
брягстШо С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство братство” е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
»а особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности

ЗК ВКСаНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ #

ГОДИНА XXIX ф БРОЙ 1411/12 щ 25 АВГУСТ 1989 Г. « ЦЕНА 1000 ДИН.

™ предлага в „основните становища на ср сърбил за
ФОРМА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА”?
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Равноправие на всички видове собственост — Преобразование на партий

ната държава в съвременна правова държава — Вербалният деликт трябва да. 
бъде премахнат — Да се гарантира 
свободата на печата — Свободни, непосредствени и 
телна Конституция без идеологически фрази — Съвременна и ефикасна федерация

Комисията на Предсе
дателството на СР Сърбия 
за обществена и икономи 
ческа реформа към края 
на юли представи на.об
ществеността „Основни 
становища на СР Сърби- 

за реформа на ч поли- 
ческата система”, доку
мент. който предизвика 
голям интерес не само в 
Югославия, но и в света.

сво бодата на мисъл, говор и сдружаване и 
тайни избори — Съдържа-

бва да гарантират равно- шат регулативните и кои 
правни условия за труд тролми права1 на общест 
и стопанска дейност на вото съгласно функция- 
всичкц видове собстве- та на този вид собстве
ност — обществена, част- мост и общите интереси, 
на, кооперативна и хмесе- коиГо са свързани с йе
на. Обществената собст- го- 
веност може да остане 
най-развит и доминантен 
вид собственост и основа
на социалистическите об- . твения труд, а и в тези

рамки не намери истин
ски начин да повиши вли
янието на работницте 
върху решаването и ефика 
сността на стопанската 
дейност, даже често пъти 
то беше „вентил" за пре
ливане на обществената 
собственост в частни джо 
бове. Затова самоуправ
лението трябва да се съг 
ласува със стопанската 

не реформа. Във връзка с то 
ва е необходимо да се 
извърши разграиичава- 

на не между самоуправптел 
пите и ръководните фумк 

по нии. От друга страна са
моуправлението трябва 
да се развива в по-широ
ки обществени рамки <съп 
сти на труда в скупщиим- 
те и пр.). В предприятия
та с частна и смесена соб 
ствсмост трябва-да се мре 
двидят съотвени облици 
на партицииация.. • С те
зи промени трябва да се 
съгласуват механизмите

ЮГОСЛАВСКИТЕ ГРАНИЧАРИ ОЗНАМЕНУВА
ХА 15 АВГУСТ *

В досегашното си раз- 
самоуправленнего 

не стана нищо повече от 
основен облик на общес-

я

Тържества и състезаниявити е

Бдителните пазачи на югославската граница 
и населението от крайграничните места тържест
вено ознаменуваха Деня на граничаря — 15 ав
густ- Централното тържество се състоя на грани
чната застава „Ходош" на югославско-унгарската 
граница недалече от Мурска Собота, която отсега 
се нарича „Коста Наги". . На заставата е поста
вена възпоменателна плоча на народния герой 
армейски генерал Коста Наш. Сред многоброй- 
иите гости бяха и Янез Становик и Милан Ку- 
чан.

Трудещите се и гражданите имат правото сво
бодно да се организират в различни съюзи и сдруже
ния на демократична и гарантирана с Конституцията 
основа, чрез които автономно артикулират своите ин
тереси, становища и предложения- По съответен 
н в зависимост от интересите си те могат да се вклю
чват в демократически диалог и изграждане на съвмес
тни становища в рамките на Социалистическия съюз 
и скупщинската система. В тази демократическа про
цедура и ПРИ условията на политическата и икономи
ческа дезинтеграция на обществото интеграционната

но това

начин

— Най-желателна и най-сигурна е онази гра-роля на Съюза на комунистите е важна, 
му дава правото да запази своя политически монопол. 
Това изисква да бъдат премахнати всички 
ции, които са продукт на монопола и срастването 
Съюза на комунистите с държавата, каквито са напри

комитетите

иица, която и не се забелязва, граница, през коя
то безспирно текат човешки и матерцалнц стой
ности, граница, която е отворена и през която 
се осъществява многостранна комуникация. На
шата граница е спокойна, нашите съседи са

инстцту-

ннмор обществено-политическите съвети, 
всенародна отбрана и обществена самозащита, 
полът на разни кадрови тела, намесата на партийните 
органи в стопанския 
благонадежност и пр.

приятели, искаме да бъдем истински фактор на 
добросъседството — подчерта в речта си геие- 
рал полковник Мартин Шпегел.

моно-

морално-политическатаживот,
На тържеството в граничната застава „Дева” 

па югославско-албанската граница пписъствуваха 
голям брой жители от околните места -и гости, 
сред конто беше и генерал-полковник Стеван Мн- 
рковнч, началник па Генералщаба на въоръже
ните

ществени отношения само 
ако е ефикасна и конку
рентно способна... В я»* 
мия сектор па обществе
ната собственост (кому- 

дейпости,

На страниците на домаш
ния печат и в емисиите
на радиото и телевизията 
във връзка с него се изка 
заха голям, брой полити
чески дейци и експерти, 
учени, журналисти, рабо 
тници и граждани. Тъй 

колективна

сили па СФРЮ. И па всички останали гра
нични застави се състояха 
брой11И спортни състезания между граничарите и 
младежта от околните места.

тържества п много-цтт,пални 
железопътен- транспорт 
и пр.) трябва да се поии- (На 3-та стр.) (По-обширно на 5-та стр.)

като поради 
та годишна почивка на ре
дакцията вестник „Брат
ство" не е изизал от сре- ГМС НА БЪЛГАРИТЕсъобщениеВ този брои:

В ЮГОСЛАВИЯдата па юли до средата па 
август, в този брой пре
даваме (с.известни съкра
щения) основното съдър
жание на документа.

