЖНОМОРАВСКЙ 
ПОСЛЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК

СЛОБОДАН МНЛОШЕВИЧ В НОВИ САД
РЕАГИРАНЕ НА 

РЕГИОН СРЕЩУ

Възраждането на 

Сърбия ще последва 

след реформата
По-нататъшно

подкопаване на авторитета
водител, а особено на фу 
нкцията изпълнителен се
кретар на Председателст
вото на ЦК на СК в Сър
бия, където дойде до из
ява неговата решимост и 
непоколебимост.

Председателството подкрепи предложенията Д-р 
Богдан Трифунович и Миломир Минич да бъдат из
брани за председател, относно секретар на Председа
телството на ЦК на СК в Сърбия,Всеки трябва да даде преди всичко с работата 

си — наи-голям принос за да се извърши икономичес
кото и обществено преобразование на Сърбия — каза 
Милошевич в новосадския „Югоалат”

г «V-' :• 1

Този Централен 
тет, който напълно загуби 
своя авторитет, е най-до
брото потвърждение кол-

На заседанието си, със
тояло се на 18 май т- г., 
Председателството 
МОК на СК в Южноморав 
ски регион остро реагира 
срещу хода и съдържани
ето на последното заседа
ние на ЦК на СЮК, пос
ветено на проблема за Ко 

Председателството 
оцени, че е изключително 
важно, че ЦК на СЮК ра 
згледа актуалната обстано 
вка в Косово и предложи 
заключения, но е за съжа 
ление и голяма срамота, 
че тези заключения, пора
ди липса на кворум, 
бяха приети.

И на това заседание на 
Централния комитет, бе 
казано, дойде до израз на 
шюнал-сепаратизма, 
то известните носители ата 

единството

коми-

Председателстврто да
де подкрепа на предложе
нията на кандидатите за 
членове на Председател
ството на МОК на 
Живко Трайкович и Бла- 
гое Илич от Враня, Жи- 
воин Павлович от Медвед 
жа, Видосав Милошевич 
от Сурдулица, Ягода Спа- 
сич от Търговище и Божи 
дар Вучкович от Леско 
вац. За тези кандидати 
ще се изкажат общински
те комитети на СК от вси 
чките 13 общини в реги
она.

на
Председателят на Пред

седателството на СР Сър- 
бия Слободан Милошевич 
в понеделник н вторник 
бе на посещение в някол
ко места във Войводина, 
като посети и Новосад- 
скня панаир.

ния, но и поради нови 
тидемократически 
ния, каквито
среди в Словения. Там къ 
дето толкова

ан-
ко организациите и ръко
водствата на ЦК на СК 
във Войводина и ЦК на 
СК в Черна гора са имали 
право, когато инсистираха 
за провеждане на извън
реден конгрес 
който трябва да избере ав 
торитетно и отговорно ръ
ководство на СЮК. и да

явле-
са в някои

СК:
се говори

за човешките права, дава 
се подкрепа на сепаратис
тите на Косово, които всъ

сово.
на СЮК,

щност чрез терор над сър 
бпте иГоворейки пред Дело 

вия отбор в „Югоалат” в 
Нови Сад Милошевич ме
жду другото каза: — „Юго 
алат” представлява персо- 
нификация на положител
ните обществени промени 
във Войводина. Преди да 
дойде до политически и 
кадрови промени, ,, Юго
алат'' поради политическа 
та си активност бе обще
ствено неблагонадежен, по 

съмнителен, 
без оглед трудовите резул 
тати които осъществява
ше. Тази оргакизацпя се 
нареди в първите редове 
на голямата войводинска 
борба за промени. И „Юго 
алат” и Войводина тази 
борба спечелиха. И Сър
би* я
част от големата борба, 
която се води в цялата 
страна за нов етап на со
циализма 
демократическо 
во. Тази борба е трудна, 
но е необходима и ще 
трябва да я спечелим.

черногорците зася
гат техните човешки пра
ва. Там където толкова се даде възможност за про

дължаване на акциите на 
СЮК за запазване единст 
вото на страната.

Председателстаото пора-

говори за така наречения 
плурализъм се изразява аг 
реснзност към различните 
мнения, към 
Сърбня на пример. Всич
ки с които в Словсешя не 
са съгласни са изложени

не
нашите в

Накрая е 
предложението на струк
турата и броя на делега 
тите за 11-ия конгрес на 
СК в Сърбия и 14-ия извън 
реден конгрес на СЮК. 
На 11-ия конгрес на СК в 
Сърбия ще участвуват 50, 
докато на най-внсокня до 
говор на югославските ко 
мунистн ще присъствуват 
20 делегати от Южномо 
равски регион.

ди това потърси пълна от
говорност за Стипе Шувар 
и неговите

разгледано

едномишлени- 
ци и помагачи в разтуря
нето на ЦК на СК на Юго 
славия-

Председателството след

чии-

куваха
Югославия, оправдавайки 
своите становища със съ- 
рбофобия, която ги заше
метява и кара да измис
лят някакъв

на
литкчески

това даде единодушна под 
крепа на предложението 
д-р Богдан Трифунович да 
се избере за председател, 
а Миломир Минич за сек
ретар на Председателство 
то на ЦК на СК в Сърбия.

унитаризъм
и с него оправдават своя
та разорителна работа в 
11ентралния комитет.

Такива членове на ЦК Образлагайки предложе- 
и Председателството на нията, Зоран Яначкович, 
ЦК на СЮК, а особено Сти председател на МОК на 
пе Шувар унищожиха и СК, изтъкна, че д-р Богдан 
онзи малък авторитет, ко Трифунович е опитен, спо 
йто ЦК на СЮК имаше и собен и упорит политиче- 
го доведоха до най-ниско ски работник, проверен 
пиво. борец за новия курс в

Стипе Шувар толкова из Съюза на комунистите в 
компреметира Централ- Сърбия, приет на Осмото 
пия комитет на СЮК и заседание на ЦК на СК в 
като известна конфликтна Сърбия-

М. Момчилович
спечли. А тя е

ЗАСЕДАНИЕ НА МОК НА 
ССТН В ЮЖНОМОРАВ 

СКИ РЕГИОН
С. .Милошевич

за богато и на натиск и закани. Това, 
другарки и другари, ни
как не въ>рви с апелите 
за плурализъм, апелите за 
толерирано и демокрация- 
Затова тези апели очевид
но не са искрепи и зато
ва те нямат действителна 
връзка ни с демокрация
та, ни с толсрапцията. Ли
чи че в тези среди в Сло
вения се очаква някой да 
бъде толерантен към тях, 
а самите те нямат изоб
що толсраиция към дру
ги хора и към други мне
ния- Няма цивил изпрана 
страна, в която такова по
ведение би могло да се 
окачестви като демократи 
чсско. Такава примитивна 
отмъстителна агресивност 
е несъвместима с култура 
та на сегашна Европа, в 
която тс искат да влез
нат. Всъщност, тези явле
ния ,,а фашисоидии пори
ви на неразбираема омра
за, само показват дълбо
чината на кризата — по
сочват опасностите, които 
се заканват ако тя се за 
дълбочава, ако всички ме

общест- Веселин Еавич- 

нов председателГоворейки за Сърбия 
Милошевич каза, че тя се
га е силно мобилизирана 
за обществени промени. 
Една от тези големи про 

конституционни-

Кандидатът за секретар 
на Председателството Мн 
ломнр Минич се е дока-

личност парализира негова 
та работа, чс този нан-ви- 
сш орган не представлява 
почти нищо.

На заседание на Между 
общинската конференция 
на ССТН в Южноморавс- 
ки регион, състояло се 
на 18 май т.г., за нов пред 
седател на Конференция 
та е избран ВЕСЕЛИН 
САВИЧ, съдия в Окръж
ния стопански съд в Лес- 
ковац. До промяна наче
ло на Конференцията дой 
де поради заминаването 
на досегашния председа
тел Живко Младеновнч, 
оттеглил се по здравослов 
ни причини.

Със заминаването на 
Мнлентнйе Игнятович — 
също по здравословни пр 
ичиин — остана още едно 
празно място в Председа 
телството, па за член на 
Председателството 

МОК на ССТН е избран 
ЧЕДОМИР МАРКОВИЧ,

зал като младежки ръко-

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МЕЖДУОБЩИНСКИЯ ОТБОР 
НА СУБНОР В ЮЖНОМОРАВСКЙ РЕГИОН

мени
те — приключи успешно. 
Сега трябва да провежда 
ме обществената рефор
ма, подробно и възможно 
лго-раяо. Най-налред ще 
направим онова което е 
най-значително за кората 
и за по-щастлив живот, 
без оглед че това 
би ще бъде и най-трудна
та част от нашата рефор-

Нападение срещу единството
Миналия петък и Леско 

вац се състоя 
па Мсждуобщинскця 
бор на СУБНОР на Юж- 
поморанскн регион, на ко 
сто стана дума за подго
товките за избори в бор
ческите организации, как 
то и за предстоящите 
игреси па СУБНОР и Съ
юза на комунистите.

нос за топа. Той отделно 
се застъпи между делега
тите за партийните конг
реси да има и представи
тели на борческата орга
низация.

На топа заседание е

заседание
от-

може

МЛ.

— Ние нямаме причини 
да крием, че се застъпва
ме за Югославия като ро
дина иа всички наши на
роди и народности, като 
общност на всички наши 
републики — каза той- Ми 
лошевич оцени, че съще
ствуват причини за загри
женост, не само поради 
антисоциалистически и аи 
тисамоуправителни явле-

остщспо поведението на от 
делии членове на ЦК на 
СЮК на последния 1ше‘ 
нум, конто с разисквания 
та см показаха, че не са 
за АВНОЮ-ска 
вия. Особено бе осъден 
фактът, че пленумът завър 
ши заседанието без кво
рум, така че не може да 
приеме заключения.

ко

Йово Банян, 
тел на Мсждуобщннския 
отбор, в уводното си изло 
жение изтъкна, че подго
товките трябва да бъдат 
задълбочени и че бойците 
трябва да дадат свой при

председа Югосла- на

изпълнителен секретар 
па Председателството на 
МОК на СК.помогнем кризата да се 

— каза Милошевич. М. М.м.м.реши
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И КОЛКО СК В БОСИЛКГРЛДСКА ОБЩИНА ОСЪЩЕСТВЯВА РОЛЯТА СИ?ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАД КАК

Необходимо е по-голямо 

единство и действуване
Да запазим 

континуитета 

на революцията все още се намират нече
стни и неспособни лица, 
да тласкат напред, относ
но да дават принос в изли 
зането от кризата. Затова, 
които не са в състояние 
както бе подчертано, се 
налага по време на пред
стоящите избори в СК кри 
тично да се лреизучи ан
гажирането на всеки член 
на СК. Разбира се, това 
ще бъде момент редовете 
на СК да се опресняват с 
пови членове.

Натрупалите се икономически и политически про
блеми и противоречия днес налагат Съюзът на кому
нистите докрай до осъществява ролята си и да изна- 
мнра пътища за излизане от кризата. За да осъществи 
тази (засега основна) задача необходимо е да укрепва 
идейно-политическото му единство. В партийната ор
ганизация в Босилеградска община идейно-политичес
кото разграничаване и демократическият централизъм 
не се прилагат последователно.

Изхождайки от това, 
както .и от факта че за 
осъществяване па стопан
ската и обществена рефор 
ма е нужно много по-ефи
касно действуваме па Съ
юза на комунистите, най- 
напред Председателството, 
а неотдавна и ОК па СК 
в Босилеград обсъдиха осъ 
ществяването на идейно- 
политнчсската роля на СК 
в общината и акцйонното 
му единство. И на двете 
заседания бе подчертано, 
че днешните обстоятелст
ва налагат СК в общината 
(н не само в нея) да съз
дава условия и да откри
ва пътища за излизане от 
кризата. Всъщност, само 
по този начин той може 

I да бъде авангард на рабо
тническата класа и същи
нски да осъществява ро
лята си в по-нататъшно- 
то развитие на самоупра- 
вителните демократичес
ки отношения-

За целта е необходимо, 
бе посочено на ОК на СК, 
единодействие на всички 
сили, като при това по-го- 
лямо внимание се обърне 
на действуването на кому 
нистите в работата на Со
циалистическия съюз. По 
вечето първични партий
ни организации в община
та взимат конкретни ста
новища и заключения за 
действуване. За по-ефикас 
но действуване обаче, кое
то ще рече за по-ускоре- 
но премахваме на трудно-

„На днешното поколе
ние историческа отговор
ност е да запази контннуи 
тета на революцията и де
лата на миналите поколе
ния, за които много от 
тях са положили своите 
животи, изтъкна председа 
телят на Общински^ ко
митет в Димитровград Ни
кола Стоянов в доклада 
си на тържественото засе 
дание на комитета по по
вод 70-годишнината от съ
здаването на ЮКП.

Говорейки за историята 
на ЮКЛ, Стоянов отдел
но изтъкна, че още 
през далечната 1926 годи
на в тогавашния Цари
брод е съществувала пар
тийна организация- За то
ва в своето изложение на 
III конгрес на ЮКП Ду- 
шан Димитриевич делегат 
от Ниш казал, че в Цари
брод има 
ЮКП, които работят, в 
същата 1926 година е сфор 
мирана и скоювска орга
низация °т седем члена. 
Те са съществували до 
1929 година, когато се слу
чва голям провал и кому
нистите биват арестувани. 
Вече в началото на август 
1944 година с формиране 
на околийско партийно по 
веренство за Царибродски 
окръг партийната актив
ност отново съживява, та
ка че до края на войната 
в тези краиттта е имало 
71 член и 19 кандидати, 
членове на ЮКП.

Във втората част на за
седанието на комитета бе
ше прието решение запро 
веждане на предстоящите 
избори и необходимите до
кументи за това. Членове

те на комитета отделно 
дадоха единодушна под
крепа на предложението 
Богдан Трифунович да бъ
де кандидат за председа
тел на Централния коми
тет на СК на Сърбия, а 
Миломир Миннч за секре
тар на Председателството.

Що се отнася до избор
ните активности договоре
но е предизборните актив 
ности да започнат от 20 
май и да приключат до 
5 юнн. Изборните заседа-

стите, е необходимо редов 
но да се анализира реали
зирането на заключения
та. Засега малък брой лър 
ничии организации правят 
това.

В настоящите трудни ус
ловия са нужни и нови ме 
тоди в работата и действу 
ването. Това налага далеч 
по-отговорна задача и пред 
членовете на ОК на СК и 
на Председателството му 
оказването на помощ на 
онези първични партийни 
организации, които не са 
в състояние дз хванат кра 
чка с времето.

Ефикасността в действу
ването намалява и поради 
непоследователното при
лагане и осъществяване 
на демократическия цен
трализъм и идейно-поли
тическото разграничава
не. Акциите на СК спират 
и забавят и негови члено
ве, но лична отговорност 
от тях не се търси. На по
стове, даже и отговорни. В. Б.

8 члена на
ОТ ИЗБОРНАТА АКТИВНОСТ НА СК В БОСИЛЕГ 
РАДСКА ОБЩИНА.

