
ЕюктВо С указ на президента на 
СФРЮ Йосшт Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо
стоено с Орден братство и 
здииство със сребърен венец 
за особени заслуги в област- 
га на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст- 
зото и единството 
нашите народи и народности

В СФР ЮГОСЛАВИЯ # между

ГОДИНА XXIX ® БРОЙ 1407
в 23 ЮНИ 1989 Г. в ЦЕНА 500 ДИН.

АКЦЕНТИ ОТ ЕКСПОЗЕТО НА 
СФРЮ анте МАРКОВИЧ В СКУПЩИНАТА на

\

БИТКА ЗД СТРАНАТА И СИСТЕ
ви™р1Ри^п°лЖЕНИТЕ закони се създават предпоставки за раз-

= тп ПМ^Т ' АЗАРНО СТОПАНСТВО И ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА, КОИ- 
и ГО ДАВАТ СВОБОДА И САМОСТОЯТЕЛНОСТ

Анте Маркович, предсе
дател на Съюзния изпъл
нителен съвет, 
говори в Скупщината 
СФРЮ във връзка, 
те лтерки на икономическа 
та политика в страната.

— Пред вас се намира 
— каза Маркович, обръ
щайки се към делегатите 
на Скупщината — систе
ма от мерки на развойна
та, текущата и макро-ико 
комическата политика, с 
помощта на които се пре 
махват недостатъците в 
основата на стопанската 
система и се създават пре 
дпоставки за преминаване СТ 
на стопанството в пазар
на система. Всички зако-

НА СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ

стопанските субекти и при 
необходимата 
ржавата в областта на ма 
кроикономнческата 
тика се насърчава разви
тието, за да се обезпечи 
стопанската хармония, ди 
намичеи напредък, конве 
ртируемост на национал
ната ни валута, изгражда 
не на стопанство от сме
сен тип, 
света,
развитие на обществото и 
самоуправлението.

мените в. обществото, за 
да се повиши ефикасност 
та па стопанската дейно
ст и производителността 
па труда. Конкуренция
та, като силен двигател 
на\ ефикасността и произ
водителността, непремен
но трябва да задействува. 
Непременно трябва да 
имаме конкуренция на 
власт, организационни фо 
рми, стоки, знания, капи- 
та'л и труд. Още веднъж 
да повторя: с тези проек
ти се осигурява единна 
стопанска система за вси- 

Установява се плурали чки субекти, за пялата
зъм на разни видове соб страна.

ролд- на дъ-
тезн дни

на поли
с нови

Божидар Манич, председател на Организационния ко- 
митех за чествуване на юбилеите откри тържественото 

събрание

ОТ ЧЕСТВУВАНЕТО НА 40 ГОДИНИ ПЕЧАТ И 30 ГО 
ДИНИ НА „БРАТСТВО” В ДИМИТРОВГРАД

отворено към
и демократическо •

ПЛУРАЛИЗЪМ НА РАЗ
НИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНО

творчески заио яш

С провеждането на тъ
ржествено събрание, на 
което присъствуваха обще 
ствено-пол ит1 гчески 
цм от републиката, Юж- 
номоравски и Нишки ре
гион, от Босплеградска, 
Сурдулншка, Бабушниш- 
ка и Димитровградска об 
щпмн, на 15 юни в Дими
тровград се ознаменуваха 
великите юбилеи: 40 годи 
ии от излизането на „Гл
ас йа българите в Юго
славия" п 30 '■години от 
създаването на „Братст
во”.

но-политическия съвет при 
Скупщината на Социално 
тическа република Сърб
ия и председател на орга . 
низационния комитет за 
чествуване на юбилеите и 
Венко Димитров, дирек
тор на издателство „Брат 
ство” и главен и отгово
рен редактор на в. „Брат 
ство".

дей-

ЧЕСТНО И ДОСТОЙНО 
ИЗПЪЛНЕНА ЗАДАЧА

Говорейки за 40-годиш- 
мнната от „Глас на бълга 
рите в Югославия" и 30- 
годиишината от създаване 
то на „Братство" Божи
дар Манич между другото 
изтъкна:

— С ражданетр на в. 
„Глас па българите в Юго

Скупщината на СФРЮАнте Маркович говори пред делегатите в

Тези юбилеи съвпадна
ха и с чествуваието ма 70- 
годпшиииата от създаване 
то па ЮКП — СЮК, бла 
годаренпе на чиято прави 
лна политика по национа
лния въпрос изникна и се 
развива издателство „Бра 
тство".

В пълната зала на Кул
турния Д°м

БЕЗ МОНОПОЛ НАД РА
БОТНОТО МЯСТО

частна, смесе.ствелост
кооперативна и общес

ви, които предлагаме вер 
но следят този курс.

Практически може 
се каже — подчерта пред 
еедателят на югославско-

на,
тясна — в рамките па ии 

гославски сто
да Законът за икономиче

ски отношения с чужбина 
върши голяма дерегула- 
ция (70 па сто подзакон
ни актове се премахват) и 
открива максимална въз
можност па стопанските 
субекти да бъдат носите
ли 11а отношенията мм с 
чужбина й да носят отго 
лориост за Тях. В трудо
вите отношения се внасят 
крупни промени, 
трябва да обезпечат пре
махваме ма монопола над 
работното място, разшир
яване ма простора за кои

тегралпия ю 
папски и. икономически 

това об 
собственост

сато правителство — че 
°формени всички сегмен
ти на стопанската систе
ма и

амбиоит, като при
ществеиата 
трябва да се трансформи
ра в обществен 
който ще има свой титу-

(На 4-та стр.)
пазар,интегралния 

които определят условия 
за стопанската дейност и 
създават институционни 
предпоставки за трансфор - 
мация 
бекти

ГАЛС нд БЪЛГАРИТЕ!капитал, за значе
нието па юбилеите речи 

■ произнесоха Божидар Ма- 
пнч, председател ма Коми 
тета за наука, култура и 
образование в Общество-

* Н и югосллния
Създадена е йъзмо-ляР-

за трансформацияжност
на. собствеността от един 

вид и на организа
на стопанските СУ" 

стоковив пазарни 
производители. С тези пр
омени и предложения сс 
създават предпоставки за 
Развитие на пазарно сто- 
панство и икономическа 
система, които дават сво
бода

коитов друг
диопните форми от

Тази трамсформа
една

и друга.
ДИя
без травми; като нормал- 

функция, КОЯТО ще бъ 
дс продиктувала

може да се върши По-обширо за 
лента на „Братство" 
четете иа 3 н 4 стр.

юби-

на (Иа 3-та стр.)ОТ нро-
и самостоятелност на



НАС ||~ПО СВЕТА И У
ПОСЕЩЕНИЕТО НАМИХАИЛ ГОРБАЧОВ СЛЕД

СТОПАНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СФРЮ и НРБ
ГФР

км шинжтк «е са шития НЕ СЕ ЗАСЯГАТ
НИЧИИ ИНТЕРЕСИда се увеличи сътрудниче 

ството, па заседанието бе 
договорено срочно да сс 
премахнат проблемите, ко 
и то затрудняват реализи
рането на вече постигна
тите договори, а същевре
менно бяха уточнени и 
предложеиня за дългосро
чно сътрудничество, кои
то трябва да се подготвят 
за следващото заседание 
на Смесени# комитет. Спо 
ред договора същото ще 
сс проведе през втората 
половина па октомври т.г.

На проведеното във вторник (в Ниш) съвместно 
заседание на Смесения комитет за стопанско и науч
но-техническо сътрудничество е заключено, че има въз
можности за значително по-голямо 

* трудннчсство Между двете страни
икономическо съ*

Шефът на съветската държава и партия Михаил 
Горбачов кавал, че неговото посещение в 1ФР пред
ставлява „ГОЛЯМО Събитие, не само за Европа, но и за 
световните отношения като пяло" — оповестява Танюг

Без оглед досегашните 
резултати двете делега
ции. конто оглавяваха Сте 
во Мнрянич, член на Съ
юзни# изпълнителен съ
вет, 11 съюзен секретар за 
селско стопанство и Пет
ко Данчев, председател на 
българската асоциация за 
химн# н биотехнолошя, 
подчертаха че сътрудниче 
ството трябва много попе 
че да укрепне, особено 
във витите етапи на сто
панските отношения. За
сега сътрудничеството е 
главно в стокообмена, кон 
то през миналата година 
достигна (в двете посоки)
320 милиона долара. За 

. тази година е заплануван 
стокообмен на стойност от
380 милиона долара, но проведе вторият кръг пар 
през първите пет месеца ламентарни избори, конто 
планът е реализиран с 27 още един път потвърдиха

катастрофалното поража- 
В разговорите бе под- ние на сегашната коали- 

чертако. че особено съ- ци-я, преди всичко на во- ■

трудннчсство може да се 
развие чрез коопериране, 
съвместни 
жения, излизането на тре
ти пазари и пр. Неизпол
зувани възможности има 
в областта на химическа
та промишленост, метал у р
гпята.
селското стопанство,, мало 
граничния оборот... За

каппталовло-
се надяна ,чс на прегово
рите за конвенционалното 
разоръжаване във Виена 
ще се'намерят „двустран
но приемчиви решения”. 
Той добавил, че се надя
ва че няма да спре процеса 
на реформата в Китай ка 
то посочил, че никой не 
разполага с достатъчно 
информации за да .може 
да взима „отговорни и 
уравновесени оценки" за 
събитията в Китай.

По време па посещени
ето в Германската фсдсрал 
па република (през мина 
дата седмица) Михаил 1ор 

Хе-бачов с домакина си 
лмут Кол подписа съвмсстмашиностроенето,
па дсклараци# за отноше 

СССР ини ята между 
ГФР.
конференция 
съветският водач за този 
документ казал, че е „еди 
нствен документ на двете 
страни.
се сближават и това 
най-важното”,
Горбачов и подчертал, че

На организиранатаВАРШАВА: СЛЕД ВТОРИЯ КРЪГ ПАРЛАМЕНТАРНИ 
ИЗБОРИ

| ‘ за печата

Още една катастрофа „Нашите народи
е

Да припомним, работни 
ците в западногермански-

нзтъкиалОпозицията, т.е. „Солидарност" катастрофално по 
разн сегашната правителствена коалиция те стоманолеярни са пред 

ложили Горбачов да се уд 
остои с Нобелова награда 

На въпрос на 
той тъ-

сътрудничеството можду 
СССР и ГФР „не засяга ин 
тересите на никого” или 
пък „мисленето към блоко 
вете, в които се намират 
двете страни”.

Съветският водач изра
зил мнение ,че е необхо
димо възможно по-рано 
и отведнаж да се водят 
преговори за конвенциона 
лното и ядрено разоръж
аване 'като напомнил, че

дещата и ръководеща си
ла — Полската обединена 
работническа партия- Опо 
зицнята, т.е. „Солидарно
ст” получи почти всичко 

бе необходимо:
161)

В Полша в неделя се

за мир.
журналисти как 
лкува огромното въодуше 
вление, с което го посре 
щнало
то население, Горбачов ка 
зал, че това е вероятно по 
радн големи# интерес за 
преобразование на съвет
ското общество.

па сто.
каквото
160 (от възможните 
места в Сейма и 99 ( от 
възможните 100) в Сена-

западногерманско
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ В ГЪРЦИЯ

_ та.
Какво ще се случи? Се

гашното правителство тъ 
рси да се формира „голя
ма коалиция”, относно да 
се формира правителство 
въз основа па национално 
споразумяване. Трудно е 
обаче да се повярва, че 

ще се сложи „Со
лидарност". Едни от воде
щите личности на „Соли 
дариост”
най-добре би било да се 
формира „правителство от 
професионални лица”, кое 
то да бъде абсолютно не-

новата депокпацня
Новата демокрация получи най-много 

44,8 на сто, ПАСОК 38,9, а сдружената левица 12,9 на 
сто. Това обаче не е достатъчно победителят да фор
мира ново правителство. Дали ще 
ция, или ще се проведат нови избори засега не е из
вестно

Константин Мицотакис, 
който предвожда Новата 
демокрация, победи на па 
рламентарните избори в 
Гърция, но без оглед това 
числото на гласовете не 
му позволяват х същевре
менно да стане министър- 
председател.
ме голяма победа и гласо 
вете, които получихме са 
осъда' на социалистическо 
то правителство, на всич
ки корупции и всички ска 
ндали.
но, това бе едно неспособ 
но правителство” — казал 
консервативният 
убеден ,че все пак ще до
йде „наш период за поли 
тически живот".

тласове КИТАЙ СЛЕД ВОЕННАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ

Смяна начело 

на партията
се направи коали-

с това

болшинство. Да ли това с 
предложение ма левицата 
за коалиция срещу консе 
рвативците засега не е из 
вестно. Освен тази възмо
жност съществуват и дру
ги. Една всред тях са 
нови избори, които както 
считат някои гръцки кръ
гове би могли да се про
ведат след два месеца.

оповестил, че

Китайският печат казва, че Джиао Ши е „предста
вител на централното партийно ръководство”, а в 
една статия на английски език Хсинхуа го представля
ва като „лидер".

и
зависимо 0'р която и да е 
страна, т.е. парти# и от
чет да дава само на Пар
ламента.

„Завоювах-
Западните агенции опо- „водачите на бунта” и пре 

дупреждават, че опасност
та от контрареволюдията 
не е минала. Те за пръв 
път досега осведомяват 
китайската и световна об 
щественост, че по време 
на вълненията и въведе-

вестяват, че е извършена
смяна в ръководството на 
Китайската комунистмче 
ска партия. Казват, че

Джао Циан
БЪЛГАРСКО ТУРСКИ ОТНОШЕНИЯ на

Най-кратко каза- следник на 
(за него сеПредлагат се преговори изтъква, че е 
„подтиквал вълненията в
страната) е 65-годишният мото от страна на войска 
Джиао и, партиен фун- та извънредно положение 
кционер, член ма Постоян всред студентите и ра
ната комисия на Политбю ботниците имало жертви, 
ро на ЦК

лидер,

Българският министър- 
председател Георги Ата
насов преди няколко дни 
оповестил, че приема и е 
готов да води разговори 
с турски представители за 
масовото изселване на бъ 
лгарски граждани турско 
потекло от НРБ'

Това изявление на Ата-

бе призвал българските 
функционери 'да 
разговори за статуса на 
турското 
България.

Озал подчертал, че през 
последните три-четири сед 
мици ох България са де
портирани над 35 хиляди 
турци —' след техните де
монстрации срещу българ 
ската кампания за асими
лация-

започнат

Андреас Папандреу, во
дачът на ПАСОК,

и главен кадро 
вик на партията.

Агенциите оповестяват,
че стотина военни возила водачи на бунта, са осъ* . 
и десетина хиляди войни- дени с най-тежката при- 
ци са се оттеглили

Преди няколко дни в 
Пекин осем младежи, ко
ито са „провъзгласени” за

малцинство в
чия та

популярност е все още го 
ляма казал това, което се 
наложило да каже — „Пр 
измавам, че сме поразени. съда — смърт. Присъди

те са извършени. Смърт
ни присъди са наложени 
на трима души в Шангай. 

миране подробно инфор- ' Преследванията и аресту- 
мират за арестуването на

от цен
тралните части на Пекин. 
Същевременно китайските 
средства за масово инфор

полеже не сме първи”. 
При това подчертал, че в 
Парламента

масов е отговор на тур- 
и занапред ски# министър-председа-

койтодемократическо тел Тургут Озал,щс има
ванията продължават.
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V

ПРИЗНАНИЕ НА „БРАТСТВО”

За сътрудничества Към 600 ГОДИНИ ОТ КОСОВСКИЯ БОЙ

ХАЙДУТИН 

ИГА ОТ 

КАМЕНИЦА
беше далеч от 

много дни
Каменица тогава 

Ниш. Трябваше да минат 
цокато стигне съобщението от селото. 
И една сутрин бировина извика 
ки селяни да излезат на селския мег-

Беше тъмна и мъглива вечер. Каме
нина! ш прибраха стоката и се готвеха 
за почивка. Отведнъж от към „Доло
ве" се чуха изстрели от пушка. Някол
ко пъти и пак тишина. И вместо на 
почивка за каменичани настъпи още 
една безпокойна нощ, пълна с неиЗве- 
сност. И тази нощ хайдутинът Ига от 
Каменица с дружината си е имал пре- ’ жени и деца турчинът застана важно

всич-

даи. Всички предчустваха,- че се касае 
за нещо важно и страшно. А когато се 
изпълни мегдана от изплашени мъже,

1 '

По повод 40-годишния юбилей издателство
„Братство делегация на комаидуването на Нишки ар
менски корпус на 16 юни т.г. посети кълектива на 
Издателството и му честити
коменданта на Корпуса помощникът на команданта 
полковник Мирослав Бакрач предаде отличието Малка 
планета на ЮНА и книгата „Тито — върховен комен
дант в знак на признание за постигнатите успехи на 
„Братство в сътрудничеството с военните поделения

стрелка с турците... и каза:

Още като дете слушах приказки за 
хайдутина Иго, от стари хора, от учи
тел я Костадин Дерманов, от съседа 
Ганчо Манов от моя Дядо Никола. И 
моето детско въображение ме водеше 
с Иго в боевете срещу турците. Днес 
тези приказки проверени с някои запи
си дават по-пълна картина за дейнос
тта на Иго от моето село, за Сава от 
Дойкинци, Станко от Църнн връх, ка
лугера Два кум и Стоян Ореовички, ви- 
сочки хайдути, които в другата поло
вина на 19 в. действуваха около Тема- 
чкм манастир, Топли дол, Каменица и 
Берковската планина.