Осведомяваме читателите, че брой 
1411 от 18 август, поради големият 
брой отсъствия на работниците в 
печатницата (годишни почивки, от
съствия по болест и други отсъст
вия) ще излезе на 25 август като дву 

-брой на вестника. Обективните об-

Босилеград: изборната дейност в СК
ДИНАМИЧНИ И КРИТИЧНИ РАЗИСКВА

стр. 4ПИЯ
наАлександровац Жупски чествува деня 

свобожнието си 
НОВИ ОБЕКТИ И ПЪТИЩА

САМОУПРАВЛЕНИЕТО 
НЕ ПОВИЩИ ВЛЯНИЕ 
ТО НА РАБОТНИЦИТЕ

стр. 5
стоятелства наложиха отсрочване из 
ли»апето па вестника па запланува
ната дата.

Селските пътища в Босилеградска община 
ПОРОИТЕ ОТВЛЕКОХА, НИКОЙ НЕ ПОГ1-

стр. 7Системата и конститу
ционните рсшсниц тря- РедакнцятаРАВЯ
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БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО
РЕШЕНИЕ НАI

ЮГОСЛАВСКАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА

ЗАВИСИМА И ОТ ВЪТРЕШНИТЕ 

ОБСТОЯТЕЛСТВА
На сцена са 

акционерите
1

Държавните и общински предприятия Ще пъ
дят прспюрспи •• акциоиерски. Целта е да се при
плаче вниманието. т.е. капитала на гражданите и

Към края на юли т.г. в Скупщината на СФРЮ 
бе разисквано за външната политика на страната. Бу- 
димир Лснчар, съюзен секретар на «ъшипцтс работи 
тогава в експозето си подчерта няколко първостепен
ни въпроси от конто зависи външната политика 
страната: Косово, където „на изпит са суверенитета и 
ннтегрцтета на страната”, правата и свободите 
човека, съседите, европейската интеграция н 
роля като домакин на Деветата среща на необвърза
ните, а след това и председателствуващ на 
нието.

чужденците
За да се създават условия

на за по-ефикасно сто- 
ссктор в стопанст

ва по-лесно
напивано па социалистическия 
лото и да се обезпечат предпоставки

правителството на Народна
на

шината
обърщапс па капитала.
Република България с плело решение според което 
държавните и общински предприятия

Това решение е в съгласие с новите 
предприятието е 

дейност, а акняо-

дпнже- Ьудпмпр Лопчар да станат
акциоиерски. 
лакопонрсдписамИ]! според които

Следващият 'предимство:! въпрос са 
нашите съседи, и в този контекст, бал-Говорейки пред делегатите Лончар 

изтъкна визионерството на другаря 
Тн-го и на останалите основоположни
ци на движението на необвързаните, 
като подчерта че светът се меня н че 
схващанията в него евслунрат. Как 
Югославия се представя пред света? 
— попита той. — „За да ползуваме вси 
чкц благоприятности з света н да мо
жем да класираме собствените сп 
иден трябва да си среди м поюжение- 
то в къщи — в курса па реформите, 
усъвършшсгвуване на на ч,1м федера- 
лизъм и на демократческага югослав
ска интеграпгя- Това подразбира и 
последователно осъществяване на ут- 
твърдената единствена външна поли
тика на страната. Това особено с важ
но от аспект че. нашите вънпшополи- 

. тически първостепенни въпроси, каза 
той-

Като първ такъв въпрос Лончар по 
сочи Косово.^ ? тазд покрайнина на 
изпит.са суверенитета и иитегритета 
на страната. Мис .я че Лг с нужно, ка
за той. да сс обаззлага че там където

основна единица в стопанската 
нередното един от начините ла сс привлекат свобо
дните средства на гражданите и чужденците да се

в българското стопан-

каиското сътрудничество. — Досегаш
ният ход на мултиратсралното балкан
ско сътрудничество — посочи Лончар 
— потвърди оправдасмостта па н съ
временната нужност. Пашата 
тпва и Белградската среща па балкап-

балкап-

стимулпрат повече да влагат 
ство.шшцпа-

„Работническо дело” освс- 
е запланувано членове в 

трудовите колективи и управителните съвети в 
предприятията да .могат да купуват акции на стой
ност до 10 хиляди лева (средната заплата в НРБ 
възлиза 200 до 300 лева). Съгласно взетото решение 
от предприятията от особено значение за икономи
ческото развитие на страната държавата може да 
вземе най-малко 51 11а сто от акциите. Очаква се 
наскоро правителството по-прецизно да регулира 
продажбата на акциите и останалите въпроси от 
значение за гази област.

Преди няколко дни 
доми читателите си, ческите странц получи пе само 

ска, но и световна верификация- Раз
бира се, нямахме шнозпи, че всички 
исторически наследени или по-късно 
настанали проблеми бързо и лесно ще 
се премахват. Нямаме и сега. При то
ва Лончар подчерта, че ла никого не 
оспорваме да пазц историческите сп 
традиции или своята система да счи
та за най-добра, но не можем да мъл
чим след абсурд1ште „лекции”, които 
от време на време дохаждат от Алба
ния, страна която на международната 
листа за човешките права, и онези ос
новните и онези които се отнасят Д° 
правата на националните малцинства, 
не заема завидно място.

Като наша по-нататъшна задача са 
европейските интеграции. Европейскп- 
тете интеграции, заяви той, са законо
мерни и логично ;им принадлежим и 
регионално и цивилизационно. Ясно е, 
че ние в тези европейски процеси влиза 
ме като независима, необвързана, сре
диземноморска, европейска развиваща 
се страна, значи с всички свои белези. 
Затова трябва да се стремим към плу 
ралистическа Европа — в която и на
шите специфичиоСти имат свое легити
мно място. Но без югославска интегра 
ция, не можем да вървим в европей
ски интеграции.