Предизборните 

събрания започнаха
Н. Стоянов

ния ще започнат от 15 и 
ще приключат до 25 юни. 
В организациите където съ 
ществуват 

учредяването им 
стане до 1 юли. 
нието на Общинската кон 
ференция, на което ще 
бъдат избрани членове на 
комитета ще се проведе 
през октомври, с което ще 
приключат изборните ак
тивности в Съюза на ко-

Предизборните събра
ния в първичните органи 
зации на СК в Босилеград 
ска община започнаха. 
В организацията на Съюза 
на комунистите в тази об
щина, повечето първични 
организации изборната ак 
тивност са схванали, не 
само като важна общест
вено-политическа задача, 
но и като идейна борба 
за общопартийна дифе
ренциация, преди всичко 
в своите редове, а след то 
ва и по-широко. Впрочем, 
това се подчертава и в пр 
иетите неотдавна изборни 
документи — изборната 

активност да мине в духа 
на реално и обективно из 
насяне на истината и на 
положителните и на отри
цателните явления-

повече кандидати за все
ки ръководен пост, се вър 
ши евндентиране на въз
можни кандидати за сек
ретар, заместник секре
тар и членове на секрета
риата (онези които според 
броя на членовете на ко
мунистите избират секре
тариат). Евидентират се и 
възможни кандидати за 
делегати на Общинската 
изборна конференция и 
възможни членове за Об
щинския комитет, както 
и членове на Актива на 
комунистите от непосре
дственото производство. 
При това се полагат уси 
лия да се спазват всички 
общоприети партийни кри 
терии — да се предлагат 
активни и над всичко 
решителни комунисти, го 
тови да се уловят в реши
телна борба за решаване 
на проблемите и по този 
начин дадат личен при
нос в усилията на СКС и 
СКЖ за излизане от криз 
ното състояние.

конференции
ще

Заседа-

мунистите в Димитровград 
ска община.

А. Т.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В БАБУШНИЦА

Тематична среща-разискване
ВЕЛИМИР ДЖОРДЖЕ- 

ВИЧ от Републиканските 
синдиати, НИКОЛА ДЖО- 
КИЧ, председател на Ме- 
ждуобщинския съвет на 
синдикатите в Нишки ре
гион, както и ДЖОРДЖЕ 
СИМИЧ.

РАБОТАТА НА СРЕЩАТА УЧАСТВУВА И 
ТОДОРОВИЧ, ЧЛЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО 
СЪВЕТА НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ

• В
МАРИЯ 
ТО НА 
СИНДИКАТИ

На започналите предиз
борни събрания, в откро
вена и критическа атмос
фера, се разисква върху 
отчетите за досегашната 
активност на първичните 
партийни организации и 
за дейността на всеки ко 
мунист отделно, без оглед 
дали е бил на някой ръко 
воден пост или не. Пок
рай това на тези събра
ния, съгласно принципа

относно пъ-синдикатите, 
тя и начина за провежда
не на реформата, както и 

на Зако

Тези дни в Бабушница 
се състоя тематична сре- 

на която 
членовете 

отбор,

ща—разискване, 
присъствуваха 
на изпълнителния 
председателите на първич 
ните организации на Съю- 

синдикатите, делега- 
ОСС и директорите 

на всички трудови орга
низации. Разисква се 

на Съюза

по предложението
основните права и След срещата—разиск

ване гостите посетиха хи
на за
трудовите отношения-

Да кажем, че предизбор 
ните събрания, съгласно 
утвърдените срокове тряб 
ва да приключат до Ю 
юни.

На тематичната среща— 
разискване участвуваха и 
МАРИя ТОДОРОВИЧ, чл
ен на Председателството 
на Съвета на Съюза на 
югославските

мическата промишленост 
„Лужница", конфекция 

„Първи май" и конфек
ция „Лисца”.

за на 
ти на

по М. Я.Ст. Н.синдикати,нареформата
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8® 0 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИЯТ ПЛАН НА ДИМИТРОВГРАД НА ПУБЛИЧНО 
РАЗИСКВАНЕ

II

1Ш Автомагистралата: СЕВЕРНО ИЛИ 

ЮЖНО ОТ
8

Тези дни на публично разискване е 
пуснат генералният градоустройствен 
план на Димитровград. По-точно, про
грамата към същия, който е изработил 
Заводът за урбанизъм в Ниш, начело 
с инженер Иван Георгиев. Помолихме 
го за нашите читатели да направи из
вестни пояснения във връзка с пред
ложените бъдещи решения на Дими
тровград и най-близките местни общ
ности: Белеш, Желюша и Гоиндол. Ка
кво се предвижда 
тройствено развитие до 2005 година?

От по-дълго време големи проб
леми на димитровградчани, както и на 
Белеш, Желюша и Гоиндол 
стоящето трасе на пътя Ниш — София 

казва Геор гиев. Обсъждахме 
как да „освободим”

е без значение. „Южният” вариант 
трасето се налага да пресича Гоиндол, 
Желюша и Белеш и това сигурно ще

на
; ■

струва много повече, пък и по-дълго е.
— Какво се предвижда с развитие

то на промишлените обекти до 2005 го
дина?

:"

§§ВШ1
ОТ ТРАДИЦИОННАТА СРЕЩА НА БОЙЦИТЕ ^А 
ПАСНИТЕ ВОЕННИ КОМАНДИРИ МЛАДЕЖТА ТРУ

— Освен „Димитровград” и „Свобо
да”, за които са обезпечени локации

N

за разширяване — другите промишле
ни цехове не планират по-големи раз
ширения „Сточар” има своя локация 
при село Желюша, а „Циле” ще се раз
ширява в съществуващите рамки.

— Димитровград се нуждае от из
граждането на съвременен търговски 
магазин. Снабдяването трябва да се по
добри и в местните общности Белеш, 
Желюша и Гоиндол. Освен това на 
Димитровград му е много необходимо 
спортно хале, което да служи и за кул
турни и др. програми. Такова може да 
се построи в рамките на спортния 
център „Парк”.

— Някои споменават изместване на 
ж.п.-линията?

— Това е невъзможно, защото би, 
било свързано с огромни средства. Ди
митровград не разполага с място, под
ходящо за ж.п.-гара както и за др\лп 
обекти.

в тяхното градус

Квазндемократичннте 

игри не минават
създава на

дълго
града и другите 

селища от транзитния транспорт и 
предлагаме два варианта.

Единият от
ф Няма да минат перфидните квазндемократич- 

ни игри, които скарват нашите народи и които са про
тив техните интереси и интересите на АВНОЮ-вска 
Югославия ф Конституционните промени в СР Сърбия 
допринасят за сломяване на 
Косово

тях е—бъдещата авто
магистрала Ниш — София Да се из
мести северно от Димитровград. По
точно, при Обреновац (Пиротска общи
на) да се отклони

коитрареволюиията в
на север, като пре

минава р. Нишава, сетне при Гоиндол- 
ското кале по рудината, през Нешково, 
северно от Диимтровград да 
подножието на Козарица и през Кън- 
дина бара да се спусне 
като

На традиционната Сре
ща на бойците, запасни
те военни командири, 

трудещите се

— Това — каза Йокано-
вич —- изостри и без това 
замразените 
нални

междунацио пресичамладежта, 
и гражданите от 
Сърбия, Косово и Македо 
ния край Власинското езе 
ро говори председателят 
на Скупщината на САП 
Косово Вукапшн Йокано- 
.$ич. Той най-напред при
помни за

отношения, създа- 
Южна де атмосфера на засилен 

натиск срещу сърбите и 
черногорците, което в ед
ин момент запрети с ма
сово изселване.

— За стабилизацията на 
състоянието в Косово и

до Нишава, 
премости Нишава и ж.п.-линията 

и съществуващото шосе и при ферма
та да стигне до граничния пункт. Дру
гият ,,южен" вариант, също би се

Как ще се влиза в Димитров-

И при Обреновац, и при Гради
ни, е разрешено влизането в Димитров

град?

от-

ОЬг€ МОУАСславните воен 
ни дни и за героичната бо 
рба на нашите народи и 
народности срещу врага и 
домашните предатели, по
сочвайки бързия стопанс
ки и свеобщ следвоенен 
развой на Косово.

Спирайки се на актуал- 
ната политическа обста
новка в тази покрайнина 
Йоканович каза, че и пок
рай енергичните мерки, 
които се предприемат в 
Косово за надделяване на 
тежкото положение и въ
преки определените 
лтати, албанските нацио 
налисти и сепаратисти 
занапред се обаждат. При 
това ползват различни 
-методи, като се започне 
от разширяване на лъжи, 
дезинформации, изписва
не на неприятелски лозу
нги разпространяване на 
ламфлети и застрашава
щи писма до хаварии и 
диверсии. Йоканович на
помни, че поради онова, 
което стана в ноември ми
налата и масовите стачки 
и прекъсване на 
та в началото на тази го- 
ляна, манипулациите с ру 
Дарите от Стари търг и 
солидаризирано с рудари- 
те и останалите акции на 
националистите и сепара
тистите, с подкрепата на 
бившото политическо ръ
ководство в Косово, е бил 
парализиран почти целия 
°бщестиен и стопански 
живот.

окончателно сломяване на 
националистическо-сепа-

1ратистнчната контрарево 
люция ще допринесат и 
конституционните проме
ни в СР Сърбия. С тях, до 
бави Йоканович, 
равят историческите гре
шки и слабости в Консти-

СорМ 001\ *»"''■

се поп-

туцията от 1974 година и 
създават условия СР Сър 
бия да бъде равноправна 
с останалите републики.

неговите
.\иикА*?сА

Това, според
думи, ще повлияе за по- 
голямо отваряне на Косо 

резу во към Сърби я и остана
лите среди и обратно ще 

и бъде гара|щия 33 укрепва 
не на стабилността и ин- 
тегритета на Югославия, 
равноправието на пароди-

Сг*<Н*з«.

прн с. Обреновац; 
3. Включване на днеш

На скицата; 1. Отклонение от 
2. Главният възел за влизане и излизане 
ното шосе прн е. Градини 
клоняоал при Обреновац, но южно от 
днешното трасе, като пресича Гоиндол, 
сетне Жслюши н при Градини също би 
се сляло с днешното шосе.

Кой вариант е по-добър, по ва
ше мнение?

шосе Ниш—Софня 
от Димитровград и

сегашното

град по съществуващото шосе, в две 
нива. Инак според по-подробно разра
ботения „северен” вариант на бъдеща
та автомагистрала, в 
Козарица, където ще се пресича 
ШШ1Я път за Зибърдне, ще бъде изгра
ден съобщителен възел, който ще обез
печава да се влиза н излиза от Дими
тровград, както и безопасно да се вк
лючва в движението по автомагистра
лата.

те и народностите.
Йоканович накрая ПРе 

дупреяи, че някои кръго 
ве в страната използват 
косовската драма за осъ
ществяване на своите ан- 
гиюгослапски цели и доба 
ви, че онова, което етапа 
в Цаикарсвия дом и на 
някои други сборове в съ- 

работа- щността си означава под
крепа на онези в Косово, 
които желаят да разбият 
Югославия. — Няма оба
че да минат перфидните 
квазидемократични игри, 
които скарват пашите на 
роди, които са и против 
техните интереси и инте
ресите ма АВНОЮ-вска 
Югославия, поръчи Йо
канович.

подножието на 
сега-

— По-добър е северният. Първо, 
минава по землище с южно изложение, 
1ака чс трасето вшшгп ще бъде сухо. 
ВI оро, по-късо е с 1 км което също не 

Комисията за следене и изработка 
на генералния градоустройствен план 
на Димитровград проведе тези

От набелязаните основни контури
на бъдещия градоустройствен план ли
чи, че най-голям проблем понастоящем 
е автомагистралата. С „изнасянето” й 
извън града що се облекчи движение
то в града н посочените местни общ
ности.

дни за
седание, на което 
Завода за градоустройстно от Ниш, ко
йто готви плана, дадоха нояснсш<я към 
предложената програма към плана, ко
ято прие Изпълнителният съвет прн Об 
щнпската скупщина в Димитровград 
ни заседанието си ни 18 май.

Планът трябва ди бъде готов до 
края на настоящата година. Инак с 
него, освен Днмнтровгрид, са обхвпии- 
ти местните общности Белеш, Желюши 
н Гоиндол.

представители на

Движението значително ще се обле
кчи н с построяването на някои пара
лелни на ж.п.-линията улици, а и съ
ществуващото шосе от Гоиндол до гра
ницата ще е от полза за разтоварване 
на движението по 
града.

главната улица и
М. Андонов(Танюг) А. Т.
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.АВТОТРАНСПОРТ” В БОСИЛЕГРАД Е ПАК БЕЗ 
ДИРЕКТОР

„ЛИСЦА” — БЛБУШННЦА ОЗНАМЕНУВА 21 МАЙ —ДЕНЯ ИЛ ТРУДОВАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ

НЕНЗВЕСНОСТ И НОВИ 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАРезултати, заслужаващи уважение
• НА ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЪЧЕН ОРДЕН 

НА ТРУДА СЪС ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ * ОТЛИЧЕНИ СА 
И ЗАСЛУЖИЛИ РАБОТНИЦИ

ис ма сроковете и високо 
то качество па изделията. 
Разбира се и тук действу 
ват неблагоприятните сто 
папски

Неотдавна директорът на организацията си по- 
което отново се актуализираха нере- 

кадров въпрос и натрупалите се други про
даде оставка, с 
шеният 
блеми

Автотранспортната ор
ганизация в Босилеград, 
която в досегашното си

От тази година „Лисна" 2800 квадратни метра с 
в Бабушннца чесгвува отлични условпя за рабо- 
Ден на трудовата органи та. Създадени са усло- 
зацня — 21 май- Минала- ви.я да се трудоустроят по 
та година чествува десет- пи работници. Днес в тру 
годишен юбилей- На тър- довата 
жествено-деловото събра- 
шю на колектива в прпсъ 
ствието на гости от Репуб 
ликата, региона, града— 
побратим Севнице 
Словения) и много други 
за развойння път, стопаис Ц| 
ката дейност и бъдещето 
на трудовата организация 
докладва директорът 
ТО Петар Йончнч.

услови я» СЪПЪТСТ 
вуващн изобщо стопанст
вото у пас: така например 

облаганията 
били

с обединяването му с ня 
коя друга организация ос 
танаха безрезултатни. И 
на края, разбрах че рабо 
тииците не ми вярват, че 
са загубили доверие.

— Положението е наис 
типа трудно и неизвестно, 
казва Асен Димитров, пр 
едседател на работничес
кия съвет. Най-лошото е 
това, че нямаме достатъч 
но возила и пътници. Зап
латите са низки. През 
първото тримесечие сред
ният личен доход възлиза 
ше 652 хиляди динара. За 
нови возила нямаме сред
ства. Без оглед лошите пъ 
тища и специфичните ус
ловия, което подразбира 
и увеличени разходи, фи 
нансова помощ никой не 
ни оказва.