Ига стана хайдутин към 60-годи- 
пи на миналия век. Отиде в планината 
заедно с дъщеря си Злата. Дълго вре
ме в селото нищо за него не се знае
ше. След като се прочу дружината ма 
Стоян Ореовички узна се., че с него е 
и Ига от Каменица. Те ходеха в Сър
бия, организираха акции по Висок, по
срещаха турците ма път Берковица — 
Ниш през Стара планина.

— Вашия Ига е хванат и осъден на 
смърт, неговото последно желание е 
да види поне един човек от селото пре
ди да бъде изпълнено решението на 
съда ...

Мълчание ... тишина ...
Турчинът повтори още един път съ

щото, почака малко и след като никой 
не се обадил даде знак да си отиват 
хората по домовете, а той се качил на 
коня и хвана пътя към Пирот придру- 

. жаван от силна охрана.

празника. От името на

и учреждения на ЮНА.
Гостите от ЮНА в разговора с колектива на Из

дателството се запознаха с работата и 
на „Братство" през изтеклия тридесетгодишен 
и с перспективите на по-нататъшното

Воден бе разговор за по-нататъшното сътрудничес
тво, за което има възможности да бъде още по-богато 
и съдържателно. В тоя смисъл наскоро ще бъдат на
правени конкретни предложения и програми.

От името на издателство „Братство" благодари 
Венко Димитров, директор на Издателството и главен 
и отговорен редактор на в-к „Братство". На гостите 
бе връчен комплет книги от издателство „Братство”.

Ст. Станков

постиженията 
период 

му развитие.

А когато съобщението от Каменица 
пристигна, се пристъпи към изпълне
ние на присъдата. Една сутрин се от
вориха вратите на затвора и по утвър- 
лен протокол колоната търгна към 
моста ма Нишава. Ига вървеше с пов
дигната глава. Той знаеше какво то 
чака още след неуспешната битка на 
Стара планина. Сега гледаше изведения 
народ дано види поне един човек от 
Каменица да му шепне къде се нами
ра закопаното имане. Но от Каменица 
не дойде никой. Страхът победи любов 

към обичния хайдутин и съселя-

Битка за страната 

и системата Висок не е мирувал по време на 
турското робство от Косово до осво- 

! бождението. Изгииали всички висо- 
; чаии в битката на Косово, техните сн- 
1 нове и винаги бяха участници след 
ггова в боевете за освобождение о

то
(Ог 1-ва стр.) нии.

НЯМА „ЛЕД” ЗА ЦЕ
НИТЕ И ЗАПЛАТИТЕ 

Определяйки се за та 
кава система и за таки
ва мерки па макро-ико 
комическата, развойна 

политика, 
изпълнитс-

Ига висна* на въжето 
Нишава. Съдбата па неговата 
Злата остана неизвестна.

Почти един век и половина измина

на моста на 
дъщерякуренция и мотивировка, 

разграничаване между фи 
нкциите на самоуправле
нието и управляващите ст 
руктури,
вторите получат 
пълномощия, но и по-го- 
ляма отговорност. Създа
дени са институционни 
предпоставки за изостря-

отоманското робство. И по време, ко
гато въстанаха в Пирот и Берковица от смъртта на Ига, а спомена за него 
1836 и когато избухна Шопското въс- живее в Каменица, 
тание предвождано от Симо Соколов 
през 1877, висрчапи .бяха участници в 
битките близки и далечни. По време 
па Чипровското въстание 1688 година 
височини помогнаха па пзбегалите чи-

като при това 
повече и текуща 

Съюзният 
ден съвет не възнамер
ява да „замразява” ни 
го цените, пито лични
те доходи. От този ас
пект не съществува 
каква нужда от вграж
дана на инфлацията в 
цените от страна 
предприятията, и в лич 
ните доходи.

Революционната традиция 
за н през 1944 година

се пока-
когато десетина 

каменичани грабнаха оръжието и в
състава на партизанския отряд „Мом
чил войвода" се бореха за освобожде
нието па своя край от фашизма.

не на финансовата дисци 
плина и за икономическа 

Оба-

пи проочаип във Висок, а в Каменица, ро- 
'дпоро село па Иго, всички селяни из
горяха в черквата заедно със скритите 
там чмпровчашг

и правна сигурност, 
че, остават още много не 
ща във връзка с фискал
ната и данъчната систе
ма, за които трябва да

А търсенето па закопаното имане 
от хайдутина Ига 
днес. От поколение

на
продължава и до 
на поколение се 

пренасят невероятни разкази за зако
паното имане. Ровят се пределите

черквата „Св. Богородица", „Маи- 
гьолова воденица”, „Папрат”, „Модина 
ограия ’• Говори се, че някои пари са 
намерени, но опия главните, за които 
Ига е трябвало да каже в Ниш край 
бесилката, всс още, не са намерени.

Ига е бил хайдутин дълги години. 
Хванат от турците той бива откаран в 
Ниш и осъден па смърт. Никой в се
лото ис е знаел.За залавянето му.

В древната нишка крепост в една 
килия па турскця затвор Ига прекара 
много дни и нОщи. Една вечер при не
го идва заптието и го пита:

наскоро ще понамали на
тиска, който „подкарва 

Искам да по
се договорим.

Мерките, които са пред 
Анте Мар

око
ло

инфлацията, 
дчертая, че целият пакет- 
мерки,
общо взето, е и развои- 

аитииифлациоипа.

вас — подчерта 
кович — имат твърде го лялата програма,антиинфлацйонно
значение, не само дълго
срочно, което произтича 
°т формирането на пазар 
и влиянието му върху еф
икасността, рационалнос
тта и производителността
на труда, но и краткосро 
чно, понеже например За 
конът за счетоводството

нямо

— Утре е край па твоя живот. Ка
жи последното си желание.

Ига веднага отговори:
— Искам, ако е това възможно

-ТсГа., и
За да имаме успешна ре 

па предложена- 
н н е

ализация
та програма, нужна 
и политическа, и общест- 

подкрепа, нужен ни 
политически, и обще-

Закрпапото имане от Ига остава тай 
Дъщеря муда па, както и цъдбата на 

Злата ...дойде при мен поне едни каменичании, 
преди да бъде извършенавена 

е и 
сттзеи

Богдан НИКОЛОВприсъдата.
коисеизус.
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шнлеите - вцъхновение за нови творчесни завоевания
тачат и развиват 
национални култура и тра 
диции, което приемствено 
и принципно е вградено и 
в новата Конституция на 
СР Сърбия, йдс бъде осно 

върху която и занап
ред ще се насърчава и 
развива 
дателската дейност на бъл 
гарската народност 
по-нататъшно 
ангажиране на република 
та, общините и региона.

своятата това е един от главни 
те белези.(От 1-ва стр.)

Тази дейност възникна 
се развиваше в резул

тат от ангажирането 
СГ Сърбия върху практи 
месното

славия" преди четириде
сет години, който имаше 
крупна роля в разоблича 
нането на лъжите и кле
ветите и мрачните намере 
нид на Информбюро с 
навременна п истинска ни 
формацня на роден език 
се мобилизираше п пасе 
ленпето от българската па 
родност да върви рамо до 
рамо с останалите югоелз 
веки народи и народнос
ти. Това означавше, че 
ЮКП се е определила сво 
бодата и независимостта 
на страната, която беше 
застрашена, да защищава 
с разпространяването на 
свобода и демокрация в 
собствената си страна, ко 
ето, това се показа и вър 
ху опита от Народоосвобо 
дителната борба и револю 
цията, беше най-голям за 
лог на успеха.

Наред с това се обогат
яваше издателската дейно 
ст, която в последно вре 
ме достигна към стотна 
печатни изданця оригинал 
но творчество на българ
ски език, както и преводи 
на по-забележнтелни нау 
чни и публицистични про 
изведения- Свободно мо

ка

напапровеждане
политиката па национално 

Политиката информативно-изравноправие, 
па Съюза па комунистите

прип конституционните прпи 
ципи за правото па народ 
пости-1 е па роден език да 
се информират, учат;

всестранно

да

българскатаЧстнридесстгодипшината на печата
социалистическа Югославия се съвпадна 

сте стогодишнината на печата в димитровградския

на
пародноС'| в
и
край.

В Димитровград (тогавашен Цариброд) през 1889 
година, само 12 години от освобождението от турско 
иго, започнало да излиза списание „Домашен учител". 
По-късно излизали и вестниците „Цариброд", „Ниша
ва" и хумористичния вестник „Клопотар".

Обща характеристика за този печат е — прогре- 
сивност, понеже се бореха срсуцу угнетителите на 
родните маси.

на-

Венко Димитров говори за развойния път и постиже 
нията на издателство „Братство"

НАГРАДИ И -ПРИЗНА 
НИЯ

За принос към развити
ето на печата и издател
ската дейност на българ
ската народност в Югосла 
вия през изтеклите чети
ри десетплетпя на заслу
жили трудови организа
ции и отделни обществе
ни и култури.* деятели бя

ха връчени признания, а 
н раСотници към Издате 
лството — награди за 20 
и 10 години успешна ра
бота.

По случай 40-годишнина 
та на печата на българска 
та народност н 30-годиш- 
нината на „Братство" бе
ше изпълнена подбрана 
културно-забавна програ 
.ма.

даше политиката ма КЖП 
и СКЖ за нацирнално ра 
вноправие и в междунацп 
оналните отношения в на 
шата страна 
Б. Маннч.

жду другото каза н след
ното:

— Информатпвпо-издатс 
леката дейност на българ 
ската народност никога не 
се схващаше п не се из
явяваше като тясно сек- 
торска дейност, но като 
дейност от по-широко об 
ществено и политическо 
значение, от влияние вър 
ху всеобщмя обществен 
живот, както на българс
ката народност 11 област
та, в която предимно жи
вее тя, но и по-нашироко. 
Това беше по същина, не 
отменим творчески факт
ор в стопанското и обще 
ствено развитие, в създа
ването, укрепването и ра 
звитнето ма социалнстиче 
ското демократическо съз 
напие и култура, в тачене 
то и укрепването па духа 
ма югославството, югосла
вския социалистически па 
триотизъм, братството, ед 
инството и равноправието. 
Както що за българската 
народност изобщо е ха
рактерна нейната отворе
ност и кооператив*юст си 
ряМО всички други наро
ди и народности в Сърбия 
и Югославмя с цел за 
взаимно сближение, свър
зване, укрепване на вза
имното доверие, разбира
телство и сътрудничество, 
а в интерес на укрепване 
то на братството, 
вою, равноправието и ко 
хезията 
федеративна 
ческа общност, така за от 
делии облици и форми на 
информативно 
ка дейиост на народност-

же да се каже — добави 
Манич

подчерта
че „Братство” 

съдействува за създаване 
то на най-младата литера 
тура на българската народ

ДЕЙНОСТ ОТ ШИРОКО 
ОБЩЕСТВЕНО И ПОЛИ
ТИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕност като по такъв начин 

даде огромен принос в за 
лазването, таченето и раз 
витието на езика и култу 
рната самобитност на бъл 
гарската народност.

Организирайки плодови
та и широка дейност, „Бра 
тство" приемствено и 
най-добър начин, провеж-

В програлтата участвува 
хорът при основното учи 
лище „Моша Пияде" 
Димитровград под ръково 
дство на Мишо Киров, а 
чле«I- ?«е к ьм - ъмодеЙ! юто 
дружество „Христо Ботев" 
прочетоха стихове на Ма
рин Младенов. С песенни 
изпълнения се представи
ха Дука Стоянова и Сла- 
вица Гогова.

Спирайки се върху из
вървяния път в развитие
то на „Братство" през из 
теклите 30 години, Венко 
Димитров, директор на 
издателство „Братство” и 
главен и отговорен редак 
тор на в. „Братство" ме-

в

по

МНОЖЕСТВО ЧЕСТИТКИ
Сред множеството честитки, които по случай юби

леите ,са получиха в издателство „Братство" ще по
сочим и тази на секретаря на Републиканската кон
ференция на Социалистическия съюз на трудещите се 
ДЕЯН МИЛОВАНОВИЧ, в която между другото се ка
зва:

Свои произведения про
четоха още и Стойне Ян
ков, Симеон Костов, Зден 

Тодорова и Милорад 
Геров. Програмата приклю 
чи с изпълнение па хумо
ристични номера.

ка

„От името на Републиканската конференция на 
ССТН в Сърбия'и от свое лично име ви честитя 40-го- 
дишнината от печата на българската народност в Юго
славия и 30-годищнината на в. „Братство”, защото то
зи юбилей красноречиво говори за стремежите, на на
шето общество с развитието на информативната и изда
телската дейност на българската народност се осъщес
твява политиката -йа равноправие и се обезпечават ус
ловия за всестранно включване на българската народ
ност в обществения и политически живот у нас. С 
дългогодишната си преданна работа колективът на из
дателство „Братство" изпълнява своята важна култур
на, възпитателно-образователна и информативна мисия. 
Юбилея на „Братство,, честити и д-р Живорпд Джорд- 
жевич, председател на Републиканския комитет за ин
формации в СР Сърбия, телеграми изпратиха и в. „Ру- 
ске слово" и „Обзор" от Нови Сад, с.п. „Тан" Ьт Ско
пие и редица други информативни и издателски колек
тиви, културни обществени деятели, множество чита
тели. ..

Мсг/одн Петров 
признание от „Братство"

Матея Андонов 
Алекса Ташков

приема

и?- • 1
?

единст- XI

в югославската 
социалисти-

____ __ ^ .....
С. Алексич, Д. Манич, М. Андреевич и Н. Ранчева 

изпълниха хумористични номера

издателс-
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ок на ск ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИ
ТЕ В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА

В СУРДУЛИЦА

Съдържателна
партийна дейност

Пдедизборните събрания 

приключват - започват 

изборнитеПредседателството на ОК на СК » г _ я
миналатй седмица прие поо ® Сурдулица през та. Тези захващания бяха
на общинската партийна о еКТООТЧет за действуването намалени с около 25 на 
ЮНИ тази година За н(1т°РГаНИИЧИя ОТ маРт 1986 до ст°( средно). Стаиовище- 
партийни организации на „'1“ Изкажат първичните 
трябва да приключат до 5 Юли. Р"ИТе СъбРания-

то за намаляване на обще 
Стаената режия с десет на 
сто в някои среди бе ре-

От общо 59 първични партийни организации до 
15 юни предизборните събрания не са проведени са
мо в 4. За всеки партиен пост, са евидентирани повече 
кандидати.

които

На заседанието йа Пред 
изтъкна-

ализирано, в някои части 
чно, в/трети изобщо не 
бе спазвано. В някои сре 
ди, какъвто е случаят в 

в ТО „Мачкатица” числото 
на административните ра
ботници бе намалено 
над 10 на сто.

влия през миналата годи 
на наседателството бе 

то, че общинската организациите 
сдружения труд в стопан
ството да останат 54,7, 
за обществено и съвмест
но потребление да отдел
ят 45,3 
им. Затова, комунистите в 
Сурдулишка община еиер 
гично търсиха и търсят да 
се приемат ефикасни мер 
ки и съответни системни

на Обаче, имало и такива, ко 
‘ ито предизборните събра

ния са провели неподгот
вени, без отчети и крити-' 
чно обсъждане на своята 
дейност.

Инак, характерно за вси 
чки е, -че на предизбор
ните събрания за всички 
изборни постове от пър
вичните партийни органи
зации, до най-висшите па 
ртийни органи и тела са 
евидентирани по повече 
кандидати. Така напри
мер, за възможни члено
ве на Общинския комитет 
са евидентирани 80 души, 
за членове на Председа
телството 40, за Уставна
та комисия 32, а за Надзи 
рателната 26. За възмож
ни делегати на 11 конгрес 
на СКО са евидентирани 
23, а за 14 конгрес на 
СКЖ 24 души. Естестве
но, това е добра основа 
не само в ръководствата 
на първичните партийни 
организации, но и за ос
таналите ръководни пос
тове да се изберат актив
ни и на практика прове
рени комунисти, което е 
набелязано и в изборните 
документи.

В общинската оргаииза 
цмя на Съюза на кому
нистите в Босилеград из
борната дейност се прове-

парти-
йна организация през по 
сочения тригодишен пе 
риод е постигнала забеле

с | жда според утвърдените 
изборни срокове. До 15 
юни от общо 59 първич
ни партийни организации, 
предизборни събрания се 
състояха в 55, а само в 
4 (в първичните партийни 
организации в Църнощи- 
ца ,Горна Лисина, Плоча 
и Гложйе) ,поради голямо 
число отсъствуващи кому 

мнозина на сезо

жител ни резултати, 
реки доста сложните об- 
щестцено-и-кономически и 
политически ' обстоятелс
тва в

въл на сто От дохода

Във връзка с това бе 
разисквано и за приема
нето на секретар в осно 
вното училище „Й. Й. 