Политиката и движението на не
обвързаните, нашата роля като дома
кин на Деветата среща, както и пред
седател ствуващ иа движението през. 
следващите три годими е твърде зна
чителен въпрос в нашата външна по
литика — каза Лончар. Движението 
влиза в нов, ако не най-значителен, 
тогава сигурно най-сложен етап в раз
витието сй. Световните предизвикател
ства станаха постоянна тема на движе
нието. Това са предизвикателства иа 
които движението трябва да даде от
говор. Касае се за необходимостта на 
стратегически иновации в движението. 
Лончар говори и за нашите задачи ка 
то домакин и председателствуващ иа 
движението като каза, че за' осъщест
вяването им; са нужни нови усилия 
на повечето фактор,и и личности в 
страната. Това налага определено при
способяване и наж външнополитическа
та служба. Във връзка с това Съюзни
ят секретариат ма външните работи 
веднага след Конференцията ще излез* 
ие със свои предложения.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ, БЪЛГАРИЯ II ГЕРМАНСКА- 
ТА ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА НА ДЕВЕ
ТИЯ САМИТ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ

и»--'

Прнсъствуват 

като гости
и най-малка част па една страна е за 
сетната, пятата сбрана. 
Специалните мерки сигурно не ни при
чиняваха /цзволст вие келато бяха пред 
приети, !»■) никел никога няма право 
да бяга от своята отговорност. Ис 
съществ-.'аа сериозно -правителство з 
света, кое«*о иа който и да е начин да 
излага на опас го-г инте: рщ ста па стрй 
ната си. >1о, замислените реформи — 
цялостни, коренни и дълбоки — ке мо
гат и не - ще отминат ни Косово За 
съжаление, истинна п Косово 
нарочно или злобно — не се узнава на 
всякъде в света. След това Лончар 
образложи и останалите прсдимстве- 
ии въпроси.

засе.ндг.ч с

Координационно го бюро иа движението 
на необвързаните страни на Обединени ге на
ции в Ню Йорк пречи няколко дни застана 

становища България, Чехословакия к Гер
манската демократична република на Деветия 
садтнт на необвързаниге в Белград от 4 до 7 
септември да имат качество на гост. Това по
следва след като тезц страни изразиха жела
нието си да прнсъствуват 
гости.

не

ие
на срещата като

Заседанието на бюрото бе последното с 
което председателстдуваше Зимбабве. На след
ващото, елчд Белградската среща, ще предсе- 
дателствува Югославия-

— В съвремегште международни 
отношения запазването и укрепването
правата на човека и па човешките сво
боди все повече излизат на. пръв план. 
Ние и в проектодокументите за пред
стоящата среща на необвързаните, ка
за той, въвеждаме правото на човека 
като символ на новото време. Когато 
се касае за човешките права и свобо
ди у нас, Югославия винаги се застъп
ваше за духовните , обещетвеии стой
ности, на вътрешната п външната сце
на, които представляваха действително 
промовиране на човешките свободи. С 
това обаче не искам да кажа, че ние 
като и ДРУги в света можем да бъдел! 
доволни с положението иа човешките 
Свободи в свойте среди. Правата иа 
човека и човешките свободи трябва да 
бъдат постоянна грижа и цел, която 
постоянно се увеличава и която-както и 
демокрацията — няма горни граници.

ТИРАНА

Изчезва неалбанското 

население
Народна Република Ал 

бания е осведомила Обе
динените
ред преброяването

64 816 души, т.е. два на 
сто не са албанци. Всред

нации, че спб- неалбанццте най-м ного-
през бройн.и са гърците — 

април тази година в нея 58 758. Според албанскн-
тавпживеят 3 182 417 жители. 

Както оповестява Рой
те преброяване в 
страна живеят 4697 макс-

тър, от това число само донци.

СТРАНИЦА 2
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ПОВЕЧЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА И
ПОЛИТИЧЕСКИ СВОБОДИ 

НА ГРАЖДАНИТЕ
(От 1-Еа стр.) правен суоективитет и ция на различни общес- 

Това подра твени интереси-, идеи и
- равно стойности обективно нз-

от раства от коренните ико
за номически и обществени

промени в н.ашата стра
на. Той подразбира сво
бодно включване в обще
ствените институции и про 
цеси на редица нови об
ществени субекти и на те
хните интереси и потреб 
пости. Това са селскосто 
папските производители, 
работниците и предпри 
емачите, които работят 
със средства в частна со 
бственост, интелектуалци 
те и останалите слоеве, ко 
ито допринася^" за уско
реното развитие на общес 
твото и на нег®вите мате
риални и духовни стой- 

Правата на човека и пости.

суверенитет, 
збира: националноза защита на самоуправи 

телихте права на 
циците и обществените 
интереси. Самоуправле 
нието обхваща и облици 
на местно териториално 
самоуправление като вид 
непосредстве 
ратично участие па граж 
даните в обществените ра 
боти.

работ- , правие по въпроси 
съществено значение
съвместното съществува 
не на нациите, артикула 
ция на интересите на чо 
века като Комисията иа Председателството на СР Сръбия за оо 

ществената реформа: реафирмация на федерацията 
, като с/щинска общност на равноправни народи 

и народности

производител и 
гражданин във федераци
ята, широко право на са- 
моорганнзираност на ре 
публиките като федерал
ни единици, необходим 
фонд функции на феде
рацията и ефикасни сред
ства за вършене на същн-

демок-

жава. Съгласно новата 
концепция на икономичес 
кого устройство е необ-

лии тела и носители на 
контрола над приложе
нието на. законите. Стру
ктура на републикански
те и .покрайнинските ску- 
пщини трябва да се фор
мира на две осонови — на 
гражданина и на произво 
дителя. Това означава, че 
тези скупщини трябва да 
бъдат двудомн.и 
имат съвет на граждани 
те и съвет на труда. Прин 
ципът за двудомност тря 
бва да се спазва и ПРИ ре» 
шаването в тезц скупщи
ни. Изборна база на съве 
та на труда трябва да бъ
дат трудещите се в обще
ствения, смесния, коопе 
ративния и частния сектор 
като при това избирането 
става по функционален 
принцип, понеже терито 
риалният принцип е не
съвместим с характера на 
този съвет. Чрез съвета 
на гражданите трябва да 
се афирмира граждани
нът като политически су
бект. Във федерацията, 
освен споменатите два 
съвета, трябва да се фор 
мира и национален сънен1.