Работниците засега не 
търсят кой е виновен за 
лошото положение на ор
ганизацията. Надяват се, 
че ще решат и новонаста- 
налия проблем. Не крият, 
че всред тях има и таки
ва на конто не е по воля 
нито един директор. Ра
ботническият съвет, кой 
то е пред нови предизви
кателства е формирал ра 
ботна група, която след 
изучаването на обстоятел 
ствата е предложила да 
се публикува конкурс за 
директор, а до избиране
то му да се избере изпъл-

дапъцпте и 
миналата година са 
е 30 на сто по-големн, има 
иеиаплатепи търсения. На 
все пак с 420 хиляди сре

съществуване имаше ня
колко директори, от кои 
то някои съвсем безуспе
шни, както и три времен
ни управления (безрезул
татни) е пак без дирек
тор. Досегашният дирек
тор Йордан Велинов, кой 
то па този пост дойде сл- 

временно 
две

организация пре
питание намират 340 зае
ти ,от конто 320 са жени,

■ • -
(СР

ед последното 
управление — преди 
годили и осем месеца 
си подаде оставка. Работ-

ПЪТ НА ПОСТОЯНЕН
възход
От отделянето 

фекция и обединяването 
с „Лисца" от Севнице, тр

ницитс и самоуправителни 
те органи освен това, че 
са изправени пред повече 
то други остри проблеми, 
сега са принудени да ре
шават и кадровите въпро

на кон-

удовата организация в ______
Бабушница изминава наис 4 ‘
тина път на постоянен въ 
зход. „Конфекция" е има 
ла само 86 работника, про 
изводствено хале с 345 ква 
дратни метра площ и скл
ад от 120 кв. метра. Нали 
це са били много органи
зационни и техническо-те
хнологически трудности.

От 1978 година, когато 
„Конфекция" се обединя
ва и влиза в състава на

си.
Защо директорът си по 

даде оставка? — Същест
вуват повече причини за 
това решение, казва Вели 
нов. Първо, работниците 
ме приеха инициативите 
и новините, които имах 
намерение да въведа, 
след това не успяхме да 
въведем трудова дисцип
лина, която да ни избави 
от трудностите. В органи 
зацията и занапред съще
ствуват лоши взаимни от 
ношения и кражби. Нямо 
достатъчно кадри и усло
вия те Да дойдат в орга
низацията. „Автотранспо
рт" стопанисва със загу
би и нерентабилно, но вси 
чки разговори във връзка

„Лисца": с общи усилия осъществяване на реформите

а 240 са съвсем млади ра- 
’ ботници.

С гордост може да се 
заяви, че фабриката за 
производство на финно 
дамско бельо, покрай кра 
сивия естетически изглед, 
е твърде функционална, 
понеже са създадени ус 
ловия при добра организа 
ция на труда производст 
вото ежегодно да расте.

БЕЗ ЗАГУБИ, С ВИСОК 
ОБЩЕСТВЕН СТАНДАРТ

В своята не толкова дъл 
га история „Лисца” в Ба- 
бушиица редовно изпълн 
ява годишните си плано
ве и по качествени, и по 
натурални показатели. То 
ва е резултат преди всич
ко на безкористната по
мощ на професионалните 
служби на „Лисца" от Се 
виице, модерната орга
низация на труда, спазва-

деп личен доход в минала 
та и с 950 хиляди динара 
през първото тримесечие 
на текущата година „Лис 
ца" е с най-висок личен 
доход в общината. а

КАЧЕСТВО И САМО 
КАЧЕСТВО

С оглед че в настоящата 
година изключително се 
произвежда за чуждестра 
нния пазари — Франция, 
Холандия, Италия — а 
имайки предвид малките 
серии, късите срокове за 
доставка, а и качеството 
на суровините не е на же 
лаиото ниво, то тук всич
ко е подчинено на качест I 
вого на изделията. През 
първите три месеца са по 
стигнати задоволителни ре 
зултати, конто са дело и 
принос на всички заети в 
трудовата 
а преди всичко на профе
сионалните кадри на тру
довата организация от Се 
внице. Отношенията и връ 
зките със Севнице са ко
ректни, защото всички им 
ат на преден план: произ
водството, качеството, пр 
одажбата, личното потреб 
ление и всички са водени 
от стремежа по-добре дт 
се живее.

В „Лисца" — Бабушни
ца считат, че с общи уси 
лия може да се наделее 
кризисното положение и 
да се осъществяват три
те реформи. Заетите 
„Лисца" изявяват 
пост да дават свой принос 
за това.

„Лисца” трудовата орга- 
бележи хубави 

Набавени са 
машини 
толкова

низация 
резултати, 
нови 60 вносни
и приети също 
нови работници. С помощ 
та на „Лисца" от Севнице

няващ длъжност на този 
пост.

се въвежда нова техноло
гия, мени се организаци
онно устройство, създа
ват се предпоставки за ус 
вояване на нови капитало 

През 1984 го 
проект, 

по-късно

В. Б.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ОБ 
ЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНАвложения- 

дина се изготвя 
а една година 
„Лисца" в Бабушница по
лучава нова фабрика

!

Нередовен прилив на париорганизация.от
Незавидните . делови и 

финансови резултати пр
ез първите три месеца на 
настоящата делова годи 
на на стопанските орга
низации, неблагоприятно 
се отразяват и върху осъ
ществяването на заплану
ваните задачи и активнос 
ти, а с това « върху фи
нансовите резултати на 
организациите от общес
твените дейности. Отдел 
но когато става дума за 
нередовния прилив на сре 
дствата за редовна дей
ност. Така например, са- 

Инак, и покрай то- 
ва, личните доходи в 
колективите от общест
вените дейности, все 
още са по-големи от същи

те в стопанските органи
зации. Тук средният ли 
чен доход възлиза на 
1,067 милиона динара, сре 
щу 806 хиляди динара в 
стопанските организации. 
Най-голям среден личен 
доход имат заетите в Сред 
ношколския образовате- 

— 1 459 172

НАГРАДИТЕ
Е?

В чест на Деня на трудовата организация с 
на СФРЮ ООСТ „Лис-указ на Председателството 

ца" в Бабушница е отличена с Орден на труда със 
златен венец. Това високо отличие връчи Зоран 
Соколович, председател на Скупщината на СР

лен център 
динара, след това в Здрав 
ния дом — 1 130 000 ди
нара и в Центъра за со- 

1 112

Сърбия- златен венец е отли-С Орден на труда със 
чен и Петар Йончич, директор на трудовата орга
низация, а с Орден на труда със сребърен венец 
са отличени: Мирослав Петрович, Александар Сто 
янович, Александар Маринкович, Надица Тодоро- 
вич и Мирослав Тодорович.

Медали за заслуги към народа получиха: 
Или» Пейчич, Светлана Ракич, Йован Стоянович, 
Томислав Видоевич, а медали на труда: Лоза

Любиша Антич, Миломирка Илич, Милованка 
Живадинка Живкович.

циална защита 
590 динара, а най-малък в 
Центъра за култура — 
808 245 динара. Средният 
личен доход в основното 
училище възлиза на 946 
550 динара, а в детската 
градинка — 948 610 дин.

М. Я.

в
готов-

тич, 
Милошевич и Ст. Николов
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Власт с легитимитет
възбуди толкова Любознателност ср<1д'ваш** ВИЧ’ 1шаха пРав° на още един мандат, а не вината от членовете да бъдат избирани чреа | 
ствеността като първият човек на сагав^ 6 ^ та^ани’ гс>воРи за сметка на това на- референдум, а половината са избрани по | 
избраното колективно ръководство на слР°*нве- старата утвърдена конституционна процеду- *
ната. Начинът на неговото избипан Г"а дна анквта на „Борба" показва, че 61 ра. Но, без оглед на всички разлики при
стта му, както и неочакваната поб' МЛадо" на сто от анкетираните югославяни са се избирането, ясно е, че избраните членове на 
тив по-опитния и по-нзвестен Малк^К^0' ИЗЯСНШИ1 за еДна личност начело на държа- Председателството на СФРЮ имат пълна по- 
това е част от причините конто ^К° ^ЛЦ’ ВаТа’ която< по мнението на 70 на сто от ан- дкрепа от своите среди, които им дадоха ле
на по-широката обтк-гк™^ ’ д010гаЕа кетираните, би трябвало да се избира чрез гитимитет. С такава подкрепа и даден лети-
ЯоЬГ-=” “не? «Г= " “ п”~"
ДЬгшлшшк доведоха под рефлекторите на 
югославската политическа сцена. Най-мла- 
дият шеф на югославската държава (39 го
дини) се отдели

маи- тимитет новия държавен връх получи огро- 
четири години и която би била мен шанс да пренасочи негативните процеси 

югославски насочена, при това професионал- в обществото, особено ония в сферата на 
на и способна да изрази общите интереси, икономиката. Тук и покрай недогматически- 

Надеждите и желанията, разбира се, те схеми в концепта на стопанската реформа
—атРа™ кТме Гкои 7Го= и^обх^и

спечели с гласовете ня властта СТИТУИИЯ и политическата система от една решения, преди всичко в областта на соб-
дани от гпепчтг п "ИТВОТ° граж" страна и разпределението на политическите ственическите отношения. Впрочем, новият
за нашата птнтт1Рп.01ГГ° Н Иран’ и сшш от ДРУга страна все още представляват шеф на държавата с предизборните си из- 
йната ги птнпш - 3 практнка с нео^ича- рамките, в които тия нови хора може да се явления обеща пълна подкрепа на Предсе- 
своатя г»яттиАия-т«е^Ка ПрОГраЛ4а' -ято със движат. Толкова повече, защото има още дателството към съюзното правителство.

007 и свежест подоуди вни- много важни въпроси на които трябва да се Обаче, съюзното правителство не може мнс- 
манието на целокупната югославска обще- дадат отговори преди да започне с писането го да направи в реформата на икономичес- 

тт _ на така наречената нова модерна конститу- ката система, ако същата не бъде прид^у-
мзоорът на Янез Дърновшек в Словения, иия — каква федерация искаме, за кои об- ;савана от преобразованията 

но и атмосферата и начинът на избирането лици на плурализъм сме, какво е отношение- та система и в Съюза на комунистите, 
на останалите кандидати за Председателст- то между класовото и националното и какъв Големите промени в настроението на 
вото на Ю в другите среди, недвусмис- изобщо модел на социализма искаме. общественото мнение и натиска, които те
лено потвърдиха факта, че югославският гра- Новото Председателство на СФРю още упражняват върху институциите на властта 
жданин се чувствува политически лълноле- в нещо е по-инакво от другите, предходните, и върху старите отношения на мощта, до- 
тен и че се изостря неговото критично съз- Пръв път то стартува в некомплектен със- ведоха до някои — до преди кратко време 
нание. дно такова настроение на ооществе- гав (Босна и Херцеговина и Македония още непонятни политически положения- Разру- 
ността се отразява в евидентирането на го- не са избрали свои кандидати). Специалите- шени са някои бюрократически крепости с 
лям орои кандидати (около 800) както и в гнте на ,,политическитс кухни”,в които е би- надписа на пазители на завоеванията на ре- 
обръщането от хората, от които мнозинст- ло всичко решавано в най-тесни затворени волюцията. Исканията за обществени про- 
вото досега са били в някой „политически кръгове и предварително вече известно — мени трудно се пробиваха през наслойките 
тил” и които като по-млади, повече профе- станаха невкусни за изостреното демократи- на идеологическото съзнание. Вероятно та- 
сионално подготвени и по-динамични

от своите

ственост.
в политическа-

поне ческо съзнание на най-широката обществе- ка ще бъде и в бъдеще. Обаче, трябва да 
вливат надежда във възможността от някои пост. Под натиска на общественото мнение вярваме, 
по-радикални реформи. Фактът, че всички на тия среди прието бе референдумът 
досегашни членове на Председателството на начин на изясняване за бъдещите 
СФРЮ, с изключение ка Радован Влайко- дати. Така

че вече завзетата демократическа 
като позиция ще бъде добро пространство и на-

за по-нататъшните необходими
Слободан КУЮНДЖИЧ

канди- сърненпе 
се стигна в положение, че поло- промени.

РАБОТНИЦИТЕ И СИНДИКАТЪТ

Пазарът е на прага
„форумна работа". Форумите (ор
ганите) често изхождаха от себе 
си и „се връщах а к-цм себе си”, 
а не от „базата” и с „връщане 
1<т>м базата”.

Едно от условията за осъщест
вяване на единно действуваме па 
организацията па синдиката в 
предприятието специално в ио-го- 
лямото, т.с. в голямото предприя
тие, е формирането и работата па 
синдикалние подружници и гру-

В новите условия, когато се ка
сае за реформата на Синдиката, 
ключов става въпросът за члено
вете, за техния политически субск 
тивизъм (в своята организация, в 
обществото, в обществено-иконо
мическата и в политическата сис
тема), за тяхната позиция и Роля
и действителната възможност за 
ефикасно осъществяване на

Касае се за
тая

роля в практиката, 
необходимостта вместо организа- 
ДИя на синдиката, която изхожда 
ше (учредяваше се и действува
ше) от форума към члена — Да

която

пи, за организиране на членовете 
и участието и работата и влия
нието им върху работата па 
дикалния отбор, относно 1 
райето на съвкупната политика па 
организацията на сиидикате 
предприятието — бе оценено

сип-
форми- РаЛ11 като форми па дейетву вапс вала организацията ца синдиката 

го па синдиката, относно па ор- п предприятието с правилниците 
„ ганизацията ма синдиката в пред-* си.

се създаде организация, 
тръгва от члена към форума, 
ито членове, общо везто — са 
„живи” и активни, а действуване- 
то на органите и форумите е вър
ху това, а не „независимо" от то- 
*а. Защото в досегашната прак
тика, до голяма степен развитата

чи-

лриятисто — по основните орга- В повито условия на органнзп- 
въпроси в пизации па сдружемия труд, тру- райе и действуваме па Синдиката,

па
съвещанието гго този
Синдиката на Сърбия. Синдикап- довито единици, цеховете н осга- подружшща получава съществено 

синдикалните палите части на трудовня процес, по-инак ви п по-значителна роля,
(Па 2-ра стр.)

ните подружници, 
групи или активи биха се форми- което самостоятелно би утвържда



а Комунист
НИШКО СТОПАНСТВО НА косово

Пазарът е на прага Да запретнем ръкави
Разбира се, при решаването 
въпроса за ролята, задачите и нп- 

от досегашните решения: на нея чина на организирането на Син- 
организацията на синдиката в диката в тид предприятия, тряб- 
предпрнятието (относно в трудо ва да се изхожда и от приетите 
вата организация в обществените договори за формирането на пред- 
дейности и трудовите общности, гтрнятието, сключените 
в органите на обществено-попити- ни договори, законите, както и от 
ческите оргашгзацнн и общности) становището на Синдиката, че ма- 
грябва да пренесе определени по- терпалною положение па тия ра- 
широки пълномощия и задачи, за- ботници да не бъде по-лошо от 
щото тя покрай останалото се положението на работниците, в 
формира и трябва да действува обществения сектор на стопанст- 
като значителен фактор за съгла- вото. 
суване на различните интереси на 
членовете в различните части на 
предприятието (трудовата органи- предприятия, също или още по 
зацня).