решения за разтоварване змай” в Сурдулица. 
на стопанството, а особе
но в областта на лихвите 
До това обач$ не се сти 
гна, стопанството обедня 
ва, инфлацията се увелн 
чаЪа и спада жизненото

обществото. Общи 
нският комитет на СК ос 
обено внимание е посве- 

осъществяването 
обществчено-и кономи- 

чески отношения, т.е. сто 
панисването и, развитието 
на стопанството в общи
ната. Без оглед на твърде 
трудните. условия на сто
панисване през посочения 
период сурдулишкото сто 
панство отчиташе положи

За-тил на
щото, превзимането па ра 
ботничката на „Народна 
радиност” за секретар без

на

конкурс предизвика остро 
реагиране, 
от страна на нетрудоустро 
ените. ОК ма СК оцени, 
че това е изпланираиа сде 
лка ма определено число 
хора. Затова ОК на СК от

нисти
пна работа, не са прове
дени. В тях тези събрания 
ще бъдат проведени тези 
дни.

преди всичко

равнище.

В тази община особен 
печах даде Осмото заседа 
ние на ЦК на СКС. — 
на СК, Председателството Редовете на СК изключи

директора на училището.

На проведените предиз
борни събрания, както бе 
подчертано на състоялото 
се на 16 юни т.г. заседа
ние па Председателството 
ма Общинския комитет, 
когато бе извършен ана
лиз па досегашната избор 
на активност, първичните 
партийни организации на
правиха критична оценка 
за досегашната си работа 
и осъществяването на за
плануваните задачи и ак
тивности. При това в по- 
вечето от тях откровено 
са изтъквани и причини
те за отделни пропуски.

ОКтел ни резултати.

В посочения проектодо 
кумент обаче са изтъкна
ти и някои неблагоприят 
ни процеси. Преди вси
чко, това са високото уве 
личаване на Средствата за 
обществените потреби и 
влошаването на отношени 
ята в разпределението, ли 
хвите... Всичко т°ва по_

му и останалите органи и 
тела чесю анализираха 
осъществяването на стано 
вищата на хова заседа
ние. Особено през втора
та половина на миналата 
година се води решителна 
акция за разтоварване на 
стопанството, намаляване 
на данъците и облагания-

На секретаря па СОИ за 
основно образование, кой
то използва функцията си 
и „даде принос” съпруга
та му, инак търговски ра
ботник, да мине на рабо
та в училището Петата пъ 
рвична партийна оргаииза 
ция в Сурдулица наложи 
последно предупреждение.

ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 
МЕЖДУ ДИМИТРОВГРАД (СФРЮ) И ГОДЕЧ 
(НРБ)

Председателството 
ОК ма СК, което в отчет
ния период проведе 38 за 
ссдаиия бе особено актив 
но когато имаше актуал- 
ни политически събития в 
страната и общината. Бс 
изтъкнато, че иовечето пт> 
рпичми организации са 
организирали съдър ж атс 
лна активност в средите 
си. Но,, цмаше и такива 
които не се хващаха ма 
борба с проблемите, ряд
ко провеждаха събрания 
или щ,к изобщо пс ги ор 
тонизираха.

па

М. Я.

Съборът на Криводол е 

насрочен за втори юли
В ПЪРВИЧНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Предлагат се 

най-добритеВ рамките на граничното сътрудничество ме
жду Димитровградска община —} СФРЮ и об
щините Годеч и Драгоман — НРБ, граничните съ
бори заемат значително място. За целта са подпи
сани и протоколи. Според неотдавна подписания 
докумалт, съборът край с. Долни Криводол ще 
са проведе на втори юли. Съборът в Драгоман е 
насрочен за 24 септември.

На съборите ще бъде изпълнена 
културно-забавна програма.

Председателството 
Общинския
съпех и Босилеград, на 
проведеното цсотдаима за-

жилп трудещи се и са- 
моуправители за съотйег- 
Н11 признания 11 награди. 
На заседанието Председа
телството издигна канди
датура БоЯн Мптов, мили
ционер в Оделеипето на 
вътрешните работи в Боси

на
синдикален

ссдаппе, раздвижи ипицна 
типа за предлагане канди
дати — работници за два-

съвместна
А. Т. С. М.•V

десет ссдмоюпскп награди 
м празния. ПървичнитеГРАНИЦА леград да се удостои със 

Златна значка, 
повод празника на самоу- 
праш1теля присъжда Рспу
бликанскпят
съвет.

Тазгодишното

НА 18 Т.М. НА ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКАТА
спдпкалмн 
по повод, 27 юни — Деня

организации, която поСЪБОР НА „СЛАВЧЕц -ПРОВЕДЕН па самоупрапитсля 
проведат тържествени съ
брания па които ще бъ-

1ЦС
па общинския партиен ко 
митет в Кюстендил.

за попил, по-специално 
нататъшното
ство /между Босилсградска Въпреки лошото време 
община и Кюстендилски па събора имаше’над 100 
окръг преди откриването хиляди души. Покрай про 
на събора речи произпесо дажбата па различни сти
ха председателите па съ- ки па събора бе изпълие- 
боряпските дсомии: Васил па съвместна културпо-за 
Такеп, председател па ОС . бавна програма.

В рамките на крайгра
ничното сътрудничество 
между Босилсградска 
Щипа (СФРЮ) и Кюстен
дилски окръг (НРБ), па
18 юни на местността 
..Славче" се проведе тра
диционният събор за на
селението от двете страни 
на границата. За югослав 
Ско българските отноше-

епнднкаленсътрудниче
об- дат изнесен доклад за ра

звойния път на социалис
тическото

чсствува 
не па Деия па самоупра-

сак/оупраоле- внтеля ще мина под знак 
на 70-Тодншнината от съз 
даването ма ЮКП — 
СГОК и 
синдикати.

ние и за 
активности на

по-нататъшните
синдикал

ните организации, покрай революционните

и Димитър това на тези заседания ще 
бъдат предлагани заслу-

в Босилеград 
Миленков, пръв секретар В. Б. М. Я.
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— СУРДУЛИЦА„МАЧКАТИЦА”КРАЙНА ГРАНИЧНО-ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ ПУНКТ „ГРАДИНА" 

ДИМИТРОВГРАД Най-добър колектив 
ка »»Лола«ЗА ВСИЧКИ ИМА МЯСТО... в рамките
ри месеца па годината е 
много

машини иФабриката ла — над 
Запланува

по-голямо„Мачка-I стоманолеярна
1 типа" н Сурдулица с най- 100 процента.каза,ди, Стоянов ясно 

„че ио този начин се под . обрият колектив » рам- 
коианат основите па ед-

...НО ПРИ ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ 19,7 милиарда, а сани са
осъществени 39,7 милиар 
да динара. През май са 

635 тона

пун- 
е участвувал 

директор 
ЗВОНКО

но-пропусквателния 
пункт „Гради кт, в който 

Димитровград и генералният 
на Митницата

На гранично-пропуск- сложттата органи-1 кпте па 
запия
Уд „Ино Лола Рибар" от 
Белград според ироизнод- 

резултати. С фн 
наместите си резултати су

от пай-сшшитс тРУДо 
общи

па сдружения тр-вателния 
на" край 
през последните триестн 
на дни се случват неща,

на
произведени още 
стоманени отливки,

ни органнзашит в 
пата, а топа значи п 
самата община".

такапа
ПОШЧИЧ, а ползувайки 

„пан-подходя
продук 

„Мачкатица"
че петмесечнатастпепптсполучат като повод

щата” цена за топла за
ция ,,а 
4171 тона. Това количест

които могат да 
нежелан ход и да предиз СЪЗДАВАТ СЕ УСЛОВИЯ 

ЗА РАЗДОРИ
колектив .часрдулишкият

второ място в систе
мата (неговите приходи с

па 46 на сто от продуккуска. упраните' I ят 
митницата

викат нежелани поел еди 
ци. Главни инициатори 
на това са митницата н РМЧ, както п шефът ,,а 

трудо- „Фершпед” Ана Тодоро
сим през малка врата са

во е
иията, която е запланува 

1989 година. В Ира» 
са продадени 250 тона от 
ливки срещу 
лара.

Личните доходи на сур- 
дулишкитс металически ра 
ботнини са едни от най-ви 
соките в Сурдулишка об
щина. В април средният 
им личен доход е бил 2,1 
а в май 2,6 милиона 'ди-

МИЛОРАД ЧИ ма
ч Стоянов по-пататък пз 
тъкпа, „че па територия
та па общината пече съ
ществува мнение, според 
което е помощта па дър- 

оргапп (в слу- 
мптницДта) пспремен 

„Сърбия" 
нелегално да заеме пози
ции, а при това никой ни 
що да , ме й може. От дру
га страна вече се създа
ват привърженици на ед

на за20 ма сто са по-малки от 
приходите на първокласи- 
ранпя колектив, който 
има два пъти повече ра
ботници От „Мачкатица").

В периода януари — 
рил работещите в „Мачка 
тица" произведоха 3536 то 
на разни видове стомане 
ни отливки ис Ю проце
нта преизпълниха плана 
си за споменатия период. 
В сравнение със същия 
период на миналата годи 
на продукцията им е по- 
гол яма със 7 на сто. Прс 
изпълнението на финансо 
вия план за първите чети

гостштннчарската 
ва организация „Сърбия" 
от Пирот. Затова всички 
субекти, участвуващи 
нелегалните постъпки ие-

250 000 до-
Чъвел 11 гост» 1 л п»»ча рс к.*1 Т:» 

в организация от Пирот па 
зоната на пункта п 'го 

трябва да се там, къдсто такива обск 
решенията тн не трябва да се идмп- 

ннепек- рат. Тъкмо последното е 
главен повод за остра рс 
акция на заетите в „Ком
пас-Бал кан" п Автомото 

при- базата . Както изтъкнаха

жапппте
апчая

по се настоява
пременно
съобразят с
на съответните 
цип при Общинската ску 
пщина в Димитровград, а 
доколкото съществува ин 
терес за постоянно

на граничния 
закон-

нара.
В „Мачкатица” е завъ

ршен проект за изгражда
не на система за отопле
ние и отстраняване на пра 
хта и са обезпечени необ
ходимите средства.

съствие 
пункт да ползват

Товани начини за това. 
е само едно от заключе
нията от проведеното 
9 юни тази година заседа 
ние в Димитровград, на 
което присъствуваха пре
дставители на митницата, 
„Компас-Балкан’4, „Ферш 
пед", Автомото базата, Об 
щинската скупщина и Об 
щинския комитет от Ди
митровград. Повод за то
ва е нелегалното влизане

на
С. М.

Г ЦЕХА ЗА ЧОРАПИ В БОСИЛЕГРАДш ГЩ Очакват нови машини-
- .. Готви се проект за откриване на малък цех в с. 

Долно Тлъмино

Машинният парк в Це
ха за производство на чо
рапи в Босилеград наско
ро ще бъде модернизиран 
с нови машини. За целта 
Републиканският фонд за 
насърчаване 
на икономически изоста
налите краища обезпечи 
3 милиона западногерман-

140 машини и че от Лес- 
ковац трябва да се пре
хвърлят още 40, конто са 
били в производство, но 
не са стари както и над 
30 от тези които ще 
внесау От Италия- С това 
ще се създадат условия 
в цеха да се приемат на 
работа нови работница. 
Тук работят 200 работни
ци. Мишич изтъква че се
га ще се приемат още 28 
души.

Понастоящем в „Чора- 
пара" в Лесковац се изу
чават възможностите за 
откриване на един малък 
цех за производство на 
чорапи в Д. Тлъмино. За 
целта се готви проект и 
се очаква известна финан

граничния, в зоната на 
пункт на гостилничарска- 
та организация ..Сърбия" 
от Пирот-

'АЙ

на заседанието, те изоб
що нямат ниию против 
присъствието на който и 
да е друг, "но при еднак
ви условия- В случая то
ва не е защото „Сърбия" 
няма нито един динар ка 
питаловложеция в обек
тите на пункта което за 
„Балкан" и Автомото ба
зата не може да се каже. 
„Очевидно е, че с начина, 

се по който се водят акти

пата или другата страна, 
което създава условия 
за раздор между заетите 
в пропусквателния пункт. 
Това може да има катаст 
рофални последици за 
политическото положе

ние в органите, намира
щи се на границата и в 
самата община, дори и 
по-широко".

Макар чс представите 
литс ма митницата и „Фе 
ршпед' 'доста безпринци
пно и исаргумснтирано 
защищаваха своите постъ 
пки, всс пак бяха прие
ти няколко заключения, 
от чиято реализация Ще
зависят по-нататъшните 
отношения между зае
тите в пункта и в споме 
патите организации, ка
кто и в, общината. Дого 
ворено е доколкото не се 
спазват решенията за 
закриване на споменати
те обекти, с положението • 
да се запознае Изпълни 
телният съвет и Общинс 
конни мерки за разреша- 
предприемат всички за
конни мерки за разреша
ване на проблема.

При приемане на гра
доустройствения план на 
пункта е договорено ко- 
мерческата зона да се из 
мести вън от границите 
му и да се съсредоточи 

съществуващите 
обекти, на „Балкан". Спа 
звайки този договор, „Ба

се
развитието

ски марки и се очаква ма 
шините (от Италия) да 
пристигнат до септември 
т.г. С това начинание

около

ще
се постигнат няколко це
ли: ще се подобри качест
вото на чорапите, ще се 

продукцията и 
ще се създадат условия 
(само някои) за открива
не па нови цехове.

лкан" за минимални сре- 
обектдства отстъпва своя 

на митницата, който 
приспособява за контрол 
на рейсове. В мазето на 
този обект обаче от

вностите за ангажиране 
на .някои организации 
на ГПП може. да се съз
даде „случай" на тери
торията на общината, за 
щото става дума за пъл-

у велим и

май тази година започва 
да работи гостилничарс- 
ки обект, в който „Сър 
бия" от Пирот обслужва 
с храна и питиета заети
те в ГПП. Същата орга 
низация в 
на шпедицията 
ед" от първи юни откри
ва и гише за обмен на 
валута. При това, както 
е установил инспекторът 
по пазара, нито за едно
то, нито за другото ня
ма разрешение от съотве 
тните общински служби. 
ВЛИЗАНЕ ПРЕЗ МАЛКА 
ВРАТА

— С една част °т нови
те, най-съвременни маши- 

ще бъде модернизиран 
машинният парк в Боси
леград, а една част ще 
бъде монтирана в „Чора- 
пара" в Лесковац. В Лес-

сова помощ да окаже и 
Републиканският

ио игнорираме на съотве
тните служби и 
обществено-политическа 

помещенията общи6ст ,иа '
„Ферит

ни фонд.
Тъй като за откриването 
му не са нужни големи

цялата

Димитров
град. От друга страна ста 
ва дума и за злоупотреба

капиталовложения 
мещения Ще обезпечи ме
стната общност в Култур
ния Дом, а част от необ
ходимите машини ще бъ
де обезпечена от цеха в 
Босилеград — счита се че 
цехът ще бъде открит 

отком-

по-

ковац всъщност ще бъдат 
подменени машините на 
които се финализират 
рапите, които ние

на някои органи посред 
ством които се прави оп
ит през малка врата да 
се влезе в зоната на пун 
кта и да се направи, не
лоялна конкуренция" — 
изтъкна НИКОЛА' СТОЯ 
НОВ, председател на Об
щинския комитет в Ди
митровград. Подчертава
йки нелегалните мето-

чо-
произ-

веждаме — казва Радован 
Мишич,
Цеха за

ръководител на
производство 

чорапи в Босилеград. Ко- 
гато се касае за модерни
зиране на машините в Бо

на през сеттември 
ври т.г. Според първите 
преценки тук работа ще 
намерят 20—30 души.Не спазвайки догово

ра за ползване на гранич силеград трябва 
цертае че тук сега

да се под 
имаА. Т. В. Б.
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И

М ЕЖДУ 
воюване на журналистите в това наше за- 

ъщината и формата на демо- 
канлипп-г„НеОТДаВ110ШНОТО пРедставяне

то на СФРЮ о“ СР^х"3 Предсе«^елс™° 
_п„отт °т БиХ и техните програм- 
определения. Посочваме този факт

добооРнГи™' ърво' това Във всекн поглед
Д оро начинание на Телевизия Сараево да
де възможност и 4 0 да
бирателите с - 
ство не са познати на 
ност. Второ, щета 

предназначено за

Воля и 

неволи
Всичко това доведе до оценката, че из

борът за член на Председателството от 
БиХ е най-значителният тазгодишен поли
тически акт. В това, самият референдум — 
отзивът на избирателите и изходът в опре
делянето им — ще бъдат съществени еле
менти в извода за оценката на тоя първо
степенен брсненско-херцеговашки политиче
ски тест. Това е и голям шанс с успешно
то приключваме на работата около избори

те, босненско-херцеговашкото общество да се 
^обърне към съществените въпроси на юго
славското и своето бъдеще и постоянното 
гледане назад /да бъде заменено с гледане

крацията бе.и 
на 23

ни
по

за визуелен контакт на 
кандидатите,- от които

из-
мнознн-

по-широката общество 
е че това предаване небе всички югославски тв. 