ФЕДЕРАЦИЯ БЕЗ КОН 
ФЕДЕРАЛИЗЪМ

ходимо да се редуцира кон 
разрабо-С промените в полити- те. 

ческата система трябва 
да се създадат условия 
за преобразование на па 
ртийната държава в съв
ременна правова държава.
Държавният апарат тря
бва да функционира само гражданина 
въз основа на Конститу- бивка на прогреса на .съв 
цията и закона, без про
изволно и идеологическо

ституционната 
тка на икономическата ма 
терия- ^Икономическите 
отношения трябва да бъд

ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НЕ 
СМЕЯТ ДА СЕ ОГРАНИ 
ЧАВАТ ат конципирани кратко и 

ясно, а на стопанството 
трябва да се даде възмо
жност да използува прин 
пипната основа за орга- 

ч низиране според собст
вените потребности. Кон 
ституцията трябва да бъде 

конци-

да
като придо-

ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗЛИ
ременния свят в югосла- ШНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 
вската политическа сис
тема трябва да бъдат вие 
дрени и гарантирани с 
Конституцията, което оз 
начава, че не смеят пред
варително да се ограни
чават, нито пък да се мем- 
яват цли анулират със 
закони и други предписа 
ния. Не може да се поз-

оправдание на чиито и 
да било нелегални постъ
пки. Системата трябва да 
гарнира правото на явна 
критика, демократичен ко 
нтрол над работата на дър 
жавните органи ц отго
ворност на всички носи
тели на обществени фун
кции. Освен 
функции, каквито са защй 
та на системата и човеш 
ките права, посредничес
тво в споровете, насърча 
ване и насочване на обще 
ственото развитие; 
лната защита и сигурност, 
независимо от 
те видове социална за
щита.
* Политическата рефор
ма изисква да бъдат пре
махнати елементите на 
конфедерализма и да бъ
де изградена съвременна 
федерация като истинска 
демократическа общност 
па равноправни народи и 
народности, работници и 
граждани, в която се да
ва важна роля на ефика 
спата съюзна държава с 
истински политически и

Нашето общество и сто
панство са обременени от 
голяма и скъпа мрежа па
нолужни институции II

съдържателен и 
зен правен акт, лишен от 

идеолопразна реторика,

Политическият плурализъм изисква да
бъдат премахнати недемократичните характерис- 

политическата парктика, каквито са
политическият

натикц на
пример посредствените избори и 
монопол на неформалните групи, и Да се уважа- 

демокрацията: свободни и 
работата, 
свободно

редовните воли произволно и диск- 
реционно право на упра 
вителните органи да ре
шават за правата и свобо
дите на гражданите. Необ 
ходимо е да се гарантира 

социа свободата на мисъл, говор 
и сдружаване и свободата 

останали- на печата. Вербалният 
деликт 'грябва да бъде 
премахнат.

Обществено-политическ
ите организации трябва 
да получат пълна самос
тоятелност и да действу
ват съгласно интересите 
па членовете си. Така те
зи организации» няма да 
бъдат инструмент и трай 
емисия на Съюза па ко
мунистите.

Политическият плура
лизъм като облик ма дс- 
м о к рачи чсс к а а рт и к ул а

ват принципите на
непосредствени избори, публичност в 
свободна критика, лична отговорност, 
сдружаване, уважаване на всички останали лич
ни и колективни права и свободи на хората, ши
роко приложение на институциите иа непосредс
твената демокрация, преди висчко на референду
ма, като безспорни цивилизационнц постижения-

ф Изъплнцтелните съв
ети трябва да бъдат са
мостоятелни носители на 
изпълнителната функция 
под контрол на съответ
ните «йм скупщини и са
мо ма тях отговорни за ра 
ботата си.

гпческп фрази и избощо 
от псправмп разпоредби.

от прекален иормативи- 
зъм. Голям брой такива 
институции, които не се ПРОМЕНИ В ИНСТИТУ 

ЦИИТЕ НА ПОЛИТИЧЕ 
СКАТА СИСТЕМА

потвърдиха па практика 
трябва съществено 
се рационализират илц да 
се премахнат (обществе
но-политически 
СОИ, делегатска система 
п пр.) Необходимо е да се 
намали броят па зако- 
попредпнеапията п да се 
повиши качеството 
Същевременно трябва да 
се осуети всяко 
ване па закони, 
в самоуправителпмте акт
ове.

да

ф Избирателната систе
ма трябва да обезпечи 
преди всичко свободни из 
борч. Това подразбира Ъи 
ободио кандидатиране м 
демократ.пчиа 
цпоппа процедура, пове
че кандидати п тайно гла 
суване. Необходимо е да 
се премахнат компетен
циите па разни кадрови 
тела при формирането на 
капдидацпонните 
Заради разширяване иа 
демокрацията и .изостря- 

отговор! юстт 
бориия процес 4

ф С новите решения 
трябва да се премахне нас 
тоя щата автаркичиа по
зиция на общината в сис 
темата, особено в стопан
ската сфера, където общи 
пата трябва да бъде осво
бодена от регулативната и 
функция. Занапред общи 
пата трябва да сс разви
ва предимно като еднни 
на. па демократическото 
местно

съвети,

кандила-
пм.

Независимите съдове са една от основните
демократически институции, без които няма прав
на държава

иреппс-
особепо. Елементи на независимата съдебна

постоянни съдии, стабилно финнанси-система са:
райе, ригорозни професионални и 
терии за избиране на съдии, премахване на възмо 
жността за арбитраж при освобождаване от длъ- 

съгласно Конституцията и зако-

морални кри-
Необходима е нова кои 

система, ко-
лнстн.