ма(От 1-ва стр.)
положението в Косово, освен коренните кад-Нормилизиранс

рови обновления, изисква и отваряне врата на нови влагания в тази 
паша южна Покрайнина

в Ниш, че без стабилно политичес- 
положение в Косо

Нишка община принадлежи
редки общсствсио-политичс- ко-сигурностно 

ски общности в Югославия, коя- ио ,няма мито условия за разши
то изпълнява всички свои задъл- рявапе на сътрудничеството, а ло- 
жения огг югославската програма неже е известно, че то подобрява, 
за по-ускорено развитие на Косо- бе договорено то не само да про- 
во. Но, и въпреки 
Ниш и по-нататък ще влага в ра
звитието на Косово, за да

Покрайнина по-бързо иадми сквано, както много пъти на по
добни заседания за необходимост-

кол ектии- онези

дължи, а и да се интензивира.
Веднага трябва да се каже, че 

на заседанието в Ниш не е рази-

постигнатото,

тази
нашаМетодът на работата в тия лава изоставането в развитието и оказваненамали изсел- та за сътрудничество ипо този начин да се 
валето на сърби и черногорци от- помощ за събаряне на контраре-

волюдията обобщено и принцил-
вече отколкото в обществените

В смесеното предприятие, ос- предприятия, ще се основова вър- 
новните решения по организира- ху преговаряне със собствениците 
ността на синднкатата може да бъ на средствата и деловите органи, 
де подобна на същите в обществе предупреждаване, натиск, стачки 
ните предприятия, но при това и други облици на синдикалната 
трябва да се изтъкнат сиецифич- класова борба, 
ностите във функциите на Синди-

там.
но, а съвсем открито и конкрет-Веднага трябва да се каже, че 

трудови организации от Ниш вече 
с десетилетия „присъствуваг” със 
свои цехове в редица градове па

но.

Преди всичко е известно, че в 
Ниш и околните места (Ново се- 

Урошевац, Джа- ло )живеят много косовци, които 
последните години под натиск на

Косово, а че в началото на осем
десетте, освен в
ковица и Подуево, където още 
през 60-те години ЕИ построи свои сепаратистите са се изселили от 
цехове, в Титова Митровица, Де- тази наша Покрайнина. С постро

яването на фабрики в Косово и 
откриването на нови работни ме-

В тезисите на групата за реката, произтичащи от сключените 
колективни договори за формира- формата и развитието на Синди- 

предпрнятието, сиецифич- ката се изхожда и от това, че лро- 
тия мените в Конституцияа на СФРЮ

нето на 
ностите в управляването в чани, Янево и в някои други гра-положението на създават възможности за значите-предприятия, в
работниците, характера на средст- ЛНо разширяване на дейностите, 

предприятие и които ще може да изпълняват гра
дове и други трудови организа
ции от Ниш построиха свои фаб- ста е именно шанс те да се завър

нат в своите напуснати домове, авата в смесеното
др. Функциите на синдиката ще жданите със собствените си средст 
зависят и от това дали в см есе- Ва, както и с увеличението броя 

преобладават на работниците, които

рики.
Ниш да освободят от допълнител
ни социални, икономически, обра-

В изминатите една-две години 
тези влагания са били поспря ли,може да 

зако-
ното предприятие
обществените или други средства, приема на работа съгласно 
Тъй като Законът за предприяти- На. Затова трябва да се създаде 
ята (член 133) дава широки възмо възможност за формиране на ор- 

формирането и рабо- ганизация на Синдиката и за ра-
собствен

зователни, комунални и други прозащото у много нишки колекти
ви се
нападки на албанските сепаратис- виха с тяхното ненадейно идване.

На това заседание конкретно е

появи боязън от срамните блеми, които непланирано се поя-

ти и контрареволюпионери на вси
чко от Сърбия. договорено нишкото стопанствожности за 

тата на договорните организации ботниците, които със
Уставът на труд, самостоятелно, във вид на за

да подпомогне развитието на но-Днес, ако се съди по това как
Ниш убеждава- воформираната община Ново Бър 

и до и разбира се, Прищина, така 
Митрович, че в Ново Бърдо Нишката индус- 

председател на ОС Прищина, Мо- трия за цветни метали ,,Джуро Са- 
мчило Трайкович ,секретар на ОС лай” там ще построи фабрика за 
на СК в Прищина и

на сдружения труд,
Съюза на синдикатите не съдър- нятие, вършат определени дейно- 
жа разпоредби за организираност ти, а не приемат други работни-

специфичните функции на ци (естрадни художници, адвока- 
на Синдиката в ти, таксисти ...) Тия организации,

на заседанието в 
ха нишките стопански деятели
функционери Жика

та и
организациите
договорните организации на сдру- заедно с организаците на Синди- 
жения труд. Може да се каже, че ката в обществените предприятия, 
организираността на синдиката в трябва да принадлежат към еди- 

трябва да бъде нното

Садри Го- изработка на алуминиеви катоди 
Изпълни- за бойлери. Освен това „Джуро 

Салай” в Грачаница ще открие
данци, председател на 
телния съвет в ОС Прищинасиндикално движение в цех за монтаж на дървени и алу-тия предприятия

подобна на организираността на
обществените пред- вите организации и органи да уча

на поли-

положението е започнало по-зна-Югославия и в рамките на него- чително да се мени. С мерките на 
Председателството на СФРЮ, след 
това

миниеви прозорци.
Обаче, още от септември Ма- 

диференциа- шинната нндустрия в Новобръд- 
пИя на Косово, и особено след ския край ще дислоцира своята

По- ковачница. Договорено е още
Електронната индус-

синдиката в
приятия, но при това трябва да ствуват в изграждането 
се изразят специфичностите във тиката и политическите становища 
функциите на ти* организации — на Синдиката и да се борят за осъ 
с оглед на характера на средства- ществяване на своите и общите 
та, начина на формирането и уп- интереси, 
равляването на предприятието и 
другите характеристики.

с начеващата

впълните кадрови промени в 
крайнината и в редица нейни об- Прищина

повече трия да построи свое представи
телство със сервиз, нишкият „Ква 

„Ниш-елек-

щински ръководства, все
се нормализират условията за про
дължаване на започналото, па пре литет", съвместно с

тра" да построи в Прищина цен
трален магазин, а Тютюневата ин
дустрия дистрибутивен център за 
тютюн и тютюнопроизведения- От 
друга страна, нишкият Завод за 
урбанизъм ще направи прецизен 
урбанистичен план на Прищина и 
Братя Ютович.

Освен това, утвърдени са 
лици за сътрудничество и свърз
ване на транспортните организа
ции („Ниш-експрес” и 
транс"), туристическите организа
ции от Ниш и Прищина, а „нало
жено” е университетите в Ниш и 
Прищина да разширяват сътруд- 

~ ттт ничеството си, особено в научно- 
и компромисите, които Стипе Шу- ИЗСЛед0вателската дейност и обра- 
вар разгръна за мястото на про-

Законът за предприятията пре
движда възможност за формиране 

промени, на сдружено предприятие, с цел 
и за по-голяма степен на

предприятието. В досега- 
активност

късиато сътрудничество.
С конституционните 

със Закона за предприятията 
Закона за чуждестранните капи- ция на

откриват широ- шната подготвителна
на Закона победи

Вярно .положението е още да
леч от нормалното и не трябва 
да се залъгваме с определените 
положителни състояния, защото 
сепаратистите и по-нататък дей
ствуват, оцени Момчил о Трайко
вич, говорейки за политическо-си- 
гурностното положение в Покрай 
нината. Според негова оценка, за 
стабилизиране положението в Ко
сово много пречи неединството 
във всички ръководства в Юго
славия и нангите постоянни кав
ги и разправии. Това неединство 
той илюстрира и с нагажданията

интегра-

таловложения се
" внедряване

нов модел в организирането 
. В Устава на Съю

начастни предприятия-
ността и функциите на организа- тоя 
цията на Синдиката в тия пред- на стопанството
Ц * .. „еттгаирани в Уста- за на синдикатите, обаче, не е ре-
ПРИЯ ЯСъ оза на сивдикатите, а гулиран въпросът за организира- 

оъюза на функцията на Синдика-

об-

ва на
сГдГсющи^Тното ^рган^ане та, които би се осъществявали на 
^ ^ __ цягл-ните ра- равнището на сдруженото пред-работниците при частните ра ршщ Вероятно решенията за
боггодатели не °^гов ря заорГани организираността и функциите на

синдиката на равнището на сдру
женото предприятие биха могли 

наподобяват на онця решения 
на синдиката 

сложни организа:

„Косово-ността и

на

вите условия-
зиране на Синдиката в тщ, пред
приятия в основата си трябва да
бъдат подобни & ̂ организираността

трябва да се даде въз- в досегашните
ползуват и разпо- ции на

се до работни- въпрос трябва да
работодатели ре и задълбочено да се

зованието на научните кадри.веждане на следващият извънре
ден Конгрес на СЮК, което не е 
нищо друго, освен опит да се ска- започнати работи бъдат завърше- 
рат комунистите на Сърбия и Бо- ни, в Косово ще има 5000 нови ра

ботни места.

А когато всички инвестиции иобществените 
при това 
можност да се 
редбите отнасящи 
ците при 
в случаите, когато предприятието 

брой работници.

сдружения труд, но тоя 
се съгледа доб- 

обсъди. сна.
Обаче, обща е оценката на вси

чките участници в разговорите в
частните Велимир ФилнповичЙ. Маркович

по-малъкима
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ВЛЛЙКО стоилкович Пазарното стопанство, покрай 
всичко онова което представлява, 
подразбира и съответна ефикасна 
и в определена степен утвърдена 
роля на държавата в развитието 
на агрокомплекса. Осъществява
нето на тази родя на държавата 

равнище трябва

ИЗВЪНРЕДНО
ПОЛОЖЕНИЕ
В АГРАРД

на югославско 
да се състои преди всичко в раз
войната политика. Това са креди
тно-монетната политика политика
та на внос и износ, резервите и 
политиката на защитните цени. В 
Югославия във връзка това съще
ствува съгласие, но има и отпори 
особено в нейното изразително 
потребителско действуване. Няма 
обаче, единен югославски пазар 
на селскостопанските произведе
ния без тези елементи на аграр
ната политика. Това е необходимо 
за да може селското стопанство 
да се смята за възпроизводствена 
система, която има компаративно 
предимство в Югославия, в срав
нение с други страни около нея- 
Сигурен съм, че в тези условия 
може да се събудят големи юго
славски запаси от значение за съв
купното стопанство. Затова в рам
ките на подготовката за Конгре
са този въпрос трябва да бъде в 

обществото въоб- Центъра на вниманието.

И покрай числените определения, още от Дългосрочната про- 
И °НОМИЧеска стабилнзация и Осмото заседание на ЦК 

на СЮК на съюзно равнище, сетне Деветото заседание на ЦК и 
Конференцията на СК в Сърбия, както и републиканските комисии 
за стопанска реформа, за потребата за стабилизация и по-бързо раз- 
витие на аграра освен много по-голямото облягане на частния сек
тор, все още се констатира че положението в тази област и по- 
нататък е на незадоволително равнище, дори е по-тежко отколкото 
преди тези ясни становища.

Общо мнение в аграра е, че 
сега е най-важно да се създадат 
минимални условия за съживява
не на селскостопанското производ 
ство. Необходимо е с ефикасни ак
ции да спре спадането на това 
производство и да се започне с 
нейното динамизиране. Това би 
било благополучно и за останало
то стопанство и 
ще, понеже участието на селско
стопанското производство в съвку 
пното обществено производство 
някъде към 20%, а чрез външни 
и вътрешни начини нейното пря
ко участие минава и 50% от об
щественото производство.

ни, но стене под бремето на висо
ките лихви и други скъпи произ
водствени разходи. С внос не мо
гат реално да се снижават цени
те на месото, но с намаляване на 
лихвите които в съвкупните раз
ходи участвуват в това производ
ство и до 60 на сто.

Оценявайки сегашння 
на селското стопанство и агроком 
плекса като изключително тежко, 
Влайко Стоилкович, председател 
на комисията за селско стопанст
во и село при ЦК на СКС казва, 
че спадането на производството е 
най-драстично в животновъдство
то, особено на селските стопанст
ва. „Тежкото положение се огле
жда сетне в много по-вече на за
губи, отколкото предишните го
дини в организациите на обществе 
ното производство, както и в сел
скостопанските произведения, кое 
то не даде възможност аграрът 
да дойде до собствена акумулация 
за просто и разширено възпроиз
водство. От друга страна, с въве
ждането на ревалоризационните и 
реални лихви на кредитите, фи
нансовите средства на банките, ко 
ито селското стопанство е прину
дено да ползва, станаха много 
скъпи и не могат да се валоризи- 
рат чрез цената на произведени
ята.”

момент

За провеждане на такава дъл
госрочна аграрна политика необ
ходими са сигурни средства за 
съответни субвенции. Те досега са 
били недостатъчни, под един на 
сто на нашето обществено произ
водство, и причините не са били 
само обективни. Става дума и за 
едно бюрократично надмощие в 
икономическата политика, за ек
стензивно развитие и голяма и 
скъпа обществена надстройка, ко

Кои, по ваше мнение, са пъти
щата за преодоляване на кризата?

Някакъв шанс виждам в сто
панската и обществената рефор
ма, която е започнала като обще
ствено определение на югослав
ското общество. С нейното осъще
ствяване, вярвам, ще се възстано
вят необходимите предусловия и 
за положителни промени в аграра. 
Преди всичко с ориентация на 
пазарно стопанисване, след това 
да станат самостоятелни стопан
ските субекти и тяхното превзи- 
мане на отговорност за делови кра
чки. Реформата трябва да позво
ли конкуренция на способност на 
всички трудови хора, селскосто
пански, специалисти и научни ра
ботници, готовност да приемат 
риск като мсрка на деловитост. 
Това е пространството, което тря
бва да отговаря и на селското 
стопанство, понеже то 
по-голяма производителност и про 
извод ство. В тези условия

Стимулативните краткосрочни 
икономически мерки в селското 
стопанство може да дадат и най- 
бързи ефекти, понеже ще се об
лягат на домашни ресурси които 
вече имаме. Това е земята, работ
ната сила, специалистите, науката 
която вече има световни резулта
ти ,което може да се каже че е 
основата на нашата хранително- 
вкусова промишленост. Не тряб
ва да се губят от предвид нито 
значителните финансови средства 
които поради досегашната нестиму 
лативна икономическа политика 
са били мъртъв капитал в ръцете 
на селскостопанските производи
тели.

