
БткчШо С указ яа президента ил 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
>а особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст- 
зото и единството между 
чашите народи и народности
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ИЗБОРИ В ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СК В
Сърбия

Трифуновнч—председател, 
Мниич — секретар

На заседание, което се състоя на 24 май т. г., Пред
седателството на ЦК на СК п Сърбия единодушно, 
чрез тайно гласуване, избра д-р Богдан 'Грнфунович за 
председател- на Председателството на Централния ко
митет иа Съюза на комунистите в Сърбия и Миломир 
Мпннч за секретар иа Председателството на ЦК ма 
СКС.

Говорейки във връзка с предложението па кадри 
за нак-от говорните постове в Съюза иа комунистите в 
Сърбия, досегашният председател, на Председателство
то на ЦК на СКС Слободан Милошсвич подчерта, че 
д-р Богдан Трнфуиооич п Мпломир Мшшч са получили 
„единодушна подкрепа от покрапшшекнте организации 
ка СК, организацията на СК в Белград, от всички ме- 
лсдуобщински конференции 
ппзации па Съюза на комунистите в Сърбия".

п всички общински орга-

(Обшрна информация за изборите в Председател
ството на ЦК на СК в Сърбия е поместена в съкрате
ното издание на „Комунист”).

Ясна Ристанович приветствуза участниците 
ските срщци"

ДИМИТРОВГРАД

ТЪРЖЕСТВО НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ КРЪВОДАРИТЕЛИ

Завършиха юбиле
йните „Майски срещи"аи-активни в страната

Всяка година в Димит
ровград се провежда тър
жествено заседание на 
многократните кръводари- 

. тели. Вече няколко години 
подред констатацията е 
съща — най-добри в ст
раната. За изминатите ня 
колко години, както изтъ
кна секретарят на Общи
нската организация на Чс 
рвения кръст Симеон Ко
стов, в нашата община са 
регистрирани над 20 хиля 
ди кръподаряпания, а сто 
тици кръводарители са по 
лучили признания и наг
ради.

Илиев, Никола Велков, 
Гроздан Велков, Димитър 
Ставров, Георги Димитров, 
Методи Дончев, Кирил Ко 
стов и Вукадин Марко- 
вич. Но и от тях по-доб
ри! Също златни емблеми 
за 35 пъти кърводарявапе,

а това значи за 10 и по
ловина литра кръв, полу-

С най-малко участници от съществуването 
Димитровград на 28 май зивършиха двадесетите юби
лейни „Майски срещи” на младежта на народа и на
родностите от СР Сърбия. В течение 
26, 27 и 28 май — младите от Александровац Жупски 
представители на сръбския народ, от Куцура предста
вители на русинската народност, от Обнлнч представи
тели на албанската и турска народност н от Димитров
град представители на българската народност, какго и 
гостите от СР Македония от Неготино на Вардар, дру- 
гаруваха в песни, игри, художествени изложби и спорт
ни състезания.

сн, вчпха четирма заети в „гу- 
марата":
РОВ, ЙОВИЦА ИВАНОВ, 
РАНГЕЛ ФИЛИПОВ н СА- 
ВАТИЯ ИВАНОВ.

ПЕТЪР СТАВ-

на три дни

А. Т.

Какю н шшаги до сега, 
най-внушителна част иа 
срещите бс дефилето на 
участниците *н физкултур

тели на града н околност
та говори Ясна Ристанович 
секретар на Председателс
твото на Републиканската 

пия преглед в спортпии це конферешшя на Съюза 
игьр „Парк".

На тържественото засе
дание залата в димитров
градската „гумара" беше 
малка да събере всички 
дошли да получат призна
ние за пет, десет, дваде
сет пъти доброволно даде 
на кръв. Председателят на 
ОК на ССТН в Димитров
град връчи на 55 кръвода 
рители признания за пет 
пъти дадена кръв, иа 42 
за десет пъти кръводаря
ване. За 15 пъти дадена 
кръв на 34 лица са връче
ни ръчни часовници. Злат 
ни емблеми за двадесет 
пъти кръводаряване полу
чиха Георги Петров, Илия 
Стойчев, Илия Стефанов, 
Кирил Любенов, Венко

на
социалистическата младеж 
на Сърбия, която между 
другото изтъкна, чс тази

Ма митинга, състоял се 
пред няколко хиляди жи-М. Златанов връчва емблема на Георги Петров

(На 5-та стр.)

( ГМС нл БЪЛГАРИТЕ
. в ЮГ ОСЛАВИЯ

НАЙ - ПЕРСПЕКТИВНИ. 
ЯТ ЦЕХ НЛ „ДИМИТРОВ 
ГРАД"
Жарко Секулич, „минис
тър” на селското стопан
ство в Сърбия посети Ди
митровград
ШАНС, КОЙТО НЕ БИВА 
ДА СЕ ИЗПУСНЕ стр- 7 
Комунално битова дейност 
на местната общност Бо
силеград

СРЕДСТВАТА ОГ САМОО
БЛАГАНЕТО ДАВАТ РЕ
ЗУЛТАТИ

Програмно-изборно 
доние на ОК на ССМ в 
Сурдулнца

В БРОЯ: стр. 6 стр. 8

Здравната защита във 
ирански субрегион

ФИНАНСОВОТО ПОЛО
ЖЕНИЕ Е ВСЕ ОЩЕ ТЕ- 

стр. 3

засе-

ФАРС В ХОТЕЛСКОТО 
МАЗЕ стр. 9жко
ИзложбиТЕ „Техническа гума” — 

лауреат на първомайска 
награда

РИСУНКИТЕ НА ВЕЛЧА 
ВЕЛЧЕВ стр. Ю



I ПО С В Е ТА НАС |И У
БРЮКСЕЛ; ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДЖОРДЖ БУШ НА САМИТА ИЛ НЛТО

II ПАРИЖ ОТ 29 МАЙ ДО 23 ЮНИ

В Европа да има 

по-малко военни сили
Разисквания за 

човешките права
В понеделник в столицата на Франция прис

тигна югославската делегация, оглавявана от съю
зния секретар на външните работи Будимир Лон- 
чар, която ще участвува на конференцията за чо
вешките права. Конференцията ще трае до 23 
юни. Това е първата от заплануваните три срещи 
за „хуманната димензия" в Заключителния доку
мент па преговорите във Виена за сигурността и 
сътрудничеството в Европа.

В кръговете па домакините се узнава, че по
ради продължаването на нарушаването на 
шките права на срещата най-много ще стане ду
ма за Румъния и Чехословакия.

След предложенията на Михаил Горбачов за ра
зоръжаването, на самита на представителите на НЛТО 
пакта, който в началото на седмицата започна в столи
цата на Белгия, американският президент Джордж Буш 
предложи американските енлн в Европа да се намалят 
с 20 на сто и да се установи „горна граница” от по 275 
хиляди съветски н американски войници, стациопира- 
ни от „Урал до Атлантнка”.

то разоръжаване във Ви
ена да сс постигне нс са
мо споразумение за вече 
„договореното" 1 шмап ява 
не числото па танковете, 
бронираните коли и арти 
лсрийпите оръдия, по и 
па боевите самолети и 
въртолетн, което досега 
САЩ пс приемаха. Коли 
чсството па самолетите и 
въртолстите трябва да се 
намали с по 15 на сто от 
сегашното число самоле
ти и въртолетн в състава 
па НЛТО. „Излишъкът та 
пкове .бронирани коли, ар 
тилерия и боеви самолети 
и втфтолети трябва да се 
унищожат, заяви Буш.

чове-Това значи, че амери
канците трябва да нама 
лят силите си с към 70 
хиляди войници, а Съвет
ският съюз с около 325 ду 
ши. Американският пре
зидент потърси да се на 
мали и числото на танко 
вете, артилерийните оръ
дия, военните самолети и 
въртолетн на двата блока. 
Той изтъкна, че „Запад се 
га започва офанзива" и 
че „това предложение, ко 
ето е добро, ще бъде про 
верка дали СССР ще вър
ви на пътя към равнове
сие или н занапред ще 
търси неприемчива неура 
вновесеност на конвенцио 
налните сили". Буш по

търси па заплануваните 
преговори между двата 
блока за конвенционално-

В КИТАЙ ПРОДЪЛЖАВАТ НЕРЕДОВНИТЕ ОБСТОЯ 
ТЕЛСТВА

Нов натисн
Народът е на страна на студентите, а официалните 

органи дават подкрепа на правителството
Американският прези

дент също така прсдвес- 
тн, че САщ ще премахнат 
десетгодишната забрана 
на износа на западната 
висока технология 
СССР, което бе въведено 
след съветската военна ии 
тервенция в Афганистан.

та на студентите. Из Бю
рото за жалби при ЦК на 
ККП и Държавния съвет 
с оповестено, че правите 
лството и партийното ръ
ководство считат-, че сту
дентското движение е па 

че са готови

В НР Китай продължа- 
обстановва нередовната 

ка. Все още е в сила из
вънредното положение в 
Пекин, което бе въведено 
преди 14 дни. Народът е 
на страна па студентите, 
конто все още стачкуват 
и търсят правителството 
да започне диалог с тях, 
а Ли Пен, председател на 
правителството да си пода 
де оставка. Същевременно 
официалните органи дават 
подкрепа на правителство-

в
триотично, 
да поведат диалог и че не 
ще предприемат репресив 
ни мерки срещу студенти

Джордж Буш

те.
В НИКОЗИЯ СЕ РАЗИСКВА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ 
ФЛОТИ В СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО Неофициално се узнава, 

че е сменен генераленият 
секретар на ЦК на Китай 
ската комунистическа па
ртия, както и повечето 
други лица, които в пар
тийното ръководство са 
давали подкрепа на него- 
вия курс. Очаква се, че 
ЦК на ККП ще се прове
де след пет-шест дни, ко 
гато ще бъдат образложе 
ни промените в партийния 
върх.

Без чужди войсни то.
Оповестява се, че стачки 

те в Пекин и някои дру
ги по-голем и градове ще 
траят ДО започването на 
Постаянния комитет на 
Всекитайския народен кон 
грес — 20 юни, когато ще 
се обсъдят събитията пр 
ез последните два месеца 
в страната и изисквания-

В Среднземноморието са 
стационирани повечето 

военни чуждестранни флоти и 
бази. Най-много имат 
САщ II СССР. Според офн 
циални преценки в този 
регион моментално се на- 

, мира почти една трета 
част От световното оръ
жие ,което представлява 
сериозна закана срещу 
мира и сигурността на ма 
родите, които живеят в та

Президентът Алфонсин оповестил ригорозеи план за зи чаСт На света, 
контролиране на паричните процеси, строг контрол 
върху цените» и снабдяването. Предупредил е с остри 
наказания и с ангажиране на военните сили

В Никозия в началото на седмицата 
двудневна международна
се разисква за оттегляне на чуждестранните 
флоти от Средиземноморието. На конференцията уча
ствуваха делегации на парламенти и политически пар
тии на страните от тази област

започна 
конференция, на която ще

АРГЕНТИНА
В НР БЪЛГАРИЯВъведени „военни мерки 

в стопанството Вълнения и жертви
Турцня е официално потърсила информация от 

България за стълкновенията на българските органи с 
числящи се към турската националност, в които както, 
се оповестява в турския печат са загинали 25 турчи

На 21 и 22 май т. г. в 
някои селища в Разградс
ка и Варненска област в 
НР България са избухна
ли вълнения, в които е 
имало и жертви. Българ
ската агенция БТА оповес 
ти, че във вълненията са 
загинали трима души. Съ- 

• що така бе оповестено, че 
са интервенирали органи
те по сигурността, понеже 
„екстремно настроени ли 
ца ,От които много под 
действие на алкохол, са

На конференцията учас
тие взеха делегати на на
ционалните парламенти инарушило финансовата си 

ли на гражданите, валут
ните запаси за 
месеца от 3,5

грубо нарушавали общес
твения РеД. опитвайки се 
в насилствените противза- 
кокии деяния да придо
бият Други граждани".

Турските средства за ма 
сова информация инфор 
мираха, че в няколко мес 
та в България, в конто 
„войска и полиция с оръ
жие разкарали демонстра 
нтите, които са били про
тив насилственото асими 
лнране на турската нацио 
налност" са загинали 25 
турцн.

От края на май Арген
тина
извънредно

стопанството са въведе
ни „военни мерки” за да 
се защити засегнатия со 
циален мир, нарушен с 
най-тежката 

криза, и жизнения 
дарт 
ната.

Аргентина вече няколко 
незапомнено 
Реални цени

политически партии на 
Франция, Испания, Еги- 

милиарда Пет, Малта, Португалия, 
долара са спаднали на са- Мароко, Сирия, Либан, 

500 милиона долара, 
голе-

живее в специфично няколкоположение:

Ки-Югославия, Гърция, 
пър и на Палестинския на 
ционален съвет. Конферен

мо
ие се отплаща ни

дългмия чуждестранен 
(около 56 милиарда дола
ра)... Повечето производст цията, за чиито изход ще 

цехове не работят, в предадем в
брой, се проведе по ини-

финансова 
стан-

в историята на стра-
следващиявени

магазините липсват пове- 
Гражданитечето стоки.

.насилствено влизат в тях и 
каквото могат Да

циатива на председателя 
на кипърския парламент 
Васос Лисаридес.

месеца е в
безпаричие, 
почти не съществуват, по- 

сериозно
взимат
понесат-скъплението е
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в НИШКИ РЕГИОНИЗ ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА НЕДОСТАТЪ ЧНО РАЗВИТИТЕ ОБЩИНИ

1988 година) в общта сто 
йност на програмите, ба
вно се осигуряват остана 
лите извори на средства 
до пълната проектосметна 
стойност 
което отрицателно се от
разява върху ефективнос
тта на инвестициите в не 
развитите райони. Има и 
други причини: недостиг- 
на професионални кадри, 
недостатъчна заинтересо
ваност на стопанските ор 
ганизации От развитите ре 
гиони- за капиталовложе
ния в неразвитите райони, 
неизградена инфраструк
тура, недостатъчна прог
рамна готовност и недо
статък на прави развойни 
програми в общините с 
предимство 
средствата 
достатъчни валутни сред- 

внос на необходи-

ЦЕННА ПОМОЩНеотдавна Председателс 
твото на Скупщината на 
Междуобщинската регио
нална общност, а сетне и 
Скупщина на МРО в Ниш 
обсъди информацията за 
осъществяване политика
та за насърчаване на ус
корено развитие на стопа 
нско недостатъчно разви
тите райони в Нишки ре
гион през 1988 година и 
програмата за тяхното ра 
звитие през настоящата 
гОдина. Сравнителни дан
ни бяха дадени и за пре
дишните (1986 и 1987) го
дини.

И в уводните изложе
ния, и в предварително до 
ставената информация, но 
ложително се оценява ро
лята на Фонда, като един 
от движещите и насърча
ващите лостове на стопа
нско развитие на изостава 
щите общини. Констати
рано е обаче, че услови
ята на стопанската дейно
ст през последните три го 
дини са били сложни и за 
труднени, па и провежда
нето на подтикващата по 
литика характеризират из 
ключителни усилия по-ус
пешно да се надделяват 
сложните проблеми на раз 
витие, териториална нерав 
номерност и степента на 
икономическа 
по-пълно да се активират 
разполагаемите фактори и 
потенциали на развитие.

на програмите,
- 35 СА В СЕЛСКОТО СТО• ОТ ОБЩО 99 ПРОГРАМИ ПРЕЗ 1988 ГОДИНА
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стта (34 програми) в обща 
та стойност на одобрените 
средства достига 52,5 на 
сто.

на насърчаващата полити
ка при повечето недостатъ 
чно развити общини. Осно 
вната причина за това е 
липсата на професионални 
кадри, които навреме да 
подготвят 
те програми.

все още е малък броят ма 
организациите от други ре 
гиони за 
ния в неразвитите общи
ни на Нишки регион, въ
преки че Фондът дава ре 
дица улеснения З.а такива 
капиталовложения-

капиталовложе-

Отчита се също така, 
че 10 организации от те
риторията на региона са 
реализирали 43 програми с 
проектосметна стойност от 
58,7 милиарда динара, ко
ето представлява 74,4 иа 
сто от общата стойност 
на програмите. Това от 
своя страна показва, че

инвестиционни

Да напомним, че освен 
в селското стопанство и 
промишлеността Фондът е 
одобрявал средства и за 
финансиране на минерал- 
но-екстративни извори на 
суровини, за изработка на 
студии и инвестиционно- 
техническа документация, 
за оспособяване на кадри 
и краткосрочни кредити.

Не по-малко е важно и 
участието на Фонда в еле 
ктрификацията на селища 
та, построяването на ПТТ 
мощности и други инфра- 
структурни обекти.