зрители, заради това, че пзборът 
един член на 
обективно

на още гите националности. От обществеността бе 
колективния държавен глава поставен- въпросът, защо преди всичко 

се отнася до цялата страна, 
след това, че размишленията 
те до известна степен

не напред.
а биха мргли да конкурират онези, които се 

на кандидати- изяснява^ като югославяни. Обаче, 
са отражение на по- жените за утвърждаване на критериите ос- 

БиХ. Интересен е танаха последователни в определението, ут- 
п съставът на кандидатите. Именно, почти върдено още в първия опит за избиране на 
и няма кандидат с класичен политически член на Председателството. Трябва да се 
профил. Общинските организации на Соди- разбере едно такова становище, особено в 
алистическид съюз предимство дадоха 
други професии, преди всичко

На част от информативните 
пък и на политическата общественост като 
че ли не отговаря демократическото излиза
не на БиХ

средства,
задъл-

литическото настроение в от своите неволи, така и във връ- 
с изборите. В някои обществени инфор

мативни средства покрай останалото се наме 
ква политически бойкот на референдума.' А

зка

на тези деликатни политически времена, в ко- как да тълкуваме изявлението на изтъкна- 
на специали- иго националната димеизия има много ва- ти функционер от братската република

1ака, че дори жна роля- т._~ ^ -
кРГдпдГтаНеДИжтюнштаисТКИИ' 3 НВЙ-“Яа*‘ият ™ * торбата «"» ще Се с внимание Г оГквГизбГр" 7а ч7на
кандидат е журналист. И това говори не- понесе бъдвщпят член на Председателство- „а Председателството на СФРЮ от БиХ и
Щ°- , то на Югославия, остава да се види. Обаче, тогава ше се види дали

Междувременно РК на ССТН избра пе- върху торбата и не по негова воля ще има Се предприеме? 
тима кандидати, които очаква проверка на етикети, които я правят по-тежка. Ясно е, Но, по съществено от този отговор е 
референдума от 2з юни, а окончателно ре- преди всичко, че скандалите „Агрокомерц” познанието, че и във връзка с избора в 
шение ще приеме Скупщината на БиХ. Ка- и „Мошевац ' са получили чисто политичес- БпХ върху линията човек — политика — 
кво СЪС сигурност може да се каже за бъде- кп характер, същината е забравена, а на де държава — общественост се създаде 
щпя член на Председателството на СФРЮ ло са полигикаитски манипулации с елемен политическо качество което не трябва пл 
оТ нашата централна република, освен че ти на анархистко-милитантни закани. Над Се цени само по променения изборен 
закъснява на раоотата не по своя воля? Във пзосрния процес най-тежка сянка се падне- низъм. 'Във всеки случай народът” отне 
всеки случай ще бъде мъж, член на СюК се по повод случая Кецманович, който на- един пЪт прояви още едно искане най-не- 
и по националност сърбин. Всички 23 кан- ричат и „скандал на всички скандали”, пре- посредствено да участвува във всички емне 
дидати са членове на СЮК. За какво гово- ди всичко защото в някои постъпки, особе- ствени обществени въпроси ̂
ри това? Преди всичко, че не „е точно, че но когато се касае за информирането на об- се обезпечи
комунистите не са на цена, а това са ко- ществеността, ясно се виждаше бюрократи-
мунисти в своите среди все още -най-изтък- ческият подход. Това, разбира се, бе добър
пати обществени активности. Критиците от повод за разновидни спекули. В скандала
друг аспект ще протълкуват това и като из Кецманович се очакват още някои важни
раз на реалния партиен монопол в полити- пояснения, но ясно е, че общинските орга-

Въпросът за националното низации ма ССТН подкрепиха становището

стите от различни области.

и какво трябва да

ново

меха-

а особено да 
явен контрол над всички об

ществено важни действия- А в завоюването 
на същината на демокрацията на социалис- 
■мчсското самоуправително определение и 
начина на неговото осъществяване има още 
много крупни задачи и не малки, преди 
чко, политически бариери. Референдумите 
ие отговарят па всички, макар 
порят.

вспческия живот.
равноправие и в кадровата политика за БиХ на РК иа ССТН в становището, че д-р Кец- 
винаги имаше съществено значение. В по- маиович пе може да бъде кандидат за тази 

имаше кандидати и от ДРУ* най-отговорна функция.
че много го-

широката листа Зня Диздаревнч

па официалните институции - зп другите ие са предмет па па- йнпицте. Следователно 
политическата, т.с. интелектуална шето шпшаиме). Във всеки 'слу- републики, конто желаят единно
па папре7ПС"°СТ ТОЗИ Ж '!=Г п^,== 7 =

според сегашното състояние па становища искат да се предста- 0.щя които .'.е'‘искат’получили би 
нещата, а надяламе се пе пи лъ-. „ят като автентично логично . свобода да приема!’закош, 
же впечатлението, във фокуса ма продължение п тълкувател на т- то „м отговарят. Предимството 

копцептът па юго- нар. придобивки на ЛВНОЮ. това пешеипе Р °
славскага федерация. Защо това 
така изглежда пе е потребно да

ЯКожешиари на онези

СИСТЕМАТА И КРИЗАТА

Допълнително
ускорение

.кон
на.вниманието е

се вижда в намале- 
смекчава-копфроптация за иа 11апР^еннсто н

се обяснява и момента, когато конституционното устройство па Наг конфликтите, защото
„пажежеиостта до бяло" в меж- югославската федерация тези дни па Ля,а върху
дуиациопалмите отношения и вси се проби до по-шпроката обще- 10 п°лучи тзка както и

възможни деления все повече ствепост >и една нова концепция, Яиия. к°ит° >келаЯт самостоятел- 
когато която бе предложена уж като сре ' °-т (”сам°битност”) — 

вече ие може да бъдат разреше- Дно, преходно решение. Наречена 1цествят своите тежнения.
по демократически път. Каза- е модел иа „асимегрическа феде- 

ло би се — че се търси изход, рация".
Кратко

В такава
ко-

единството

РАЗИСКВАНИЯТА за бъдеще- чки
теглят към състоянието,иаГО конституционно устройство 

Югославия започна без обикнове
на политическа схема. Все по-че
сти са научните 
срещи, мненията в информатив- 

тема, а 
сигнал

ще осъ-

Акопи си припомним 
ннте бариери във функционира
нето на Федерацията (това, 
то се

за сегаш-и обществени
казано,

Едно такова състояние на не- модел, Федерацията 
щата (заетостта със споменатата би щитила 
тема) още ведпаж показва и спо- мическата ,и 
ето опако, формулирано в пракси- ма в рамките па

според този 
като досега 

единството на икопо-

кое-чите средства по тази 
С/Ще не с даден официален 
за това. За разлика от предишни 
те подобни положения/ когато ди- 
алогът започваше със строго очер 
гаии рамки за конституционните
промени под директната

отнася до единните основи), 
тогава концепцията е само 

смете- по продължение 
съществуващите каже

според която компетенции; а всичко останало 
и пътят до пакъла може да бъде би било дело па .договор п спобо- 
постлап с добри намерения. (Онс дпа воля ца републиките

логнч-полнтическата и може да 
проект за легализация 

наличното състояние, в което

се
насовската аксиома,

ко-
палка н покра (На 2-рп стр.)

\
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Лихвите „изяли“ хранатаСЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

По ефектите, които им
ат лихвите за агроиидуст- 
рията т« представляват 
пово природно бедствие. 
Според данните па СДК па

на стопанството да 
сс освободи от натрапена 

на пазач и ип-

тъкапходите. Защото, ирациона 
очаква някойпо предназначение, с ди

ференциални лихвени раз 
мери н регреси. Ефектът 
па всички 
па разходите" — както сс 
оценява — е бил 1200 мм 
лмарда динара, почти кол 
кото е . била и сумата за 
лпхшгге. С други думи — 
топа което селското сто
панство е получило па кю 
прнята е платила па мо
ста!

те значи главозамайващо 
увеличение на дълговете, 
следствие па ревалориза
цията и лихвите.

От друга страна — не
достатъчно се зачитат сне 
цнфнчностпте на това нрон 
зводство, в което обра ще 
ннето па капитала е бав
но (п до година п полови 
па), а бремето па залежа
лите стоки голямо. Дори 11 
и положението па главоза 
мапващото увеличение не 
ппте на храната, която ве 
че ,,яде" п до 80 па сто от 
бюджета па „семейство 
Йоваповичп", доходът па 
селското стопанство все 
повече се доближава към 
„скелетната структура”, а 
а ку мулатт 1 в 1 шта възп ро11 
зводствена способност с

л по с да се 
да се 
качествено
препарати, минерални 
рове или добитък за раз
плод с „педигре", предва 
рителпо с'ьзнателсп, чс по 

печалбата му

та му роля
тепдапт
това за

задължава да купи 
семе, защитил обществото и 

сметка на собствс
на

„смекчаванияЮгославия, миналата годи 
на така то-

доход. Защото тона за плащане 
нар. реални лихви селско 
то стопанство н храннтел

пия еи 
па доведе този стопански
отрасъл до мизерно поло 
жсмие, недостиг па собст- 
пеии оборотни средства и

ната индустрия, произвол 
ството на кръмни расте
ния, тютюн п питиета са 
дадени почти 1200 милиа
рда динара. По-миналата 
година, например, тая су 
ма е била пет пъти ио-ма 
лка — 218 милиарда дина 
ра ...

Рушители ото действие 
на политиката на реална 
та цена йа парите върху 
стопанството и хранител
ната индустрия е поел еди 
ца преди всичко на фак
та, че тия отрасли са при 
нудени да произвеждат на 
кредит. Впрочем; и до 90 
на сто от оборотните сре 
дства са заеми, което в 
условията на засилената 
инфлация 11 на политика
та на реална цена на пари

лонпиа от 
(цс отиде за връщане па

простото, а да не гово- 
селского сто рим за разширеното въз

производство. При това, в 
бълсн: ата креди тно-монет 

много пове
че отколкото досега тряб 

да се води сметка и за 
на това

задълговете.
Макар че 

палетно и в пазарните ус 
стопанисваненаНа нивите няма прекъс 

ваппя па работа, 
селскостопанските труже 
пики, натиснати от голе
мите разходи, всс повече 
намалява, пък и прекъсв
ат с капиталовложенията, 
връщайки сс към натура 
лпото производство. Про 
извоД1 пелите се борят да 
купуват суровини и нсоб- 
ходммите възпроизводстве- 
ни материали само за го
тови пари, с целта и по 
цената на по-малки доби 
ви дл избегнат или поне 
чувствително намалят раз

ЛОВКя
трябва да се 
ределепн
нримарната емисия, 
така наречения 
бюджет, основният цяр за 
намалението па „харача"

на политика,ползва с оп- 
облекчелия п

обаче

или в па
аграрен спспифичностите 

производство: 
ращение на капитала 
залежалите стоки, така чс 
да не изпадне, лекарства
та, които по правило вод
ят Към оздравяване на ос
таналите части на стопан 

По този ството в тая област да 
имат нежелателни контра

бавното об
и

върху дохода въз основа 
ма лихвите е в радикално 
то намаление, на инфлаци 
ята и в премахването на 
различните дългове и фи 
ктнвни сметки, 
начин би се осуетило тру 
нането' 'на лихвите за да индикации, 
се наваксват загубите в 
банките и в заболялата

на най-ниско равнище.
Ударът на разходите въз 

основа на ревалоризация
та на кредитите и на реал 
ни лихви миналата годи- 

бе смекченна донякъде 
от кредити със селектив- Весна Арсенич

ЦЕНАТА НА ХЛЯБА Венна на отчаянието
Дали с отварянето на всички

цените ще се намали ждувонен период беше драматич много по-изобилно можеше да си когато в производството на хля-
водо- на реалност във Ваймарска Гер- прибави за обезпечаване на жиз- ба владее относителен монопол

провод" на системата или —(осо мания и в Маркензиева Гърция- пените сн потреби. С такава по- на обществените фирми, какъвто
Докато например цената на не- литика свършва икономическата е случаят при нас. Освобождава

нето на цените на хляба може да

вентили за
натиска в „инфлаторния

бено зарад максималното отваря
не на чешмите — драматично ще фта в други страни стагнираше, и започва все по-драматичната со 
се наводни нашия общ социален у нас непрекъснато растеше, яс- циална част на хиперинфлацион- има шанс за ефикасност едва със 
апартамент? С други думи, въп- но, ,зарад инфлаторната депреси- мата приказка, в която няма да създаването на условия за пазар- 
рос е дали свободното формиране ация на динара. Обаче и при това ^въстават нации, личности или на 
на цените ще бъде продуктивно положение би било много по-на- родът 
и когато се касае за елементарни сърчително щеше да бъде ако
социални неща, които най-много съюзното правителство, макар и политически смисъл. В „румънн- показва само социални противо- 
формират хранителния дял на „по с някакъв знак или жест иа до- зацият-а” започва властвуване или речня и политически дефекти, 
требителската кошница", какъвто бра воля, покаже или само се де

на конкуренция между отделни 
големи производители. Така-, вмено ще ни се случи 

глад. А с глада спира и всякакъв сто икономически ефекти, то ще

на полицията или на анархн-
Звтуй приказката за юлската

ще
е случаят с олиото, млякото и кларира, че това се отнася до ята.
особено —г с хляба. Въпроса ста цената на енергетиката особено не цена на един хляб, който
ва по-актуален именно тези дни, фта, се държи под какъвто и да Необходимо е зарад това, под струва колкото и една банкнота 
когато директорът на „Жито-Ма- е контрол. Именно повтаря се контрол да бъдат цените на хра- „с безлично, сериозно лице на 
кедония" съобщи, че с още едно старата практика, при която по- иителиите стоки и ползването на работника”, е една от нашите все 
„посредствено" повишение сегаш вишението на цените повишава механизмите иа 
ната цена на полубелия хляб от бюджетните средства, а с това 
1 юли ще бъде 10 хиляди Дина- засилва и инфлаторната вълна, 
ра, а на белия дори 20 хиляди ди 
нара. За да бъде иронията по- 
годяма това съобщение стана им 
енно на заседание на Съвета на 
синдикатите в Македония, на кое

приказ-
цаквяване: от данъците върху ео- кп с нравоучение". Трябва да се 
оствсмост и пренос да се създа- обърне внимание на нейното нра- 

Подобно е и с хляба. Политц- пат фондове за субвеициоииране во учение, за да не ни се случи 
ката ма пазарна насока се пот- НД въпросните произведения. Впро в хнперинфлацията, в която и без 
върждава .въз основа ма храните чем, пито една по-сериозна стра- това навлизаме, вместо безлични 
лните стоки, вместо там където на не държи цепите на хляба сво работнически лица на банкнотп- 
й е място — в стопанството и тъ- бодни. В иай-лошия случай, оп- те гледаме гневни и обезумяли 

„драстично за рговията. И какви са пазарните ределя най-виеркия им праг. Това физиономии в действителността. 
страшения стандарт на работни- ефекти от повишението цената особено се отнася до условията, Томислав Османли
Ците! ? на хляба? Спадането иа търсене- ---------------------

социалното уед- по-числени, по-сериозни

то се разисква за

С това 
по-известно Допълнително ускорениенавестяваме стана все то на този артикул и икономиите 

онова предупрежде- на брашно, които евентуално ще 
ние, което „като че ли довечера могат да започнат, да се изнасят, 
изглеждаше чиста фантастика — Да, но на какви цени? Ако нама
че именно до края на годината ление на настоящия социализъм. (От 1-ва стр.) установиха класическите прпнци-
една векна ще струва 23 (стари)' на нашия гражданин и неосъщес- ифедералистическите концепции пи иа федерализма трудно може 
милиона динара, а с това и суро- твения самоуправител, при досто- са .възприели съпътствуващи фор да се доведат в каквато и да е 
вата картина на изчакване похле янно обедняване, което продължа ми. Защото принципът за законо- връзка със споменатото гледище, 
бопродавниците за „нашия хляб ва почти цяло десетилетие, обез- мерността до голяма степен е ра- обаче покрай това нейните побор 
нъсъщен", «аи-иапред с цял куп печаването на „хляб,' вода" и здсиен от принципа за целесъобра ницц би трябвало да бъдат гото- 
пари, а сетне дори с чували ,все (политически) игри представлява зността: съюзните закони, всеки ви и за последиците които произ- 
по-малко струващи пари. Влиза- философия иа бедния, със сит „извършава” както му отговаря. тичат от нея А това „е рече че 
нето в хиперинфлация за Югосла корем, сега с повишението на це Така стигаме до абсурдния въп- може да се стигне до привидно 
вия означава назадък от 50 го- ните на хляба за един месец с рос: може' ли федерацията да се спокойствие в 
дини, защото се назират конту- цели 400 процента, в действител- изгражда върху конфедералнсти- СФРЮ 
рите на едно положение, което ност взима. и последния артикул чески принципи? 
на тези простори не беше извее- от неговата всс по-бедна потреби Колкото от историята 
тно, но затова пък в ранния ме- телска кошница, която