ято е поглъщала големи средства 
с чиято рационализация е могло 
да се получат повече средства за 
подтик на селскостопанското про
изводство. Известно е да кажем, 
че 65% от бюджета на ЕИО оти
ва за финансиране на селскосто
панското производство. В произ
водителната цена на техните сел
скостопански произведения субве- 
нцннте участвуват средно с 40%. 
За подобно нещо трябва да се оп
редели и нашата страна. Мнозина 
считат че реален извор на средст-

_ ва за тези потреби може да бъдатСъживяване на производство-* средствата от данъците уветгчени
ю, раз ира се, не може да се с НяК0^ процент за всички индус- 
осъществи чрез доклади и заклю- триалнн произведения- Това реал- 
чеппя, но чрез реална икономи мо трябиа да бъде от интерес за 
ческа политика, която ще бъдо исички „ такова предложение 
счимулап.шиг за селскостопански- . а с0 ,е „а обсъжда. 
че производители за да се хванат ие п ше да бъде прието,
С ..„КОС рНСКООПО ПРОИЗВОДСТВО, исобход„мо е да се от бю
За сега повече има сметка да ратнч1юто самоволно, тези сре-
държи парите в банката. Често се прС11асочат за други
пъти привеждам един пример как вместо да се действува
сли"  ........ миналата година е стаб11Л113иране „а селскостопан
вложил един милион динара и ба- ското одство „ намаляване
„ката и тази година па лихва е те храннтелновкусовите
получил пълни З.о милиона. Това

у произведения-нещо нямаше да се осъществи 1
пито в едно селскостопанско про
изводство и това трябва да се 
обърща. Новите условпя трябва 
да бъдат такива че средният про
изводител чрез влагане в селско
то стопанство трябва да осъщест
ви поне по-гол ям доход отколкото 
това му дава възможност лихвата 
от спестяването.

Основните причини на 
ното положение главно са позна-

сегаш-

ти, а още повече последиците.

Тежкото положение е последи
ца на колебливата, недостатъчно 
последователната и некозистентна 
аграрна политика, която провеж
даха държавние органи в предхо
дния период. Тя се е движила в 
стеснено пространство измежду 
потребата за запазване на 
ния стандарт в тежките икономи
чески условия и потребата за ре
ална лихвена политика. В тези но
жици на непоследователност 
страда аграрът. От друга страна.

подтиква

няма
да им място ниго за онези пред
приятия и обществени стопанст
ва в които сега до голяма степен 

живеене отвладеят заспал остта, 
рента или покачване 
но за

жизне
на цените,

онези които по-добре и по- 
земята, обо-ефикаспо използват 

рудването и работното време; оие 
зи които са подобре организира- 

делово свързани. Логично с

на

ни и
да сс очаква и селскостопанските 
производители по-добре да сс ор
ганизират и свързват, най-напред 
в свите кооперации, а сетне чрез 
кооперациите с преработвателитс. 
Пазар!,т ще ги насочи към произ
водство най-напред към производ
ство от което има полза и мроиз-

икономическите мерки предназна
чени на подкрепата на селското 
стопанство на съюзно равнище по 
обем бяха скромни, взимани са 
със закъснение или дори са били 
насочени срещу нея- Каква е цел
та на защитните цени когато сс 
утвърждават след заспоиаиането 

както беше ведения за точно определен купу
вач, за конкретен преработвателен 
капацитет.

на производството, 
случаят през есента и пролетта, 
или примерът на големия внос на 
месо тази година: вместо стабили
зиране на потребителството вно- От иовия Съюзен изпълните

лен съвет на плана на стабилиза
цията се очаква много. Какво по 
Ваше мнение може да даде най- 
големи ефекти?

сът пряко застраши домашното 
животновъдно производство, кое
то не се владее като монопол, ка
кто се счита в държавните орга-

Каква трябва да бъде ролята 
на държавата в дългосрочната 

аграрна политика?
Разговора води: 

СлоОодан Миловановнч



Комунист

личности то съществуват документи в ар- 
хивата на ПК на СК в Косово, но 
ог намерението му го разупершш 
Раде Кущрич, негов познат, рево
люционер и директор ни „Югоск- 
спорт" и др. Сима по това време 
минава на работа в тази трудова 
оргаиизация (1957 година) и бива 
неин представител в страната и в 
чужбина. Когато в неговата до
брина се изтопили гнявът и от ча
янието, се върнал в При зрей през 
1959 година, в ТО „Прогрес". То
гава напписал спомени на Буяне, 
но ге никога не излезли на виде
ло; защото отново изпаднал в не
милост’. Не могъл повече да из-

Не" на Буянеп
Сима Василевич — Бата беше единственият участник в кон

ференцията в Буянската конференция, който каза „не" на нейните 
решения: макар и пожизнено, отношението към този човек с отно
шение към историческата истина, настоящето и бъдещето на на
шата родина

В настоящите, кдто планинска член на КЖП присъствувал на 
река бървн времена, се премах- Конференцията в Буяне. Било му Държи, подал иск за пенсия, 
ват черните петна от някои събн- ясло, онова което на някои и все до ^68 година, с разни пери 
тня от миналото. На повръхността дея-дпешен не е ясно: тази Кои- петни и неволи, трябвало да до- 
язлнзат истински стойности. Сега, ференци^ е проведена въз основа

по

Сима Василе-отбележи името ма 
вич. Човек, достоен и заслужилоснова.казва своята пенсионна 

Останал да живее в 
петчленното си
издържал със скромната си пен- поспа с право очаква 
сия. Нямо наблюдавал масовото 
повампирясване на Буяне — ал- 
баиизацията на Космет. Доживял
и един от най-големите му враго- _

Катарина Цица Патърногич Щ° спорно, най-малко неморално,
(народен герой) също от Призрен, свидетелствува и 
в Скупщината на Космет, да пред- Указ на президента Тито да бъде 
ложи от названието на покрайни
ната да се заличи името Метохия-

Призрен с 
семейство, което да секогато, за съжаление, е пролята на напълно погрешни и повръхно 

кръв в Косово, като „корона" от стни оценки на политическото ло- 
последствнята от „прословутата ложение (в края на 1943 година),
Конференция в Буяне”, едно име без най-основни предпоставки (ии- 
неудържимо излиза на повръхно- то педя свободна територия) за 
стта н става незабравимо: Сима създаване на органи на народната 
Василевич — Бата. Този призре- власт — НОО; че оголеният поли- 
нец беше единственият участник тически волунтаризъм обективно ве* 
в Конференцията в Буяне (Алба- е довел до колаборация с присъс- 
ния), който енергично и докрай твуващите в голямо мнозинство 
беше против нейното, всъщност, ко на конференцията албански наци- 
лаборационистко (сътрудничество оналисти; че е фактически призна 
с окупатора) становище, че Косо- то съществуващото положение, Еуфорично било прието това пред 
во и Метохия са албански тери- защото тогава Космет беше в съ- ложение и в РекоРден срок внесе 
торни и съставна част на Велика става на окупаторска Велика Ал- 
Албания. В обществеността оста- бания. Сима, както от неотдавна 
на забележено, че в момента на е известно, съгласно патриотизма 
решаването (в звериняка на бали- си, както и основните цели на 
стките националисти и коминтер- НОБ „нарушавал реда на Конфе- 
новски подгласници) енергично ренцията", а накрая гласувал про-
каза: НЕ, с това не съм съгласен, тив. Един от участниците в Буяне унизен. Предлагали му

но по-добро материално състояние

помни името му. Обществе-
ииициати-

намери отклик в Предсе-вата да
дателството на 
вота на Сима Василевич няма ни-

СФРЮ. Че в жи-

своевременния

удостоен с Орден на труда със
златен венец.

Ако поколенията съдят по депо във всички документи, като 
наред с това се устройвали и мал- лата, а те вече са отсъдили, на 

Косо-жалост с кръвопролитие вки празненства.
сметище на исто- 

Косово и Метохия — не- 
част на СР Сърбия —

во, че Буяне е
Макар и съкрушен, не се пре

вивал и не позволявал да бъде 
значител-

рията, а 
разделна 
СФРЮ- Отношението към Сима

По-напред ще дада главата си, от- Тефик Чанга си спомня, че съща- 
колкото .мол Призрен на Алба- та не продължила с работа до 
ния!" Той влезе в историята като първите дни на 1944 година ако 
светъл пример иа вярност на ро- Сима не постъпвал, така както по- 
дината. Донеотдавна тази истина стъпвал, 
се таеше от обществеността, как- ; 
то и истината за по-късната жиз
нена съдба на Сима Василевич. вал задачи като интендант, лове-

при условие да приеме Решение- Василевич и преди всичко, е от- 
то на САП Косово за признаване ношението към истината, настоя
ла революционно стату на участ
ник в Конференцията в Буяне, но 
той отказал. Пак останал сам, за
щото освен него, всички приели 
решението, макар че било против- 
конституционно, а по характера 
си и антиюгославско. Затова бил

щето и бъдещето на нашата роди- 
Доброжелателните и не тряб

ва да убеждаваме в това.
на.

След освобождението изпълня-

реник и директор на някои орга- 
Той е роден през 1903 година низации („Житопромет”, „Космет- 

в Призрен. Баща му се казвал Ри- внос” и „Велетърговина”). 
сто хаджи-Василевич, а майка му ждал се от предприятие в пред- 
Султана. Бил обущарски работ- приятие, най-често от Призрен в 
ник. Работел в известната фирма Прщцина и обратно, защото бил 
„Бата” (днешното „Борово”) и от- „трън в очите” на силните на 
там получил прозвището си. Бил деня, също участвували в Конфе- 
един от най-старите членове на ренцията в Буяне (без оглед на 
ЮКП, секретар на партийното националност). Техните имена до- 
ядро, организатор на НОБ, първи бре са известни на всички ни. Не- 
комендаит на нелегалния парти- ровите сътрудници свитеделству- 
заяски батальон и пръви предсе- ват за неговите становища, изне

сени в Буяне, с които Сима се 
гордеел и така предизвиквал ом-

Разхо- изложен на нови подозрения и на
тиск и тъй като не можал повече

Лука Маликович

да търпи, решил да се включи в 
безкрайната колкона на изгоне
ните от Косово. Продал родното 
си огнище (сигурна нелегална ба
за на Дж. Нямани и другарите му 
от войната), но при преселването 
си (през 1977 година) на път за 
Белград, в Косовска Мнтровица, 
престанало да тупти сърцето му. 
Бил погребан в Призрен. На по
гребението му лрисъствували ня
колко хиляди сърби, черногорци, 
шиптари, турци, мюсюлмани и ро- 
ми.

датея на НОО Призрен.

Навсякъде бързал и винаги раза и насърчавал гнева на вел- 
стлгал. Италианците го осъдили можите. С откритото си поведе
на 17-годишен затвор. Гестало го ние „дразнел осиняка" и се мно-

жели неволите му. И макар че 
го имал по-голямо образование и по- 

от мнозина, пър-

ОСЪДИЛ на смърт чрез обесване, а 
ведомости

под означение „3". Преслед големи заслуги
Днес, когато се плаща закъсня

лата истина за косово-югославска
та драма, особено след анулиране
то на решенията на Конференци
ята в Буяне в Скупщината на 
СФРЮ в края на миналата година,

четници в своите
водели
вай арестуван н затварян в лаге- венците не му поверявали ника- 

' . След кьв пост, но постоянно го подарите в Прщцина, Тирана . •
на Велика Италия се зрявали, омаловажавали, преслед

вали. Бил доведен до състояние
на да извърши самоубийство, за кое- подета е инициатива трайно да се

погрома 
връща в лагера и продължава 
тивноехта си, а в качеството

ах-
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КАК ВЪРВИ АКЦИЯТА По ИЗГРАЖДАНЕски дол м ггь НА ПЪТЯ ЖЕЛЮША — БАН

СЪВЕТИ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ

От обещания Напредват: Н ШИИкът дела
НО Н ВРЕДИТЕЛИф НЕ БИВА ДА СЕ ИЗЧАКВА, А ВСЕКИ ТРЯБВА АКВИТНО 

Завеждането
ДА ПОМОГНЕ

Три върха, Боровско по
ле. .. •

петгодиш
но местно самооблагане в 
селата Бански дол и Пла-

Около 35 милиона дина 
ра се очаква да бъдат съ 
брани от банскодолци и 
планиничани заети 
ред в страната и около 500

Специалистите към Завода за селско стопан 
ство на Агропромишления комбинат „Ниш" са 
направили тези дни обиколка на повече общини 
в региона, за да видят състоянието на посевите. 
Добривое Джорджевич, агроном изтьква, че със
тоянието на посевите е добро. Изкласяват вече 
есенниците по равнините предели, докатс в полу
планинските райони това ще сгане малко по- 
КъСНО.

ниница за поправка и мо
дернизация на пт>тя Жел- 
юша — Бански дол не вър 
ви с желания темп. В нея 
се очаква да се включат 
не само малцината остаре 
ли хора в двете малки бу- 
релски села, но и банско
долци и планинчани, 
веещи извън тях. Още не 
се огласят намиращите се

— Как върви с внася
нето на средства?

нав-

хиляди от населението в 
тези две села. — До 20 май 14 души 

внесоха пари. От Бански 
дол по 200 000 динара

Тошко Вацев,— Откъде тогава ще се 
още 160 милио- 

колкото спо-

внесоха:
Сретен Андонов, Браико 
Георгиев, Крум Милев, Ра 
дко Радков, Методи Джо

намерят 
на динара, 
ред груби изчисления са 
необходими за поправка
та и модернизирането ма

Но специалистите изнасят и едно опасение: 
именно има и много плевели и други вредители 
по растенията и затова препоръчват да се взимат 
навременни мерки за борба против тях. *

— При пшеницата трябва да се попречи по- I 
явата на пепелница., сетне по места се е изявила 
житна пиявица, а буйствуват и разни плевели. 
Срещу тях най-успешно действува препаратът ? 
„малатион", сетне, „етиол", „сумитион", ,,ниран“ з 
и др. За унищожаване на пепелница най-добре е | 
да се употребяват „байлетон", „тилт" и под. пре- \ 
парати — казва Джорджевич.

Агрономите към Завода препоръчват да се 
извърши защита и на ябълките и крушите с „вен- * 
турни", „тиман" и „радиотирам“.

Малиновите градини, поради изсушване на 
стъбла ,трябва да се дават препаратите „непалн”, г 
сетне успешно действуват и „беномил”, „дитан" и | 
други. Лозата трябва да се защищава също от пе ’ 
пелница. Лозята трябва да се напръскват с „ко- ? 
сан", „кумулан" и др. препарати.

Картофите трябва да се защитят от карто- | 
фената златка.

жи

рджевич, Петър Петров, 
Никола Алексов, Тодор 
Рангел ов, Никола Пет
ров внесе 10 000 динара, 
а сума от 250 000 динара 
— Петар Джорджевич.

:Желаещите да помогнат изграждането на 
пътя Димитровград — Планини ца — Бански дол, 
могат да внасят парични суми на следните джи- 
ро-сметкн:

ЗА БАНСКИ ДОЛ Тя ГЛАСИ: 62802 645-362, а 
за ПЛАНИНИЦА Е 62802-645-341. И към двете 
джиро-сметки на записите се слага СДК — Дими
тровград.

От Планиница по 200 000 
динара внесоха: Чеда Мил 
кович, и Снежана Мето
диева, а 100 000 динара 
внесе Иван Трифунов.

— Какво е необходимо 
като задача номер 1?

— Да се разгърне по-де 
йна акпгвност по всички 
пунктове. Има например 
много банскодолци и пла 
нинчани, които живеят в 
Пирот, Ниш, Белград, Ско 
пие... Би трябвало и те да 
се озоват... Затова ги мо
лим да не чакат, а да на
правят вноски, като подсе 
тят и своите съселяни...

•«
::на временна работа в чуж 

бина. Няма да сгрешат да 
внесат известни средства 
и други граждани.