Отчита се обаче, че въ
преки увеличеното участ
ие на Фонда (от 40,1 през 
1986 на 43,5 на сто през

Недостатъчната иивестл 
ционна подготвеност меж
ду другото години наред 
е един от най-големите 
проблеми в провеждането

за ползване 
на Фонда, не-

ства за 
мото оборудване, намале
но участие 
високите надчисления, по
ради високата инфлация и

на банките и

др-
Именно оттук заключе

нието за по-голяма ефек
тивност, по-добро терито
риално разпределение и 
финансиране на високо
продуктивни и ефективни 
програми.

Ст. Н.
развитост.

ЗДРАВНАТА ЗАЩИТА ВЪВ ВРАНСКИ СУБРЕГИОН

ФИНАНСОВОТО ПОЛОЖЕНИЕ Е ВСЕ ОЩЕ ТЕЖКОКакво показват данните? 
През 1986 година са били 
одобрени 123 инвестицио- 

1987— посредством него ще обез 
печим 3,19 милиарда дина 
ра. Очакваме от републи
кански източници да обез 
печим 2,33 милиарда дина
ра. Една част ще се обез
печи въз основа увелича
ващия се доход в трудо
вите организации. Без ог
лед всичко това, към 4 
милиарда до края на го
дината ще останат непо
крити.

Инак, Междуобщинска 
та СОИ за здравна защи
та и здравните организа
ции в този субрегион сре
щу безпаричието се бор
ят със — сдружаване. Зд
равните организации в се
демте общини из областта 
на основната здравна за
щита н болничните ведом 
ства отнеотдавна действу
ват в рамките на Между- 
общинскня медицински це 
нтър във Враня. В! съста
ва си сега той има девет 
ООСТ с около 2500 здрав
ни работници, От конто 
600 лекари с различни спе 
циалностн. В работата на 
Центъра обаче все още 
има трудности. В тази ра
ционализация досега не со 
приобщиха аптеките. Оча
ква се те това да напра-

Всички сме съгласни, че 
средствата за опазването 
иа здравето не трябва да 
са под въпрос. Очевидно 
е, че със сегашните при
ходи (8 на сто върху лич
ния доход на работници
те, 3 на сто върху дохо
да па трудовите организа 
цип, 35 иа сто върху до
хода на трудовите органи 
зации, 35 на сто върху ка 
дарстралния доход на сел 
скостопаискитс 
дитсли и по 25 хиляди дн 
нара по член в селскосто
панските домакинства) не 
могат да се задоволяват 
нуждите на здравните ор
ганизации. Наистина, в ре 
публиката сс предприе
мат мерки финансовото по 
ложепне па здравното де
ло да се подобри, но те за 
сега не ще бъдат достатъ
чни. Налага сс да се пред 
приемат и други мерки.

— Сега е най-важно да 
сс обезпечат средства за 
непокритите разходи иа 
стойност от 14,3 милиар
да динара 
Попович и добавя, че Ску
пщината е била принуде
на и през миналата сед
мица е взела решение за 
покачваме облаганията въ
рху личния доход на зае
тите — 8 иа 14,4 на
сто. Топа покачване ще 
стане само през юни и

В края на април т. г. здравните организации в се
демте общини на субрегиона са изразходвали над 14,3 
милиарда динара

нни програми, през 
72, а през изтеклата (1988) 
година 134 програми. Оба- 

1986 година 67 од
повече отколкото са били разполага-

главно за лекарства н санитарни ма-че през 
тях са били 
оборотни средства,
1987 — 68 за основни сре

емите средства 
териали. Освен аптеките, които досега не приеха сдру
жаването, всички здравни организации работят в рам
ките на Медицинския център във Враня-

за трайни 
през

Враня. Финансовите труд
ности обаче продължиха 
и след това. В края

дства, докато миналата го 
за основни средства

Финансовото положение
в здравното дело във Вра 
нски субрегион с все още 
тежко. Усилията, които 
полагат Междуобщинска
та СОИ за здравна защи
та във Враня и здравните 
организации в седемте об
щини — Враня, Търгови
ще, Сурдулица, Владичпн 
хан, Буяновац, Прсшево и 
Босилеград досега дадоха

дина
са били одобрени 99 и за 
оборотни средства 35 про 

В номинална стои

ка
април здравните организа 
ции в седемте общини из
разходваха повече средст
ва, отколкото пристигат в 
касата на СОИ и на нзве-

грами.
ност миналата година са

пронзво-одобрени тРи пъти по-го- 
леми средства в сравнение 
с 1986 година, докато 
кредитиране ^ези средства 
са били четири пъти по

за стек начин направиха за
губа от 14,3 милиарда ди
нара. Почти всички тези 
средства — 10,1 милиарда 
динара — са изразходвани 
за лекарства и санитарни 
материали. Това бс и не
минуемо ако сс има пред
вид огромното покачване 
цените иа лекарствата.

Как с недостатъчно срс 
дства се осъществяват за 
дачите? — Доста трудно, 
казва Попович. Със сред
ствата, които пристигат в 
СОИ измпрявамс дългове
те към
град ,Ниш и Скопие, 
боледувалия и за 
доходи па здравните рабо 
тпици. За други цели

остават- Полагаме уси
лия и със снабдителите па 
лекарства и храна да пос
тигаме договори да ни от
лагат плащането.

големи.
известни резултати, по съ- 

срависние с ипф- 
с осъществя*

1986 го- 
75 на 

били

За разлика от 
дина, когато дори 
сто от средствата-са 
изразходва ни за строител
ство на нови обекти, през 
1987 и 1988 година най-го* 
ляма част одобрените сре 
дства на Фонда са изпод-

щите в 
лацияга и 
ващия сс доход са скром- 

Тежкото материалнони.
положение се отразява и 
върху здравните работни
ци и върху пациентите, м.» 
кар че се полагат грижи 
колкото с възможно папи 
ситите по-малко да ги чу-

звани за*реконструкция и 
модернизация на същест
вуващите обекти. вствуват.

— В края на миналата 
СОИ има-

клиннките в Бел- подчертава
Влаганията през изтекла 

та 1988 година по отрасли 
показват, че най-много (35 
от общо 99) програми са 
одобрени в селското сто
панство на стойност от ок 
оло 46 милиарда динара, 
което представлява 36 на 
сто от общата стойност. 
Участието на промишлено

загодина нашата
загуба от 4,1 милиарда 

главно
лични

ше
динара и същите, мал-бан-чрез менителници и 
кови кредити някак пок- 

— казва д-р Конс
ко вят до края на юни — 

посредством трет реферсн 
дум.

рихме
тантин Попович, секретар 
на Междуобщинската СОИ 

защита във
В. Б.

за здравна
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССТН В БОСИЛЕГРАД ЗА ОТЧЕТИТЕ И 
ПРОГРАМНИТЕ КОНЦЕПЦИИ НА „БРАТСТВО", РАДИО НИШ И ТВ—ЖУ 

РНАЛА

Необходимо е кадрово 

и материално укрепване
П редседате пството па 

Общинската конференция 
на ССТН в Босилеград, на 
проведеното през минала
та седмица заседание, об 
съди и прие отчетите за 
работа през миналата го
дина и програмните копце 
пции за тазгодишната ра
бота на средствата за ма 
сова ннформация на бъл
гарски език: в. „Братст
во", детския вестник „Дру 
гарче”, списание „Мост" и 
предаването на Радио 
Ниш, и ТВ—журнала. На 
заседанието и разисквания 
та участвува и главният 
и отговорен редактор на 
вестник „Братство" Вен
ко Димитров.

Беше подчертано, че об 
що средствата за масова 
информация на българс
ки език изпълняват обще 
ствената си роля и дават 
значителен принос в раз
решаването на отделни 
проблеми.

Отстъпване от програм 
ните концепции и редак

торската политика, как- 
то и идейно-политически 
отклонения не е имало. 
Изключение е донякъде 
в. „Братство", за които бе 
ше казано, че от по-дълго 
време в него се поместват 
статии с тенденциозно съ 
държание и недоброжела- 
телна критика, а нищо не 
се предприема тези и по
добни отрицателни тен де 
нции да спрат и да се взе 
мат мерки за днферепцпа 
Ш1Я в редакцията му.

В разискванията на Ив
ан Василев, Васил Такев, 
Васил Захариев, Симеон 
Захариев и другите и при 
етите тазгодишни концеп 
иин се подчертава, че и 
изданията на „Братство" 
н предаването на Радио 
Ниш и ТВ—журнала тряб 
ва занапред да полагат 
още по-големи усилия, по- 
качествено и по-съдържа
телно да обогатяват изда
нията и емисиите си, пре 
ди всичко в жанрова насо 
ка. Затова е необходимо

се подсил-и кадрово да 
ват, а и материално да ук 
репват. Още повече че до
сегашният начин на фи
нансиране ис е пай-цслссъ 
образно решеп. Затова 
членовете па Председател 
ството на ОК на ССТН в 
Босилеград се застъпиха 
при финансирането да се 
утвърдят постоянни изво
ри на средства па репуб
ликанско равшгще.

Покрай това п този път 
бе изразено негодуваме по 
радн това, че ТВ—журиа-

Участници и дефилето

ОТ ЧЕСТВУВАНЕТО ПА ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА В 
БОСИЛЕГРАД

ТОВА Е МЛАДОСТ 

НА БЪДЕЩЕТОлът е преместен па втора 
програма и че времетрае
нето с намалено от 30 па 
15 минути. Иск е, а за то 
ва има и

По повод 25 май — Деия на младостта и рожде
ния ден на другаря Тито, учениците от Основното учи
лище и Средношколския образователен център изпъл-оправдателни 

ТВ—журналътпричини,
да се върне ма първа про 
грама и на предишпия те- ■ книжки на Съюза на социалистическата младеж, 
рмии, както и това да се 1

пиха гимнастически упражнения-
На 159 ученика по тържествен начин бяха връчени

ускори разрешаването па 
проблема във връзка с 
чуйността на Радио Ниш 
в Босилеградска община.

Тазгодишният празник 
на младостта —25 май 11 
рождения ден на другаря 
Тито, в Босилеградска об 
щина премина под знак 
на 70-годишнината ор съз-

в които участвуваха мла
ди От Средношколския 
център, Асладежи от тру
довите колективи, числя
щи се от ЮНА и градс
кия младежки актив- В 
навечерието на празника 
на младостта, по улици
те на града се проведе 
крос, колоездачно надбяг 
ване и традиционното два 
десетпетмайско факелно 
шествие.

Сутринта, на 25 май тър 
жеството започна с тради 
ционния парад по улици
те на града и приключи 
на игрището „Пескара" 
край Драговищица. Тук 
след като училищният 
хор изпълни национал
ния химн, за значението 
на младежкия празник го 
вори председателят на ОК 
на ССМ в Босилеград, 
ГЕОРГИ ТОДОРОВ

В продължение на тър
жеството учениците от 
Основното училище изпъ 
лниха гимнастическо уп 
ражнение под название 
„Това е младост на бъде 
щето”, а учениците от 
Средношколския център 
под название „Винаги в 
цвят на младостта". Бе 
изпълнена и подбрана ку 
лтурно-забавна програма 
от песни, хора и танци. В 
изпълнение на тази прог
рама взеха участие и кул
турно-забавната група от 
село Райчиловци — тазго 
дишният победител в ма
нифестацията „Срещи на 
селата".

В рамките на чествува- 
нето на Деня на младост
та 159-те седмокласници 
от основното училище, по 
тържествен начин 
приети ввеСъюза на социа
листическата младеж.

М. Я.

В СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Започна изборната дейност
С проведените през ми

налата седмица заседания 
на Председателството, а 
след това и на Общинск
ия отбор на СУБНОР и в 
Общинската организация 
на Съюза на бойците в 
Босилеградска общинЬ, за 
почна изборната дейност. 
Именно, според приетото 
решение и утвърдените из 
борни срокове, в местните 
сдружения предизборни 
те събрания трябва да се 
проведат до 15 юни, из
борните до края на

месеца. Общинският от
бор, Председателството му 
и останалите негови орга
ни и тела ще се учредят 
през септември. Ведно то 
зи период, както бе под
чертано на заседанието на 
общинския отбор, ще бъ
де използван и за подготов 
ка на борческата органи
зация за предстоящата 
Единадесета Скупщина на 
СУБНОР на СР Сърбия и 
II Конгрес на СУБНОР на 
Югославия-

И членовете па Предсе

дателството н делегатите 
на Общинския отбор, бя
ха единни в констатации
те, че предстоящата избор 
па активност трябва д^ 
се използва за всестранно 
обсъждане на всички ак
тивности, а при предлага 
нето и избирането за вси
чки ръководни постове, 
предимства трябва да им
ат решителни, засвидетел 
ствували и на практика по 
твърдили се лица.

Освен това, бе взето ре
шение, по време па избор 
пата дейност да се разис
ква и за организационно 
преустройство на Общин
ската организация- Пред
лага се вместо досегашни 
те 7 местни сдружения, 
занапред да бъдат 4, ко-

Георги Тодоров приветст- 
вува участниците на тър
жеството

даването на ЮКП — 
СЮК, под знак на прет
воряване в живота на ре 
формата и всеобхватна 
предконгресна активност.

С това и този път, както 
н винаги досега младежи 
те, пионерите, съвместно 
с гражданите и трудещи
те се придружвани от чие 
лящите се към ЮНА, още 
ведиаж потвърдиха че сле 
дят Титовия път и поли
тиката на Съюза на кому 
пистите, в изграждането 
на по-хубаво и по-щастли 
во бъдеще. Празнично на 
строение се чувствуваше 
навсякъде: по улиците, в 
трудовите колективи... Вс
якак най-много в училищ 
иите дворове, които още 
в ранните утринни часо
ве бяха изпълнени с деца, 
с песни. На всяко лице се 
четеше радост-

Чествуването на Деня 
на младостта и тази годи
на започна на няколко 
дни преди 25 май, с разлн 
чни спортни състезания,

БОСИЛЕГРАД

Граничният събор иа 
»Славче« на 18 юии

сто ще доведе до обеди
няване на някои местни 

Освен това

Съгласно Програмата за гранично сътрудни- 
между Общинската скупщина в Босиле-чество,

град (СФРЮ) и Общинския народен съвет на 
Кюстендил (НРБ), а въз основа на договора 

на съборянските комисии на двете общини, таз
годишният граничен събор „Славче” край 
Извор — Босилеградска община, ще се проведе 
на 18 юни. Съгласно договора, съборът ще бъде 
открит в 7 часа сутринта до 17 часа след обед, 
югославско време. На събора ще се продават

стоки. Както

сдружения, 
значително ще бъде нама 
лен броя на Председател
ството, от досегашните 9 
ма 7, а Общинският отбор 
от 27 на 17 души. Пред
вижда се обединяване и

град

село

на някои комисии и нама
ление на членовете им, а 
всичко в духа на Осмото 
и Деветото заседание на 
ЦК на СКС т- е. в духа на 
икономисваието, като ед
но от трайните наши оп
ределения и мероприятия 
за излизане от настоящо
то кризисно положение.

М. Я.

различни сувенири и други видове 
и досега, на събора културно-художествени дру
жества от двете страни ще изпълнят подбрани 
културно-забавни програми.

За идването на събора за югославски граж- 
документи, освен личен паспорт не бяха

дани други
са потребни, а Автотранспортно предприятие от 

организира превоз от Босилеград
М. Я.Босилеград ще 

и районните центрове. М. Я-
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•адМайски срещи Д
ЗАПИСАНО НА „МАЙСКИТЕ СРЕЩИ ’89” В ДИМИТРОВГРАД

Младостта не познава граници■ ■■
Марика Банкова, която 

по трети път е в Димитро
вград споделя:

Юбилейните двадесети 
по ред „Майски срещи Ди 
мнтровград 89" и този 
път протекоха в дружба и 
завръзване на нови и ук
репване на старите позна 
нства. Какво младите от 
Александровац Жупски — 
града побратим на Димит 
ровград, сетне гостите от 
Неготино на Вардар в СР 
Македония, Обилич в САП 
Косово и Куцура в САП 
Войводина мислят за тях.

защото бързаха да сгигнат 
на фестивал на словашката 
народност

едимно. — сподели Виоле
та. Ето, дружим се, весе
ло и приятно ни е. 
трети път идвам тук — и 
винаги ми е интересно.

Бранислав Петров,
на просветен деец от Ди
митровградска 
ето, в братски Александро 
вац, на дело доказва, как 
с трудолюбие и отговорно 
отношение към работата, 
може да се постигне ус-

сближбние на младите от 
всички краища у нас — 
казва Селятин.. В Димит
ровград ни е много доб
ре .Приеха ни много доб
ре тук.