ституциопна 
ято да бъде здрава оспо-жност на съдии 

на, единни извънредни правни средства и преци- самоуправление. 
Трябва да се напусне ед

ва за демократическо раз 
витие ма страната,, силна 
опора па пазарно-планово 
то стопанство, свободите 
Л правата па гражданите, 
демократическата 
радия
народи и народности и 
па ефикасната съюзна дър

а в из- 
трябва

чге па
зни и ясни процесии закони.

В този курс е и решението, според 
съдиите на редовните съдове и прокурорите се 
назначават от съюзната, републиканските и 
райнинските скупщини, понеже по този 
ефикасно се премахва натискът върху носители
те на правосъдии функции.

коего пообразният модел ма обда се създаде възможност
група граждани да бъдат 'щ|,пата н да се даде въз. 
носители па кандидатура.

ф Скупщцнпте ца об-
нок-

начин можност за формиране на 
повече видове общини в 
зависимост от местните

федс-
павнонравиина ш оствеио-1 юл итическнтс 

общности трябва да се 
учредят като закоиодпте - условня н обстоятелства.
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ОСВОБОЖДЕ45 ГОДИШНИНАТА ОТ
БОСИЛЕГРАД: ОГ ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В ОРГЛ- ДИМИТРОВГРАД ЩЕ ЧЕССТВУВА
НИЗАНИЯТА НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИ ТЕ НИЕТО СИ ^

Динамични и критични с г°леми трудови поведи
Четиридесет И петата ТО мя .и у1оямш, на ю пит „ изкупвателен

______Д ....д дима .1)1 оенобожднието (и» 1000 бройки и еди V ?т ,,а „Сточар" в Ди-
ПаОиРиПРУиЯ ма лимитроиградека об риус). I! съшня А“'1 ” митронград. 13 същия лен
1]иУПЬПК|(|ПЛП 1 . иргна от фашизма ще се б1Ле -юдожеи *«Д'ИМИ Р,овфВД ще бъде

отебележи трудоио-манп камък па мое а р оТКРита документална из 
фсстапиоиио. Таагодшл Височина. ■ .г, ДИМИТРОВГРАД
пият. празник на свобода МА 5 С.ТЛП 1.МВРИ меда ц;{КОГА И СЕГА. В чест 
•га — Н септември — ще деч от Димитровград тс ^ празника па свободата 
остане забележел и лето- започне да се строи мре ‘ Сплат проведени раз

чпетватед па отпадъчни но щ

Изборната дейност « първичните партийни оргп- 
Боснлеградска община приключи. В 35 нър- 

сокретари избрани
ннзацни в
ннчнц партийни организации 
нови лица, а в 21 доверието е дадено на досегашните

за

писа па Димитровградска 
община, че е „отбелязан” 
с големи трудови 
■пия. Както пи

спортни състезания, а 
за населението ще бъде 

културЬо-ху-

секретарн. ниначин
активно

ди„ като но пакъи 
и Димитровград, 
се включи в акцията

човешката

те документи въпроси, нов 
отчетно-пзбор ечето първични партийни 

организации са разисква
ли п за всички въпроси

Общ белег за прпкдю- 
чителата 
на дейност в първичните 
партцйил организации в 
Босилеградека община е: 
в сравнение с предходните 
тя мина в атмосфера на по

запоена изнесена ипоунедоми 
Изпъл 

Об-

програма.дожсствеиа
опазване ма 
среда. Пречпствателя» тр 
ябва да сЪдейсгвуиа

зам ръся нането

председателят на 
пптслппя съвет при 
щмнеката скупщина в 
Димитровград Крум ВЕ
ЛИЧКОВ. юбилейната пр

И чест па Дспя на осво 
8 септемв-бож де листоот значение за своята сре 

да к по-широко. Събрани
ята са били добре посете
ни,отчетите обективни, а

да
и училищата ще оъ 

ЧАС ПО ИСТО
ри — 
де изнесен
РИЯ.

се намали
р. Нишана/ която се 

категорията
на

умело и откровено се из-
проблемите по разискванията

телИ11 и целенасочени. Спа

азипчма годишнина . ще 
се празнува почти 
дмпца.

Празненството ще запо 
3 СЕПТЕМВРИ. На

отнася към
па замръсените 
мас.

НА 8 СЕПТЕМВРИ ще 
тържествена

пяла сесъдържа реки утъкваха
конто трябва да работят

‘ първичните партийни ор званп са критериите
комунисти- определенията, да се изби

рат млади комунисти, 
което се потвърждава с 
факта, че в 35 първични

се проведе 
сесия иа Общинската ску 
шцмна, на която ще бъде 

доклад за 45-годи

и Празнично настроение 
ще се 
района

ганпзацци ц 
те през следващпя пери
од. Прави впечатление и

този път силно 
почувствува и в 
на Трънски Одоровци. Ос

чие па
тази дата в село Вълкопия 
по тържествен начин ще 
бъде предаден на употреба

изнесен 
шното свободно социа
листическо развитие на 
Димитровградска обши
ла, а след това ще бъдат

това, че в повечето пар
тийни организации, ко
мунистите независимо кой 
къде работи, в условията 
на затруднената общест 
вено-икономическа и ст 
опанска обстановка, пра 
вилно и сериозно схва
щат проблемите и търс
ят възможни пътища за 
тяхното преодляаване.

В подкрепа на този г.з 
вод бе и разискването на 
делегатите на общинския 
комитет на. СК в Босиле-

висп строещия сс път 
долината на р. Ерма — в 
с. Трнъски Одоровци 
6 СЕПТЕМВРИ ще 
открит нов магазин за сме 
сешГстоки.

ЙА 7 СЕПТЕМВРИ 
гранично-пропусквателн 
ия пункт при Градини ще 
бъде предаден на употре
ба „присъедините.!” за ав

секретз-органпзацци за 
ри са избанц пови лица, а 
в 21 доверието е дадено

участъкът от регионал
ния път Момици — Въл- 
ковия иа дължима от 6,5 
километра. По този пов
од ВЪВ Въл КОВИ я 1ЦС бъде 
устроен мнитимг на иас& 

. лен пето от Висок.
НА 4 СЕПТЕМВРИ в се 

ло Изатовци ще бъде пре
дадена на употреба фер

на
бъде традшшон- 

наг
присъдени и 
ните септемврийски 
ради. В Дмитровград ще 
бъде
камък на бъдещата сгра
да на деловия център.