пътя?
— В ход е съвместна ак 

цня с Клона по 
стопанство и Републиканс

(
горско

ката организация на гора- 
Побеседвахме тези дни ните. Тъй като те плани- 

със СРЕТЕН АНДОНОВ, рат да залесяват терени в 
работник в „Кооперант” Бански дол и Планиница, 
на граничния пункт, кой изразиха и готовност да 
то иначе живее в село участв\тзат във финанси- 
Лукавица. Той е председа 
тел на комитета по изгра
ждането на пътя Желю- 
ша — Бански дол.

Пе бива да забравим и царевицата, — казва 
Джорджевич, както 
индустриални култури. Разбира се, преди да се

-ни захарното цвекло и др.
?рането на този комунален 

обект. А места за залеся
ване наистина има много: 
Дедов град, Бански връх,

встъпи в акция, желателно е да се поискат съве- ; 
тите на селскостопанските специалисти. 5

М. А. М. А.
?— Проблеми има, но ще 

ги преодоляваме. Другоя
че не може да бъде — ка 
зва Андонов. Като един 
от основните е, че този, че 
все още малък брой бан
скодолци и планинчани

В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ЦЪРНОЩНЦА — БОСИ- 
ЛЕГРАДСКА ОБЩИНА V»::';

РВрУреждат махнатите 

пътища
Ц '■ тсе включиха в акцията до 

сега. Все още мнозина из и.»чакват друг да се ангажн 
ра — продължава той- Тр Прочистен махленски път на Дължина от 5 до 6 км '
ябва да оставим на стра- В ход са подготовки аа прочистване на още 4 км и 1 
на обещанията — трябват пробиване на 3 км. 
ни дела.

ШЙ
Местната общност в 

Църиощица в Босилеград 
ска община тези дни про
чисти и доведе в ред ма
хленския път от Две реки 
до махала Караджинова 
на дължина от 5 километ
ра. В тази акция помощ 
им оказа т рудовата орга
низация „Услуга" с меха 

— Колко средства тряб- низация и Общинската 
самоуправитслна общно
ст за комунална дейност 
с 50 па сто ог необходими

В местната общност 
акват в акцията с парич
ни средства да сс вклю
чат и не малкия брой от- 
сслсни във вътрешността 
хора от тези три махали. за ед|1пта 11 другата кому 
Впрочем тс почти винаги пално-битова акция под- 
доссга са оказвали помощ 10 гонката е н ход. За про- 
в подобни комуиалпо-бито чнетването ма махленския 
ни акции, които се пред- |1ЪТ Към махпла Петковци 
приемат п местната общ- средства ще обезпечат са 
МОСТр , мито жители с помощта

За по-нататъшните акти 1|а компетентните общинс 
ниости в местната общ- К|г °Рга||а> а 311 пътя към 
мост подчертават прочист махала юрчиици солида 
нане на махленския път 
от Две реки към махала 
Петковци па дължина от 
около 4 км и прокарване 
ма мов махленски път на 
дължина от около 3 км.

И04

— Какво е направено 
досега?

ч\

до махала Кюрчппцп. И 10 000 динара. II тук се 
очаква помощ от отселе 
ните църнощичани.

Да кажем и това, че по 
край тези в местната общ 
пост са запланували и дру 
гц селски активности. Меж 
ду другото подчертават, 
че трите селски гробища 
всс още не са и ред.

Раздвижената акция за 
тяхното уреждане н огра
ждане вее още се протя- > 
га. Казват че крайно е вре 
ме този проблем да се 
разреши.

— Не седим със скръс
тени ръце. Организирах
ме вече три доброволни 
акции, за да изсечем пре
чещите на пътя дървета.

ва да се обезпечат със са
мооблагане?

те средства. Останалите 
50 на сто са събрани от 
населението в махалите 
Заношка, Придолска и 
Караджинова махали, през 

от които и минава този мах-

— Ако имаме в предвид, рио населението от пяло
то село. В местната общ
ност нн уведомихи, че ак-

че в Бански дол имаме 22 и 
8 Планиница 16 домакин
ства — цията вече с раздвижена 

и всяко домакинство тря
бва да участвува с

не могат да се оча 
големи средства 

самооблагането.
кват

М. Я.полеиски път.
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ЗА КАКВО
_ПИШЕШЕ ^ V
Ь-РШГСПЧ!^]|Ий5й

На комунални теми от 

Димитровград
По повод 40-годкшншштп на печата на бъл

гарската народност в Югославия и 30-годншнн- 
ната на вестник „Братство", редакцията на м-к 
„Братство" в рубриката КАКВО ПИШЕШЕ БРАТ
СТВО ще ви предава материали за отделни сьбн- 
тия и случки, помествани в първите броеве на 
вестника.

ф В центъра на града е 
завършено асфалтирането 
на тротоара от хотел „Бал 
кан" до новата жилищна 
страда. Понеже същата 
още не е завършена, от 
нея до сградата на общи
ната тротоарът ще се ас
фалтира по-късно. През 
настоящата 
на асфалтова настилка тр 
ябва да получи и главната 
улица от долната „рампа" 
до железопътната гара.

ПЪТИЩА... с чакъл до първите къщи 
и предстои валяче и ас
фалтиране. Да напомним, 
че този път между друго 
то се строи и от средства 
та, събрани от две надни
ци на заетите в Димитров 
градското стопанство.

'• Пътят за Висок през 
Момици и Вълковия нап
редва. Това е най-къс ра
порт от това регионално 
шосе, което вече няколко 
години ангажира пай-мио 
го средства. Както ни ос
ведоми секретарят на об 
щинската Самоуправигел 
па общност за пътна и ко 
му палма дейност Небой 
ша Иванов, всички земни 
работи са завършени и се 
га се слага настилка от 
чакъл. След това предстои 
вадя не и настилка от ас
фалт доколкото стигат ср 
едствата.

• С „Градня" вече е по 
дпнеан договор и 
дни ще започнат работи 
на пътя от Трънски Одо- 
ровцн към Петачинци. Об 
езпечени са 330 милиона 
динара за уреждане на пр 
опусти, шкарпи и насип
ване с чакъл. Както е пре 
двндено на този път тряб 
ва да бъдат насипани око 
ло 3 хиляди кубически ме 
тра чакъл.

9 Продължават работи 
те и на пътя по долината 
на Ерма. Именно, след ка 
то са завършени обикол
ките около тунелите, сега 
продължават работите от 
тунелите към Трънски 
Одоровци. Трасето се ниве 
лира и разширява.

•ф И на пътя към Нев- 
ля продължават работи
те. Пътят вече е насипан

ЗА ЕДНА ЗДРАВНА АКЦИЯ
.. .УЛИЦИ...В село Волев дол, Димитровградско, върлува 

в среден размер Жълтеница. Най-напред се явила 
между учениците. Досега са познати 7 случаи, 
от които някои са били вече за лекуване. Хигие- 

| ническият завод от Пирот веднага е предприел 
I мерки за ликвидиране на заразата. Една екипа 
] посети селото на 3 декември и извърши обстоен 
. преглед на учениците и заболелите, като съще

временно направи и нужните днзенфекцин в учи
лището и къщите на заболелите деца. Идването 
на лекаря Костнч, пом. управителя на Завода, из
ползваха някои хора за кратки съвети по режима 
от други заболявания-

Мнението на лекаря Костнч е, че болестта ще 
бъде премахната в скоро време и че не съществу
ва опасност тя да се разпространява повече.

седмица но-

# С усилен темп сс стр 
оят и уреждат улиците в 
града. В момента в улиците 
„Христо Ботев" и „Васил

тези

М.
ВЕСТ ОТ РАЙЧИЛОВЦИ

„СЕЛСКА ВАДА" ЩЕ ПРОМЕНИ ТЕЧЕНИЕТО СИ
Над Босилеград, от десния бряг на река Дра

говищица започва таканаречената 
дълга седем километра. В района на Босилеград 
и селата Райчиловци и Радичевци тази вада напо
ява площ от 800 хектара. Тя минава под село 
Райчиловци.

селска вада,

.. .И ЧИСТОТАИванов Циле" е поставена 
така наречената дъждов
на канализация. Сега се 
нивелират тези улици и 
предстои насипване с ча
къл, а след това и асфал 
това настилка.

• В рамките на усилия
та градът да бъде по-чист 
са поставени нови бетон
ни кошници за боклук, с 
красива форма и в разни 
цветове. И което е най-ва
жно

В началото на месец ноември се състоя съб
рание на избирателите в с. Райчиловци, което ре
ши вадата да се прокара над селото. По този 
начин тя ще обхване още 500 хектара за напоя
ване. Следоветелно, с това мероприятие много ще 
се подобри стопанското положение на жителите 
от село Райчиловци. Селяните бяха въодушевени 
когато разбраха, че за тази цел е отпусната сума 
от 8 милиона динара. Те заявиха, че ще дадат 
доброволно много трудодни, само час по-скоро да

• Ведно с улица „Хрис 
то Ботев" ще бъде уреде 
на и улица „Зеленгорска", 
която води към гробища-

много са тежки, 
така че хулиганите не ще 
могат да гн чупят и ри
тат.

А. Гта.
се превърне в дело тази идея-

Един от селяните, Александър Миланов, даде 
обещание че ще заколи един телец на тържест
вото по случай завършаването на заплануваната 
акция.

ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОБОСИЛЕГРАД:
МОЩ

X. Иванов
^ „Братство", 16 декември 1959 г

АКЦИЯ ПО КРЪВОДАРЯВАНЕ В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА Високо съзнание и голяма грижа

Само дванадесет кръводарители класното училище пока 
за отборът от горноли- 
синското осмокласно уч 
илщце в състав: Даниела 
Николова, Жаклина Янче- 
ва, Драган Алексов, Васил 
Лазаров, Славица Владе- 
ва и Жаклина Александро

проведе по единна програ 
ма на Червения кръст на 
СР Сърбия. И тази годи 
на както и досега потвър 
ди високата си съзнател
ност, грижа и опитност 
при състезателите. Зато
ва както подчерта предсе 
дателят на оценителната 

комисия доктор Васил 
Захариев, резултатите са 
извънредно добри. Уче
ниците твърде добре, на 
време и качествено позна 
ват случаите на повредени 
Ге и ранените, оказват ну 
жна помощ и приготвят 
повредения за транспорт, 
което е и целта на състе
занието.

Инак, след сумирането 
на всички елементи, най- 
добри резултати от осмо-

През миналата седми
ца в Босилеград се прове 
де общинско състезание 
по оказване на първа по
мощ. Състезаваха се от
делно отбори от основно
то училище, и отбори от 
Средношколския център- 
Организатор на състеза
нието беше Общинската 
организация на Червения 
кръст, която на най-успе
шните раздаде и съответ
ни благодарствени грамо

дицинския център от Сур- 
дулица спрямо нуждаещи
те се от кръв пациенти от 
Босилеградска община,

тазгодишнаВ първата 
акция
в Босилеградска община, 
която се проведе през ми

по кръводаряване

тъй като не му дават от 
резервите, а всеки трябва 
да си обезпечи свои кръво 
дарители, неблагоприят
но се отразява върху попу 
ляризирането на тази ху
манна и благородна 
ция- От началото на годи 

сведенията 
на Червения кръст в Бо
силеград, около тридесет 
босилеградчани са дарили 

на близки и прияте-

отзивът
Отзоваха

налата седмица, 
бе твърде слаб. 
се само 16 души, но чети 
рима поради оправдател
ни причини не можаха да 
дадат тази ценна течност.

ва които спечелиха общо 
820 от възможни 900 точ 
ки. На второ място с 640 
точки е отборът на боси- 

осмокласноак-
В Общинската органи

зация на Червения кръст 
в Босилеград ни уведоми- 

основни причини за 
са: акция- 

само

леградското
училище.ната, според

ти. В състезанието средно
школци, най-добри резул 
тати показа отборът в със 
тав: Гордана Кирилова,
Весна Такева, Мерита Ми 
лчева, Василка Анастасо
ва, Емил Асенов и Чедо 
мир Петров.

ха, че
слабия отзив 
та все още е грижа 
на Червения кръст и
все докато и другате субе Втората тазгодиШна ак
кти не се ВКЛ1° * ци по кръводаряване ще
резултатите ще бъдат ела « е 11рез септем-
би. От друга страна и ко- Р М- я.

отношение на Ме- ври.

Състезанието, което ве 
че 12 години поред се про 
вежда в рамките на под 
готовка на 
по всенародна отбрана и 
обществена самозащита 
с учащата се младеж, се

кръв
ли. концепцията

М. Я.

равото
БРАТСТВО • 26 МАЙ 1989
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ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ НА ЮНА

КОГАТО ЧОВЕКЪТ N 

ТЕХНИКАТА СА ЕДНО
задача била по-близко да 
ни запознаят с живота и 
работата на летището. Т<} 
ва бяха 27-годишният пи
лот Блаж Павлин, роден в 
Кран — Словения и него
вият по-млад колега, пило
тът Мирко Джорджевич 
от Лесковац — Сърбия- 
ЗА УСПЕХИТЕ — ПРИЗ

НАНИЯ
Командирът на базата, 

пилот със Златна значка 
на летец Мунтаз Хусабего 
внч, ни говори за още ня
кои интересни подробнос
ти. Мнозина от пилотите 

ко и инструкторите са награ 
дени със Златната значка 
на летец или инструктор, 
най-голямото признание 
във военната и в цивилната 
авияция. Тая година за 21 
май това отличие получа
ват още четиримата техни 
пилоти: Стйепан Храньец, 
Мирослав Вндакович, Ми
лан Джукич и Садик Та- 
шанович.

Посещаваме и музейна
та стая на поделението, 
което продължава тради
циите на един от военни
те полкове на Народоосво 
дителната войска на Юго
славия. Снимки, албуми, 
отличия, купи от състеза 
ния и други документи за 
45-годишното развитие на 
тая войскова част. Най- 
гол ямо внимание привли
ча военното знаме на по-

И тая година армейците на 
те сили — на Военното

военновъздушни- 
въздухоплаване и проти

вовъздушна отбрана — с труд и нови постижения 
чествуваха своя празник — 21 май. Бяха сумира
ни резултатите, отдадени признания на най-до
брите, проведени срещи с пионери, работници, сту 
денти на летищата н спортните терени, органи
зирани аеромнтннги и технически сборове. Но и 
в тня тържествени моменти граничарите 
шето небе и цялата територия ннто за минутка 
не занемаряваха основната сн задача — Деноно- 
щно да бдят над мира и

на на-

ДИМИТРОВГРАД
сигурността на СФРЮ.

Програма на 

„Майските срещи 89"
В САП Косово се сре

щаме с въз цухоплаватели- 
те в едно от поделенията 
на които командува гене
рал подполковник Мирко 
Кулнч. Домакин по повод 
празника ни е най-добро 
то поделение на Военното 
въздухоплаване и противо
въздушната отбрана и в 
целокупния състав на 
ЮНА, лауреат на Велика
та грамота на въоръжени
те сили за 1988 година.