в Гложани.За
— Всичко, което става 

тук е супер! От посреща
нето до изпращането. На 
всяка крачка димитровгра 

начин да се сбли

— Сега за втори пъг ид
вам в Димитровград — ка 
зва Силвана Сендерак. То
гава се запознах с една

син
— Аз съм въодушевена 

— изтъква Нермина. За 
два дни спечелих много 
приятели и другари, с ко 
иго ще си кореспондира
ме, ще се посещаваме. Са 
мо така могат да се зали-

община, щите са 
дчани ни просгосърдечно

другарка, на която пак го
стувам и много съм дово
лна. Инак в Димитровград и открито ни посрещат- Та 

как другояче младите ниемного ми хареса физкул
турния преглед. Съжаля* можем по-добре да се раз

. '

Б. Гюров и Г. Басова от 
Димитровград
бираме ако не се дружим...

— Срещите са добри, 
обаче би трябвало да се 
внесат някои изменения в 
тях. Личат ми на нещо ве 
че видяно — казва Йоца 
Пейчич, ръководител на 
групата от Александовац 
Жупски. Занапред в про
грамата би трябвало да се 
внесе сътрудничество ме
жду културните институ
ции, сетне на спортното 
поле. Известно ми е, че 
стопанските организации 
от Димитровград и Алек
сандровац вече сътрудни
чат, но е нужно същото 
да става на по-широк пл
ан ...

Н. Ганчев и М. Банкова от 
Неготино на Вардар
вам, че много малко оста 
ваме.. .

Хро.миш Звонимир: — 
На всяка крачка сме по
срещнати сърдечно. Сре- 
жаваме и взаимно по-до
бре опознаваме.

Наце Ганчев, Неготино
на Вардар:

—За втори път съм тук. 
Всичко е супер. Другарс
тво, приятелство, внима
ние
Запознахме се и с мнозина 
паши връстници от други 
тс градове, участвуващи в 
срещите.

С. Сендерак и С. Звонимир 
от Куцура
чават общински, републи
кански др. граници.

В разговора се намеси и 
домакинят& на Нермина, 
Силвана Колева:

— Въодушевена съм ог 
моите гости. Надявам се и 
мие като отидем при тях 
също ще се чувствуваме 
приятно.

И Жаклина Попович и 
Звонимир Джорджевич, 
които са ог групата от 
Обилич, също имат само 
хубави думи за Димитров 
град и димитровградчани.

Гостите от Куцура пре
биваваха само един ден,

С. Колева, и Т. Селятин >1 
Н. Исмаили от Обилич

В. Павлович и Б. Петров 
от Александровац Жупски
Колко те съдействуват за 
укрепване на братството и 
единството сред младите 
хора? Какви впечатления 
носят От града — 
кин? — забележихме по

вото сред нас младите пр 
пех. Той е хороводец на 
танцовия състав. Ето как
во той казва за срещите:

— За втори път участву 
в „Срещите” и мога 

да кажа те са истйнска 
изява на братство и един
ство. Дружейки се — за 
познаваме се и се сприя
теляваме. Това е нещо ху
баво!

дома-
ва

време на двудневното им 
пребиваване в Димитров
град.

По свободен избор, пои
скахме мнението на една 
двойка от Александровац. 
Това бяха Виолета Пав
лович и Бранислав Пет
ров.

Товърляни Селятин и 
Нермина Исмаили от Оби
лич за пръв път участву
ват в младежкия празник 
в Димитровград.

на всяка крачка.

— „Майските срещи” са 
показ как на дело се раз 
вива братството и единст- — Това е правия път за

Завършиха юбилейните „Майски срещи"
Бележим и мненията на 

Горяна Басова и Бобан 
Гюров, като домакини. Ка 
коо можем да кажем за 
нашите гости? — само вси 
чко най-хубаво! И ние ко
сато гостуваме при тях — 
също се чувствуваме като 
у дома сн...

ат подтикнати да превзе
мат нова отговорност и за 
дълження за развитие на 
обществото.

11 културно-художестве
на част след прегледа се 
представиха КХД „Жупля 
пка" от Александовац Жу- 
пски, КХД „Аца Марович" 
от Обилич, Културният 
дом от Куцура, КХД „Го
це Делчеа" от Неготино 
на Вардар н КХД „Геор- 
111 Димитров” ОТ ДнМИТрО 
в град. За пръв път в кул
турно-забавната част през 
първата вечер взеха учас
тие п оркестърът па Воено 
то въздухоплаване и про
тивовъздушна защита от

(От 1-ва стр.)

година по повод Деня па 
младостта младите още ве 
;шъж изказват своята оп
ределеност да живеят в 
разбирателство и труд в 
Югославия. Те търсят в 
развойните програми в сто 
панството, политиката и 
културата да бъде внедре
на младостта в името на 
бъдещето което й прина
длежи. „В хова и възвани- „ 
сто на новите поколения 
по повод Деня на младос
тта е възвание .за ангажи
рана младост, за творчес
ки способности, за свобод
на икономическа инициа
тива и нова политическа
генерация”.

След митинга 700 учени- 
Чи от двете училища се

Изнесохме само „отсеч
ки" от н.зказвашгя на ня
кои от участниците в юбн 
дейните
Димитровград 89”. 
достта обича да се дру
жи. Младите .\гогпт по-доб
ре да се разбират, 
по-добре се познават.

Участници в дефилето „Майски срещи 
Мла-па ЮКП —от създаване 

СЮК, под знака па брат
ството и единството.

представиха с физкултур* 
упражнения под назпа

„Югославио, родило
пи
ние
моя"- На символичен ла- 

показаха, че Денят
тс из- 

настоялия
С упражненията 

казаха своите
младите поколения Да полковник Марко Кулич. 

се пренесат революциоии- 
тс стойности и те да бъд-

ако
единицата па генерал-под-чин те

младостта минава под 
делото и името

лала
Мптец АндоновА. Т.злака ла

Тито, 70-та годишнинала
СТРАНИЦА 5
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ТЕ „ТЕХНИЧЕСКА ГУМА” — ЛАУРЕАТ НА 
ПЪРВОМАЙСКА НАГРАДА

СУРДУЛИЦА: ЗАЕМЪТ ЗА СТОПАНСКИ ВЪЗХОД НА СЪРБИЯ КАТО ТЕМА НА
ДЕНЯ

СЪБУДИ СЕ НАДЕЖДАТА 

НА НАРОДА
Най-перспектие 

ният цех на 

»Димитровград«пито организации, частни
те фирми и за всички гра
ждани. Ние в „3 септем- 
оар” още не сме официа
лно разисквали за заема, 
но свободно мога да ка
жа, че колективът ни е 
готов да даде собствен при 
пое за успеха на акцията".

* Два мотива на единодушната подкрепа: сме
ла и мъдра инициатива и голямо доверие на на
рода в ръководството на републиката * Отзивът 
ще бъде голям * Има ли Сурдулица програми, 
които могат да конкурират за сродства от заема?

В края 1988 година 
цехът за техническа гу
ма в състава на ТО „Ди
митровград" започна ис
тинско възраждане. Мощ 
постите са ангажирани, 
пласментът на произведе
ните стоки е сигурен, а 
износът с значителен.

Освен редовното произ 
водство на гумени профи
ли за купувачите от запа
дния пазар и Югославия, 
за пазара в Съветския съ 
юз са произведени разни 
профили на стойност 1,4 
милиона клирингови до
лара. Една допълнителна 
част от тази програма е 
изработена в началото на 
тази година, както и оп
ределени количества за 
Полша, които се запла

ши! тези и други износни 
сделки, трябва да се изтъ 
кне, чс цехът редовно 
снабдява със същите и 
подобни профили цялата 
автомобилна промишле
ност в страната.

Инициативата да се об
народва голям народен за 
ем за стопански възход на 
СР Сърбия не е обсъдена 
ннто на едно официално 
събрание в Сурдулица, но 
това, разбира се, не й по
пречи да бъде тема на де- 
ня сред сурдуличани. Гра 
жданите я обсъждат от 
всички аспекти, казват

иската дейност, от което 
най-много зависи перспек
тивата ма обществото ни. 
Втори мотив на подкрепа
та е голямото доверие на

ЧЕТИРИ ПРОГРАМИ НЕ 
СА БЕЗ ШАНСгражданите в ръководство 

то на републиката.
Като стопански и парти

ен ръководител как оце
нявате изгледите на сурду 
лишките стопански колек 
тивн да получат средства 
от заема?

— Това доверие — каз
ва Иван Марннковнч, пре 
дседател на Общинския 
синдикален съвет в Сурду 
лица — се смята за доста
тъчна гаранция ,че средст
вата от заема ще се пол
зуват най-отговорно и най- 
целесъобразно. Хората и 
досега даваха заеми за об-

За илк>страция да посо
чим, че месечното произ 
водство в цеха преди е 
било 70—80 тона техничес 
кн стоки, през последни
те седем—осем месеца 
140—150 тона, което, от ас 
пект на технологическо- 
техническите условия е 
максимално ползуване на 
мощностите. Обаче, от 
аспект на нестабилните и 
трудни условия за сто
панската дейност, най-ва 
жно е това ,че за произ-

мнението си за нея, пре
ценяват собствените възм
ожности и възможностите 
на стопанските — Сега е рано да се да

де задълбочен отговор на 
въпроса, понеже още не 
се знаят всички критерии, 
според които ще се раз
пределят средствата от за 
ема — казва Янкович. — 
От аспект на основния кри 
тернй, който се споменава 
в инициативата („ще се 
финансират само програ-

организа- 
ции и останалите трудови
колективи за лично и ко
лективно участие в пред
стоящата голяма 
правят опит да „открият" 
кон стопански

акция, щественото развитие, но 
тъй като не винаги полу
чаваха верна информацияпрограми

За изключителна работа, бройни технически 
и технологически подобрения н премахване на 
редица слабости в производствения процес, на 
групата технолози в цеха за технически стоки в 
ТО „Димитровград” начело с Димитър Петров 
Общинският синдикален съвет в Димитровград 
присъди Диплома на Първомайска награда._______

ми, които гарантират ви
сока печалба") четири на

не са безши програми 
шанс. Това са производст
вените програми на „Мач- 
катица", „Галеника — 25
май", ,,5 секттембар" и офо

ведените количества има 
сигурен купувач, със сигу 
рно заплащане. А това 
твърде положително се 
отразява на съвкупната 
дейност на трудовата ор
ганизация- Затова, не под 
ценявайкн останалите це 
хове на димитровградс
ката гумара, свободно мо 
же да се каже, че цехът 
за техническа гума е 
най-перспективният цех 

в ТО „Димитровград". За 
това вече са набавени и

рмящата се програма за 
развитие на туризма на 
Власина.

щат с конвертируема ва
лута. Моментално се про
извеждат профили за зад 
иите стъкла за „лада”, а 
наскоро се очаква да за
почне производство на 
профили за .„москвич". Съ 
гласно съществуващите 
анализи и преценки, сто 
йността на износа през 
1989 година само на паза 
ра в Съветския съюз тря 
бва да бъде между 1,8 и 
2 милиона клирингови до 
лара. Реално се предпола 
га, че износът може да 
достигне и цели 3 милио
на клирингови долара. Ос

Подобно е мнението и 
на други стопански ръко
водители от Сурдулица .Те 
изтъкват, че заемът ще 
бъде голям мотив за из- 
намиране на нови, съвре
менни производствени про 
грам и и ще насърчи твор 
ческите усилия на стопан 
ските специалисти. Това 
също може да бъде голя 
ма полза От заема.

„5 септембар” — Сурдулица

за ползуването на средст
вата, бяха почти загубили 
интерес за участие в та 
кива акции. Сегашното до 
верие на народа в ръко
водството твърде много по 
виши този интерес п та
ка се създаде една ог ос
новните предпоставки 
успех на акцията.

Мариикович оценява ка 
то „изключително висока" 
готовността на трудещите

от тяхната среда могат да 
бъдат „кандидати" за сре 
дства от заема ...
ЗАЩО СУРДУЛИЧАНИ 
ПОДКРЕПЯТ ИНИЦИА
ТИВАТА?

Населението ог този кр- още трябва да се набав
ят, най-съвременни маши 
ни, за да се задоволят съ 
временните изисквания в 
производството на гумено- 
технически профили, кои
то са търсени и на домат 
ния, и на чуждестранния 

всичко

ай — това е ясно от вся
ка среща - разговор със 
сурдуличани 
инициативата на Комисия 
та на Председателството 
на СР Сърбия за стопан
ска реформа. Тази подкре 
па се корени в два основ 

мотива. Хората я °«ен

за К. Г.
подкрепя

„АВТОТРАНСПОРТ" БОСИЛЕГРАД

С ям нови рейсасе и трудовите колективи 
за включване в предстоя
щата голяма акция- „Ат
мосферата е такава — ка
зва той — че всеки иска 

колкото може".

ни Към края на миналата 
седмица „Автотранспорт" 
от Босилеград възобнови 
возния си парк с два но
ви рейса. Цената на един 
е около 500 милиона дина- 
този колектив възнамеря
ва да купи още един рейс 
и два товарни камиона. 
Тук трябва да се подчер

тае, че рейсовете са обез
печени със собствени сред 
ства н с малък заем, но 
не и с кредити, които по
настоящем са твърде скъ 
пи. В „Автотранспорт" в 
Босилеград подчертават, 
че и занапред ще купуват 
возила по този начин.

пазар. Имайки 
това предвид, ясно е защо 
една от колективните ПъР 
вомайски награди на 06-

яват като смело и мъдро 
решение, пряко насочено 
срещу, острата криза, тя 
им съживява лозамрелата 

че най-сетне е

да помогне
С него е съгласен и

Стаменко янкович, предсе 
ОК на СКС. „Ини

същинския синдикален 
вет в Димитровград се на 
мери тъкмо в този цех.

надежда, 
започнал период на кон
кретни усилия за преодо
ляване «а кризисното 
ложение, период на иегин 

съживяване на стопа-

дател на
циативата е благородна и 
напълно е лишена от еле
менти на принуда. Това е 

за обществе-

по-
А. Т.М. Я.

ГОЛЯМ МОТИВско
БРАТСТВО • 2 ЮНИ 1989
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■■■■ ШШШЩ ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!-Комунист
и на Съюза на комунистите в Бром 1674 година ХЬУП

------ ЪР "Я Белград, 2 юни 1989

РЯВ" " ■
дГ^^Гн~НГ^ избра д-р Бог.

Сърбия,а М„лом„рРМД„„ГГа секретаГГ ПпеТ™ “ ЦК °К 
ЦК на СК в Сърбия. секретар на Председателсввото

Преди избирането 
Съюза на комунистите 
изтъквайки, че на

свое заседание

в
на

предложението за най-високите функции в 
в Сърбия образложи Слободан Мнлошевнч, 

„ д р Богдаи Трифунович и Маломир Миипч „еди- 
™Тята на СКвПБеКРеПа " ПОКрай»»«—е организации, в Ор,а-
ш _ лград, във всички междуобщннски конфсрои-
на Сърбия” " °0щИнекн 0Рганизацнп на Съюза на комунистите

алистическа република Съроня за република Сърбия. Тон с рабо
тата си прояви ясна и последователна югославска орпентпровка и 
аз съм убеден, че другарят Богдан Трифунович на отговорната длъж
ност, която днес поема, ще работи в интерес на единството и укреп
ването на социалистическа република Сърбня и единството и укреп 
ването на нашето съвместно социалистическо отечество Югославия. 
Мисля, че това са главните причини, които имаха предвид 
те на Съюза на комунистите в организацията на Съюза на комуннс 
тите в Сърбия, давайки подкрепа за избирането на другаря Богдан 
Трифунович.

телството е пряко резултат на един непосилен тРУД, който дру
гарят Минич вложи в тези три години, особено на най-отговорните 
политически длъжности н задачи, които поемаше в ролята на ко
ординатор на нашите активности, активностите на този Централен 
комитет на Косово. Другарят Минич с работата си през цялото това 
време, може свооодно да се каже, беше пример как може съвестно, 
последователно да се провежда политиката на Съюза на комуннс- . 
тите, за която се е определил целият Съюз на комушистите на Сър
бия и която определи този Централен
причини са залегнали преди всичко в основите на голямата подкре
па, която е дадена на предложението другарят Минич да бъде из- 
бран за секретар на Председателството на Централния комитет”, 
каза Мнлошевнч.