на досегашните секрета
ри. Между тях 26 са рабо
тници, 12 селскостопански положен основенна8 просве-производителн, 
тни работни!|л и 10 от ос- 

структури. Из-таналцте
брани са и делегати 
Общинската изборна кон 
ференция, членове на Ак
тива непосредствени про

за МА.

НА СИНДИКАТИТЕ В БАБУШНИШКА ОБЩИНАИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА
изводители, както и евиде 
нтирани възможни 
дидати за членове на 06- 

иего- Несекваща дейносткан-град, на проведеното иео 
тдавна заседание, 
се разисква 
цията за изборната актив 
ност в първичните парти
йни организации. При то 
ва председателят на 
на СК в Босилеград, Иван 
Василев подчерта: — До 
сегашният ход на избор
ната активност се харак-

когато 
за информа- щинския комитет, 

вит е органи и тела, за чле 
нове на Междуобщиме
ката конферепция на СКС 
и делегати иа П Конгрес 
на СКС и 14 извънреден 
Конгрес на СКЖ.

лективц през юли и авгу
ст ползват колективни го 
литни почивки, очаква се

За разлика от предиш
ните години, когато пери 
одът на юли и август бе
ше време ма колективни 
годишни почивки и сти
хваща дейност в общесг- 
вемо-политпческнте орга 
пизации, тази година те
зи летни месеци могат да 
се окачествят за период 
ма несекваща дейност. 
Примерът на Общинска 
та синдикална организа
ция пай-краспоречйво пот 
върждава това.

Именно, Съюзът на син

изцяло предвидените кри 
ториш повече кандидати 
за ръководствата в първиОК

по-масово откликване на 
трудещите се н граждани 
те през септември.

В центъра на внима
нието на Общинския син
дикален съвет в Бабуш- 

нно се провеждат избори нишка община е и защи- 
в Социалистическия съюз тата на жизненото равни 
II Съюза иа комунистите, ще на труещите се, с ог-

а както е оповестено, до лед на галопиращата ин-
края на годината -и за чле флация и рязкото повиша
нове на делегации и деле ване цените на продукти-
гати в обществено-поли- те от първа необходимост, 
тическнте общности, тук И в тази среда, както 

ия- особен пррблем се .пзтък впрочем и другаде, на ма- 
колко насоки. В центъ- ва липсата на кадри, 
ра на вниманието са под- Втора насока, в която де 
готовките за избори, кои- йствува Съюзът на син 
то според приетата прог дикатите в Бабушнишка 
рама трябва да при ключ- община е 
ат до 20. октомври т,г. Спо

чнпте организации, за чл 
снове па Общинския сип 
дикален съвет и Предсе 
дателствата на

На заседанието Общин
ският комитет на СК

(обсъждайки 
канди-

Общинс-втеризира с откровена и 
пълна кия синдикален съвет.

С оглед/ йе едновреме-
демократичност Босилеград

евидентираните 
дати за членове на Общин

пре 
избирането.

при евидентирането, 
длагането и 
Фактът, че на листите са 
били по повече кандида-

ския комитет, неговите 
органи и тела) за членове 
на ОК утвърди листа от 
53 души, а трябва да се 
изберат 35 за Председа
телството; 14, а трябва да 
се изберат 9 за Уставната 
и надзирателна комисии 
по 10, а трябва да се из
берат по 7 за МОК на 
СКС в Лесковац 6 души 
(а трябва да са, изберат 
4). За председател на ОК 
на СК в Босилеград кан
дидати са: Иван Евтимов 
юрист и Живко Стоилков

ти обещава че са избра
ни потвърдили се комуни 
сти, които ще успеят да 
мобилизират останалите 
в разрешаването на пред 
стоящите задачи, а те ни 
то са малко, иито са лес 
ни. И на предизборните и 
изборни събрания в пове
чето партийни организа
ции се води откровена 
критика по всички вълну
ващи въпроси и 1 даде
на пълна подкрепа на 
ръководството на СР Сър 
бия и Централния коми 
тет в продължение на раз 
решаването на всички ви 
дове раздори и 
сия, не само в СР Сър
бия но изобщо в 
лавия като братска общ
ност иа равноправни на
роди и народности- 

,И на предизборните и 
изборни събрания покрай ври тг. 
предвидените в изборни

дикатите в тази община 
разгръща деймо.ст в

газилите са доставени оп
ределени количества хра
нителни продукти (преди 
мно .брашно, захар, олио 
и друго), които са от така 
наречените „резерви” и 
които имат по-ниска де 
на Ог комерческите цени 
на тезй продукти. Съста
вени са писъци, за да ня
ма злоупотреби при раз
пределението на тези про
дукти.

Както личи, Съюзът на 
синдикатите през лято
то разгръща оживена ден 
ност и според обща оцен
ка, ходът на тази активно
ст протича нормайно.

активизиране 
за масово записване на

ред календара за изобрна обнародвания заем за сто 
дейност, приет от Общин- ланско развитие иа СР

Сърбия. Общинският син 
сформи-

в първичните организации рал Комитет за провеж- 
на Съюза на синдикатите дане иа заема, който еже 
трябва да се състоят пре дневно следи 

.дкандидайионн,и , събран ход. При трудовите 
ия, а от 15 до 30 септем- гаиизации са открити 
ври -каидидациош-1.и съб записвателни места, а гра 
рания- До 20 октомври ждамите и трудещите се 
ще се състоят изборите. могат да записват заем 
В сегашния момент се и в съответните предста- 
вършат обстойни подго- вителства на банките. Тъй 
товки, за да се изпълнят като редица трудови ко-

ския синдикален съвет.
От първи до |5Чсептември дикален съвет е

строителен инженер, а 
за секретар: Видан Мари 
нкович — милиционер и 
Оливера Александрова — 
ветеринарен лекар. По то
ва предложение първич
ните партийни организа
ции свое мнение тряб
ва да дадат до 10 септем-

несъгла- неговия
ор-

Югос-

Ст. Н., М.Я.