МЛАДОСТ И ЕНТУСИА
ЗЪМ

Младият командир на 
тая военновъздушна част 
на нашата Армия, инак 
лауреат на Златната зна 
чка на летец Слободан Йе 
ремич ни осведомява за 
живота и работата на своя 
военен колектив. Възраст
та на състава е около 24 
години. Тук отбиват воен
ната си повинност или ра 
ботят и изпълняват най- 
отговорни задачи хора от 
всички краища на Юго
славия- Братството и дру 
жбата са на най-високо ра 
внище. Пилотите, авиоме- 
ханиците, инструкторите и 
целокупния състав на ко
лектива са истински влю
бени в мощните машини, 
електрониката, в синьото 
небе и над всичко в сво
бодата и независимостта 
на нашата социалистичес
ка роднина. Отлично е мо 
рално-политическото едиис 
тво, а професионалната ра 
бота се граничи със същи 
нско творчество. Като се 
добивят и извънредната 
организация и съзнателна 
та дисциплина, ярко се от 
крилат тайните на успеха 
и званието първенец.

— Естествено, ние сле
дим развитието на светов
ната военна техника и сле 
ктроника и не позволява
ме пито за момент да изо 
станем в това отношение 
след другите. А кога- 
то се слеят младост
та, правилното възпи
тание и трудолюбивите 
кадри и най-съвременната

техника и технологня тога 
ва няма задача, която не 
можем да изпълним. Това 
правило произтича от 
нцепцнята на общонарод
ната отбрана и обществе
ната самозащита — казва 
Йеремнч, особено подчер
тавайки съзнателността ен 
тусназма и дисциплината 
в своя колектив.

ците в „Майските срещи 
'89”, а в 10 часа — мити 
нг в спортния център „Па 
рк". В 10,30 часа — физ
културни упражнения. В 
20 часа — културно-худо
жествена програма в дво
ра на основното училище 
„М. Пияде”, а след 22 ча
са — музика и увелесение.

Тазгодишните юбилеи, 
20 по ред „Майски сре
щи '89" ще се проведат в 
Димитровград на 26, 27 и 
28 май. Ето и окончателна 
та програма на срещите.

НА ЛЕТИЩЕТО
На 26 май от 14 до 16 

часа ще стане посрещане 
па гостите. Това ще ста 
не в двора на основното 
училище „Моша Пияде". 
След това ще стане разп
ределение на гостите по 
домовете на града—дома
кин, Димитровград. В 19 
часа в Културния център 
„25 май” ще бъде откри
та изложба, а в 20 часа — 
тържествено откриване 

на срещите в двора на ос 
новното училище „Моша 
Пияде", което по-късно 
ще продължи с подбрана 
програма.

На 28 май в 9 часа — 
колективен излет до Пога 
новски манастир, а в 14 
часа — изпращане на го
стите.

Окончателният списък 
на участниците в „Майс
ките срещи ’89" е следни
ят: Александровац Жупс 
ки, Обнлич, Гложане, Ку- 
цура, армейците ПВ и 
ПВО. Неготнна на Вардар, 
Босилеград и града — до
макин — Димитровград.

М. А.

На пространното лети
ще са наредени много са
молети от различни по-ста 
ри и най-нови типове. 
Най-внушително впечатле 
ние оставят иадзвучните 
изтребители. Докато раз
глеждаме и се интересува 
ме за тия застрашителни 
стоманени птици, на една 
страна на летището се 
разтича екипажите на два 
самолета. Забръмчаха мо
торите, младежите зареж
даха машините с всичко 
необходимо. Моторите все 
по-силно работеха. Бръм-

делепието, което му е дал 
Маршал Тнто за извънред 
ни заслуги във войната и 
мира. Това знаме е гор
дост и дълг на колектива 
на Йеремич. На 27 май в 9 часа ще 

стане дефиле на участнн-Стоян Станков

БОСИЛЕГРАД: МЛАДЕЖКАТА ТРУДОВА БРИГАДА „БОСИЛЕГРАД"

На СТА „Ибар—Крале в о—89“
В Общинската конфе

ренция "а ССМ н Босилсг 
рад, пи уиедомиха, че мл 
адежката трудова Срита 
да „Босилеград" от Боси
леград през настоящото 
бригадирско лято ще уча 
ствува па Съюзната трудо 
на акция (СТА) „Ибар— 
Кралево — '89". Босилсгра 
дската бригада с още ня
колко бригади ще участ
вува във втора смяна, къ 
дето що работят върху за 
лесяване па голини и по- 
пълняпаис на преди залее 
еии, а изсъхнали фидан
ки. Тона ще бъде девето 
поредно участие 
леградската младеж 
съюзни трудови акции, от 
които винаги досега са се

са попълнени с нови фи
данки. От тази съюзна тр 
удона акцня 1282-ма се за 
върнали с ударнччески зн 
ачки ,а 1564 души са пред 
ложени за приемане в ре
довете на Съюза на кому 
пистите, 
са н останалите бригадир 
скн резултати: сключени 
са много приятелски връ 
зки и другарувалия, което 
е пряко потвърждение, че 
доброволният

завърщалн е редица бри
гадирски признания- 

Инак, Съюзната трудо 
ва акция 
во — '89”, тази година за 
първи път се провежда 
под това название. Всъщ
ност, гя продължава тра 
дпцията на Младежката 
трудова акция „Ибър— 
Ушчс", организирана пре
ди девет години, а от 1981 
година се провежда като 
съюзна трудова акция. Пр 
сз изтеклите деветгодиш- 
ни бригадирски лета, на 
акцията са участвували 
144 бригади с около 6410 
бригадири от всички край 
ща на страната. През този 
период са залесени над 
4295 ха голини, а 454 ха

„Ибар—Крале-

чансто се превърна в свие 
Пилотите Забележителнитепе и писък, 

бяха на местата си в ка
бините. Двата изтребитела
плъзнаха мо летището... 
Всичко това стана за ед
на или две минути, може 
би и за по-кратко време. 
После разбрахме, че била 
дадена заповед тия изстрс 
бители „да изпълнят бое
ва задача".

В дежурните помеще
ния 00 срещнахме с пило
тите, които ни демонстри 
рали „операцията", чиято.

младежки
труд и акциите са място 
за всестранна и всеобхва
тна насоченост на подрас 
гващите поколення в ду
ха напа боси социалистически я
патриотизъм.на
I,

М. Я-
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Творческо награден конкурс на сп. .Мост“
ОТ ПРОГРАМАТА ПО ГРАНИЧНО СЪГРУДНИЧЕС 
ТВО В ОБЛАСТТА 
ЗОВАНИЕТО

НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРА

Редакцията на списание „Мост’’,с цел да насърчава творческата работа 
на литературните творци от българската народност в 
творчески награден конкурс за стихотворения, разказ, новели ,есета, публи
цистични статии и записани изворни народни обичаи. Вместо досегашните 
два наградни конкурси — младежкия и традиционния — занапред ще съще 
ствува един, но със значително по-впсоки награди, отколкото досегашните. 
Изпратените творби на творческия награден конкурс ще бъдат прегледани 
и оценени от жури (комисия), който ще даде следните награди:

Срещи па 

ученици и 

преподаватели

Югославия, обявява

ЗА РАЗКАЗ
първа награда — 100 000 дии. 
втора 
трета 
ЗА ЕСЕ

ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ 
първа награда — 30 000 дин. 
втора „ 
трета „
ЗА НОВЕЛА

80 000 дии. 
60 000 дии.

25 000 дин. 
20 000 дин.

образователния 
състе-

В рамките на крайграни 
чното сътрудничество 
жду Босилеградска общи 
на (СФРЮ) и Общинския 
народен съвет на град Кю 
стендил (НРБ) в областта 
на образованието и възли 
танието, Средношколски
ят образователен център 
„Иван Караиванов” и ос
новното училище „Геор 
ги Димитров” от Босилег
рад уточниха конкретни 
програми по сътруаничес 
тво с вьзпитателно-образо 
вателните ведомства: „Не 
офит Рилски” и „Кирил и 
Методий” от град Кюсте 
пдил.

стта на
процес, съответни 
залия по предметите от 
областта на лриродно-ма-

ме

първа награда — 140 000 дим. 
втора

първа награда — 140 000 дин. 
втора — 100,000 дин.

— 80 000 дин.
— 100 000 дин.
— 60 000 дин.

тематическите науки: ма 
тематика, физика, химия 
и биология-

трета
ЗАПИСАНИ НАРОДНИ ОБИЧАИ 
първа награда — 80 000 дин.

60 000 дин.
40 000 дин.

трета
ЗА ПУБЛИЦИСТИЧЕСКА СТАТИЯ 
първа награда — 100 000 дин.

80 000 дин.
60 000 дин.

втора
трета

втора
трета

Както и досега. Средно 
школският образователен 
център „Иван Караиван
ов” и тази година ще сът 
рудничи с Единното сред
но-политехническо учили 
ще (ЕСГТУ) „Неофит Рил 
ски”, а основното учили
ще „Георги Димитров” с 
Обрацовото единно сред 
но-политехническо учили
ще (ОЕСПУ) „Кирил и Ме 
годи”. Първите им сре
щи ще се проведат през 
втората половина на този 
месец, кога го босилеград-

Освен посочените награди, наградените творби, при печатането 
сание „Мост”, ще бъдат хонорувани.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:
1. В творческия 

само граждани на СФРЮ,
2. Избора на темите за художествените творби е свободен, според

в спи-

награден конкурс на сп. „Мост” мотат да участвуват
независимокъде живеят.

же
ланието на автора.

Обаче авторите на есета и публицистични статии желателно е да по
светят внимание на 40- годишнината на печата и на издателската дейност

и на 30-годишнинатана българската народност в Югославия на майчин език 
на в-к „Братство" — като осъществяване на национално равноправие и ус-. 
ловие за информативна и творческа дейност на майчин език.

Записваните на народни обичаи трябва да опишат народни обичаи от 
кога и по кой повод са ставили тези обичаи, какво се озна- 

на кой начин са изразявани и пр.

Възпитателно-образова
телните ведомства от две 
те крайгранични общини, 
в течение на настоящата 

организиратнашите краища — година, ще 
по една среща на учени-чавали, до кога са съществували,

3. Ръкописите трябва да бъдат написани на български език на пише
ща машина ,раздел тройка, или четливо на ръка. До Редакцията се изпра
щат три екземпляра, означени с шифра. В отделен затворен плик, със съ
щата шифра, трябва да се сложи името на автора и неговия пълен адрес.

на автора няма да се вземат в предвид

ските средношколци и 
основното училище съв
местно с група преподава
тели ще гостуват в Кюсте 
ндил, а през първата пело 
вина на октомври те щс 
бъдат домакини на своите 
колегии и съученици от 
Кюстендил (НРБ).

ци и преподаватели, като 
при това направят обмен 
на опит и методи в обра
зователно-възпитателния 
процес ,а учениците пре
мерят сили на спортното 
и образователно поле.

Запланувано е състеза
ние по футбол на 
врата, и шахмат, а в обла

Подписани творби с истинското име
за награждаване.

4. Ръкописите за творческия награден конкурс трябва да се изпратят
следния адрес: НИРО „Брат- 
Кей 29. декември бр. 8,

най-късно до 1 септември т.г. на
„Мост”,до редакцията

ство” — за творческия конкурс на сп.
малка18000 Ниш. м. я.РЕДАКЦИЯ НА СПИСАНИЕ „МОСТ”

Провеждат се курсове по информатикаБОСИЛЕГРАД

съответни свидетелства.
ф Курса в Основното 

училище се провежда в 
рамките на изборното обу 
чепие и е организиран за 
осмокласниците. Органи
зирани в две групи обуче 
нието посещават над 40 
ученици. И учениците пър, 
вите знания проверяват 
практически на компюто- 
ри. Обучението, 
трае две седмици, ще при 
ключи тези дни.

Понастоящем се провеждат два курса: един орга- 
Работническият университет „Павле Стоикович 

с Културния център в Бо- 
„Г. Димитров".

низира
от Ниш (в сътрудничество 
силеград), а втория основното училище -

в®Нико-рматиката въвежда
Крумов, преподавател 

по математика, който та
зи област изучавал на
природно-математически
факултет.

@ Курса, който органи 
Работническият уни

1§|§|Компюторите и инфор- 
станаха ламатиката, които

И»част на всекидне $съставна 
вието

V*'.
и които представля 

на нашетоват бъдещето 
и световно развитие през 

започнаха което
•последно време

:;§Щ]зирапробиват път и в 
Освен обуче-

* А!*Г 1 '3|

«м 11да си т
8ЯИбш9н

Компюторите н ииформатиката все повече стават 
съставна част на ежедневието

от Ниш посеща- |верситетБосилеград, 
нието в Средношколския 
център, тази област прив- 

вниманието и на дру

отват 26 души, повечето 
които от сдружения труд 
и няколко нетрудоустрое- 

казва Крумов. За 
40 часа да

ф Очаква се, казва Кру 
с този вид обучение 

и по-ната
мов,
да се продължи

Съществуват усло-лича
ги. Понастоящем тук се 

два курса: ед
ни лица, 
дачата ни е за 
овладеем с 
мите понятия на 
езика. Теоретическите

проверяваме прак- 
компютори. Кур

тък.
вия първоначален курс да 

и за брига

дите обществени дейнос- 
общината само Гео- 

детското управление има 
един компютор. Стопански 
те организации с 
улеснения не разполагат.

В. Б.

совета са условие и за на- 
бавка на компютори 
сдружения труд. Сега Сре 
дношколският център раз 
полага с 10 компютори, Ос 
новното училище също с 
десет (очаква се да им при 
стигнат още 4). От остана-

провеждат 
ИН организира работните

най-необходи- 
ВА51С

ти ввсе организира 
дири на СМТА, които през 
настъпващото лято ще за 

в Босилег

ският университет 
ле Стойкович"

зна
от Ниш, а такивания

тично на 
снетите ще държат изпит 
и тези, които успешно то- 

направят Ще получат

основното учили
те (,г. Димитров" ОТ Бо
силеград. Курсистите и 
учениците в основното у 
ялище в тайните на инфо

лесяват голини 
радска община. Той също 

подчертава, че обуче 
нието в училищата и кур-

втория

така

ва
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ФУТБОЛ НА МАЛКА ВРАТАРСИ — РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО

Нишлии първи, днмнтровградчгнн трьтн
РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

ца ще се проведе турнир 
по малък футбол в рамки 
те на Работническо-спорг-

В рамките на Работни
ческо-спортните игри „Ср 
ещи на ООСТ в Сърбия 
'89” в Бела паланка се 
проведе регионално със
тезание по футбол на 
малка врата (група Из
ток). При участието «а 7 
отбора от Ниш, Пирот, Ди 
митровтрад, Свърлиг, Ба- 
бушница и Бела паланка 
бяха одиграни хубави ма 
чове. Димитровград преде 
тавяше отборът на ТО „Ди 
митровград", който с го
дини наред побеждаваше 
на подобни турнири.

Димитровградчани в пъ 
рвня кръг победиха отбо
ра на.„Първи май” от Пи
рот след изпълнение на 
дузпи и така влязоха в 
полуфиналите. В полуфи
налния мач загубиха с 
1:0 от отбора на Свърлиг, 
който имаше в състава си 
регистрирани футболис
ти (което не е в унисон с 
пропозициите). Това беше 
и единственото петно в 
организацията на състеза
нието.