членове-
комитет. Мисля, че тези

Подкрепата дадена на другаря Мнломир Минич, т-е. предло
жението другарят Минич да бъде избран за секретар па Прсдседа-

Д-Р БОГДАН ТРИФУНОВИЧ

Реформата—единствена перспектива
Благодаря за избирането ми. В ре.менно в стопанския и лолитнче па СЮК и СКС. Загрижващо 

него и резултатите на тайното ския живот, което изразява лист някои в Югославия това по впж- 
гласуване за избор в ЦК на СКС питс потребности и интереси на дат или пе пекат да видят. СК на 
и Председателството па ЦК на работниците, младежта, селяни- Сърби,, що придава на 
СКС, както и в определението на те, интелигенцията п народа в СР приоритетно внимание, подкрепя- 
оощинските комитети на СК, Сърбия — СК на Сърбия постнг- йкп СК па Косово в провеждане- 
•Т| ДК и ГЬч па Войводит и Косо- на висока степен па единство; ю па политиката на СК която е 
во за предложените кандидати, б) политиката па СК на Сърбия 
виждам преди всичко изява на 
единството на СК в Сърбия, голя

с, че за самостоятелно 
без държавен патронат,

предприятие 
за доми

нантно положение на обществена 
та собственост, но и 
съществуване на други собствени
чески облици, за зачитане на

Косово по-шнроко

па
зарните закономерности, за съще 
ствепмо! интерес па всички, конто жи- променн в областта 
банкарството, жилищните 
шеиия, селското стопанство, дреб 
«ОТО стопанство, социалната поли 
тика. Ключовите

наи неговото ръководство получиха всят там — албанци, сърби, чер 
твърде широка м силна подкрепа погорнп, турцп п останали, как- 

мо политическо доверие в ръково па сръбския народ, други народи то и в интерес на СР Оьрбия и 
дството на СК на Съроия и иска- и народности в СР Сърбия. Без Югославия-
нията ЦК на СКС решително да тази подкрепа разбира се нищо Раздвижихме многобройнн шш 
продължи да действува в онези ие би могло да се постите, 
социалистически и демократичес-

отно-

самоу правите л- 
права на работниците ще бъ

дат осъществени в условията на 
изменена стопанска система. Ще 
се насърчават способните предпрн 
ятпя. научни и други институ
ции п отделни лица. Акумулацията 
е оскъдна, по сме убедени 
възможността на ангажиране 
пови средства за здравите стопан 
ски и други програми. Обнародва 
пето па заем е една от мерките в 
това направление. В СР Сърбия 
имаме силни материални и човеш 
кп нотеннналн .само трябва да 
се освободят от бюрократичните 
окови и натрапените лоши орга
низации, да им се даде шанс и 
икономическо насърчение да се 
размахнат, както на едйнння юго 
славскп пазар, така и в износа н 
модерното свързване е европейс
ки и световни процеси.

ми
цпатпвп в политическия, стопа* 1с

Прие,мамете; на копетитуциок- км н обществен живот. Ценим по 
промени в СР Сърбия знаме стигнатото, по няма да губим вре 

шесломяванс ма сепаратистнчната 
и бюрок ратичI ю-автоиомап Iка

ки направления, за които сс опре 
дели на Осмото и сетнешните за- 

Изтеклитс две години

и и те
ме и самодоволство п чествува- 

по- инч. Достатъчно е съзпаннето за- 
ноказват, че и в изключително тру литика, която разбива Сърбия н що п какво трябва да сс мени в 
дни условия може много да се па- Югославия. Установено е комети- обществото. Лъжат се онези, кои- 
лрави, че някои дългогодишни те туционно и политическо единство 
жки проблеми в СР Сърбия

седапия.

във
пато мислят, че СК па Сърбня е 

на СР Сърбня. Открити са пъти- обърнат към миналото. Уважава-,мо-
гат да се решават, поне да започнат ща на нейното модрепо пкоио- ме геройските оспободнтелнп бор 
да сс решават, че могат да сс 01- мическо и обществено развитие, би п страданията па машите па- 
крият пътища за прогресивни об- Много работа обаче тепърва чака. роди, постиженията на работнице 
ществсни промени. Съюзът на Да пристъпим със същата реши- ското движение, културното и дру 
комунистите на Сърби., в това телност и без отлагане, понеже го творчество, по обърнати 
Успя, постигайки две съществени това хората ог цялата Република бъдещето н съвременното 
неща: а) прояви способност сам очакват.

към
разви

тие, щс въвеждаме всички онези
да се мени, смело да насърчи и I) Косово СК пап-сетмс реши- промени, конто днешното време, 
упорито да ее бори .за прогресии- тедно се стълкнови със сепаратист- изисква. Крепко сме 
пи и демократични обществени ичния албански национализъм, за обществена реформа като един 
промени, което .затъна в тежка вкоренен и в легалните политиче- па реална социалистическа перс- 
криза ;на такава програма и в ак- ски и стопански структури. Започ пектина.
’1чя за промени, за единство 
нашата Република, за ново и съв

определени

Нашето определение за сто
панска реформа означава, че сме

на пати са съществени кадрови и 
политически промени па линията (Нп 2-рп стр.)



в Комунист

Реформата—единствена перспектива
както и цяла СФРЮ. Това разби
ра се пе значи ни единомислие, 
нито отсъствие на разлика и демо
кратичен диалог, но тъкмо богат
ство на инициативи, предложения 
и активности. Демократичният жи 

това подразбира. Убеден съм, 
чс СК на Сърбия и граждани на 
тази Република няма повече да 
позволи делби и 
не, които биха ни 
за стопански и политически иап- 

откриват възможност

(Ог 1 стр.) реформа без дълбоки демократи 
чин политически реформи. Съще 

Направихме в СР Сърбия круп ствена съставна част ма тези дс-

подкроня тази ориентация и оп
ределения. Твърде важна е под
крепата па големите трудови колс 
ктиви, университети, институции, 
и творци от науката и културата, 
печата п т.н. Постигнахме значи
телни успехи тъкмо благодарение 
па участието и единството на на
рода в борбата за единството на 
СР Сърбия, срещу сенаратистич- 
ния албански национализъм в Ко
сово, за обществена реформа.

ни крачки в демократизацията на мократичин 
политическите отношения, глас
ност в работата,- участието на гра модерна 
жданите в политиката. Много неща организация, която отразява пнтс 
едва са започнати. Смели търес- росите на съвременната работпп- 
ния са съпътствуванп в нашата 
страна и с идейна конфузия,

процеси с реформа
та на СК, за да действува като 

и,дейна и политическа
вот

ческа класа, трудовите слоеве на 
с нашето общество, с вътрешна де 
п мокршшя в собствените редове, а 

не като фактическа част па дър
па онези жптшя механизъм. Същество! ш-

стълкновява-
онеспособилннарастване на национализма 

взаимни обвинения вътре в СК. 
Силни са н натисците редък, а 

па някои сили извън Сърбия и заСчитам, че ЦК ма СКС съзнава 
необходимостта това политическо 
ангажиране на хората н единство 
то да се запази п усъвършепству- 
ва, за да се осъществи реформата 
и стопанския напредък, надделе-

енли, които виждат демократиза- те промени п ролята п метода па 
гшята преди всичко в отстраня- действуваме на СК, което ще пре- 
ването на Съюза на комунистите махва останките от едпоиартнй 
от политическата сцена. СКС ре- пата система, ще му даде аъзмо 
шително е против такъв натиск, жност първсиствено по-ндейно- 
нзявенн особено в някои части политически път да подтиква де
па страната, понеже бързо ее от
криваше тяхното антисоциално- 
тнческо и антнюгославско съдър
жание.

напред да играят ролята на 
старатсл.

В този тежък момент за цяла
та страна, от своя страна ще пра 
ким всичко, което можем за прео
долявансто на стълкновенията н 

СЮК и еНаи-голям прммос недоверията вътре в 
югославската федерация, за подо
бряване на междунационалните 
отношения, за укрепване единст
вото на СЮК и страната, особе
но в провеждането на стопанска
та реформа. Това обаче подраз
бира усилия на всички в тази на
сока, понеже наистина става дума 
за съдбовен, реален, дългосрочен 
интерес на равноправни народи 
и народности в Югославия — тя 
да се развива като соцналистичес 
ка федерация и модерна съюзна 
държава, а СЮК да действува ка
то единна организация при значи
телна роля на републиканските и 
покрайнннеките организации на 
СК.

Най-голям принос в работата на това Председателство и на 
ЦК даде другарят Слободан Милошевич. Неговата политическа сме 
лост и решимост да се хване с най-големите проблеми, неговият 
смисъл за своевременна инициатива и способност да сплоти хората 
около главните направления на промените и реформите — решите
лно са допринели за успеха на нашите акции и голямото обновено 
доверие на народа в СК на Сърбия, но и наистина голямото доверие 
на комунистите и гражданите в другаря Милошевич. Убеден съм, че 
участието и приноса на другаря Милошевич в работата на това Пре 
дседателство н ЦК на СКС ще бъде също така плодотворен, както и 
досега. Желаем му много успехи на новата най-висока функция в 
нашата Република.

Несъмнен е и големият принос на другаря Зоран Соколовнч 
за работата на това Председателство и на ЦК на СКС. Той във 
всички политически акции, които водихме през изтеклите три го
дини изяви принципност, решимост и пълно ангажиране. Желаем 
му успех на новата отговорна длъжност.

Социализмът в света, па и на
шият, трябва да даде нови отго
вори в областта на демокрацията. 
Застъпвахме се като СКС за демо 
кратични промени в избирателна
та система, премахването на ня
кои институции, въвеждане на ли 
чна отговорност, укрепване роля
та на работническите съвети, скуп 
щината, по-инаква структура на 
Скупщината на СФРЮ, в която 
непосредствено би били застъпе
ни и производители, и граждани
те и т.н. Определяме се за всички 
онези облици на демокрация в со 
циализма, които ще укрепват пра 
вата на работниците и граждани
те в самоуправителното и полити
ческото решаване, което ще изра 
зи съществуващия плурализъм 
на интересите и политическите по 
гледи в обществото по-разнообраз 
ни облици на сдружаване и уча 
стие на хората в политиката. 
Не сме за запазване на старите 
нишки за създаване на нови моно 
поли на партии. От комунистите

Големи са задълженията на на
ши я ЦК и на това Председателст 
во в осъществяването на спомена 
тпте задачи. Отделна задача 
бъде и подготовката на XI конг
рес на СКС н XIV 
конгрес на СЮК към края на та
зи година, 
седателството да работи като ко
лективно тяло, отговорно ЦК 
СКС и в постоянна политическа 
и делова свързаност с общински
те комитети на СК и МОК на СК, 
както и ПК на СК на Войводина 
и Косово, да работи публично, ви 
наги открито към инициативите 
на членовете на СК на Сърбия и 
другите социалистически сили.

ят отпорите и несхващанията. Го
воря това и поради големите труд 
пости, които ни чакат и поради 
злокобни очаквания и оповестява
ния и в страната, и в чужбина, 
че в „Сърбия ще се явят пукна
тини", разколи, че както казват— 
либералната сръбска интелиген
ция ще се събуди и противопоста 
ви на политиците и т.н. Подценя
ва се силата на постигнатото един 
ство в СК на Сърбпя и в СР Сър 
бия, готовността на хората в нея 
да направят всичко, което могат 
за излизане от кризата, за равно
правие и всестранен напредък на 
своя народ и своята Република,

мократичните социалистически 
процеси и действува каго истинс
ки и необходим кохезионен фак
тор в социалистическа Югославия-

ще

извънреден

СК на Сърбия очакват в пред
стоящия период твърде тежки за 
дачи. Много са причините, все 
пак за това да им пристъпим оп
тимистично и със самочувствие. 
Изградихме по много най-важни 
пунктове прогресивни, социалис 
тически и демократически опреде 

ля на Синдикатите, в действува- ления> па и доста разработени пр 
нето на обществените организа- ОГрами. Огромното мнозинство на 
ции и сдруженията на гражданите. Сръбския народ, други народи и 
Тези реформи не могат да се от- нарОДНОСТИ в нашата Република, 
лагат, а тъкмо СК трябва да ги ___________________

и осмисля- Противопос-

Най-важното е Пред

на
до голяма степен ще зависи успе
хът на необходимите дълбоки де
мократични реформи в ССТН, в 
афирмацията на променената ро-

подтиква 
тавянето на многопартийна систе 

днешната многонационална 
обосновано е На убеж 

система би изо

трибуната на днешния Централен 
комитет (значи не от ЦК на Пар
тията на Албания) слуша безсми
слици и неистини, които е свик
нал да слуша от страна на анти- 
югославската вражеска пропаган
да ,сред които и твърдението за 
албанците в Косово като за „вто
ростепенни граждани"(!?). Тези 
думи произнесе Нияз Скендера- 

остана член на ЦК! Мо
же ли, след всичко това, човек 
да се чуди когато съюзният сек
ретар на народна отбрана гене
рал Велко Кадиевич с основание 
казва, че Югославия заплашва 
опасност не от враг от чужбина, 
но от страната.

тив които преди всичко би тряб
вало да се бори и да ги изкоре
нява, опортюнизмът и неединство- 
то, отсъствието на отговорност за 
съдбата на страната, националис
тическото тесногърдие и егоизъм, 
консервативното и бюрократичес- 
ко съзнание, иесериозност, дори 
най-ярко се изявиха именно в този 
партиен форум на последното му 
заседание. Комунистите (и всички 
трудещи се и граждани на Юго
славия) имат основание да бъдат 
загрижени за това, но и отговор
ността да мислят и да действу
ват, поне след предстоящия кон
грес на СЮК, представят и пред
вождат хората и 
СК, на които Югославия и бъде
щето на нейните граждани ще 
бъдат над дребните коалиционни 
интереси и сметки!

Човек остава слисан когато от

АКТУАЛНОма в
Югославия
деннето, че такава 
стряла междунационалните

по-нататък ще разединя- 
позициятз ЦЕ-КАотно

шения,
ва страната, отслабва 
на социалистическите сили, съше 

пресичайки преобразо- 
СЮК, връщайки го на 

класична нолитичес

временно 
ванието на 
позициите па 
ка партия-

ПОМНИМ времената когато ду 
мата Це-Ка се изговаряше с ува
жение. Изразяваше тогава пре- 
стиж авторитет и сила на поли- 

Празните и злонамерни приказ ^ х в страната. На по-
I За неосталинизъм и пот/ - следното заседание (и не само на
м в СР Сърбия набързо Щ -а последното) Централният комитет

провалят, понеже ги Д Р ^ представи като разстроена дру
животът. Нямаме следовате пряко и качествено да из
мерение да се изчерпваме в тОезп ^ фунКция и да из-
лодни полемики НО «« « пълиява задачите, които
мълком да минаваме пРезЗЛ вменили 2 000 000 членове на Съ-

нападения и деформации. ^ комунистите. Всички сла-
какво «ами Шанска бости и в обществото и в СК.про-

ГИЧ II

членовете на
Тягостно и дразнещо, също та

ка, действуваха резервите на Сер
гей Крайгер, който според едно- 

ноемврий- 
Косово в

са му

странчиви оценки на 
ските демонстрации врните

Най-важното е
Знаем, чс нямавим.



Комунист 3

В центъра на вниманието
ЗАЕМ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЪРБИЯ

Кормчии на 

собствените успехи
ЯСНАТА ЛИНИЯ НА РЕФОРМИТЕ СЕГА ПОЛУЧИ И ПОТ 

ВЪРЖДЕНИЕ В НАРОДА * БЕЛЕГ НА ИНИЦИАТИВА НА ПРЕДСЕ
ДАТЕЛСТВОТО НА СР СЪРБИЯ ТРЯБВА ДА ДАДАТ СМЕЛИТЕ 
ДОВЕ, КОИТО ЩЕ СЪЖИВЯТ МОДЕРНО И ЕФИКАСНО ПР0113 
ВОДСТВО, ЩЕ НАМАЛЯТ ИНФЛАЦИЯТА И БЕЗРАБОТИЦАТА

ХО-

Крупните начинания не търсят 
големи думи. Може би за

се създадат 
на стопанската 
сто се говори с 
крнпане па попи работни места.

условия за промяна 
структура, за ко- 
години, и за от-

това
по повод предложението на Коми 
сията на Председателството на СР 
Сърбня за разпнсване 
девизът, с които в

на заем, 
Републиката 

се тръгна към 2000-та година —
С ВСИЧКИ СИЛИ В РЕФОРМАТА

Отговаряйки на въпроса на ко
респондента на ,.Борба" но повод 

Комисията

нови пари за ново развитие — 
стана не само лесно разбираем, 
но и бурно поздравен. Надежда- тоя акт, членът па 

д-р ЮРИЙ БАЕЦ, подчерта,та, че по тоя начин ще се обезпе 
чат средства от един милиард до

че
инициативата за разписвапето па 
заема дойде в последния момент.
Сърбия най-сетис ще може — спо 
ред него — да тръгне с всички си
ли в стопанската реформа. Зае
мът с абсолютно съставна част 
на тая стопанска реформа, защо- 
то начинът на употребата е свър
зан за принципа на платежеспосо 
бността на бъдещите вложители.
Обаче, засега не може да се каже, средствата събрани върху най-ши во, а това го иска народът. Съще 
още не се знае дали ще бъде вло- рока народна основа няма да оти- временно представлява извънред- 
жеп в малки или големи проекти, де за санация или за консолн- на стопанска инициатива, особено

дацпя на стопанисващите със 
Това е заем на Сърбия от загуби.