БРАТСТВО • 25 АВГУСТ 1989СТРАНИЦА 4



I

ОТ ТЪРЖЕСТВАТА ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ГРАНИЧАРЯ

ГРАНИЧАРИТЕ Н НАРОДЪТ СА ЕДНО Н ВИНАГИ ЗАЕДНО
• КНЯЖЕВАЦ ма община Княжевац, ра- 

ботмици от фабриката за 
модни обувки „Леда" в 
Княжевац, която е дълго
годишен покровител на 
заставата, селяни от със 
едните местни общност-

на милионите наши гра- 
които живеятждани, 

край границата, без кои
то нашите граничари не

БОСИЛЕГРАДНа 15 август централно
то тържество на Деня 
граничаря в Нишки армей 
ски корпус се състоя на 

„Сло

15 августна По повод Деня на граничаря
на Дома на културата в

в изпълнение
Бо-биха могли да изпълняват 

своите сложни и отговор
ни задачи. Естеството на

I — в голямата зала 
силеград 
на ансамбъла на
на естрадни и. театрални дейци ог 
ЩИЯ повод на 14 август беше изнесена и съвме
стна културно-художествена програма в Центъра 
за култура н ВП 2515.

беше изнесен концерт
Дома нй ЮНА и при участието 

Ниш. По еъ-
граничната застава 
бодан Пеиезич - Кърцун" 
край Княжевац на югос 
лавско-българската 
ница. За граничарите, на 
едно от поделението на

ти. задачите, които изпълн
яват нашите граничари 
търси от тях да бъдат един 
ни, да живеят като едно 
семейство и такива оТно 
шс1:шя да развиват не са 
мо в своите колективи, но 
и с народа сред който жи 
веят".

На тържеството присъс 
твува |И комендантът на 
Нишки армейски корпус 
генерал 
Божидар Божович,' който 
извърши преглед на гра- 
Мичарския строй, чести
ти празника на граничари 
те и населението от тоя 
край и произнесе кратка 
поздравителна реч, в ко
ято подчерта: „Днешният

гра-

командира Марко Росич подполковник
и населението от плание 
кото село Алдинац и окол 
и и те места това бе същи 
нски празник на другарс
тво братство и партиоти- 
зъм. качества които са 
станали традиция и Дей
ствителност. В тържест 
вото участвуваха и много- 
•бройни гости: представи
тели на Тимошкй регион

среща между 
населени-

ф ДИМИТРОВГРАД ^ другарска 
граничарите ,и 
ето от близките селища.И на граничните 

ви в Димитровградска об
щина Денят на 
Ря
чествувац достойно. 45-го- 
дишпината от създаване
то на граничните 
беше повод за още една

заста-
Ше-В поделението на 

фко Башич, което с годи
ни наред е сред най-доб
рите, беше оживено, 
него празника на грани
чаря бяха дошли да чес
титят представители 
ТО „Димитровград", Здра
вния дом. Пощата и Цен
търа за култура, както и 
множество граждани от 
Дихмитровград. На най-

Тържеството на заста
вата „Слободан Пеиезич 
— Крцун" завърши с на 
родно веселие на грани
чарите и населението от 
околността.

грани ча- 
15 август — беше

В
празник не е само праз
ник на нашите гранични 
части, това е и

части
Ст. Станков напразник

НАСЕЛЕНИЕТО В БОСИ ЛЕГРАДСКА ОБЩНА И ГРАНИЧНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА ЮНА

И народът пази границата добрите 
чари бяха връчени значки 
„Примерен войник". Зна
чки получиха: Алеш Доб- 
рун, Йовица Исаилович, 
Ягош Амиджич и Златко 
Рабаджиевски.

На Здравния дом и Еле 
ктродистрибуция от .стра- 

Ше

войнини-грани-

местното население. Това 
е ежедневен начин на жи 
вота и работата ни. Ние, 
войниците-граничари, цМ 
помагаме в прибиране на 
реколтата в разрешава
нето на комунално-бито- 
вито проблеми, а те (мест
ното наешение), в опазва 
нето на границата — под
черта командирът Миро 
слав Митрович.

на, като участвуваха на 
всички ударни дни. Каз
ват, че пОхМОщ ще окажат 
и на третата смяна. Нито 
една общинска манифеста 
ция не е минала без учас 
тие на войниците. За бри 
гадирите от втората смяна 
а г.о случай Деня на гра
ничаря армейците орга
низираха два концерта. 
Граничарите

В Босилеградска общи 
на местното население и 
числящите се към ЮНА 
са винаги заедно,' всестра 
нно сътрудничат, 
им но Си помагат. Населе 
нието в опазване на гра
ницата, а войниците гра
ничари в ежедневните ак
тивности на населението.

жнщето на* това сътруднп 
чество се слага и в облас
тта на културно-забавния 
живот, спорта и уреждане 
то на инфраструктурата. 
Тази година те участвува
ха в разширяване на пътя 
от Долно Тлъмино към 
махала Явор и Црешне- 
во. В оспособяване на 
ПТТ линии, в прочиства 
не на пътя към село Ре- 
сен войниците дадоха гол 

помощ на бригади 
рите от първа и втора см*я

вза-
на на поделението на 
фко Башич бяха връче
ни благодарствени писма. 
От страна на обществено-
политическите организа- 
ци на Димитровградска

сътрудни
чат и с учениците от основ 

^иото и средно училище.

община празника на гра
ничарите честити Слава 
Тодоров, председател на 
Общинската скупщина.