Скупщината на 
а всичко останало да вър*

ви както върви — с допълнител
но ускорение.е позна-

досега то, решенията на АВНОЮ, които Драган Кабадаич



Комунист 3
ЗВОРНИК

Заплата
милиона

Високите 
печалбата, която 
пата стойност ца

заплати в гДЗирач” от Зворник са резултат итози колектив осъществява с износа. Тазгодиш-износа е 320 милиона долара
Първата част от притчата 

трудова организация „Бирач” 
Зворник е типичен 

. ндром. Фабриката 
чуждестранни кредити 
заем, трудоустроила към дви хи
ляди работници и трябваше 
представлява двигател

Разбира се, чс п по-гол ямата 
°г цспа 11а каолина с допринесла за 
си тези финансови резултати, ио и ' "

Дългогодишната работа върху ус
па- вояването

за

югославски
е построена от 

взети иа нови произведения- глас се чува, потвърждава, и най- всичко това голям принос даде 
тях е вграден домашният ум и новият конкурс за работни мес- техническият кадър, който рабо- 

Да търпение в 
на иконо- 5ота. На 

мическото развитие на този край.
^ тогава

В
изследвателската ра- та. За' 16 работни места се явиха ти върху нововъведенията. Разпре

стените на каицелари- 800 души. делението свързахме С изпълня-
ята на колектива от Съюза на Разпределението е стимулира- ването на производствените зада-

що, защото в него 'всеки, който чи и то зависи от трудовото ан-
иска може добре да заработи, по гажиране. Личните доходи свър-

от захме с плана. Всеки процент в

пристигат и кредити за 
ютплащане на чуждестранния Дъ
лг, които надхвърлят печалбата, 
която фабриката осъществява, инжннерп. 
Ьдин дълг предполага другият. За 
покриване на ,чуждестранния дъ
лг вземат се краткосрочни креди, 
ти. Ниските заработки бяха

пзследвателите иа Югославия. Та 
кива дипломи няма само колекти
вът, а п редица отделни лица, неже зависи рт резултатите 

труда. Тук няма боледувалия, за- надвишаването донася плюс в-ли
чните доходи, а отклоняването миетите даже се отказват от годиш

ните почивки.С тези заработки инфлацията 
се забелязва. Напротив, го

тови са и да я победят. Защо
то, от

. иус. Понастоящем работим в ре 
организацията и приспособяване
то на колектива към системата на

и не
само — Миналата година бяхме пр

ед затваряне, защото на домаш- предприятие. Нуждаеме се от ин- 
ните поверители бяхме дължни

последствие на такова положение. 
, Миналата

съвкупния доход колекти- 
година, например, сти- вът .отделя саМо 8 на сто. Пора- 

.% гна се до Стачка на заетите, десет казва
ди това се смята, че през тази гб- 65 милиона долара. С тазгодиш- ^русто Тупекович, помощник ге 
дина заплатите да

жинери, икономисти

годишната 
недоволство. Фабриката беше пр
ед закриване.

изчерпаност създаде
надхвърлят ния износ ще покрием всички нерален директор за общи рабо-

инфлацията с реално увеличение задължсния и ще можем да раз- ти. 
Ор 20 на сто: Това, че добрият съждаваме за развитието. Във М. Еракович

Тази година всичко е по-инак. 
Високите заработки на заетите са 
почти непонятни за нашите об
стоятелства. Последният списък 
на заработките сочи, че директо
рът заработва един стар милиард, 
инжинерите към 800 милиона ста 
ри динара, квалифицираните' ра
ботници също така, а 900 заети 
от всичките 2400 заети заработ
ват над 300 милиона. По този на
чин благодарение на журналисти 
ческата любознателност изпъкна
ха на преден план високите зара-- 
ботки на заетите.

ПИРОТ

Гума от двадесетина милиона
А СТАВА ДУМА ЗА ДОЛАРИ, ЗА КОИТО „ТИГЪР” ПРОДА

ВА СВОИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ СЪВМЕСТНИ ВЛАГАНИЯ
От общо пет емблеми, колко- 

то „Унироял-ГуДрич” даде тази го 
дина на своите централни и интер 
национални фабрики, два са на 
„Тигър”. Единия получи „Външ
на автогу.ча” в Пирот, а другия 
„Вътрешна автогума” в Бабушни- \

Времето на дълбока икономи- Деловия отбор на „Тигър” Мило- 
ческа криза нй предупреждава, че ван Джорджевнч. 
за своята по-нататъшна перспек
тива изход търсим в ангажиране та” или кораб в огромните въл- 

— Десет години тук се живее- то на чуждестранен капитал. За- пи и неспокойни течения на све- 
ше трудно. Миналата година ли- това и новото правителство паче товнмя бизнес интересно е виж- 
чният доход 'беше 370 000 динара, ло с премиера Маркович все по- даието на директора на „Тигър- 
а в края на годината даже връ- вече споменава възможността за Америкас” Бранко Соколович: 
щахме от заработките. През те- формиране на общи смесени пред 

години, въпреки че 98 на сто приятия- В едно такова ново вре-

За „Тигровия” прозорец в све

да.

— Това за' нас е голям успех, 
. понеже емблемите получихме 

резултати в една от най-важните 
области — за намаляване на раз 

е.. ходите и подобряване на ефикас
ността, сподели Драган Ннколич, 
директор на „Автогума”, като по 

сведението, че тази „Тигро
ва” трудова организация има го 
ДИ11ШИ разходи 15 хиляди милиа
рда ст- динари. Това значи, че 
всяко пестене дори да се мери с 
промили видимо влияе върху на
маляване на цената н увеличение 
па дохода.

за

— Сведението, че нашата фнр-зи
от производството сме изнасяли, ме и приемане на икономическия ма за последните осем години 
като че ли сме градили щастие- момент приятно звучи съзнание- продала гума па стойност от пад 
то на другите. Нашето основно то, че пиротската ИГГТ „Тигър" 60 милиона долара на пазарите в 
произведение е каолин. Но иабъ- още през 1941 година е формира- САщ по изглежда импресивно в 
рзо разбрахме, че в света не мо- ла общо предприятие с чуждее- сравнение с бройките, конто вла- 
жс да се конкурйра само с едно транен партньор, с американска- дсят ма този пазар. Обаче, ако 

Затова между дру- та фирма „Умироял Гудрич". Ка всичко това се наблюдава от друг 
усвоихме осем нови произве кви са опитите ма пиротскитс ту- ъгъл и даде -отговор на въпроса 

ления- Станахме една от водещи марци? Защо е .продължен дого- — нима и покрай толкова големи 
те европейски фирми в произвол порът за още пет години? 
ството на зсолит- Възползувахме

сочи

произведение, 
гото

„Ти-произподителн и продавачи 
гър' 'продава гуми в САЩ?

— Точно е, че е продължен успехът е очевиден.се от ума на нашите изследоватс- /ли и сътрудничихме с Ииститу- договорът с пашия дългогодишен
та за обща и физикална, химия Делови партньор с американската Както узнаваме, общоЛо пред-

Безград Керамичните влакна, фирма „Унироял Гудрич". Дого- приятие „Тигър-Америкас" разши пазар ппротскпте гумарци
които произвеждаме са бум ма ворът с почти със същото съдъ- ри своята дейност 1987 година,не
световни пазар Цената на каоли ржаиие като предишни,, при из- само с реализация, мо и внос на
па на берзата иа металите се по- вестни подобрения, с което се съ- необходимия рспроматериал. 
качи по нашето положение не е гласиха двете страни. Инак бих че 1988 година тази обща фирма
В резултат само на т'ова. Непрекъ- искал да изтъкна, че свосвремеп- от Джексоифил па Флорида
снахо повишавахме производство но решението за свързване с чу увеличила оборота за повече 
то което тази година е 120 000 ждестранен партньор чрез лице- 60 иа сто. Тази година в плйиове-

' тона а „пез следващата година из и общи влагаиия бе визиоиер- те е внесено да се извърши тър-
тп-апираме 200 000 щпа. Отойнос- ско. Това наше пизиоиерство пот- говски обмен па егойпост от 22 Р0®0?1 П° ре™СТРаЦия
. , _ ^20 пърждава,- и сегашните темдеи- милиона долара, което е една че- фирмата бъдат завършени навре-

Та ,,а Договорената работа „ света, конто сочат, че само твърт от съвкупната „Тигрова" ра мс общият бизнес бч могъл да
милиона долара. Това е една пс стояТелио, малко и средно произ- змяна с чужбина. Съществува и стартува към средата на година-

подетво н гумарския отрасъл по неограниченото доверие. Не изо
стават ц признания. Последното

Със завоюването иа световния 
продъср

ажават и тази година. С партньо
ра от Англия, с който сътрудни
чи повече

Ве-
от двадесет години, ще 

е се формира общо смесено пред- 
от приятие „Тмгър-Нвропа” със се

далище в Лондон. Доколкото вси
на

/вялата републи- 
Лука Вранеш, техни ВСче не 

лески директор в „Бирач”.

та от 
ка —

износа на та.може да съществува 
гордо изтъква председателят ла пристигна тези дтш.

казва
(На 4-та стр.)



4 Комунист
постоянни опозицияпа да стане

делегатските скупщини и тсх* 
която оруини-НОВИТБ СЪЮЗИ И ДВИЖЕНИЯ

ОПОЗИЦИЯ НА СЦЕНАТА пнте правителства,
компетентно ще прове-зирано и 

ря на
та политики и има ли причини да 
се извърши смепднане //а неспо
собните правителства па едно или 
друго равнище ,дори и да се раз
формира/ цсу/и скупщини. Но то* 

опозицията трябва да се

как се осъществява приета-

то разполага ,т°. Дори съществу* 
разпоред-иолитй- всичко, което ие. е предвидено и 

иреднз- пея. В същност с такова преди не
голяма* бъркотия. Размишле- нане е нанесена преда па всички 

противоречиви „официални" организации, попс- 
до крайни предели, от въодушеве жс Конституцията ги е освободи* 
ни оценки за ново проникване ла ог грижата за собствената им 

загриженн полтическа роля, за мобилизира
не па членовете и печелене па ап-

Формпрането на нови 
чески съюзи и движения 
вика

иа специална законна 
ба, според която работниците в 
организациите па сдружения труд 

събранията си могат да опре
делят колко ще се отделя от Д° 

за всички възможни раз
на държавата п обществс- 

право

по-нмята за тях са гавапа алтернативнасобственаяви със
програма и да предложи нови ка 

Размисляйки във 
секциите па Социали-

хода ммна демокрацията до 
коментари за по-нататъшно

дрови решения-поскп
пито дейности. Топа тяхно

никога пи никъ-
изо- връзка със 

стическия съюз. Е, Кардел имен- 
0 тях с пилял зародиша на та- 

капа конструктивна опозиция, а 
които се ангажират в тя*

криза, торитет в обществото.
Това е валидно пай-печо

стряне на югославската 
Все пак новите форми па полити
ческо действува не са тук и тряб- ^ авангардната рол’я па Съюза

комунистите. Ясно е, че никаква 
па конституция по може да го

не е приложено 
де, понеже с 
мимическата и

за
от областта па ико- 

политичееката фал
нопа

ва да се разчита на тях.
Основателскнте документи

новите съюзи п движения не каз- прави авангард, такъв моки 
ват много: в тях са записани об- го направят само делата му. Кон-

хората,
хната дейност е смятал за потен-

Но то беше достатъчнотас тика.
привлекателно с години да отвли
ча вниманието па трудещите се 
и техните делегати от истинските 
проблеми па икономиката и об
ществото п да ги насочва 
празни приказки и ялови заклю
чения-

Обстановката ще

па
да един видциилии кандидати за

„правителства ог сянката".маши
Не е случайно, че без такава ро- 
ля па Социалистическия съюз у 

на съюзно, релубликанско-ло-

па-щп становища по въпроси за пра- стптушюнната му позиция го 
вата и свободите па гражданите, бута и борба за монопол 
демокрацията н необходимите об и го отлъчи Ор реалния 
ществени реформи. В същност отвзимайкн му 
— всичко това отдавна е записа- маркснчсска характеристика

Съюза на сила, която „вижда по-далече н 
Социалистическия по-дълбоко" и която с призвана 

„официални" да освобождава новите пнициатп- 
тогава е ви и творчеството.

Не без причина изхождаме от 
Очевидно е, че сега се създа- факта, че нашата обществена сис 

■ва своеобразна опозиция, която тема, какро и всяка друга, може 
на „официалните” организации от да функционира само с помощта 
рича способност за осъществява- на съзнателната дейноср на сили- 

- не на целите, които бяха прокла- те, които има-р превъзходство в 
мирани от тях каро вечно валид- обществото. Тъй като у нас 
ни и които спечелиха подкрепа кава сила са трудещите се и гра- 
от най-широката общественост, жданите като самоуправители, е 
Впрочем и „официалните" органи създадена делегатска система, ко- 
зации отправят същите критики ято трябва да създаде възмож
на собствен адрес. Затова новите носр за влияние на непосредстве- 
носители на тази критика трябва ната им воля Ор основните само- 
да^ се приемат като нормално не- управителни организации и общ- 
що. Даже трябва да ги наблюда- ности до всички останали равни- 
ваме като агресивни щуки, които ща, все до федерацията. А съзна- 
се вмъкват в рибарника, за да тел ната дейност на самоуправите- 
поразмърдат мързеливите шара- гтите би се обезпечавала с дейност

та на Съюза на комунистите и ос- 
Да бъдем искрени — Съюзът таналите обществено-политически

п пласт
КЪМживот, 

първоначалната нас
крайнинско и общинско равнище 
с десетилетия се сменяваха скуп
щини и правителства без истин
ски политически профил, опит и 
знания, които нищо не обещава
ха и за нищо не бяха отговорни.

на
се промени 

когато самоуправлението се изпра 
ви пред реалните проблеми на 
зарпата стопанска дейност съгла
сно принципите на оповестената 
стопанска реформа. Тогава те ще 
пмат възможност да управляват 
с предприятията си въз основа 
на нормалните икономически кри 
терии и да подвеждат под отгово
рност делегатите си за меосъще- 
ствявапе ма развойните и други 
програми, въз основа на които са 
ги избирали. По същ”я начин и 
делегатските скупщини ще утвър 
ждават отговорността на изпълни 
телните органи за оперативната 
реализация на тези програми.

Тогава и Социалистическият

но в документите на 
комунистите, пасъюз и останалите 
организации. Н какво 
новото тук?

На реалните икономически ос
нови на саом управлението ще из- 
растне и реална политическа над
стройка. На нея няма да пречат 
новите съюзи и движения- Напрота-
тив. тя ще се учреди така, че 
всички да имат възможност да 
се изказват свободно и конструк
тивно и да прехтагат собствени 
идеи, инициативи и програми. То
гава бързо ще се покаже, че за 
хората ще бъдат примамливи и 
приемливи само онези облици на 
политическо сдружаване, които 
истински действуват в полза на 
социалистическото

съюз ще се намери иа здрава по
чва, за да бъде истинска всена
родна органнзацпя и рамка за 
действуваме иа всички 
тически и прогресивни сдружения 
и движения- В същност той тряб

самоуправле- 
демокра- ние, демокрацията и прогреса.ни.

Милан Баецна комунистите с „придружава- организации, 
щите" го организации дълги го- Оформената по този начин си

стема не се потвърди през изтек- 
самоуправле- 

нието изпадна в криза не затова,

дини действува така, като че ли 
създава опозиция сам на себе си. лите 15 години. Но 
А може би е действувал така име- Гума от двадесетина милионанно затова, че не е имал опози
ция- Разбира се, както и във вся
ка правна държава,

че някогашните народни предста 
вители бяха заместени с делега 

организира- тИ> а класическите партии със Со (От 3-та стр.) къв вид работа не са големи в от
ношението половин на половин.отпраната критика може да се 

вя от позициите на основните ко- те организации, които действуват 
нституционни принципи на даден в негови рамки. Кризата настана 
обществен строй.

циалистическия съюз и осганали-
„Тигър” и неговиЯт партньор 

считат, че с добра обработка иа 
пазара във Великобритания мо
же да се увеличи Износа от 4 
милиона долара, колкото е възли 
зал през миналата година, 
милиона долара през 1992 година.' 
„Тигър-Европа" би 
и с внос иа възроизводствени 
териали за нуждите на производ
ствените мощности в Пирот.