2000-та година, с който трябва да
се решат всички болезнени въпро- Следователно, заемът е възва- 
си в стопанството. Заемът няма пие за колективно предприемачес Предложението на Комисията 
да бъде разписан под някакъв на- тво и тъкмо в това се вижда него за стопанска реформа взе стано- 
тиск,защото мнозина обективно вата мощ. Попълвайки покрай вище заемът да бъде разписан 
не са в състояние да участвуват бедните акумулационнн резерви като комерчески със съответни да 
в пялата работа. От друга стра- па стопанството — загубите в сто нъчнп облекчения- Заемът, с кой- 
на, касае се за чисто делово ста- паиството па Сърбия миналата го то трябва да се обезпечи стопан- 
новище, защото само по тоя па- дина повече от два пъти са по- ско оздравяване на Сърбия, как- 
чин имаме гаранция, да бъдат съз големи от събраните средства за то и на цялата страна същевре-

лара и два милиарда динара спои 
танно бе поздравено 
Сърбня като спасителна инжек
ция, с помощта на която Репуб
ликата

навред в

най-се г-окончателно 
не ще тръгне по пътя на разви
тието и по-дълбоко ще навлезе в 
стопанската рефор.ма.

Ш-7: Ш

Същевременно, народният за
ем е най-широк патриотически 
акт и храбра крачка, която тряб 
ва да раздвижи новия ннвестици 
онен цикъл, да обезпечи прилага
не на съвременната пазарноори- 
ентирана технология- Основният 
мотив на заема е печалбата. Сле
дователно, средствата ще се вла
гат изключително в това, което 
ще донесе печалба. Ще се влага 
в програми, които ще тласкат сто
панството в Сърбия напред н съ
щевременно да се слива със 
света.

от аспект на ангажирането на го
лемите потенциали на нашите ра
ботници в чужбина.

Комисията 
тук ;ха 

разлика между го 
проекти, об-

Становището на 
на Председателството е, 
не се прави 
лемите и малките 
щите капиталовложения и голе
мите интеграции. Поставяйки 
първо място печалбата, трябва да

промяна на акумулация и резерви — той тря менно съдържа и социална нотка.
бва да послужи като мощен раз- Не желаейки да застрашат нечия 

Зае- мах па нови делови инициативи. егзистенцня предлагащите са го 
Идеята за заема за голямото на- поставили на доброволни начала.

дадени условия за 
структурата на производството и 
за по-бързото му развитие, 
мът трябва да бъде насърчение за

предприя- родно стопанско възраждане с 
поставена върху потребната ннте

създаване на смесени 
тия. Вече първите реагирания гово- 

на югославското общсст- рят, че идеята в обществеността 
- - бе приета добре. Голямото одоб-

на
Едно е известно: пито пара от грация

Ря нане на трудещите се и гражда 
ннте в Прибой върви и с готовно
стта да се отделят лични средст
ва за заем. 
бнатото стопанство е потребна то
чно такъв вид „инфузия” и 
със записването на тоя заем 
създават предусяовпя за по-добър 
живот мнозина -от Прибоц са мно 
го заинтересовани как н по кон 
начин могат да запишат заем.

днес (пък 
заседание) от

зъм! Това се показа п с всеки ден лизъм и сепаратизъм,добрия иначе доклад, и 
жал за противниците на консти
туционните промени в Сърбия- 
Можеше този 75-годишен член ма 
ЦК на СЮК да каже нещо и за 
собствената си отговорност за де- 
ветгодишното 
контрареволюцията в Косово, не
говото подчертано защищаване на 
Фадил Ходжа, докато съвместно 
шефстяуваха в тази държава (1981 
—1984).

неговата
от първия и на споменатотосе потвържпапаше 

ден па избухването на коптраре- тВзп република ме се чу пито ду- 
волюнията до паши дни, от пър- ма па подкрепа па новото ръко- 
вите снисхождемия па средствата колетно и Косово, па албанците, 
за масова информацпя 
република спрямо албанските на- възвърнат доверието п спокопст- 
циоиалисти, до открита подкрепа тпнето сред хората в тази покрай*

Знаейки, че на отсла

чехванали па борба дана тази конто са се сс
продължаване на

и акция на солидарност със се- мина. Мо затова пък резерви има 
паратистите (Цапкарйепмя дом н колкото щеш! Затова пък 
други публични трибуни в Слоос- охрабренпе н искра на надежда
мия)* Гова, най-сегпе, потвърди са- зазвучаха думите па Вппко Хаф* Взехме п две мненпя па рабо- 
мия председател па ЦК па СК в пер ,които смогна сплн в голI тппцпте от Автомобилната фабрп 
Словеиия Милан Кучап, който па момент па ЦК да говори за по- ка п Прпбой, иай-големия трудов 
посоченото заседание остана при грешните становища в Словения

като

Струва ни се, също така, за 
нормално, че някои участници в 
разискванията намериха естестве 
на връзка между контрарсволю- 
цията в Косово с актуалните сепа
ратистки тенденции и акции в 
Словения- Признаците и целите

сходни

колектив в тоя край, с над 7500
своето чудовищно изявление, че към косовскня проблем. Да вир- работници. БЛАГОЕ БЙЕЛИЧ, пре 
в „Стари търг" била защищавана ваме, че думите на Хафпер пзра- дссдател Па синдикалната органи 
авиоювека Югославия!? зяваг истинското настроение па ;,аЦ11я пъП ФДП смята, чс томът.

словенците спрямо ония, конто който е предложила комисията 
пп заплашват с бомби, отровни за стопанска реформа на Пролее 

от време открито и пропокатиппо са|1Д1ШЧ„ „ отровни думи! дателетпото па СР Сърбия, ще да-
в Словения сс демонстрираше со- ле резултат, разбира се, ясна и
лидарност с албанския мацнона-

Докато в един дълъг период
им са същи, или много 
дори — разединяваме на Югосла
вия, антисръбство и аитикомуни- Свво Кържавац (На 4-та стр.)

\



«Д- Комунист

Кормчии на собствените успехи
(От З-та стр.) кои предишни, когато средстпата И и Зрснишш предложението лпо положение на стопанството, 

не са харчени както е трябвало. ма Комисията за стопанска рефор поето всички чувствуваме. Укрсп 
се Подъдржам идеята с искаме мас- ма па Председателството на Сър напето па стопанството в Сърбия 

вижда в какво се влага, поедедо- мЪт преди всичко да се пзползу- бп« предизвика 
вателно да се следи потребление- ва за разширяване па стопански- пие. ДРАГАН ЧУК 
то, казва Бйелнч. „Топа би било

обсъдена програма, от която
ще допринесе за общото укрелва-голямо впима-

прел.седател не и Югославия, и затова заелгьт 
те мощности и увеличение па за- ма Общинската конференция па Оп трябвало да има общоюгослав 
етостта ,за намаление па ценитеединственият начин за изход от ски характер".ССТИ казва: „Това е още един 

момент, който щс използуваме дакризата, лично ще вложа средст- и за всичко друго, което е вън
^»3аГ-“ Г°";,Л^ИК ФУЧкнчя на едни ио-доб-ьр жииог. докажем готовността соди да- МИЯТ В УЛОВИ Ч, секретар

* ра 01НП* във ‘ 11 Трябва точно да знаем къде оти- дом принос за решаване па пай* па Секретарията 1/а община Из-
председател па работническия съ ва динарът на солидарността. В жизнените стопански проблеми, кж качва: „Всички досегашни по-
вет във чай казва: „Ва заема, ко- тоя случай всички ще запишем Съдружието н тоя път ще се по- литнчески инициативи на Слобо-
нто ще се разписва в ьр Цц що заем. И аз лично ще запиша, още каже. От скоростта на стопанско- дай Мплошсвич дадоха конкретни

го развитие па Сърби# зависи п резултати, затова реално е да оча
съдбата па всеки трудов колектив клали: резултати и от работата на
в Републиката. Мисля, че това е „Мплошсвичевата комисия". Пора

се разпише май-добрпят начин и път да се ли всичко това „уверен съм че
заем за разви- см ре инфлацията, стопанските нро отзвукът за записване //а заем щс

неен да тръгнат спокойно, да се бъде по-гол ям от очакванията, ка*
подтикнат всички колективи и сто кто и че краен ефект ще дадат
мапскп отрасли, което щс «арап- надеждите па Комисията, която
тира по стабилни цепи, по-гол ям разписва заема", 
износ и увеличение па заетост!а”.

отделя толкова, колкото ми позво не съм решил колко, но пай-всро- 
ятио едни личен доход".ляват материалните възможнос

ти. Това ще направд и смятам, 
че тня средства ще се дадат за 
изграждане на нови трудови орга великият народен 
низацни н за доизграждане на 
старите. С помощта на заема би
ха могли да намерят работа мно- лпте на Нови Сад. Джордже Шче- 
зина млади хора, каквнто в паша панчевнч, директор па „Югоалаг" 
та община има над 3500 души, а заяви: „Поддържам 
мнозина от тях са завършили фа- общ мотив народът да схване, че 
култет. Тня средства би тряова-

Предложението да

тис на стопанството в Сърбия па
мери широк отклик и сред жпте-

засма като
„Пито елин от няколко хиля- 

ЗД РЕНЕСАИС ИЛ РЕПУБЛИКАТА ;ш части занаятчии във Валевс-със собствени сили можемсамо
ло първенствено да се 
към стабилизация на стопанство- ние. Но, заемът трябва само

насочат да преодолеем сегашното състоя- ки край няма да изостане в тая 
акция", казва СТЕВАН ЗАГОРАЦ, 
председател на Сдружението на 
самостоятелните занаятчии във 
Валево. „Радва ни, че се откриват 
възможности и самостоятелните 
занаятчии от тоя заем да получат 
кредити, защото действително го 
лям брой занаятчии и в нашия 
край са готови да приемат на ра
бота голямо число работници, 
пък дори част от производството 
им да бъде за износ. Обаче, пора __ 
дп недостиг на средства, досега- 
не можеха да направят това. Ве
че готвим списъци с имената на 
занаятчиите и щом почне записва 
нето на заема ще се постараем, 
както н винаги досега, да бъдем 
между първите".

дз Не по-малък щс бъде и инте
ресът сред пашите селскостопанс
ки производители. Ако се още па 

11 мери начин заемът да бъде един 
вид общи капиталовложения или

случи

то, така че възможно по-скоро да подтикне използуването на трудо-
Загова предлагам 

освен тоя заем да раздвижим 
механизма, който до максимум иде

излезнем от сегашната криза, ко- вите резерви, 
ято трае много дълго”, заяви Де-
лич.

активизира трудовите запаси.
„Мисля, че в такава стопанска Парите трябва да бъдат само под-' 

и обществена ситуация би тряб- тик за мобилизиране на работнн- 
вало всички да запишем заем, ците. В противен случай, резулта- 
преди всичко поради патриотпче- титс ще бъдат само частични. Не- 
ски причини. В такива положе- обходимо с много по-добро общес 
ния, когато се касае за комерчес- твено, пък и конкретно организи 
ки заем, хората си правят сметка, райе със зачитане 
взимат хартия и молив и изчисля 
ват каква лична полза ще имат.
Положението, обаче, е такова, че

акции, лесно може да се 
предвидената сума на заема 
се осъществи далече по-бързо от- 
келкото с предвидено".

да

Предложението па „Мплошеви 
чевата комисия" за стопанска ре-

на пазара и форма да се разпише заем за с»о 
всичко, което сега се прокламира папското развитие на Сърби.я под 
като основа за изпод от кризата”. държа мнозинството на трудещи

те се и гражданите в Косово п Ме
тохпя-за това изобщо не трябва да

разлшеля, но преди всичко трябва верситетски професор: 
да имаме на ум стопански по-сил- МИсля че всички, които могат тря Радио-механикът от Прищнна, 
на Република и по-добро бъдеще бва да помогнат нашата Републи- албанецът ЗАГОР КАЙТАЗИ за

предложението казва: „Става ръп 
рос за акция, в която поради пей 
мото значение би трябвало да 
се включат всички в Югсла- 
вия- Без размисляне ще запи
ша заем. На стопанството в Сър

Д-р МИРОСЛАВ ЕГЕРИЧ, уни- 
„Просто,

се

ка да бъде по-богата и с повече 
надежда. Тя това може да бъде 

хора толкова, колкото всяка частичка 
една в нея приема и живее с нейните 
тоя цели и проектите като със свои. 
си, .

на нашите деца. „Разговарях с моите другари 
във фабриката във връзка със за
писването на заема и всички са 
одушевени от тая инициатива. 
Смятам, че в настоящия момент 
това е много мъдра инициатива и 
всички работници в нашата фаб
рика, която и сама все повече се 
ориентира към износ, ще запишат 
заем. Средствата от заема няма 
да бъдат малки и трябва умно да 
се изразходват", това е поръчение 
то на ВЛАДАН МАРИЧ, висококва 
лпфнциран работник във фабри
ката за метални изделия „Градац" 
във Валево, един от най-добрите 
работници в тая фабрика с над 
хиляда заети.

Известно е, че нашите 
никога не са били вън от
акция на солидарността, а 
път помагаме сами на себе 
така че не би трябвало да се дво
умим. Когато се касае за харче- яването на стопанството в нашата 
нето на парите, смятам че преди Република е един вид и зрелос- 
всичко трябва да спрем инфлаци- тел изпит, който държим. Точно че Сърбия никога никому не с

Следователно, заемът за обнов бия би трябвало всички да помо*
гпат, по-бързо да преодолее труд
ностите, защото добре е познато,

ята, която е главната причина ма е и това, че това за много слоеве отказала материална или каква го 
кризата, а сетне трябва да откри ще бъде и своеобразно напреже- и да е друга помощ. Това особе- 
ваме нови работни места и да ние , обаче и оня, който дава май- но важи за помощта на Косово, в

малко с най-голяма вяра в Репуб- чието по-бързо развитие Сърбня е 
позволяват ликата може да даде повече от влагала повече от нейната акуму- 

възможностите" — изтъкна ГОР- оня, който дава, обаче липсва му лация".
в тая вера в Републиката. Затова

приемаме млади хора. Ще запиша 
толкова, колкото ми

ДАН А РАДАНОВИЧ, служащ 
Лесковац. На въпроса какво мис мисля, че заемът е необходим, от 

ДРАГО- живота и с мъдростта

;
Предложението за заема подкре 

диктуван пя и пенсионерът от Призренинициатива,ли за тая
МИР РАНЧИЧ, правник от Леско акт. Ония, които мислят и днес, Трифум Стаменкович. Той казва:

„Преди малко че нашата икономическа криза „И покрай скромните пенсионеревац бе конкретен:
в компания разговаряхме за това. ще премахне някой от страни, ка- ки възможности, готов съм да за

е то вината, лъжат се. Затова подър пиша заем, защото зная че таяСъгласни сме всички, че това
тоя жавам това решение и вярвам в акция има като цел изключително М. Стоилови*!, М. БйелополяН» 

Й. Стонч и М. Момчилович
добра идея, но под условие 
заем да не доживее съдбата на ня нейните плодове". предоляваие. на тежкото материа-

Урежда единна редакционна колегия: гла- _ „ _
и отговорен редактор на всички издания на длоп2? ра Белград, Площад

„Комунист" Влайко Кривокапич, заместник гла- •*яч‘па1С пттЕпгелс № П. телефони: централа 
вей и отговорен редактор Борислав Вучетич, те.1С(|ю,111627°793 слград* булевард „Ленин №6. 
главни и отговорни редактори на републикаи- ' ’

Комунист БСП

' ЙЬРЖ—Яв бра-Ги един -Мир^о Михалевич и Манчо Митевски. .

схво сге златен венец. КомуннС1..: Витомир „„ет^ГХмуиист^з» оЖ ™’ав СЪКратс,ш надан,,я на б™гарскп’
СудаДрс”вен иноверен редактор иа всич- р0вич. заместник председател Слободап йова- и ал см рсм1, румЪ11СКИ, руошекн п

вдм’?а „Комунист": Влайко Кривокапич. „ович. еловаилм, езици.