чи представител за целия 
регион за републиканско
то първенство, което ще 
се проведе в септември в 
Майданпек. Инак в събо- (над 32 години), 
та, на 27 май, в Бабушни-

Високо поражение ните игри, но за ветерани
„МОРАВА” (Житковац)—„А. БАЛКАНСКИ” 4™ (1:0) д. С.

Житковац, 21 май 1989. Игрището на „Морава”, 
времето облачно. Теренът тревист, отчасти под вода. 
Зрители около 100 души. Голмайстори: Д. Златанович 
в 30, и в 35 минута; на 3:0 повиси 3. Младенович в 57 
минута от дузпа, а окончателния резултат от 4:0 в 89 
минута постави Г. Младенович. Жълти

,Партнзан' бърза към върха
г--> -- /л/.аЛ^-а

„ПАРТИЗАН” —1 „СЛОГА” (Велико село) 5:0 (2:0)
картончета:

П. Костов (,Д. Балкански”) и Д. Златкович и М. Цоич 
(„Морава ). Съдия Зоран Стаменкович от Ниш—добър.

Димитровград, 21 май 1989. Спортният център 
„Парк”. Теренът тревист, времето приятно; зрители 
100 души. Голмайстори: Г, Минев 2, Д. Петров, К. Кръ
стев и Д. Величков по 1. Съдията Саша Величков от 
Пирот—добър.

Футболистите на „Асен 
Балкански” отново разоча 
роваха своите привърже
ници. Този път те претър
пяха високо поражение 
срещу отбора на .Мора
ва” от Житковац край Але 
ксинац, отбор който не по 
каза също много качестве 
на игра. Домашните фут
болисти започнаха мача 
твърде остро и навестиха, 
че искат да победят на 
всяка цена. Това като че 
ли малко уплаши димит
ровградските футболис
ти и те заиграха слабо.

с този резултат завърши 
първото полувреме. Дори 
и гостите имаха шансове 
да изравнят резултата.

И когато офанзивата на 
димитровградчани секна, 
житковчани отново запо
чнаха по-сернозно да ата
куват на врата на Соколов 
и залочннаха да вкарват, 
едни след друг, още 3 го 
ла. Това поражение зна- 
чггтелно развали изгледи
те на „Асен Балкански” в 
борбата за просъществува 
не в регионалната футбол 
на дивизия- От голямо зна 
ченне ще бъде мачът, ко 
йто ще играят на 28 май 
в Димитровград с „Единс 
тво" от Пирот.

да бъде и по-висок в пол
за на желюшани ако бя
ха използвали всички шан 
сове. В следващия кръг 
„Партизан" отново ще 
бъде домакин, този път на 
„Хайдук” от Костур край 
Пирот.

Ето как изглежда и та
белката:

Футбодлистите на „Пар 
тизан” от село Желюша в 
последно време жънат по
беда след победа, като ус
пяха да се „изкачат" в 
горната част на табелката.

В неделя те високо пора 
зиха отбора на „Слога” 
от Велико село — дори с 
5:0! Резултатът можеше

Звезда
Пърчевац
Напредак
Борац
Хайдук
Партизан
Пощар
Победа
Танаско Раич
Слога
Слобода

55:24 24 
54:27 23 
50:27 23 
41:30 21 
42:27 19
48:44 17 
33:44 15 
33:48 15
26:33 12
29:43 12 
29:91 

Д. С.

2(2) 417 11
618 10 3(3) 

10 3(1) 
9 3(1) 
9 4(0) 
8 2(1) 
7 3(1) 
6 3(3)

417
717
417

След като
отбор поведе с 1:0 ,..Мора 
ва” заигра по-спокойно и

Ето как изглежда и табелката:

817На първо място се кла
сира отборът на „Монт- 
ер” от Ниш, който ще си 
завоюва правото да се 
срещне и премери сили с 
първенеца в западни^ дял 
на региона, за да се излъ-

домашният
818
817

2(0) 817 7
3(2) 10 
2(0) 14

17 4
Слога
Куршумлия 
ОФК Нит 
Раднички 
Рудар
Единство (Б. паланка)
Палилулад
Мрамор
Будучност
Борац
Младост
АСЕН БАЛКАНСКИ
Морава
Слобода
Единство (Пирот) 
Затругар

25 18 3 4 50:27 37(2)
4 9 52:42 27(3)
3 9 47:43 26(2)
5 8 46:45 26(2)
2 11 61:40 25(1)
4 11 41:44 23(3)
3 12 41:46 23(3)
4 И 51:42 22(2)
0 14 40:41 22

3 12 42:44 22(2)
8 9 31:35 21(5)
5 10 43:48 19(1)
6 11 38:47 19(4)
5 11 42:52 19(1) 
5 13 46:57 17(3)
8 4 12 29:39 16

Д. Ставров

217 125 12
25 12
25 12

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ГРУПА „ЮГ"25 12
25 10 Още една висока победа на “Младост“25 10
25 10
25 11 

25 10 „Младост” (Бос Чл град) — луртари”( ПрешевМ
7:0 (2:0)

Босилеград, 21 май 1989 година. Игрището „Песка- 
ра” край Драговищица. Времето и терена подходящи 
за игра. Зрители около 250 души. Голмайстори: С. Сто
ичков, Д. Златков, В. Чипев, В. Захариев и П. Стоянов 
по един и В. Тасев два. Съдията на срещата М. Стоя- 
нович от Лесковац.

Футболистите на „Мла
дост" от Босилеград в пре 
дпослсднця кръг на газго 
дишното футболно пър- 
венство, извоюваха още 
една висока победа. В не
деля с Добра игра те ви
соко поразиха футболис
тите на „Флямуртари” от 
Прешево от 7:0 пай-добре 
иотпърждана това. И още 
нещо. Тази победа е тре
та поредна нисока победа 
на босилсградскигс фут
болисти в последните грц 
кръга с гол-разлика от 
18:0. Но и покрай това, 
дали футболистите на 

„Младост" ще успеят да 
заемат първото място и 
по този начин идната го
дина се състезават в по- 
горен ранг на състезания
та, зависи и от резултати 
на останалите, преди венч 
ко от резултатите на пър- 
локласирания отбор „Пчи 
пя”.

своите редове н до края 
на срещата имаше виден 
превес. С тази победа бо- 
снлеградският отбор 
пълно се реваншира 
съперника за високото по 
ражение от 6:1 в есенния 
дял на първенството.

В следващия 
кръг на първенството, бо- 
снлеградскнят отбор госту 

на .Железничар” 
Вранска баня.

825
925 на-825 на925

25 7
25

последен
Инак, футболистите на 

„Флямуртари” тозн път 
бяха равностен съперник 
на домашния отбор само 
15 до 16 минута. След то
ва домашния отбор среди

РЕГИОНАЛНА БАСКЕТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ
отваВажна победа

м. я.„СВОБОДА”— .МЛАДОСТ—ВЕСНА” (БЕЛА ПАЛАНКА) 
76:70 (32:31)

Димитровград, 20 май 1989 година. Спортният цен
тър „Парк”. Зрители 100, времето дъждовно. Съдии 
С. Стевич и М. Стоянович (Ниш) добре водиха мача.

Баскетболистите на „Св 
обода" отбелязаха още ед 
на важна победа, 
път те се наложиха 
един от съперниците си 
за високо класиране на та 
белката — „Младост—Вее 
на' 'от Бела паланка. То
ва беше интересна игра, 
която добре води съдийс
ката двойка от Ниш (Сте 
пич—Стоянович). Може би 
двата отбора щяха да иг 
раят и по-добре ако поч
ти през цялото време не 
валееше дъжд, който на 
моменти довеждаше

Обява
площ от 50м! в райо-Продавам квартира

квартал „Карпош Ш” в Скопие, близо до 
болшща. За справки обадете се на 

фон № (091) 252-673 после 15 часа.____________

на
на на 
военната теле-

въпрос мача.
Най-хубава игра показа 

Матов от отбора па „Сно 
бода", който вкара 35 ко
ша, и беше просто пеудър 
жим под двата коша. Доб

Този
над

Т7.ЖЕИ ПОМЕН

На 3 и»““ тази година се навършва половин годи
на от ненадейната смърт наре игра и 3. Геров. 

На 24 май „Свобода” 
ще гостува в Малошище 
край Ниш, а на 27 май в 
Димитровград гостува „Бу 
дучиост” от Бабушница. 
След петия кръг „Свобо
да" е втора на табелката 
само с едио поражение и 
четири победи.

Д. Ставров

Нван Митов от Димитровград

Този деп в 11 часа ще посетим неговия гроб ^п»
димитровградските гробища и ще положим цветя, 
пнм близки и познати да ни придружат.

Опсчелснн: съпруга Радка, дъщеря Жана, смя 
Слободии, зет, снаха и внуци.

под
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ЗЛОБОДНЕВНА Афоризми

V • Чувам, че Законът за пре 
дпрщятаята ще създаде изли
шък работници.

Следователно, за излишъка 
безделници пак няма зима.

0 'Трудно е да се разберат 
и метереолозите.

Щом споменат нестабилно 
време — не се знае дали мис
лят па пазара, динара, полити
ката или на нещо четвърто.

0 Да бъдем обективни.
Наблюдавайки положението 

може да заключим, че у нас 
бюрокрацията не гризе. Тя си 
само нопмйаа кафеице.

0 Леко им е па тях да карат 
но свой път, щом автомобилите 
са обществени.

ьдна жена отмъсти 

т дървата
Стари хора ми разправ

яха, че някога, в далечно 
то минало, дървата сами 
идвали от гората и така 
улеснявали къщната рабо 
та на всяка домакиня. Вс 
днъж обаче дървата не 
пристигнали навреме при 
една домакиня- Тя се раз 
сърдила твърде много н 
тръгнала към гората да 
ги мъмри. Срещнала гн 
на половин път, нахокала 
гн жестоко н в наказание 
гн възяхнала. Постъпката 
на тази жена остро засег 
нала правдолюбнето на 
Господа н той премахнал 
това улеснение на дома
кините. Оттогава хората 
носят дървата и все се 
оплакват от дървата че кя 
ма нищо по-сметено за 
носене.

де при нея във вид на тру 
пчест шофьор на средна 
възраст. След като одумп 
ха кризата, шофьорът се 
оплаква на Мурга, че със 
заплатата си вече не може 
да храни семейството си. 
Налага се да намери рабо 
та на съпругата си.

Стоимен Шляпарата онядън ми пише пи
смо оди Босилеград, я га прочето два—три 
пути, па си рско: Има доста човеци що су 
при очи слепи, ама овия га диптен прекара
ли. Ама айде я /,а не ви распраям, ево кво 
пише:

— Затова те моля, гос
пожа Мурга, да продумаш 
няколко думи на мъжа ти 
да приеме жена ми на ра
бота в неговото предприя
тие.

„Здраво—живо, бае Маичо!

Я съм мислил дека само ние селяците 
сме улави, а оно да видиш имало и од нас 
ло-улави. Едно време тата, бог да го про
сти, седне па си направи сметка: тая н>ива 
че орем есеню, овая пролетно, там тая че 
оставим за орище, онам о>ная за пашалък. 
То'ку нарашляка шума съм насекъл, т'оку 
овци че зазимуем, ко'ку сено и слама — 
то'ку говеда. Неграмотен беше човеко, ама 
па разбираше нещо. А овия дънъшните ,дю- 
лптичари" све божем учени, па гледам кока 
са по-улави и од мене.

Тука преди некоя година рента че пра- 
ват варма за овци (назад баби краставици.) 
Дека че я правят — у РадичевсЬио песок и 
на водотеко (само да е по-близу до община
та). Въртеа—сукаа, направиа Ьи не е варми, 
ама цели амб уланти. Нам—колку милиарди 
с топна за фармите. Па бъшка друЬи да ка
нализират Сушица да не Ьи 
'нам—що, 'нам—какво биде и това. Думата 
беше пашалъко за тия овци от фармата да 
е по Цръноок, по Рудин и Милевска плани
на. Оно додека откараш овца од Раднчевци 
до Рудин че се сгьмни... Ама айде и това да 
манеш.

Д. Патакович

И ТОВА СЕ СЛУЧВА

Който иска 
повеч

— И тн мислиш това с 
много лесна работа?

— Не, не... Но си мисля 
— той е ръководител и 
ако иска, може да ми сто 
ри това добро.

Тези дни в село Власи до- 
шел някой непознат и потър
сил да купи крава с теле. На
мерил крава и теле при Н.Н. 
Договорена редовна цена.

— Може ли да ти дам мар- 
кн? — попитал непознатият

— Може! 
влашанин.

— 1000 марки?
— Може!

Непознатият извадил пари
те дал на собственика и зака
рал кравата и телето. Когато 
старият влашанин се похвалил, 
че направил хубав пазар и по
казал „марките" разбрал, че не 
познатият му дал 1000 френски 
франкове. А това не е равно на 
1000 марки. Така кравата и те
лето вместо 700 стари милиона 
са продадени за 200! И никой 
да се сети да попита непозна
тия откъде е и как се казва!

А.Т.

— Значи ако е ръково
дител, той си няма проб
леми и е длъжен да реша 
ва чужди проблеми?

Тогавашните жени 
как не могли да изцерят 
болката си по загубената 
привилегия н оставили за 
вет на своя род да отмъс
ти на дървата, относно 
кога и да било те отново 
да идват сами. Много 
жени забравили завета, 
но едни и днес се опит
ват да изпълнят свещения 
си дълг към своя род. 
Една от тях е Мурга Чора 
пулята. Дълги години тя 
кова планове да отмъсти 
на дървата в духа на ве
ковния завет, но все не 
успяваше. Тогава й по
могна неволята. Не, тя я 
вика като ония момчета 
със счупената кола на 
пътя. Неволята сама дой

ни-

казал стария

— Ама и аз ще помогна 
с нещо... На село имам го 
ра... карам обществен ка
мион...

однесе, па —

Така дървата (пълен ка 
мион) отново сами приети 
гнаха при една жена. Мур 
га Чорапулята изпълни 
древння женски завет, а 
нейният съпруг, като мо
рално чист, продължи сво 
ята прекъсната политичес 
ка кариера.

Съга од лани гледал! почнаа Рудината да 
садат борйе. И това у сред лето. я посадим 
дръвче у пролет и го посппуем, па я се при- 
ване, я съне, а они у най-големата суша у 
Рудин, пуца од жега, па че садат борйе!

Тия Ьи изгоре сушата, па съга збират де- 
чища та Ьи пресадуваа на нова сметка. Ду
мат това лето да садат и Църноок и Милев
ска планина. А насадат ли Ьи и ни, у Ради- 
чевци вармата мож да я преправат на чав- 
карник. Иди та се сети!

Колку видим и от тая фарма нема да се 
олиже бела ложица, а шишарЬи че има ако 
се приванат борчетата. А мож па да дойде 
Дън тия борйе да Ьи скубат, па компире да 
садат. При нас све може!"

К. Г.

УдарнициФоатш
(-7/6 1СЛ/^аоТ) 
//-770 ОГПЕЧТ-ПЪЯ-// ието 477 нови 
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Стоимен Шлаяпарата

ОДГОВОР ЗА СТОИМЕНА (а може и за 
т«я „умници"): У нас народат каже: Бог ка 
сака декога да га накаже — първо му обе
ре акълат!

Щш
^------- ХПХ1.
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