Така звучи разказът за „Тигро
вото" завоюване на пазара, като 
шега може тези дни да се чуе 
града на Нишава. По-добре пър
вият човек на Съюзния изпълни
телен съвет да е дошъл в Пирот 
на разговори, отколкото от техния 
земляк, журналиста Зоран Петро- 
вич — Пирочанац получи касетка, 
на която е обяснен успеха на Из
раел в потушаване на инфлация
та. И формулата на дълогодишния

затуй, че самоуправлението беше 
Обаче от аспект на същата отлъчено от нормалните законо- 

конституционна логика не изгле- мсрмости на стоковото производ- 
жда приемливо това, че Съюзът ство, за да бъде насочено към 
на комунистите и останалите илюзионните конструкции на до- 
„официални” организации се про- говорно-доходната икономика. Ста 
възглася ват за единствени носи- ва дума за известната фраза, ко
тели на политическия живот. Ко ято доскоро беше алфа и омега

в

на 7

се занимавал
ма-

нституцията е длъжна да прокла-, на всички наши политически до- 
мира свободно политическо сдру- кументи. и изказвания 
жаване, но не е длъжна да „пред- какво право на 
писва"

за ня- 
трудещите се и

политически сдружения- гражданите в основните им само- 
Свободно трябва да бъде всичко, управителни клетки непосредстве- 
което не е зарбанено с Конститу- но да решават за всичко, което 
цията, а не да бъде забранено, се създава в обществото и с кое-

Доколкото се касае да ръко
водещия екип, с предприятието 
ще управлява успех на пиротските гумарци 

световния „пазар" не е за прене
брегване.

на
делови отбор от 

трима членове, а двата партньори 
ще влагат средства, които за Б. Митичта-

Урежда единна редакционнаКомунист колегия: гла-вен и отговорен редактор на всички издания на 
„Комунист” В лаико Кривокапич, заместник

отговорен редактор Борислав Вучетич 
главни и отговорни редактори на републикан- 

С указ на Президента на Републиката от 22 ските и покраининските издания: Момир Бръ- 
декември 1964 година „Комунист’’ е удостоен с ки^- Зия Диздаревич, Славко Герич, Реджеп 
Орден народно освобождение, а с указ от 30 Хайрулаху, Новак Йоваиович, Милан Ливада 
декември 1974 година с Орден братство и един- Мирко Михалевич и Манчо Митевски.

Адрес на редакцията: Белград, 21... . .. 
--Маркс и Енгелс" N0 11, телефони: централа 
335-061 и Нови Белград, Булевард „Ленин” №6. 
телефон 627-793.

Площад
главен и

Издава НИРО ,,Комунист’’.
Печата се всеки четвъртък на сърбохърват

ски, относно хърватскосрърски (кирилица и ла
тиница), словенски. македонски, и албански

Директор на НИРО „Комунист”; Витомир иието^Д^мунист^з^сТ^я- Миломир^Пет- еЗИЦИ- а в съкратени издания на български. 
ЙДизд™ия™*а ^'кому^ис^^Влайк^Ь^ивокапич. иович! 3аМеС™ик ^сдеедател Слободан йона- ^вски РУСински И



?гу<2ел&
ЧЕСТИТЕ
ПОСЕВИТЕ ДЪЖДОВДЛЕЖИ И

И НИСКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ ЗАСТРАШАВАТ ПОДОБРЯВА СЕ ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА СЕЛАТА 
В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Дъждът застрашава Ще има вода за всичкижътвата
Посевите в някои край-

ща на Социалистическа - * ЯХа В
република Сърбия 
ха от наводнения. 3 ;

краища (Кралево, Кра 
гуевац, Крушевац,

КЪМ ВОДОПРОВОДА ВЪВ ВЕЛИКО БОНИНЦИ 
ЩЕ СЕ ПРИКЛЮЧАТ И СЕЛАТА МАЛО БОНИНЦИ, 
МОДРА СТЕНА, ГРЪНЧАР и др.

централната част 
на Социалистическа 
блика Сърбия —
60 литра на квадратен 
тър ,а във Войводина — 
около 5—10

още за известно време не 
се предвижда стабилизи-' 
ранр на времето.

Продължителните вале 
жи силно навлйжиха поч
вата и вече в някои кра
ища се плашат дали в 

' толкова влажни ниви ще 
могат да влезнат комбай
ните.

репу- 
от 50—

страда
ня- мекои Ако изграждането Голям интерес да се прИ'на

регионалния водопровод ключат към регионалния 
Любераджа — Ниш бе- водопровод проявяват се 
ше оценен като „подвиг лата Мало Бонинци, Тръ
на столетието" нещо—по- нчар, Мезграя, Модра сте 
добио е и изграждането на -и др. Зарад това ще е 
на водопровода от -Любе- необходимо да се постро- 
раджа за Велико Бонин- • Ят и помощни резервоа- 
ци. С десетилетия селата ри. Целокупната инвести-.

'В пазвите На Сува план-и- ция ще струва към 4 ми
на мъка мъчат с водосна лиарда динара — слоде- 
бдявалето.
ето, и този проблем се ра

_ пък и
в Димитровградска и Ба- 
бушнишка общини) 
наха силни и

литра на ква 
казваДратен метър ;—

Добривое Живкович,
метеоролог в Хидрометео 
рологическия завод в Сър 

коритата бия.

пад- агропродължи
телни дъждове. Някои ре
ки „напуснаха" 
си и нанесоха гол елхи

селскостопанските ЦЕНИТЕ НА ПШЕНИЦА
ТА — в ЗАДЕН ПЛАН

И ЦАРЕВИЦАТА „ИСКА" 
СЛЪНЦЕ ...

ти на 
култури.

За някои зърнени .кул- 
дъж-

дове станаха вредни. Име 
нно пшеницата, която 
че е в начална фаза 
узряване
Дори и царевицата

И царевицата вече се 
нуждае от слънчево и по- 
топло време. Поради не
доимък на топлина, как го 
и поради недостатъчно 
прилагане на агрохимичес 
ки мерки при сеитбата — 
царевицата има бледо- 
жълт цвят.

Напоследък ля Паичич.тури — изобилните Сметките
панские

на селскосто-
Откъде средства?производители 

ве_ във връзка с откупвател- 
на ните и защитните цени в 

е застрашена, момента са изтласкани в 
и за- заден план. Владее загри- 
оби- женост, дали поради пре

много вла-. комерната влага зърното

зрешава.
Благодарение преди вси възниква, защото сумата 

чко на голямото разбира- не е малка. Най-голяма 
телствб на ООСТ „Бал- част От нея ще поеме са 
кан" и МИН в Ниш, ве- моуправителната общност

Този въпрОс неминуемо

харното цвекло „не 
чат" толкова
га. не ще започне да 

Пшеницата 
се нуждае от 
време, за да може зърно
то да затвърдее, а почва-

гние. 
в момента 

слънчево

— Този „блед" цвят, 
или както ре казва „алби- 
низъм" на листата на ца
ревицата се явява след 
продължителни валежи — 

* казва Велко Живкович, 
специалист-агроном от Йи 
ститута за царевица в Зе 
мун. Това не е много опа
сно — споделя Живкович 
— защото след няколко 
слънчеви дни, царевицата 
бързо ще се съвземе. То
зи специалист също напо- 

. мня, че е необходимо вед
нага щом спрат дъждове-

Застудяването, което 
тези дни настъпи в някои 
краища у нас е 
за зърнените култури. Те
мпературата спадна дори 
и за 15 градуса, почвата е 
презаситена с влага.

Най-много дъждове пре

вредно

та да се поизсуши.
Прогнозите за времето 

обаче не идат на ръка на 
тези желания. Именно,

ЕДНА ГОДИНА СЛЕД КАТАСТРОФАЛНОТО НАВО 
ДНЕНИЕ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Бавно се саннрат 

последиците
за водно стопанство в Со 

нието в тази част на Ба- циалистическа република 
бушнишка община се пре Сърбия, която ще участв 
връща в действителност.

За това как е раздвиже 
на тази акция, колко ще 
струва и кога водопрово
дът ще бъде готов, бесед
вахме неотдавна с Мио-

ковната мечта на населе
те царевицата да се под
храни с азотни торове.

— В най-лошо ува с 33,7<У-о от стойност-състоя-
та на обекта. Втори инве 
ститор е ООСТ „Балкан", 
който поема 18,6*у0 от су
мата необходима за изгра

ние са някои зеленчукови 
вечеТези дни, на 26 юни, в пострадалите местни об 

щности — казва Милади- 
нович.

култури, при които 
се явяват разни заболява- 
ния

се навръшва една година 
от катастрофалното наво
днение, което покрай Вла 
сотинашка, Пиротска, се
риозно засегна и Бабуш- 
нишка община. Разруше
ни са 21 мост, унищоже
ни бяха селскостопански
те култури на 200 хекта
ра, а монзина жители на 
Радининце, Грънчар, Стол, 
Модра стена и др. 
останаха без подслон. Об- 

надминават

изтъкна д-р Иво 
От наводненията са по- Джинович от Института 

за зеленчукопроизводство 
в Смедеревска паланка. 

Нещо поради обектив- ^ Ндй-много са застрашени 
ни ,а нещо и поради субс чушките, доматите, дюли

те и краставиците. Чу ви

ждане на водопровода, 
драг Паичич, директор на -ще бъде включен и Фон- 
ООСТ „БаЛкан" във Вели 
ко Бонинци.

а
страдали и 212 км пъти
ща. дът за насърчение разви* 

тието на изостаналите кр
аища в СР Сърбия, реги 
оналната самоуправителна 
общност за водно стопан 
ство, регионалната 

за Управителна общност
здравна защита в Ниш и 

• др.

— За построяването па 
водопровод на дължина 
от 13 километра и диаме 
тър От 200 мм ангажира-

ктивии причини, от разру 
шепите 21 мост — 7 са 
започнати, а завършени 
са 6, а седммят трябва да 
сс завършр до кпая па 
юни тази година. Новопо
строените мостове, 
вече се чупа в много ме
стни общности, нс са год
ни за лйижение, понеже 
са тесни, така че по тях

ките са възпрепятствува-
пи в развитието си, а пък 

казва
само-

дюлитс загниват 
Джинович.

захме специализираната 
такива работи организа
ция „Бииачка Морава",
ООСТ Ниш. Освен водо- Населението в този ра- 
провода ще бъде постро- 110,1 в Бабушнишка общи 
см и резервоар от 250
куб. метра. —- изтъква По от Целокупната сума.

села
Ако времето по-скоро 

както се оправи и щетите от 
I; родъ л ж I «тел и итс вал с ж и 
ще са по-незначителни.

що, щетите 
сума от 116 милиарда ди
нара.

Както тези дни изтъкна
председателят иа Общин
ската скупщина в Бабуш- 
ница Славолюб Милад и- 
нович, солидарната 
мощ която получи тази 
община е недостатъчна.

Също ще понесе 5,6°/0па

(М. П.) пчпч. М. Янковичне могат да минават сел
скостопански машини и 

Т-Тай- ЛУКАВИЦЛ
возила.др. тежки 

малко е направено в сами 
на пътните съоб- 
Някои местни об-

по-

ЛУКАВИЦД ВЕЧЕ НЕ ЖАДУВАрайето 
щения- 
7ппости, като иапр. Цър- 
вена ябука — една годи-

— Досега получихме 1А 
милиард динара, а 334 тру 
лови организации и 94 ли- 
Ча също оказаха помощ. 
Получихме: 280 
мент, 180

Тази новина ни съобщи преди ня
колко дни председателят на Скупщи
ната па

чин се задоволят потребите 
кавчани.

н на лу-
стамалата ката-на след 

строфа — още е без път. 
Не „паботи” на тези рела- 
ция и мииибпса. Електри
ческата и ТТТТ-мрежата 
са саиираии.

Може бн това засега е временно
вица. Именно постигнато с споразуме- решение. Дългосрочно • сигурно ще 
ние с „Комунални”
Лукавица да се прнкл10чи

местната общност в село Лука-
топа пи

тона брашно, 21 
пшеница, строителен 

Всичко това, 
надзор на съответни 

комисии, е разпределено •

по-
в Димитровград и гърси мсс1"«та общност в Лукавнца, 

кодто и досега успешно с организирала 
редица комунално-битови акции.

ТОН
към рогно- 
такъв на-

материал. 
ври пални,, водопровод, като по

М. А.м. я.
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I

диввада ЕДНЗ ОБЩНОСТ - ПВЗ ЗВШННЗЗА КАКВО ,Ш 
ПИШЕШЕ ,

&Р№гетВ%
ис заслужава с*ю- 

поглед. Но тря- 
и в

Може би случката 
Осно внимание на пр'ь» 
бна да се знае, не

Преди няколко депа дете па един 
цимнтро|и'радчашш си счупило 
Тъй като повредата па ръката 1 
ста тежка, детето е препратено за 
рот. Случило се обаче дежурната 
да бъдат при някой болен от бъбреци 
(па диалпза). Нямайки друг набор, де
журната лекарка 
принуждава да превуме бащата н де'»е- 
го с'|>е собствената еп кола до Пирот. 
Имайки лош опит със счупена ръка па

един

ръка. 
била до* 

Ни
кола

здравното дело 
„ Пирот получава 
Самоуправителна об 

(слея кат се

сг_:~ Димитровград, и 
издръжкапа бъл- 

Югославия и 30-годишнн- 
на в-к

По повод 40-годишнината па печата от една
здравеопазванегарската народност в 

ната
1111 гост но
обединиха пиротската 
ската «Ой,мост). Посоченият случаи но 
С „пън, а мероятио няма да от,ДС ни 

случай- Сред, ползува- 
па новосъздадената об- 

си са почув- 
двойиня аршин, все по-често 

че това е своеобраз-

и д.имитров! радиа вестник „Братство”, редакцията 
„Братство” в рубриката КАКВО ПИШЕШЕ БРА1- 
СТВО ще ви предава материали за отделни съби
тия и случки, помествани в първите броеве

Любнца Метрова се
па последен такт,и 

щитс услугитевестника.
па кожата|| I пост, коитомеСИГНАЛИ

ВМЕСТО НАГРАДА — ИЗЛИШНИ РАЗНОСКИ
Любен Гаков от село Каменица по време па 

аграрната реформа след освобождението е полу
чил 2,5 декара обработваема земя. Години наред 

обработвал. През 1959 година, когато земе-

Дъщеря си от само преди 
сец, бащата настоява да закара детето 
цп а Г1 ши. Получава разрешение, по не

Ппш. Пи-

ствувалп
се чуват слухове,

„отмъщение" за
«обществено-политическата

Димитровград димитровград-

I гед.а де / юто съгла- 
Общ-поп кола, е която да отиде до 

какви обяснения и мобли пе помага*. 
Тогава лекарката Петрова по телефон 
търси кола от Димитровград, които 
че са се завърнали от болния п р- ИД

сме от

ската болница ;га се присъедини към
('болницата) в

я е
делската кооперация в Каменица направила опи 
тна комплексна парцела, той подарил тази 
на кооперацията, тъп както вече не я обрабо1- 
вал и не живеял в селото. На общината във Ви- 
сочка Ръжана поднел договора с кооперацията с 
искане тя да даде нужната заверка п да внесе 
нужната коректура в кадастъра, та Да бъде ос
вободен от данък. Десетина пъти топ ходил в 
«общината. Там му обещавали от дпес до утре и 
ето вече половин година е изминало от тези дни, 
а работата още не е завършена — кооперацията 
обработва земята, а той плаща данъка.

Какво е чакала Общината във Внсочка Ръжа
на? Това ли е наградата за този човек, който до
броволно е подарил земята си на

ие-
,Медицинския 
Пирот. Може бп в тези 
истина, по 
не речем морал, е в 
пага лекарска

цент ърземя слухове имаи прекарват бащата п детето до 
чака със

ват
Ниш. .За гова време детето дали този двоен аршич, да 

съгласие с и.звсст-болкн как-счупеиа ръка и пзтт.рнва 
вщо само счупена рт.ка може да про стина?

А. Т.
цпзвпка.

НО ПОВОД ДЕНЯ НА ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТА

ма Общи1мск^и щаб
кооперацията?

Награди па най-добрите

%'чг Ш 1ПИСМО НА ЕДИН СПОРТИСТ По повод Деня на граж 
данската защита на 19 
юин в Димитровград се 
проведе тържествено съб
рание на Общинския щаб 
за гражданска защита. В

'шНие спортистите от Осмокласното училище п 
Икономическото училище в Босилеград всекпдие 
вно се състезаваме. Най-много нп привлича фут
болът- Преди започване на часовете ние си орга
низираме приятелски срещи, 
са интересни. Понякога идва до препирни 

• ду .младите играчи, но това играта не спира. На
шите отбори са съставени от по шест играча, за- 
щото играем в учнлшцния двор. Бих желал да 
изтъкна най-добрите играчи от двата отбора. От 
Осмокласното училище: Манолов, Котев, Стоил- 
ков, Стойчев, Йосифов, Савич, а от Икономичес
кото училите: Илиев, Станчев, Такев, Николов 
и други.

-

! ■

-4

' А. ./•
Мачовете винаги присъствие па бройни го

сти представители на 
ЮНА, обществено-полити 
ческите организации и Об 
щинската скупщина, за 
значението на празника 

Милия

щмеж-

- Ч
*' - чу V?**4

л цШкратко напомни 
Мердович, началник на 
Щаба за гражданска за
щита, който между дру
гото изтъкна, че граждан
ската защита е станала 
съставна част па нашето 
общество, незаменим фак 
тор в случай на природ
ни бедствия, катастрофи 
или наводнения, както и 
в случай на война.