освобождение, а с указ от 
1974 година с Орден братство и един

ки
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ЖАРКО СЕКУЛИЧ, СЕКРЕТАР ЗА СЕЛСКО СТО 
ПАНСТВО НА СР СЪРБИЯ Шампионн за пълна търпеза
Шанс, който не бива 

да се изпусне
водство (ор 1$ кр$ви про-Кооперативният съюз на 

Югославия и тази година 
провъзгласи селскострпан 
ски производители 
кордьори в производство* 
то на храна. В 14 по ред 
съревнование за по-високи 
добиви са участвували над 
200 000 производители в ст 
раната. Ако се има в пред 
вид, че у нас има към 3,7 
милиона активни селско
стопански производители, 
може да се отчете, че 
броят ма участвуващите в 
съревнованието не задо
волява.

— Най-добрите произво
дители произвеждат над 
18 топа царевица, повече 
°т 9 тона пшеница от хек 
гар, а забележел е и све
товен рекорд в производ
ството на слънчоглед от 
5,64 тона от хектар. Този 
рекорд е осъществила 
Милка Томашев Оу Км кин 
да. Освен това, имаме при 
мери от крава да се доби 
ва по 9400 литра мляко 
годишно, което също сс 
числи към резултатите, 
конто се осъщестпяват в

иай*развитите страни
тези дни Живаи дал 133 768 литра мляко);изтъкна

Симич, член на Кооперати Иван Гредел от Вараждин 
вния съюз в Югославия- 

Ох СР Босна и Херцего-
също за ’ млекопроизводст- 
во (671 литър от крава), 

вина най-добри производи Йосип Държич от Залре- 
тели са Яков Анич, от Кре шич за производство на 
пшич край Бръчко със сре
дно 4,2 тона соя от 1 хе- лета като произвел 
ктар; Фехрим Халкич от кг месо, а за подобрение 
Босанска Крупа в плашш на селското стопанство в

републиката е награден 
Стйепан Сннкович в Гаре- 
шшгца.

ре-
Жарко Секулич, секре

тар на Секретариата за се 
леко стопанство в СР Съ
рбия пребивава на 26 май 
тази година в Димитров
град, където с най-отговор 
ннте хора в селскостопан
ската трудова организа
ция „Сточар’ 'води разго
вор за положението на се 
лекото стопанство. Секу
лич се интересува отдел
но за развитието на живот 
новодството в общината.

По време на първите ра 
зговори ръководните хора 
на „Сточар" запознаха Се 
кулич с основните харак
теристики на „Сточар" и 
общината, след което т°н 
посети млекарата в Желю 
ша, клатещата, овцеферма 
та в Бачевско поле, хндро 
мелиорационата 
Смиловско поле и езерото.

В разговорите след оби 
колка на споменатите обе-

на храна в Смиловско по
ле II в комплексите 
Висок.

Но ако всичко това 
срок от две години не се 
доведе в състояние за нн 
тензнвно производство па 
храна за добитък, тогава 
нищо не сте направили — 
изтъкна Секулич.

Що се отнася до част
ните селскостопански про 
изводители, секретарят за 
селско стопанство на Сър 
бпя сугерира 
„Сточар" да намери исти
нски правилно отношение 
и тяхното положение да 
не се различава от обще
ствения сектор, ьшто 
им създава определени рп 
скове в производството.

Що се отнася до необ
ходимите средства за реа- 
лизация на развойните пр
ограми в селското стопан
ство, които „Сточар” час 
по-скоро трябва да изра-

във

телета. Той угоил 759 те- 
136 620

в

ските предели е успял да 
произведе 74 893 литра 

имал мле-мляко, или 
копадой по 5761 от крава. 
Алсксандар Спасович

В СР Македония най-до 
за бри производители са; Ста 

производство на месо. Най ве Арсов от Щип, който 
-добри производители в СР произвел на 2 ха 9550 кг 
Черна гора са Джордже ориз, Траян Юнковски от 
Мирановкч (мандарини), Караман, който осъществ- 
Чедо Попович за агнешко нл добиви на ориз от 
месо, а Мипун Бабович е 72 560 кг от хектар, Бла- 
паграден за успешно воде гой Атанасов от Гевгелия, 
не на селскостопанска гру рекордьор в производство 
дова организация. В СР на домати със средно 55 
Хърватско най-добри ре- тона на 1 хектар и инж. 
зултати са постигнали: Ма Илия Велков от Кочани за

към тях

Да

рко Янкович за среден до успешно организиране на 
бив на пшеница от 9,14 селскостопанското произ- 
тона, сетне Джуро Мацко водство. 
за среден добив на соя от 
3,62 тона, Алойз Пануч от бро производство на мля- 
Копривнца за млекопроиз- ко е осъществил Франц

Лобник като е предал 
91 506 литра мляко, сетне: 
А нита Хрнбар която про
извела 71 тон ябълки, 22 
тона праскови, 0,9 тона ле 
шшщи и 11 тона грозде. 
Мартин Водопнвец за про 
нзводство на мед и тд- 

В СР Сърбня най-добри 
производители са: Добри 
вое йеремич от Стриж 
край Парачнн за произвол 
ство на царевица (18,138 
тона на хектар), Живко 
Илнч от Шантаровац кр
ай Светозарево, рекордьор 
в производство на захарно 
цвекло със среден добив 
От 96 666 кг от 1 хектар, 
Мнхайло Живковнч от Ше 
бевац край Крушевац ко
йто на 1 ха лозе произвел 
26 304 кг грозде и Милан 
Рнсниоянч от Чачак, кой
то имал среден добив от 
сливи по 54 000 кг от хек
тар. В САП Косово сред 
производителите изпъкват: 
Станимир Петровия от По 
дуево в производството на 
слънчоглед, Хайруш Кру- 
езну от Непребище в про 
нзводството на агнешко 

без месо и Сабнт Лецн като 
най-успешен селскостопан 

Затова от неотдавна в ски производител в покра- 
Лукавица е раздвижена ак минната и радетел върху 
ция чрез местно самообяа нодобреннето н развитие- 
гане да се подобри водос- то и аселското стопанство, 
набдявинето. Обезпечен е 
н хндрофор, който при страна, Вомводнна, най-до- 
най-слаба вододайност на бри производители са: Ра- 
капткрапия извор да да- дослав Пстрнконя от То
ва допълш1тел1а1 колнчес- лубшщн, Йован Першннч 
тва вода, а с включване- О]- Бечсй, Борнвой Пушпч, 
то 1ш нови извори — този Милка Томашев, Велизар 
проблем напълно ще се Ачимович и др. 
разреши.

система

В СР Словения найдо-

СУРДУЛИЦА

Завърши комасацнята 

на земята !
В продължение на ня

колко години и Сурдулнш 
ка община приключи ин
вестицията, с която се ре
ализира програмата за на
появаме на Масурншко по 
ле. Именно тази акцня се 
води от 1984 година, а ка
то условие да бъде прнве 
дена в действие беше — 
уреждането на земята.

Както ни уведоми Ара
пина Аджемовпч, предсе 
дател на Общинската коми 
мята тези дни са уредени 
и разграничени 418 хекта
ра площ, които трябва да 
бъдат напояващ!.

В мерата на Алакшщи, 
Дугой-шша, Биновцн и Ка 
лабовцн ,са уредени 
хектара, а 80 ха в село 
Жнторагя в община Вла- 
дичии хан.

С уедряването на пло
щите — от общо 1800 пар 
цели — сега са направе1Ш 
1050, до които са траси
рани и пътища.

По този начин напоите
лната система щс започне 
да действува и се очаква 
голяма полза от него. Ин
ак, инвеститор е „Делн- 
шес” от Владичин хай.

С. Микнч
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В цеха за производството на кашкавал
боти, Владимир Рамковия, 
представител на „Агробан- 
ка", през чиите рт,це ми
нават всички програми, из 
тъкна, че средствата и до 
сега не са били проблем 
когато става дума за ис
тински добри развойни

кти Жарко Секулич изтъ
кна:

— Вие имате шанс, кой
то не бива да остане неиз 
ползвай. От онова, което 
видяхме личи, че възмож- 

за производствоиостите 
иа големя количества хра
на за добитък са огромни. 
На вашия пример ние мо
жем да проверим на прак-

програми.
Той подчерта факта, че в 

„Сточар" начело на отдел
ни сектори са дошли мла
ди специалисти, 
имат знание, воля и енту
сиазъм за работа. А тък
мо това днес се търси н 
те трябва да имат пълна 
подкрепа от ръководните 
хора ма „Сточар”.

Да кажем п това, че 
представители иа

тика резултатите От досе
гашния ваш опит. Онова, 
което вие сте постигнали 
е пример как трябва да се 
работи.

За съжаление, основни
те пътни насоки сега се 
строят и вероятно затова 
възможностите не са из
ползвани и досега.

Говорейки за изменено
то отношение към селско
то стопанство не само в 
СР Сърбия, Секулич под
черта че основна насока 
на „Сточар" и общината 
трябва да бъде в селско
то стопанство преди вси
чко в животновъдството, 
за което е създадена голя 
ма база за производство

които

Луковица жадува1
Луканки» с едно от мал 

кого сели крий Димитров
град, което не е приклю
чено към регионалния по 

: допропод. Именно Лукави 
На е хванала едни извор 
над Горна Лукавица и с 
години пс чувствуваше жа 
жда. Но едно поради пи

пал пътя — остават 
вода.

освен
„Сточар" па разговорите 
присъствуваха и прелеела 

Общинската
Слава Тодоров

В житницата на нашатателят на 
скупщина
и председателят на Общи 

Никола растването на селото, дру 
го поради 
иа вододайността на

— в последно време 
намиращи се

нския комитет 
Стоянов, а също така и 
представители на Фонда | 
за подтик развитието на , 
изоставащите общини в ( в Р“
СР Сърбия- А. Т. къщите,

отслабването
из-

Д- г.М. А.|
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ЗА К. А К. В О -------------) КОМУНАЛН°'БИТОВА ДЕЙНОСТ ИА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В БОСИЛЕГРАД

Средствата от самооблагането 

-----  *“*■ дават резултати ; •

* * •.. По повод. «годишнинатана "печата па бъл
гарската . народност ‘ в; Югослажид к. 30,год1апш*- 

. ната.па вестник братство”, редакцията <ш в-к . 
„Братство" в. рубриката КАКЙО ПИШЕШЕ БРАТ
СТВО ще ви предава материали за отделни съби
тия и случки, помествани в първите броеве 
вестника.

*Ч<

Средствата, които се обе. на канализацията на дъл- 
зпочават от въведоною в жииа от около 1000 мет- 
началото иа настоящата ра. В процес на изграж- 
година общинско самооб дане и уреждане е и ули 
лагане за период от седем ца „Георги Димитров” 
години в местната общ- към село Райчилолци. Ста 
пост в Босилеград целс- ва дума за изграждане иа

тротоар и поставяне на 
нов слой асфалтова пас- 

с помощта на ео тилка. Освен това, според 
сродства и акта- плана за работа на местна 

та общност, до края на 
годината са запланували 
и разширяване, а на мес
та и прокарване на нов 
п-цт към махала Кръст, за 
сега единна махала в мес 
тиата общност Босилег
рад без годен за движение 
път. За тези и още- някои 
други комунално битови 

зп дни ще приключи и активности в местната об- 
прокарпането на нов клон щиост са запланували да

изразходват над 500 мили 
она динара, От които 25 
на сто ще бъдат обезпече 
пи от собствени средства, 
25 па сто от средствата от 
мест! юто самооблагане и 
50 па сто-от други източ 
пици: Общинската само-
уиравитслиа общност за 
жилищно-комунална дей 
поет и компетентни репу 
бликански органи.______ '

на

ИНТЕРЕСНО НАХОДИЩЕ насочено се ползват и пър 
пате резултати са налице. 
Именно, 
бствени

При копаене на темел за новото жилищно
сдание в улица „Георги Димитров” в Босилеград 
работниците намериха ^на метър и половина под 
земята интересна находка: петнадесет 
глина. Кюповете са

жмранс па средства от са 
мооблагането, преди изве 
стио време местната общ
ност п Босилеград разши 
ри ,на места и насипа с 
чакъл пътя до гробищата, 
след това е прокаран нов 
път до новата локация на 
градското сметище в мес 
тността Кремиково, а те-

кюпа от
В Общинската скупщи 

па ни уведомиха, че сред
ствата, които се акумули
рат от въведеното самооб
лагане .могат ДД ползват и 
останалите местни общ 
пости с изключение на 
местната общност Ресен, 
която все още не се е съ 
гласила с въвеждането на 
самооблагане.

високи около метър и поло
вина и широки около осемдесет сантиметра. За 
съжаление е, че ръководителят на строежа 
мерки тези находки да се запазят. Кюповете бяха 
изпочупени и изхвърлени заедно с останалите 
МЪНЯЦИ. Снимки и глинени

не взе

ка-
късове са изпратени 

до специалисти, за да се изкажат за произхода 
им. Някои смятат, че датират 
а навярно от турско време н са служели за 
храненне на зехтин.

из далечно минало.
съ-

, братство”, 1 август 1939 М. Я.
ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИТЕ

От НЯКОИ години ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТА В ДИМИТРОВГРАДучениците от с. Стрезими- 
ровци отиват на училище в съседното село Гро- 
знатовци, защото няма достатъчен брой деца. В 
селото остана празна училищна сграда с отлични 
помещения за работа на обществено-политически
те и културни организации, но тя не е употребе
на за такава цел. Не е дори и запазена. Няма сто
панин. И

ОСМО ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ
По повод деня на граж

данската защита на 21 
май в Димитровград се 
проведе осмо общинско 
състезание по гражданс
ката защита. Васил Ранчев 
говори за значението на 
състезанието а Милорад 
Злананов, председател на 
ОК на ССТН, откри със
тезанието, 30 екипи с над 
180 членове от Димитров

„Свобода" П. РХБ—защи 
та: 1. Общински склециа- 
лизиран екип, 2. „Сточар", 
3.„Димитровград'. Първапр 
мощ: 1. „Сточар", 2. Дими 
троБград", 3. Общински 
специализиран екип. Про 
тивопожарна

1. Първи общински екип,
2. ,Димитровград", 3. Мес 
тна общност Желюша.

А. Т.

градските трудови орга
низации и крайградски 
местни общности поведо 
ха истинска спортна бор 
ба по оказване на първа 
медицинска помощ, про
тивопожарна защита, РХБ 
—защита и други дисцип 
лини. Ето и класирането:

Единици с общо пред 
назначение: 1. Димитров
град" I, 2. „Сточар", 3.

резултат е — разнесена ограда, счупе
ни прозорци, руинирана постройка с широко от
ворени врата, през които влизат някои да си 
поиграят на карти.

Стопанинът го няма, нито го .знаят кой е- А 
той все пак се знае. Определя го и законът — 
Народният отбор на общината и неговият Съвет 
за просвета и култура, заедно с управителния ор
ган

защита:

на просветата. А защо не се явяват те? Това 
ои трябвало да ги пита отборът иа избирателите 
от селото.

ДИМИТРОВГРАДБ. А. Н.
„Братство”, 1 август 1939

Нова локация на будкитеВ ОДОРОВЦИ —ПЕТОКЛАСНО УЧИЛИЩЕ 
Съветът за просвета, и култура при Звонската 

община донесе решение в селата Одоровци и 
Дървена ябука да се отворят и пети класове при 
основните училища. Па този начин, още тази 
есен, над 70о/о деца ще-бъдат обхванати в пълно 
основно образование в Звонска община. Най за
бележително е това, че обучението ще обхване и 
децата от отдалечените планински села.

„Братство", 16 август 1959 г.

Отдавна е прието реше 
пие всичи будки в Димнт 
ровград да бъдат поместе 
ни на едно място — 
мястото па сградата иа 
„Сточар", която преди 
няколко години е опожа 
рена. Тези дни това ре
шение започна да се реа 
лизира. Първа е преселе
на будката за продажба 
на плодове и зеленчуци 
„Банана", а предстои пре 
селване на сладкарницата, 
будката за продажба на 
цигари ,за продабжа на 
вестници на „Борба". Оп 
ределени са, на същото

— зелена площ. Също та 
ка напълно се освобожда 
ва и триъгълникът пред 
входа на Общинския съд, 
където своевременно бе 
проектирана 
шма, но поради 
ма някои 
ня" проектът остана нере 
ализпран.

Преселване на будките

на едно място е за похва
ла, обаче на новата лока
ния не са обезпечени ос
новните условия — елек
трически ток и вода. А 
бива ли сладкарница без 
ток и вода? Дали ком
петентните са забравили 
това?.