тезанис по гражданска за
щита награди получиха

в общинското съревнова
ние са дадени подходящи 
награди. Това са в обла
стта на първа медицин
ска помощ екипът на 
„Инекс-Сточар”, в противо 
пожарна защита специа
лизирана общинска еди
ница п в областа на РХБ 
защита единицата за об
що предназначение в ТО 
„Димитровград”.

За спечелено първо мя- 
„сто на регионалното със-

Раде Стойков екипът за първа медшш- 
от „Инекс-нска помощ 

Сточар” и противопожар
ният екип на конфекция 
„Свобода”. Тези две еки-

БЕЛЕЖКА
КАК СЕ СЪБИРА ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС

Обичайно е касиерите на организациите ма Со 
съюз да се активизират в събн-

пн са представлявали в 
съответните области Ниш 
кн регион на републикан
ско равнище и са се кла
сирали. сравнително висо- 

на четвърто място.
А. Т..

циалистическия 
райето на членския внос в навечерието на годи 

отчетно-изборно събрание. Значи, простошното
казано, те тогава организират кампания за съби
ране на членския внос и, разбира се, че е 
гвено да дойдат и в този момент нямат възмож
ност Да заплатят членския внос за цяла година 
— например едно семейство за пет шест члена. 
Касиерите би трябвало да организират събиране-

За постигнати резулта
ти в областта па граждап 
ската защита със златни
значки са наградени Сла- '-------------------------------------------
ва Тодоров, председател в ТО „ДИМИТРОВГРАД” 
на Съвета за народната 
отбрана, Милия Мердо
вич, началник ма Щаба 
за гражданска защита и 
Драгомир Васов от „Сто
чар”. Присъдени са и 
шест дипломи и десет по
хвали. И ма победителите

естес- ко

СКАЗКА ЗА ХИМИЦИТЕто на членския внос редовно през течение па го
За това Дружеството на хими

ците в ТО „Димитровгр
ад, което работи в съста
ва на дружеството на хи
миците ма СР Сърбия, 
дълги години работи твъ

рде. успешно. Известни 
професори, предимно от 
БелграДския университет, 
досега бяха чести гости 
в димитровградската гума 
ра. Неотдавна и изтъкна4 

работник 
МЛА-

дината,ч а не да чакат последния ден. 
трябва да си вземат бележка ръководствата

Социалистическия
на

напървичните организации 
съюз.

„Братство”, 16 януари 
1960 година

тият научен 
професор доктор^
ДЕН БРАВАР от Техноло 
гическия факултет в Заг
реб изнесе интересна ска 
зка на тема „Развитие 
на промишлеността за по 
лимери в света”. Профе
сор Бравар използва поес 
щението си в Димитров
град да обиколи произво

ИЗ ФОТОДОКУМЕНТАЦИЯТА

Жените се връщат от пазара
ТАКА Е БИЛО ПРЕДИ 25 ГОДИНИ: жени от село Пло
ча (Босилеградско) се връщат от пазара в Сурдулица. 
Изминали са дълъг и тежък път през баири, и долове, 
уморпи са, но са доволни: децата им няма да гладу
ват.

издствеипте помещешгя 
димитровградската гума-

А. Т.Снимка: Стоян ЕВТИМОВ ра.
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из дейността на СКУПЩИНАТА
НА ТИТОВИЯ ФОНД В НИШКИ РЕГИОН СУРДУЛИЦА

НЕОБХОДИМА Е конкурс за 

ПО-ГОЛЯМА МАСОВОСТ М сти™н
40 40 ™ * Титовият фонд за школуване на млади ра

ботници и деца на работници тези дни в Сурдули- 
ца публикува конкурс за присъждане на стипен
дии за идната учебна година, както и листата на 
дефицитарни специалности, за които ще се от
пускат стипендии.

1ези дни в Ниш се про- СВЪРЛИГНАЙ ЛОГТР 
веде заседание на Скуп- НАИ-ДОБЪР
щината на Титовия фонд 
в региона, на 
оцени

ма Титовиястипендианти 
фонд. Това е Х\? випуск, 
които ведно с предишни-0т общо 

души в Нишки 
му дивидуално 

през изтеклата година. От Титовия фонд 
четено беше, че в 1988 ^ д

заети 179 226 
регион, инкодто се 

активността те поколения допълват 
бройката от 131 стипенди
ант.

членуват в 
79 149 ду- На листата се намират 

26 специалности, за които 
ще се отпускат стипендии.
В трета учебна степен то 
ва са: леяр, калъпар, ру- 
долеяр, калионист, фре- 
зист, приборостроител, 
шлосер, металостругар и 
кожотехник, а в четвър
та степен: техник-леяр, ме 
талургичен техник, тех
ник-животновъд, средно 
кожарско училище и при
ооростроител. За висшите на страна, са там че мла- 
училища стипендиите ще дите се определят да сле 
се присъ>кдат само на ли- дват на юридическия 
ца, които се определят за икономическия факултет, 
висша техноложко-кожар макар че за тези специал 
ска специалност и за вие- пости трудно се намйра 
ше текстилно, а май-гол- работа, а от друга, при 
ям ороя стипендии ще бъ- _твърде ясни критерии за 
дат отпуснати за студенти ползване на стипендии, 
на факултетите. Средст- Трябва да се отбележи, 
ва от Титовия фонд ще че ПрН условията на голя- 
се присъждат на ония сту 
дентн, които се определ-

лог по неорганична хим
ия, преподаватели по ма
тематика и физика и ди
пломиран ииЖенер по дъ
рвообработване.

Както узнаваме в Тито 
вия фонд на общината, в 
последно време, е интере 
сно и т°ва> че има доста
тъчно средства, но спада 
интересованието за полз
ването на такива стипе- 

Причините, от ед-

ши, или 43,8о/0.
Индивидуалните 

ве редовно

В политиката на стипен 
диране и занапред е при
съща практиката на непо 
срсдствено заявяване на 
кандидатите, вместо това 
да правят младежките ор
ганизации, училищата или 
факултетите, или местни-, 
те общности. С прилага
нето на критериите, по-къ 
сно, се избират най-доб
рите кандидати.

година е направено доста 
в омасовяването 
също е изготвено 
управително 
ние за начина на 
яване и финансиране 
фонда. Според него обще- 
ствено-правнн субекти 
региона като

члецо-му, като 
и само- изпълняват 

свеите задължения. От обспор«азуме- 
зачлен-

щините, процентуално 
най-добри резултати беле- 

на жи> Свърлижка община. 
В нея всичките 37 трудо- 

в ви организации са члено
ве на Титовия фонд.колективни 

членове на фонда, внасят 
0,02Ус от бруто осъщест
вения Доход по периодич
ните равносметки и по за-

От индивидуалните чле
нове процентуално най-до 
бри резултати бележи Ди 
митровградска община.

В нея 90о/0 от 
са членове на фонда. Сле
дват Куршумлия с 81 о/о, 
Бабушница *със 72,2<>/о и
т.н.

ндии.

Дейността на органите 
и службите на Титовия 
фонд предимно се свеж
да на контактиране със

ключителния баланс. Тру
дещите се от 
ТРУД, членове на Титовия 
фонд внасят 0,01о/о 0т осъ 
ществения 
всеки месец и т.н.

В ония общини в Ниш
ки регион, където спора
зумението е прилагано са

исдружения заетите

стипендиантите, а чувству 
ва се необходимост От ус
тановяване на

личен доход

по-тясна 
връзка между стипендиан 
тите и Органите на Тито- 
впя фонд по общините. 
През изтеклата година Ску 
пщината на Титовия фонд 
е провела две сесии. Съ
трудничеството с Титовия 
фонд в СР Сърбия също 
е било па завидно равии-

ВъВ ВСИЧКИ общИМП II
занапред остава като за
дача да се действува към 
по-нататъшното омасовя- 

Самоуправител- ване на Титовия фонд. 
ното споразумение са при
ели 617 субекти, от кои- КАК СЕ НАБИРАТ СТИ- 
то своите задължения ре- ПЕНДИАНТИ 
довно регулират 449 обще 
ствени субекти, а 168 пра
вят това нередовно.

постигнати и по-добри ре
зултати. ма незаетост на школува- 

нй кадри, за .стипендии от 
ят за следните специално Титовия фонд 
сти: машинен, електро и

няма дос
татъчно заинтересовани 
за специалности, От които 
се нуждаят организации-

инженери по електроника 
сетне инженер по металу-

В 1988 година в Нишки ще. 
регион с имало 60 нови

ргия, инженер — 
новъд, ветеринар, техно-

живот- те на сдружения ТРУД в 
Сурдулншка община, 
първо място в областта 
на машиностроенето и ел- 
ектроакустиката. 
така е неразбираемо, че до 
сега нямаше кандидати с 
трета степен на специал
ност, относно за така на
речените работнически сп 
ециалностп.

М. А. на

ОТ ОФИЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ НА СМТА „ВЛАСИНА —89" В БОСИЛЕГРАД
Също

ДАВАМЕ МНОГО - ПОЛУЧАВАМЕ ПОВЕЧЕ
На 18 този месец в Бо

силеград и официално бе 
открита Съюзната тру
дова акция „Власима— 
89”. По този повод в 
бригадирския стаи бе ус 
троено тържество, па ко 
сто освен бригадирите, 
присъствуваха и младежи 
и граждани от 
рад и село

Инак, през настоящо
то бригадирско лято па Инак, в предстоящата 
СМГА „Власпиа ще учас учебна година стппендии- 
твуват 15 бригади от раз те за ученици ще възли

зат на 418 000, за стУдснти 
812 000 
ботшщи, максималната су 
ма ще бъде 2 943 000 ди
нара.

В Титовия фонд в Сур
дулншка община са зачле 
неми 78 на сто Оу работ
ниците в общсствснпя се 
ктор, или към 5000 работ
ници. Проблем ще пред
ставлява това как да се от

лични краища па страна
та, и ще залесят над 
360 ха голини.

и за млади ра-

В първата смяна, в 
която
ЖК11 бригади

Босилег- участвуват младс 
от Маке-Райчиловци,

донски брод, Прилеп, Са 
раево, Белград и Смеде- 
ревска паланка, според 
плана, трябва да изпълн
ят норма ,от 5,5ха, на ден 
или да залесят над 120 ха. 
голини. В щаба подчерта- 

иеблаго-

както и представители от 
региона и републиката.

Тържеството, след 
'то бригадирите продефили 

от кри комендантът 
ГОРАН ЛЮ

ка-

С младежки тРУМ обогатяваме странатараха,
на Акцията 
&ИЧ, а за значението иа
доброволния
труд говори, председател
ят па Републиканската
конференция на ССМ иа 
СР Сърбия ДУШКО ТО
ДОРОВИ Ч

Между другото той под 
черта, че доброволните
М;гадсжки 
п.ии, каквато

пуснат стипендии за ония 
деца на работници, които 
са се определили за търсе 
иите специалности, а ро
дителите им не са запле
нени в

„Вла повечето народи ита трудова акция 
сина" са неразривно свър

маро
дпостм, е младежки труд ' ват, че въпреки 
п дружба, ще дадсм при

младежки
ма-зани с младостта, па 

шата братска страна.
младите

приятно време, ще поло- 
оползот- жат усилия плана по за-нос в тяхното 

ворявале, а ведно с товаотЧрез тях леояване да реализират. 
За това и имат

Тптовня фонд, тъй 
като не изпълнява? основ 
иото условие за получава 
пс на стнпендпя . Такива 
случаи има в „Продукт”, 
„Балкан", „Кощапа" н 
„Снмпо".

м принос в укрепването 
па братството и единство Още 
то. Впрочем и през

напред 
мпо-

всички краища 
а страната, дават

обществото получа
ва повече. И тук по голи- 

Босилеградска об

основа.
началоог самото 

бригадиритеизте
клите единадесет брига
дирски лета, СМТА „Вла 
сина" е потвърдила топа.

го, твърде 
риозно са схванали спои
те задължения.

се

лите иа 
Съюзна щииа,

ак-трудови 
е и

Живеяткъдето М. я. С. Мпкич
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тш&п&шпп ?
, БОСИЛЕГРАД ЧЕСТВУВА ПА-

УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ димигров-вОСНОВНОТО 
ТРОННИЯ си нразиик

ИЗЛОЖБА „40 ГОДИНИ ПЕЧАТ НА БЪЛГАРСКА 
ТА НАРОДНОСТ И 30 ГОДИНИ НА ИЗДАТЕЛСТВО 
„БРАТСТВО” Сумирани учебните резултатиВисоки постижения близък приятел на друс а 

най- 
застъпници

активности

изобразителната, 
секции.

Ря ТИТО И С1ДИН от 
преданите 
за дружба между югос- 

б;ллгарския

1965 година закъсно през 
почна да излиза списание

В хола на културния 
в Димитровград миха

тературпата, рсцитоторската, 
митата, спортна и съобщителната

център 
пред Многоброни» гости и 
граждани бе открита до
кументална изложба „40 
години печат на българ- 

30 го-

шах-за литература, изкуство, 
наука и обществени въп
роси „Мост”.

През 60-тр години н 
„Братство” започна да се 
създава и разшит и изда
телска дейност. Зароди» 
шът на тази дейност по
никна още по времето на 
„Глас на българите", кога- 
то на български език бя
ха издадени петнадесет 
брошури.

ланските и
народ.

В продължение на чест 
ученици—чле- 

рецитаторската 
секции из-

са постигнати и 
общинс-

зултати
и училищните,

И регионални състеза 
и които участиуна

М тази година колекти 
па основното учили- пуиането 

нозе наската народност и 
дини на вестник н изда
телство „Братство”. Нзло-

вт,т
ще „Георги Димитров” от 
Босилеград заедно с уче
ниците н родителите

км
и музикална 
пълниха подбрана култу 

програма.

пия,
ха пад 150 ученици от 
IГ|,рв|I до осми клас.

жбата откри прелее дате- 
ОК па ССТН Мн-

чсст
рно-забавна

На Валентина Митова, Са 
Велинов, Тони Никзг- 
Вссна Василева, Вее 

Даниела 
Валентина Стои

вува, патронния С11 пра*'1" 
18 юни — рожде

лят на
лорад Златанов, които ви 
соко оцени представения 
документален материал н

НПК Ми 
подчер

НЮИнак, в
хайлои, след като 
та, че училището с гордо 
ст носи името на велика

докладаШ1И ден на българския н 
световен ловреволюционер 

— Георги Дн ма Лнтаиасова, 
Арсова. 
чкова, 
мен

между другото каза: и марксист
По този повод намитроп.

16 юни в училищния дв- Мая Николова, Ста 
Генев, Татяна Вели* 

Стоич-

на па международното ра 
ботпмчсско движение под 
черта: — С интернациоиа 
листически възгледи Ге 
оргн Димитров, 
но се застъпвал срещу 

Бълга- 
свсчовна

ор в Босилеград се пропс 
де тържество с подбрана 
култу рно-забаш «а 
ма. На тържеството

нова, Валентина 
кова. Мая Николова, 
амем Генов,, Татяна Вели

Стпрогра
енергич-ос-

нова, Валентина Ангелова 
от босилеградското осмо
класно училище, на Гор- 

някол- дана Йорданова от Гор- 
1923 годи на Лисина и Оливера Дон 

на поради участието му чева От Долна Любата, по 
в Септемврийското въста ради отличен успех от 
ннс\-о в отсъствие бил от третн до осми клас, по 
осъден на смърт. На Тре- тържествен начин бяха 
тия конгрес на Комунис- връчени Букови грамо- 
тическия интернационал Ати. а на литературната, 
е избран за член на Из- рецнтаторската, изобра- 

От зителната, шахматната, сп

рсволюиивен доклад за 
О! и п I я път, живота и де
лото ма Георги

участвуването на 
рия в Първата 
война. Арестуван 
ко пъти, а през

Димит
ров, които изнесе дирек
торът на училището 
димир Михайлов,

Вла-
бяха 

тазгодишнитесумирани 
училищни резултати и 
във възпитател но-образо
вателния процес и в об
ластта на извънучилищни 
те дейности. Бе изтъкна
то, че учебният матери
ал, заплануван съгласно 
учебната програма ияло-

От откриването на изложбата

През изтеклите 40 годи
ни от печат излязоха към 
стотина заглавия на кни-| 
ги и публикации на бъл-( 
гарски език, от които по- 
вечето от половината са

— „С основаването на 
в-к „Братство” и със съз
даването на издателство 
„Братство” започна пери
од на по-ускорено разви
тие на информативно-из
дателската дейност на бъл 
гарската народност. В на
чалото на 1962 година из 
лезе от печат и първия 
брой на детския вестник 
„Другарче”, който мина
лата година прерастна в 
списание, три години по-

Пълнителния комитет.
1923 година до 1945 е в 
чужбина н участвува в 
редица революционни ра 
ботнически движения, ме 
жду другите и в Югосла 
вид. След Втората свето
вна война Димитров е

ортната и съобщителна се 
кцни- както и на отбора
участвуващ в състезание
то по отбрана и защита, 
благодарствени грамоти.

стно е реализирам. Реа
лизирани са и запланува
ните дейности в областоригинални литературни 

произведения на автори 
от българската народ
ност.”