на

спомен—не
волята 

„силни на де-
В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА

А. Т.

ГРАД КАТО ОРЕХИ ПО СЛЕДИТЕ НА НАШАТА КРИТИКА

ТЕЛЕФОНИТЕ ЗАЗВЪНЯХА...
В миналия брой на вестника писахме за не

волите на жителите на ул. „Георги Димитров", „8 
септември”, ,,25 май” и „Едвард Кардел” в Дими
тровград. Иемнно поради прокарване 
зацнониата мрежа телефонните кабели били пре
къснати и те останали без „връзка 
Посочихме и факта ,че и покрай обещанието на 
управлението на пощата, че дефектът веднага ще 
бъде премахнат — минали двадесетина дни, а те
лефоните си мълчат.

Трябва да кажем, че преди няколко дни обе
щанието е изпълнено. Телефоните работят. Граж
даните са удовлетворени.

През миналатй седмица . зултати от преценката са 
Босилеградска об- катастрофални. В селата 

от Рикачево, Злидол и Бис- 
Град като тър овощните дръвчета

част от
тцина беше захваната 
лошо време.
орехи; просто опустоши се просто са оголели, за какъ 
лата Рикачево, Злидол и 
Бистър, както и част от 
Назърица, ЯРешник' ЦьР" щожени с 90 на сто, а 
нощица, Дукат и Горна лййадите с 60 на сто. По- 
Любата. Васил Анастасов-, добно е положението и в 

по селско сто-

място ,и локации за нови 
частни будки за продаж
ба на разни стоки. Тук 
трябва да се пресели и

на канали-

вто и да е род тази година 
няма дума. Житата са уни будката за хамбургери от

павлиончето. С това праз-
със света”.

мото пространство получа 
ва нов изглед и колко—то 
лко се урежда, а площта 

от пред сградата на Служба 
та за обществено счетово
дство получава първонача 
лното си предназначение

останалите захванати 
лошото време села.

инспектор 
панство при Общинската

М. А.в Босилеград,скупщина 
ни уведоми, че първите ре М. Я.

БРАТСТВО • 2 ЮНИ 1989
СТРАНИЦА >
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Знаем нанво иснаме!

■Г л

БЕЛГРАД: ВРЪЧЕНИ ГРАМОТИ „25 МАЙ” СРЕШИ И РАЗГОВОР С ПРИМЕРЕН МЛАДЕЖ И 
УЧЕНИК ОТ СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБОТЛИЧЕН

РАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАД

Обича физнката-със 

тезава се по руски
териитеГРнаЛНбъдещетоШЕТО ИАСТОяще трябва да мерим С КРИ

Един от малкото запазе нито съдии да ги осъжда
ме. Нашето

Тузла, „Наши дни", вест
ник на Съюза на социалис 
тическата младеж в Бос
на и Херцеговина, Цен
търът за активност на мла 
дите в Лития, Младежки
ят клуб Рушка младич
ка клен, Акциоината кон
ференция на Съюза на 
младежта на Зста в Тито 
град, младежката орга
низации при основното уч 

шде „Ристо Манойло- 
вич" в Колашин, баскетбо 
лният клуб „Югопласти- 
ка" в Сплит, ТО „Биофа- 
рм"в Каптол, Организаии 
ята на Съюза на младеж 
та във военното поделе
ние 8297 в Пирот и във 
военното поделение 3258 
в Нови Сад. Наградите 
връчи Анита Бара, секре
тар на Председателството 
на Съюза на социалистиче 
ската младеж в Югосла
вия.

ни символи на стария на
чин на чествуване на Де- настоячце тря 

бва да мерим по критери
ите пренебрегва и другите пре 

дмети. Редовно учи всич
ки предмети. Затова и ус
пехът му е на високо рав
нище. Винаги досега е от
личник, надява се че от
личен успех ще има и се
га на края на тази учебна 
година.

На въпроса ни на какво 
се дължи отличния му ус
пех, а преди всичко това 
че вече няколко пъти е 
между състезателите по 
руски език, Ненад добави: 
— ясно ми е, че познава
нето на чуждостранен 
език е от голяма полза за 
всеки човек. Любов към 
този предмет понесох още 
от осмогодишното учили
ще от преподавателките 
ми Пенка Радованова и 
Радка Ангелова. Разбира 
се, голяма е заслугата и 
на настоящия ми препода 
вател по руски, Крум Ми
лков. Инак, отличен успех 
се постига с редовно и за
дълбочено учене и съсре
доточено внимание на ча
совете. Друг модел няма". 
Да кажем и това, че Не
над Миладинов освен, че 
е отличен ученик, той 
добър другар и активен 
младеж. Член е на Сред
ношколската конферен
ция. деен член на спорт
ната секция- В свободните 
часове играе футбол, гле
да ТВ. Отвреме-навреме 
отива на кино, чете ... Ка
зва, че най-много обича 
да чете произведенията 
на: Иво Андрнч, Мирослав 
Крълежа, Толстон, Йовков 
и Елеин Пелин. От време 
на време пише свои твор
би, които чете на литера
турни срещи в училище»

На неотдавна проведено 
то във Валева републикан 
ско състезание по руски 
език, участвува и Ненад 
Миладинов, ученик от вто 
ри клас — природномате- 
матическа специалност ог 
средношколския образо
вателен център „Иван Ка 
раиванов" от Босилеград. 
Преди това Миладинов бе 
най-добър ма училищното 
п между тримата най-доб
ри на регионалното състе
зание, което бе и усло
вие да участвува на репу
бликанското състезание.

ня на младостта — грамо 
тите 25 май — бяха връ
чени на

на бъдещето.

най-заслужшш Тазгодишната най-висо 
ка награда на Съюза на 
социалистическата 
деж в Югославия получи 
Общинската 
ия на фериалния съюз в 
Битола, Младинският 
мерен оркестър при Факу 
лтета за музикално нзкус 
тво в Скопие, „25 май" — 
вестник на младите от По 
дринско-колубарски реги 
он, Ядранка Йовановнч, 
оперна певапца , от Белг
рад, МТБ „Титови момчен 
ца" в Призрен, МТБ „Ко- 
паонншки отряд" в Лепо- 
савич, Монпка Селеш, те- 
нисерка. Младежката ко
операция „Прогрес" в 
Зреняннн, Баскетболният 
клуб „Единство—Аида" в

млади хора и организации 
на тържественото заседа 
ние на Конференцията на 
Съюза на социалистичес
ката младеж в Югосла
вия на 25 май в Белград.

— Живеем във време, 
когато имаме системни въ 
зможности за връщане в 
миналото, но това не е 
възможно вече —каза ме 
жду другото Бранко Гре- 
ганович, председател на 
Председателството на Съ
юза на Социалистическа
та младеж в Югославия, 
която не се предегавя с 
декларатнвност, но с ус
пехи и резултати. Да оста 
вим миналото, защото не 
сме богове да прощаваме,

мла-

конференц-

ка-
ИЛ1

ПРОГРАМНО-ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ССМ В СУРДУЛИЦА

Фарс в хотелското мазе Н. Миладинов

— Във Валево се състе
завахме общо 42 души. 
Покрай състезанието, тук 
от всички краища на ре
публиката разменихме на
ши младежки и ученичес
ки мнения, сключихме но
ви познанства ... със задо 
волство казва този мла
деж.

Инак, Миладинов, казва 
че от предметите най-мно
го, дори с любов учи лек
циите по физика. Казва, 
че физиката го привлича, 
открива му тайните на ра
зличните явления. С дру
ги думи, физиката като 
наука винаги открива но
ви неща. Разбира се не

дседатслството на МОК на 
ССМ в Лесковац Никола 
Димнтрневнч.

Изборното заседание на ОК на ССМ изведе на дне
вна светлина нездравите отношения в ръководството на 
сурдулишката младежка организация и сериозния за
стой в младежката дейност. Затова най-важната зада
ча на „реновираното" Председателство и новоизбрания 
председател Миролюб Николич е да извършат консо
лидация на Общинската конференция на ССМ

Макар че през цялото 
време приличаше на „тре 
нинг по политиканство" по 
образеца на някои „по-въ
зрастни" форуми, програ
мно-изборното заседание 
ма ОК на ССМ в Сурдулп 
ца не може да се смята 
за безполезно. То изведе 
па дневна светлина иездра 
пито отношения в ръково
дство ма сурдулишката 
младежка организация и 
сериозния застой в младе
жката дейност в община
та. А това вече е една от 
предпоставките за консо
лидация на Общинската 
конференция на Съюза па 
младежта в Сурдулица и 
за премахване па застоя и 
дейността. „Рсповирапото" 
Председателство и новоиз
браният председател Ми- 
ролюб Николич, строите
лен инженер (безработен), 
нямат по-важна задача от 
заздравяването на отиоше 
иията в Конференцията п 
повишаването па дсеслосо 
бността на младежката ор 
гаиизация в Сурдулишка 
община.

който трябваше да бъде 
приет в рамките на една 
ох точките в дневпия ред? 
Конференцията сс опреде
ли за новия правилник, 
относно за просто мпозип 
ство (половината плюс ед
ин), но се оказа, че в за
лата се намират 24 ог об
що 49 членове. Преди то
ва беше разкрит опитът 
за внасяне на нелегално
ст от страна на един чл
ен, който предал два сви- 
денциопни листа 'па дру
гия лист подписал непри
съствуващ член). Затова 
беше доведем още един 
член па ОК. Създадената 
в началото напрегната ат
мосфера не отслабна все 
до края, до избирането па 
4 члена па Председателс
твото (от 5 кандидата) п 
нов председател (ог два 
кандидата). Не помогнаха 
ни съветите и интервемци 
ите на председателя па ОК 

СКС Стаменко Янко- 
вич и на секретаря па Прс

Програмно-изборните за 
седания на обществено-по 
литическите организации 
обикновено се дефинират 
като „крупни политически 
събития, на които се вато 
ризират резултатите на 
дейността през изтеклия 
период, критично се съблю 
дават проявените слабос
ти и се утвърждават осно 
вийте насоки на дейността 
в иовия мандат". Но про
грамно-изборното заседа
ние на Общинската конфе 
ренция на Съюза на мла
дежта в Сурдулица, което 
се състоя на 26 май в ма
зето на хотел „Сърбия" бе 
ше много далече ог тази 
дефиниция- Онова, което 
се случи в продължение 
на три часа ни дава пра
вото да окачествим това 
заседание като политичес 
ки фарс.

то.
М. Я.

ГОЛЕМИ ЗАЛЕСИТЕЛНИ АКЦИИ НА ГОРАНИТЕ В 
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

За 21 д«н->алвс«ии 
72 хактара голнми

чсската младеж в Димит
ровград, Младежката тру
дова бригада е залесявала 
главно голини в Боровско 
поле.

Инак след успешно при
ключване на залесителни
те акции — 40 бригадири 
прекараха няколко дни на 
Дойранско езеро на почи
вка.

Тази пролсх младите го 
рани в Димитровградска 
община постигнаха завид
ни успехи. За 21 ден, ко 
лкото непрекъснато брнга 
дата на горанпте върше
ше залнсителнн акции, са 
залесени 72 хектара голи
ни.Заседанието започна с 

големи мъки около квору
ма и как да сс утвърди 
той — според стария или 
според новия правилник,

Както пи уведоми Ивица 
Миланов, председател 
Общинската конференция 
на Съюза нп соцпалнстн-

на
па М. А.К. 1’.
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В ОСЕМКЛАСЙОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД ИЗЛОЖБИ

Рисунките на Велча ВелчевЗавършиха учебните 

занятия за свободна креативност.
В рисунките на Велчев 

нс е трудно да се забеле
жи, че съществува една 
фигуративна композиция, 
в чиято основа е „Тя" или 
„Той" ,като център на ед
но монолитно пространст
во с безброй части от все 
кидневиего, преобразени 
в безброй недефинирани 
форми.

Доколкото се касае за 
стила на художника той 
е на края на реализма, а 
в началото на абстрактно
то, пригоден към индиви
дуалното схващане на са
мия автор. Ако малко по- 
задълбочено вникнем в ри 
сунките му, долавя се за
гадъчност и мистичност 
(„Тайна", „Молитва"). Осо 
бено учудва откъде тази 
мистика и черковност у то 
зи автор, имайки предвид, 
че това е млад творец 
(тридесетгодишен), а жи
вее на прага на 21-и век. 
Още нещо буди недоуме
ние: защо художникът е 
прибегнал към рисунката, 
когато е живописец, а не 
се е представил с нито ед
на картина (масло). Знаем 
че рисунката е само осно 
ва на една добра картина. 
С това обаче никак не 
отричаме стойността и ка
чеството на рисунките. 
Творбите му са издържа
ни и обмислени, с ГОЛЯМО 
умение и прецизност, така 
че пленяват окото на все 
ки зрител, па дори и на 
онези с най-изтънчен вкус.

Димитър Димитров

пат към бъдещето, чиито 
кореми, конкретно у 
чев, трябва да потърсим 
в миналото.

Велчев с изключително 
внимание и перфектна чу 

се обръща

В рамките па тазгодиш
ните „Майски срещи" в 
Димитровград бе открита 
самостоятелна изложба на 
младия художник Велча 
Велчев от Димитровград.
Този талантлив художник 
пи се представи с двадесе 
типа свои рисунки, превъ
зходно работени с туш. Ма кто самостоятелен индив* 
пръв поглед личи, че Вел-

Всл-С оглед на факта, че и 
тази година по време на 
бригадирското лято, по
мещенията на боенлеград 
окото осем класно учили
ще ще бъдат преустроени 
за потребите на СМТА 
„Власина — 89", през ми
налата седмица в това въз 
пнтателно-образователно 
ведомство учебните заня
тия приключиха. Днректо 
рът на училището „Геор
ги Димитров" в Босиле
град, Владимир Михайлов, 
ни уведоми, че в босиле- 
градското основно учили
ще възпитателно-образо
вателни ят процес в тече
ние на настоящата учеб
на година се провеждал 
по отделна програма, спо
ред която всяка събота бе 
работна. По този начин го 
дпшната възпитател но-об 
разователна програма е ре 
алнзирана.

— Всички видове възпи 
тателно-образователнн ак 
тивностн и задачи цялост
но са реализирани. Запла

нуваният фонд часове по 
отделни предмети, както 
в горните, така и в дол
ните класове е реализи
ран. Реализиран е и учеб
ният материал, а също та 
ка и активностите по из- 
въикласово обучение — 
подчерта Михайлов.

Инак с редовното обуче 
ние останалите училища 
ще приключат на 16 юни. 
Два дена след това коле
ктивът на това училище 
ще чествува патронния си 
празник, 18 юни — рож
дения А011 на великана на 
работническото 
ние, българския и интер
национален борец за рабо 
тнически права, Георги Ди 
митров, чието име с гор
дост носи т°ва възпита
телно-образователно ведо
мство. Подготовките за то 
ва тържество вече са в 
ход .Тогава и официално 
ще бъде направен всеоб
хватен отчет за тазгодиш-

пствитслпост
към битието, на човека, по* 
коикретпо на жената, ка

ко-мд, така и в средата,
чев е творец, чиито твор 
би заслужават внимание, 
автор, в чиито произведе- 
ии.я се чувствува влияние 
то па две школи. Едното 
влияние идва от София, 
където завършва първите 
две години на следването 
си и оттам се чувствува 
една сезуална здрава ри
сунка с безпрекорио владе 
сме на линията. Второто 
влияние се чувствува от 
Белград, където завършва 
следването си и оформя 
един широк тематичен по 
глед, универсално и свое
образно схващането на би 
тието, свободна компози
ция, наблюдавана с един 
съвременен поглед, обър-

движе-

ято го заобикаля- Вдъхно
вението на автора идва от 

^ академичното, тъй като е
Концерт на Биляна Иентич ^

тва в най-различни форми 
и образи и разнообразни 

годината теми, черпани от всекид- 
на мевння живот. В основа

та на всички рисунки се 
чувствува присъствието на 
човешкия дух, сплотен с 
формата на самата рисун- 

иа народната му- ка. По този начин създа
ва една естетическа фор
ма, обоснована върху син 
тез, даващ възможност

ната дейност на училище
М. Я-то.

В БОСИЛЕГРАД

твували около 900 души.
Да кажем и това, 

от началото на 
това е втор концерт 
народни песни, а до края 
на годината според плана 
ще се проведат още 4 та
кива концерти на изпъл
нители 
зика.

Че наистина, .сред мла
дежта, а и сред по-възрас 
тните в Босилеград има го 
лямо число- любители на 
новокомпонираната наро
дна музика, ,потвърждава 
състоялия се в. Босилег
рад концерт; на 
Йевтич. Не - само поради 
това, че в навечерието на 
Празника на. - младостта, 
когато тази... нашироко по

пулярна народна певица 
гостува в Босилеград, гол 
ямата зала на Културния 
дом за двете представле
ния бе малка да приеме 
всички, които искаха, де- 
то се казва, да я чУят 
„на живо". В Центъра за 
култура, който бе и орга
низатор на концерта ни 
уведомиха, че на двете 
представления са присъс-

че

Биляна

М. Я.

учебната годинаНаближава краят наНА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ ■ я я

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА СЕМЕЙСТВОТО, 
УЧИЛИЩ5.ТР И УЧЕНИКА

Наскоро ще дойде и краят на учеона- 
та година. Там, където децата солидно 
учили, се очакват добри бележки, добър ус- 
пех на учениците. Обаче някои деца ие ще 
получат положителни бележки по всички 
предмети, а някои ще повтарят, класа. Една 
такава възможност някои родители предва

рително лриематйтрагично, алармантно, а 
други безгрижно, дори безотговорно. Прави
лно постъпват загрйжените родители, които 
се обръщат към училището, сериозно разге
варят С преподавателите да чуят истината за
своето детекак ще Завърши учебната година. 
Разумно тря§ва да се приеме мнението на 
преподавателя; а след това родителят серио 
зно да разговаря с детето по всички прооле 
ми, които Дбнася краят на учебната година.

Грешат ония'" родители, коиго предва
рително се заканват: „Ако не завършиш кла 
са недей'да идваш вкъщи!”; или „Няма ле- 
товаие ако не Донесеш добри бележки, и 
71 Също така погрешно се държат онези
родители, които създават „зла кръв между родител , Сам0 0нзи, които до

ння на някои родители по отношение на сво 
сто дете—ученик в края на учебната т:шиа 
трябва да се сведат във възпитателно-педаго
гически разуми;! постъпки и да се настоява 
ученикът да схване, че ученето VI поведе ше 
то му са задължителен труд и човешко по
ведение, какъв о е случаят с неговите заети 
родители.

И в заключение: доколкото ученикът 
трябва да държи поправителни изпити или 
да загуби годината, т.е. няма да мине в 
по-горен клас, във връзка с всички въпроси 
за такива и подобни случаи, родителите 
трябва да търсят съвет и помощ от страна 
на училището, относно учителите и последо 
ватедно да се придържат към това с цел да 
се поправи съществуващото отрицателно по 
ложение на ученика, наесен да поправи от
рицателните бележки ,а ако повтаря 
родителят и ученикът по-сериозно да схва- 

задължението към училището, особено в 
бъдещето по-активно сътрудничество 
ду семейството и училището.

проф. Владимир Чолович, педагог

Песе най-добри бележки, той ще бъде възна
граден; той ще отива на летуване!" С таки- 

в семейството не- 
възпитават децата си и не будят

ва становища родителите
правилно
„съревнование", което да внесе културно- 

отпошення между

со

хуманни и социални 
братята.

Родителите, които повече са се закан
вали, а по-малко са се интересували за по-до 
бри жизнени и трудови условия, те също са 
доп-ринели за по-слаб успех на детето в учи 

. И когато критикува родителят тряблището
ва да има това предвид.

Грешат и онези родители, 
суетни, които прекадено се внасят с похва- 

ученика с по-добър успех в ученичес- 
ката книжка в края на учебната година. 
Това може да въздействува ученикът да учи 
не съзнателно, с воля, ос задължение и по- 

мотивация и амбиция, но да „до- 
хвалби ог родителите и 

неговите

предимно

ли на

класаложителна
живее" прекалели 
да ги „припу ли ’ дв задоволяват

изисквания Да МУ КУП‘
пат

меж-перядко неошеоеяи 
ят особени, често скъпи подаръци: спориш 

модни обувки и облекла 
по до бич повод е-

реквизити, техника, 
и т.н. Разбира се. такива и

децата си
БРАТСТВО • 2 ЮНИ 1989
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ДИВИЗИЯ — Ниш

Съдията навреди на
домашния отбор

„А. Балкански” - Единство" (ПнрОт)“0
надузпи

Димитровград, 28 май 1989. Спортни 
рк". времето облачно. Зрители: 500 
В.,СТ н подходящ за игра. Жълти картончета- В

№в™>- с‘“« м„р„„,?в^:

ят център „Па-
души, теренът тре- 5

юбилейни 20Под това заглавие на тазгодишните 
„Майски срещи" над 700 ученици от Образователния 
център „Йосип Броз Тито” и основното училище „Мо- 

Пияде” изпълниха внушителни физкултурни изпъ
лнения. Те символизираха: младост, привързаност към

ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА 
МЛАДОСТТА В БОСИЛЕ
ГРАД

В дерби срещата на от 
бори от .дъното" на 
белката — „Асен Балкан
ски” и „Единство" от Пи
рот малобройните зрители 
нямаха какво да видят. За 
90 минути нгране не бе
ше отбелязан ннто един 
гол. Мачът изобнлствува- 
ше с остри и груби стар
тове. В това отношение по 
вече „си изтъкваха" гос
тите. До голяма степен за 
лошата игра свой принос

даде и слабия съдпя Ми
рослав Вонновнч от Ниш.

Може би най-голяма гре 
шка Воннович

шата-

РЕДИЦА СПОРТНИ 
СЪСТЕЗАНИЯ

Титовсто дело, братство и единство.
Начело с Еленко Виданович, упражненията подготви 
Ннкола Георгиев, Димитър Гюров, Миладин Си- 

Александър Петров, Станислав Йованович и Зо-

налрави в 
72 минута, когато не от- ха:
съди чиста дузпа в полза 

димнтровградчанн.
След изпълнение на дуз

пи — една точка взе „Еди 
иство” от Пирот. В след
ващия кръг — на 4 ю• в 1 
„А. Балкански’' гостува в 
Куршумлпя.

мов,
рап Вслкович, преподаватели по физическо възпита
ние в Образователния център „Й. Б. Тито” и основното 
училище ,,Моша Пиядс” в Димитровград. М. А. — А.Т.

на
В рамките на отбелязва 

нсто на 25 май — Деня 
на младостта, в Босиле
град се проведоха и реди
ца спортни състезания, в 
които участвуваха младе
ж-ц от средношколската 
младеж, основното учили
ще, граничното поделение 
и младежи от трудовите 
колективи.

д. с.

РЕГИОНАЛНА БАСКЕТБОЛНА ДИВИЗИЯ

Още две победи на 
„Свобода''

„Свобода” — „Будучност” (Бабуишица) 76:75 (36:55) 
Димитровград, 27 май, 1989 год. Спортният център , 

„Парк”. Зрители — 300. Времето слънчево и подходя- I 
що за игра. Съдии: М.Златкович и Ц. Паунович — Пи- | 
рот (слаби).

Баскетболистите на „Сво 
бода” продължават да по 
беждават. Този път те се 
наложиха над отбора на 
„Будучност” от Бабушни- 
ца с 76:75 (36:38). Но мно
го по-трудно, отколкото се 
очакваше. Именно, отбо
рът на „Будучност”, кой
то се намира в долната 
част на табелката, даде 
силна съпротива на фаво
ризираните димитровгра- 
дчани.

Резултатът беше

В навечерието па праз
ника на младостта, по ули 
цпте на града се проведе 
крос и колоездачно надбя 
гваме, в което първо мяс
то спечели Томислав Стои 

ученик от босиле-
ФУТБОЛ (МЛАДЕЖИ И КАДЕТИ)

МЛАДЕЖИТЕ ПЪРВИ, КАДЕТИТЕ ОЩЕ ИГРАЯТ
менов
градското основно учили
ще.

стон до последната секун
да .На двадесетина секун
ди преди края — гостите 
не реализираха свободни 
хвърляния при резултата 
76:75 за „Свобода”.

Младшите категории фу онни пресейвання за вли- 
тболисти на „Асен Балкан зане в по-висок ранг на 

от- състезания-
Кадетите имат до края 

на Първенството още два 
кръга. Тези дни те побе
диха „Единство” от Бела 
паланка с 4:1.

В състезанието по фут
бол на малка врата, къде- 
то се състезаваха отделно 
пионери, и сениори, общо 
участвуваха 20 отбора. В 
състезанието на сениори- 
те убедително първо мяс
то спечели отборът „Това 
възможно ли е”, съставен 
от активни футболисти на 
„Младост”, който във фи- 
иалето извоюва 
от 2:0 над отбора „Бисе-

скн” наред с първия 
бор сс състезават и в мла 
дежка и кадетска конку
ренция- Младежкият със
тав завърши първенство
то на първо място и ще 
участвува в квалификаци-

В предпоследния кръг 
„Свобода” победи минало
годишния първенец „Омла 
динац” от Малошпщс с 
87:77 (39:32).

В събота продължава

д. С.
ВИСОКО ПОРАЖЕНИЕ НА „А. БАЛКАНСКИ”

В предпоследния кръг ще играят в Димитровград 
ма кадетската футболна срещу отбора на „Прог- 
днвизня „А. Балкански” го рее” от Пирот. Кадетскн- 
стува в Пирот и загуби 
със 7:1 от „Раднпчки”.

В последния кръг каде- 
„А. Балкански”

втората част на първенст
вото. победата

Д. с.неизве
ри” също съставен От ак
тивни футболисти па „Мла 

'лост”. В състезанието на 
пай-успешеи бе

ят състав на „А. Балкан
ски” е в долната част на 
табелката.

ПИРОТпърва общинска футболна дивизия

ОЩЕ ЕДНА ВИСОКА ПОБЕДА НА 
ПАРТНЗАН"

Д. С.пионери 
отборит от босплегр адско
то осем класово училище.

В състезанието по иолей 
бол участвуваха 6 отбора, 
а най успешен бе също 
отборът „Топа възможно 

е" кайто 1П.В фпналсто 
I- 3:2 победи отбора „Ко
руби”. Тези два отбора сс 
срещнаха и във фипалсто 

маса. Победа-

тнтс па

На 17 юни 1989 година се шшършават 6 месеца от 
ранната смърт на нашата непрежалнма съпруга, май
ка, дъщеря, сестра, снаха, леля, стрина и вуйна

П
„Партизан" - „Хайдук” (Костур) 5:1 (0:0) 
Димитровград, 28 май 1989. Спортния)

„Парк", теренът тревист; времето слънчево у хуо »о 
» игра. Зрители: 100 души. "стори м Гсор ^ 
в 5., Д. Дончев в 54 и в 74 К. Кръ Жъ,1Т„ „
нута, а за гостите - Д- Пая К|фШ, Ставров
червени картончета нямаше. V.».. 
от Димитровград — добър*

център Велика Стеяновали

ох Долно Лисиче
I

Полугодишното възпомн 
пипне на скъпата нн по
койница ще се състои на 
10 щик т. г. (събота) в 12 
часа на гробищата в с. 
Долно Лнснче край Скоп
ие. Каним близки и прия
тели да нн придружат. 
ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ: 
съпруг Яне, синове: Игор 
и Мирослав и семействата 
Псгковн от Долна Любета 
н Стоянови от Църно- 
щипа

но тенис на 
та с
борът „Топа възможно ли 
с" а състезаваха сс 4 от-

3:0 също извоюва от38 мину
та вратарят па гостува
щия отбор „ХайДУк 
дпа и си счупи ръка 

беше прекъснат

На този мач нФутболистите на „Пар
тизан" от село 
още веднаж зарадваха 
кте привърженици- 
ко поразиха гостите от Ко 
стур _ дори с 5:1! Мачът
беше на високо равнище. 
Гостите бяха по-добри в 
първото полувреме,
»ьв второто настъпи о(5‘ 
Р*т- Желкзшани се разиг- 
Рзха и отбелязаха пет ху 
бави

Желюша иа-
сво

Висо-
бора.

Организаторът 
занията и този 11111 ®е 
Общинската конференция 

ССМ в Босилеград, а

. Ма- 
няко па състс-

чът
ЛКО минути, а па повреде- 

бешо оказанаиия вратар 
медицинска помощ.

па 4 юли, в 
„Парти- 

в Барйе

на
бя-на първокласираннтс 

ха връчени съответни ин- 
и колективни

В неделя, 
последния кръг, 
заи" ще гостува 
чифлик.

обаче
дивидуални 
младежки признания.

М. Я.д. С.
гола. СТРАНИЦА 11
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Х^Л^®^а*саг^чра * забава |
Карикатурен екран Насаме 

със себе си
• Не ми върви — все улу

чвам хора, които сс правят на 
ударени.

© Ако сс пиша много чес
тен, няма да бъде честно от 
моя страна.

Е, моз побратиме! Ми, Лужничан>е, 
мора да смо заделени със реЬизу. Не може- 
мо без !ьу ич. Пиземо }у кад се дете роди. 
Г1и]смо ]у кад лрачу]емо сипа у возеку. Пи- 
}смо }у па славу, на свадбу и кад леко] 
умре. Ми ]у ли]смо од муку, а она иде к'о 
низ буку. Пн}смо ]у и пред ручък и по ру- 
чък, а може да помине и гола, лустигьа. Без 
н»у као да смо неми. А кад }у пинемо, од- 
пърже ни сс зезик, па не може кино] да ни 
ладоращ. Дабоме! Жаба на суво не крека. 
Али, без 1ьу нема пи друство ни работа.

Ете, преди неКи дън окну ме Ноцко 
Лапърдан да му помогнем да помери труп. 
Зашиьа' мо се, пъшка' мо — трупат си стоз'и. 
Тъг се за сети' у какво }с мука, па реко':

— Призате.ъу! Што не подмажемо

© Поисках му нещо — даде 
мп гръб. Само топа имал...

<П> Залагам нишата сн, защо- 
то пече нищо няма п пея •..

© Не беше честно от моя 
страна, но трябпаше да измамя 
един изпечен лъжец, за урок.

© Как да съм с някого, ко- 
гато ис съм чопск па никого?!

ЕКОЛОГИЧНО Перица Илиев
Т. Р.

трупат?

ЕпиграмиБРАНА ЦРЪНЧЕВИЧ Он сс усмину, па окну жену:
— Жено!... Донеси од ланскуту!
Она изнесе шише и чаше. За воз реко':
— Море, прщателлще, върни си чаше. 

те, да и' не потрошимо. 1а и при]ател> смо 
стари човеци, тресу ни су руНе, па...

„Цуну'.мо" ]а и призател» шишето два— 
три пут, со5у'мо га до половин', шьуну'мо у 
шаГте п... трупащ се сам превърну. Него!

Мисли КОНСТАТАЦИЯ 
И фамилното име 
често бива виме ...

XXX
НАЙ-ПОСЛЕ
От склада всички кражби спря
ха —
остана само голяма му стряха.

Всяко минало е било някога бъдеще. 
Сърцето има приятели, мозъкът е самотен.

Ноцко. —— Е, приз’ател»у! — рече 
Де, седи да му собу]емо и вусуклете!

Осуши'мо ми тоз шише и зош ]едно. 
Док смо ми пили, дън кратак и сгьвни се. 
1а се тъг сети' што дюза Цвета не]е кадра 
сама да намири стоку. Диго' се и поздо' си, 

али ноЬете ме не слуша]у. Ау, како чу сн 
отидем дома?... Ноцко рече:

Бих могъл да живея и още, но ме е срам.

Защо само църквата — трябвало е и дяволът да 
се отдели от държавата.

Без сърце може да се живое — пазете си гла
вата!

Откак сам себе си залових в лъжа, вече на ни
кого не вярвам.

Той беше безсмъртен, докато беше жив.

И аз имам зад гърба си човек, но не зная

— При]ател»у, за би’те нспратил, али 
морам да турам пред краве.

1а азд, аз‘д,те срито* некако до сред 
село. Али, после не знам па козу чу страну. 
Стопим и дзверим се. Али, даде Бог те наи- 
де младшьа. 1а и' подокну'. Придоше две мом 
четнза. У мрак н* не познавам, али по глас 
оцени’ да су нашинчета. Пита* и':

— Деца! Зназете ли ви куде зе куйа 
на Тошу Лужничког?

— Па, ти си Тоша ЛужничКи!
— Ама, знам за кози сам, него не знам 

куде ми зе куЬа!
— И одведоше мс до моз у порту...
Како ме зе дочекала Цвета — тоз да 

ти не причам! Еве, зош ми досацузе што сам 
си истровил шубару. 1а воз кажем:

— Цвсто! Да идем при Ноцка, можда 
ми зе шубарата остала при тьегову Зору.

Али, Цвета за тоз нече ни да чузе. 
1ош ми каже:

— Иди гологлав! Што че поклопац 
на празно гърне!

Азд у здравзе!

какво

иска.
който не трябва да доказваПрав е само този,

това.
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