та на извънучилищната 
активност. Завидни ре- М. Я

Тази изложба, в пред
стоящите месеци ще оби
коли Бабушница, Сурду- 
лица и Босилеград.

В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ИВАН КАРАИВА 
НОВ” В БОСИЛЕГРАД, ПРЕЗ ИДНАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Първи клас с две специалностиСт. Н.

РАЗМЕННИ ГОСТУВАНИЯ НА НИШКИ И ВЕЛИ 
КОТЪРНОВСКИ ХУДОЖНИЦИ клас също 10 в машинна 

та и 5 в икономическата 
н в четвърти клас само 5 
ученика в икономическа
та специалност.

пои професионална под 
готовка. В четвърти клас 
са запланувани само две 
специалности и това по 
една паралелка природ
но-математическа и ико
номическа специалност.

В училището ни уведо 
миха, че първият записва 
телен срок, който, започ 
на вчера и ще трае до 27 
този месец ще се прове
де в два дела, първият на 
22, 23, 24 и 25, 
на 26 и 27 юни.

За отбелязване е и то-

Съгласно плама по за
писване през идната уче

Открити изложби в 

Ниш и Велико Търново
бна година в средношкол 
ския образователен цен 
тър „Иван Караиванов” 
в Босилеград ще бъдат за 
писани 128 ученика , в 4 
паралелки с две специал
ности:

М. Я.

Шестнадесет нишки художници с 64 производения 
от 8 до 25 юни т. г. гостуват във Велико Търново. В 
Ниш пък 25 художници от Велико Търново с по едно 
произведение се представят на любителите на изобра
зителното изкуство в Ниш от 15 до 25 юни. Сътрудни
чеството между Галерията за съвременно изкуство в 
Ниш и Съюза на българските художниците от Велико 
Търново датира още преди пет години, когато нишки и 
великотърновски художници участвуват в пленерите 
„Сичево” и „Велико Търново”. Тази година това сът
рудничество се. разшири и обхвана колективни изло
жби на разменни начала.

Изложбата в Нишката крепост представлява още 
една изява на все по-укрепващото културно сътрудни
чество между- Ниш и Велико Търново, което обхваща

природно-матема
тическа и машинна спе- Поправкациал мост, първата с чет
върта степен професио
нална подготовка а втора 
та с трета степен. Във 
втори клас ще има три 
специалности и това: 2 па 
ралелки машинна специ 
алност и по 1 паралелка 
икономическа и природ-

В мнналия брой на 
вестника на страница 
24 в текста „Нашият

а вторият

най-скъп учител” е до
пусната леосторска гре
шка. Предпоследният 

колон-

ва, че според плана по за 
писваме, през идната
учебна година в Средно 

но-математическа специа школския образователен 
лност .И трети клас ще център в. Босилеград ще 
има също тРи специал- могат да се запишат и 45 
пости: 2 машинна и по задочни ученици и това:

в първи клас в двете спе 
спе циалпости по 5, във вто 

и ри 10 ученика в машин
ната и 5 в икономическа-

ред във втората 
ка трябва да се чете: 

с тях 
НА МО-

учителят почва 
От държането 
ЛИВА, а не както е 
написано „молитва”. Изтеатрите, музеите и други ведомства и институции.

Група художници от Велико Търново посетиха из
дателство „Братство”, където бяха запознати с дейно
стта на Издателството.

една икономическа и при 
родно-математическа 
циал пост- И в трети 
във втори клас машинна 
специалност е с трета сте та специалност, в трети

виняваме се на читате
лите и автора за допус
натата грешка.

Ст. Н.
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Физическа култура Две победи за надежда
ХЕТТРИК НА ХРИСТОВи по-миналата неделя,В два мача, в миналата 

футболистите на „Асен Балкански" подхраниха надеж-, „А. Балкански" — Борац 
дата, че може и през следващия футболен сезон да 3:2 (3:0) 
останат в Регионална футболна дивизия — Ниш. Пър
во ще пре^адем мача с „Раднички" (Трупале).

„АСЕН БАЛКАНСКИ”—РАДНИЧКИ (Трупале) 3:1 (1:0)

СПОРТНА СТРЕЛБА

Р. Алексова ще участвува 

в европейското първенство
, С втора поредна побе

да „Асен Балкански" под 
храни , надежда че след 
мача в събота (на 24 юни) 
— може да остане в реги
онална футболна дивизия- 

77 минута, а Трябва да се подчертае, 
че в този мач Зоран В. 

и и С. Крумов („А. Бал- Христов отбеляза в пър
вото полувреме 3 гола. 
Във второто гостите игра 
ха значително по-добре и 
успяха да намалят резул 
тата на 3:2.

Димитровград, 11 юни 1989, спортният център 
„Парк". Времето облачно и дъждовно. Зрители 200. 
Теренът тревист. Голове за „Асен Балкански" отбеля- 
заха 3. Стефанов в 33 и 75 и П. Костов в 
за гостите от Трупале — Д. Йованович в 53 минута. 
Жълти картончета: 3. Христов 
кански") и Д. Милованович и С. Петкович („Раднич
ки"). Съдията Зоран Стаменкович от Ниш беше добър.

Подмладеният състав 
на „А. Балкански" игра 

мача

Членовете на югославс- 
кия национален отбор за 
първенство по 
стрелба за инвалидни

спортна
ли-

. ца вече се подготвят за 
предстоя щото ■ # ■ ?европейс
ко първенство в гр. Гак 
в Белгия.

АСЕН БАЛКАНСКИ:
М. Соколов 7, Т. Соколов 
6, ,С. Крумов 7, М. Тодоро солидно и спечели 
внч 7, Д. Дончев 7, П. Ко с 3:1'. 
стов 7, Я- Христов 6, (В.
Костов), С. Димитров 6,
А. Стайков, 3. Стефанов 
8 (3. Д. Христов),, 3. В.
Христов 7.

I.
Подготовката за първен 

ството, което ще се със- 
той от 20 до 27 август, се 
ръководи от съюзния ка
питан на

Д С. Д. Ставров
Ето как изглежда и табелката пред последния кръг.

29 19 3Слога 7 57:37 39(1)
29 15 3 11 61:52 32(2)
29 15 5

„сините" Бран- ОФК Ниш 
РадничкиКО ЙОВОВИЧ

Засега
Ц | Ц Щ 9 53:50 32(2) 

29 14 4 11 63:51 31(3)
29 13 ' 2 14 68:49 27(1)
29 12 3 14 47:54 27(3)
28 13 0 15 44:45 26

29 12 3 14 48:50 26(2)
29 11 5 13 57:52 25(3)
29 10 8 10 39:38 25(5)
29 10 6 13 52:58 24(4)
29 10 6 13 50:56 24(4)
29 11 6 11 52:59 23(1)
29 11 5 13 49:58 23(1)

8 7 14 53:67 21(5)
9 6 12 36:43 18

подготовката вта Димитровград, 
рви добре. На изборно

Куршумлня 
Футболистите на „Асен Рудар 

Балкански" успяха да 1 за Палилулац 
бележат победа сред по- Будучност 1
редица от няколко неус- Борац 
пехи. Това е, може да Мрамор 
се каже, малка надежда, Младосх 
защото още не са извее- Морава 
тни останалите резулта- Единство (Бола паланка) 
ти, особено на ония, кои А. Балкански 
то също са пред прага Слобода 
на по-нисш ранг на състе Единство (Пирот) 
запие.

която осъ 
съ. ществйла 360 и 358 кръга 

II ПОЧТИ сигурно С, ЧС С 
визирала паспорт за Бел-

стезание за жени най-енл
ио впечатление е оставила 
РУЖИЦА АЛЕКСОВА от гпя.

ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ __
ПИРОТ

„Партизан“ се класира 

на шесто маста
29

Задругар 28

БАСКЕТБОЛ
ПОРАЖЕНИЕ И ПОБЕДА 
НА „СВОБОДА"

В последните две сед
мици баскетболистите на 
„Свобода” в Димитровград 
одиграха два важни мача. 
Първия — срещу „Милан 
Топлина" в Прокупие за
губиха със 107:88 (53:33), а 

в Димигров-

10 юни в Алексинац Ди
митровград представяше 
хандбалния отбор на „Бал Загубиха с 15:20. 
кан-Компас”, който побе
ди ФИАЗ от Прокупие е 
22:18 и се класира за фй- 
налето. Във финалето ди-

митровградчани 'не успя
ха да победят ЕИ — Ниш.

Но иДимитровград, юни успех завърши изтеклия 
футболен сезон.

Когато начело на клу
ба застана Петър Тодо- 

започна 
по-хуба- 

Най-голе- 
постигиа-

покрай това „компасов- 
ци" добре представиха ди 
митровградския хандбал. *

Завърши първенството
в първа общинска фут
болна дивизия — Пирот, ров, „Партизан" 
Първенец е отборът на 
„Звезда” от Блато. Отбо-

д. с.да осъществява 
ви резултати, 
ми заслуги за 
тия успех, разбира се, 
имат футболистите наче-

На 25 юни се навърша- 
ва ЕДНА ГОДИНА от 
смъртта на нашата мила 
и незабравима съпруга, 
майка и баба

рът на „Партизан" от 
с. Желюша се класира 
на 6 място, макар чс втория

град, като домакини, спе
челиха срещу отбора 
„Пролегер" от Житковац 
с резултат 93:56 (41:28). 

Ако на 24 юни в Дими-

на

Спасена Андонова
тровград „Свобода” побе
ди отбора па Куршумлня 
има шанс да бъде първе
нец.
АТЛЕТИКА
ПЪРВИ В 5, ОТ 6 ДИС
ЦИПЛИНИ

от с. Долна Любата

На този ден в 12 часа 
ще посетим гроба на скъ

пата ни покойница да го залеем със сълзи на обич и 
незабрава. Каним близки и приютели да ни придружат. 

ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ:
съпруг Крум, синове Иван и Добри, дъщери Латинка 
и Олга, снаха Миланка, зетьове Йовче и Постол, вну
чки и внуци

На регионално пт>рпеи- 
ство по атлетика в Ниш, 
ма което участвуваха ос
новните училища от Ниш, 
Пирот, Прокупие и Дими 
тровград, димитровград
ските атлетшдн постигна
ха блестящ успех. От 6 
дисциплини 
бедиха и се квалифицира
ха за републиканското 
първенство в Белград. Пър 
ви места спечелиха: па 
100 м — Сузапа Елен ко
ва, па 300 м — Душица 
Деянова, в скок па висо
чина — Пег/г Гюрова, в 
Поллс — Александра Ди
митрова и в 4x100 м 
(Елемкова — Деянова — 
Гюрова — Каменов^). 
„КОМПАСОВЦИ" НА 
ВТОРО място 

В рамките на Работни
ческо-спортните игри па

Футболният отбор „Партизан"

качеството си, този 
бор трябваше да осъщес 
тви много повече. Ио ако 
се добави и това, че „Па
ртизан" игра и във фина 
вето па купата, свободно 
може да се каже, чс 
Звезда (Блато)
Хайдук (Извор)
Пърчевац (Г/ирог)
Хайдук (Костур)
Б°Рац (В. Чифлик)
ПАРТИЗАН (Желюша)
Победа (Държина)
И°щар (Пирот)
Танаско Раич (Пирот)
Сл°га (Велико село)
Слобода (Расница)

На 1 юли 1989 година се 
навръшва 
от смъртта на нашата мида 
и незабравима

ло с управата (Тошко Сто 
ицев, Тома Марков, Дап- 
ча Марииков, Света Па 
влов), както и членовете 
на местната общност в 
с. Желюша. Ето и окопна 
телмата табелка:
20 13 3(3) 4 68:30 29
20 12 3(1) 5 58:35 25
20 11 3(3) 6 55:32 25
20 11 4(0) 5 51:34 22
20 10 1(1) 9 42:36 21
20 9 3(2) 8 57:48 20
20 8 3(3) 9 39:52 19
20 7 5(2) 8 ,42:51 16
20 6 3(0) 11 28:31 12
20 5 3(2) 12 35:50 12

3(0) 16 34:102 2
Д. Ставров

от- ЕДНА ГОДИНА

в 5 те по-

Зорка Асенова 
Ценева

с

От село Лукпвнца

Съобщаваме „а родни,ш, близки ,, познати, че на 
тази дата в 10 часа ще посетим всчния й дом на гро
бищата в село Лукавица.

Опечалени: дъщери Лепосава, Милица и Наташа 
н сестра Евроснма; братя Богдан и Георги; зетьове 

лико н Слана; анучкн Бе,ги, Катя, Гднта и Розета.
20
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[ * сатиРа * забава

Карикатурен екран ИСТОРИЙ-МЛШЕНСКИ
км

„Ш16Г
Едни ногаиоичапнп Р^’- 

шил да сс построи
Докато работел, ми- 
едни драгоимтчашш 

го попитал:

— Бае, кпо праши?
Ма погапоичаппна м V 

било неудобно, чс 
клозет, па казал:

кло
зет.
нал за све

логаи-чомеци едно време
ли се миогу не е

Думат стари
итдпНите иакотат 

Че одима « глад, я голотия, я

строи
ците иI ,4 дойна. '/ зрио.1 с-,5> — А, сто праия си хам- И нерно е тона.'

V како е накадс вас, ама ние за-бар! Ме знам
със Спасена. Вражпаа щуриннтс, та 

Идо и у аптека-
\ каса.ме 

се поцепиме чешаечиТогава дра гош |тча пи щ,т 
казал:

се.
нога та купува прашак, пръска и етиол

помага. Едно време ка дойдоа кому- 
имаше едни отров малку

/ — Хайде пека е чести
то! Да- дава господ да 
го пълниш п изяждаш вся 
ка година!

що не
пистите на власт 
га иърснеш — буа лема да ти мърдне. А

Пернца ИлиевБЕЗ ДУМИ сега не валя-
И од поганци се закаса. Що да оставим 

— изедат го. Додека ми беите Марко он Ьн 
зетнеше, ама него го однесе лисечетината и 
:ъга лема Маркове како

А гледам
гад. Вечим нас селянете ни мани, ние сме 
свикнале да ни въшЬи и буй я-337 от 
край, по и овия граджашете гледам многу 
се чашаа по глава.

Я знам от по-напред зареже си некой 
томаНипството, па опде та се заваие на дър- 
жавпа работа, теНи го видиш за един-два 
месеца се овъргожи и изкара 
са Би гледам нещо много закудравеле. Си- 
гур су въш.ъосале.

Оно е срамота у дънъшно време въшБп

Записал: Ст. Н.

Афоризми от по-папреда. 
кока е насекаде минал тайХЬ/ЛцФр !

сам0
ВСИЧКО.НЯКОИ ДРУГАРИ НЕ СА КАЗАЛИ 

ОСТАВИЛИ СА ПО НЕЩИЧКО И ЗА МЕМОАРИ!
— Трябва ли зъба да 

вадя плп да го поправям?

— пита зъболекарят.

— Отде да зная!

— Па защо сте дошли 
тогава?

— Затуй, че в хороско
па ми пише да се обадя 
па зъболекар.

©
Едва, когато няма нищо, народът покаже всп-

1 чко.
загръдите а©

Днес е популярна приказката за Марица па 
ивицата на екзистенцията.

@
та ни ядат (тъква им е соди ята све прокаде 
срамотата работат). Чуем некои се жал 1 сте

най де

Целта: да не бъдеш мишена.
0

Политическите днек-джокеп въртят една и съ
ща плоча.

у управата да поведе ред та да 
некое по-съглам средство за въшБнте да Би 
очисти. Викам бадйева са си арчиле думи
те. Овня из управата не знаят що е въшка 
каде че тн нандат лек за нея?

От това лема вайда но поскаше му е 
мацЬата. Ванеш ли я> скашке там да ти 
гше кръвчицата!

се
* * *

© — Ще се разведа от 
жена си. Два пъти ми е 
измамила.

— Откъде ти топа може 
да знаеш?

— Па днес ми роди три 
близпачета.

: Не се знае. кой е замесил. Имаме осем нацио
нални кухни.*:

© неНя някои ще се пеят и оди, само нека са оти
дат-

Стоимен Шляпарата
Зоран ЖИВКОВИЧ

ОДГОВОР ЗА СТОИМЕНА

Разпродажба/ОчЛА ПЕТРОВ

Ш ШШк7 Писмото тн малко не позакъснело, па
не знам дали истребисте тУя гадину. я да 
ти кажем тея дъншгье въшБе ич не су ко 
онея по-рано. Порано се набийу у рубове, 
па туриш котъл Ьипеч воду и Би попариш. 
А овея некикве господсНе въшЬе. И ду по 
косу и то бирайу коя йе по-буйна и по-чи
ста. И ка насети прашак йурну се, а пре- 
сщшньете беоше тромаве. Та сакам да ти ка
жем

/// ЕДИНСТВОТО
, 7ТОХЯРЧИХМ6.'

- имяме сяи.. 
"вгясгао",,) ['

— измислили су съга некикъв нов лек, 
кажу труйе Би та помен им нема. я баш 
че съм запомнил ко се ока тия лек, ама 
ги се распнтай поново у аптекуту!ТМГ1111М1II'. Манчаи: V
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