;— Животът на граница 
та е незамислим без всее 
трайното сътрудничество, 
въс всички области

В течение на текущата 
година, както и досега те-

яма
А.Т.МЯ.с

НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА АЛЕКСАНДРОВАЦ ЖУПСКИ ров изказа благодарност 
за гостоприемството, 
то се спря и върху петна-

КЪМ 10 АВГУСТ — ДЕНЯ ка-

Нови обенти и пътища подесетгодишнината от 
братнмяването 
сандровац и 
град. Той между

на Алек- 
Днмитровг- 

друго-
то подчерта, че това сът
рудничество е твърде пло

работи,вътрешните 
както п делегации на брат 
ските община Димитров
град, Нова Горица и Или- 
яш. С връчването на гра- 

иай-заслужили

* На тържествената сесия на Общинската скуп- 
съюзният секретар на вътрешните

дните на чествуваието па 
юбилея па освобождени
ето започна да се поста
вя асфалтова'Настилка 'на 
още шест селски пътища 
така че в скоро време и 
тсзц подкопаоиншки села 
ще получат съвременни 
IП/г! !И съобщен и я.

Посочените кагшталов-

па

щина присъствува м 
работи Петар Грачанин

* Делегации па 
град, Илияш и Нова Горица

довито.градовете-побратими: Димитров

Александср Ловец, пред
седател на ОС Нова Гори
ца прнветствувайки жуп- 
ските си побратими им 
връчи на подарък худо
жествена картина. Той 
също напомни, че преди 
41 година девойки н мла 
дежи от Жуп{1 в рамките 
па доброволните младе
жки трудови акщш поло
жили основите на негова
та община. Това словенс: 
кият народ никога няма 
да забрави.

моти па 
работници и 
този край през

жители на 
изтекла-

ки магазин, както и нова 
поща, чиято 
ва е
телефонен пост*

Почивната станция 
Републиканския

Червилия кръст в Мит 
рово поле тези дни полу
чи още един павильон за 
отдих и почивка на деца, 

Долни Ступай бе- 
открит Дом на култу

рата, който жителите па 
селото построиха със соб-

Алексаидровшка общи-
лерспекти- 

— във всяка къщи
45-на тези дни чествува

освобождсние- та година, коиго предаде 
председателят Стайковац, 
той в речта си се сиря н 

съби-

години От 
то си- Този юбилей жите
лите на Жупския 
посрещнаха с множество 
новоизградени 
със започването
щото трасе ма 
вото шосе. Що се
до капиталовложенията

ложепия бяха невъзмож
ни, ако стопанството 
Александровашка 
на не отчиташе добри ре 

. зултати. Използваха се, в 
значителна степен, и сред

накрай върху актуалиптеотбор па
Алексаидовашкаобщи- тня в

община и върху пробле-' наобекти И
па бъдс- 
асфалто- 

касас

мито, пред които е изпра
вена. Отделно подчерта 
затрудненото положение 
в аграра, за който наше
то общество през послед
ните години малко полага

ства па Фонда за солидар 
въозобмовяванс 

подкопаоиишкия край 
развитие

а в село
мост зашена околоте се преценяват 

112 милиарда динара. Най 
голямото, сигурно е, в ТО 
„Вино-Жупа" за 
трукция на фабриката за 
овоппш сокове, 
именно беше пусната в 
действие в Деня на осво
бождението. В същия Аси 
жугшяни получиха и пър
ви я универсален търговс

ка
за гю-ускорено

изостаналите краища. ше грижи, като подчерта, 
че проблемите трябва да 
се преодоляват. Алексаи- 
дровац 60°/« е селскостопа
нска община.

Преседатсля на Общн- 
в Дн- 
Тодо-

ствеии • средства само за 
година! Започна да

парскоис- Наистнна беше хубаво 
да се почувствува как -на 
дело се чувствува и жи
вее братството -и единст
вото!

На тържествената сесия 
на Общинската скупщи
на в Алсксандровац с ко- 

Югос-

една
се стори и Дом па култу
рата в ТуленI кариера за 

Рогавчина.

КОЯТО

ято ръководеше
Стайковац, бяха при- 

Петар Гра-

чакъл в
В Жупа досега са пост- 

сел-
лав
яествуваци 
чапип, съюзим

леката скупщина 
митровград Славароени 50 километра 

екм асфалтови пътища, в
Марина Стоядиновцисекретар
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| ИЛ СМТЛ „ВЛАСИНЛ 89"ДИМИТРОВГРАД: ПРОДЪЛЖАВА ИЗВОРНАТА
АКТИВНОСТ ВСРЕД КОМУНИСТИТЕ В ОБЩИ 
НАТА МАЗОЛИ, НОВИ ГОРИ Н-БРАКОВЕПовече кандидати за вснчш 

длъжности и функции
■ сьщевремено 

Славица
/ ел животЛрИС'ЬС1-обстановка и и 

вие
Бригадрите и третата

„Нлцсина се свързаха и 
Тасич от Буяновац и Бо- 

Матич од Вършац, 
бригадата

па бригадирите, ро
боти ле

насмяна
89" и Босилеград минала
та събота (19 т.м.) провъз

дители, роднини,
жапредставители 

общеетвено-полити- 
ческите организации, ОС 
и войниците, Васил. Гакев, 

ОС в Бо-

градчапи,
бригадири ”
„Жарко Зрспянип-Уча" 
от този банатски град. 

Представители на Щаба 
С М ТА. обц (сствеио-по

гласиха за ударен ден, ко 
гато нормата бе надхвър 
лена почти двойно 
че. Този път не се, касае
ше за съревнование меж 
ду бригадирите или над 
превари между 
рпте. Мазолите и нойите 
гори те посветиха па чети 
ри свои другарки и друга 
ри, т.с. ’ на два иовосклю- 
чсип брака.

па
правя па не само към соб
ствената среда, но и към 
органите и носителите па 
определени функции в 
Съюза ма комунистите 
на територията па * общи 
пата.
Констатирано е също въз 
основа на наборните засе
дания. че Съюзът па кому 
пистите в .общината има 
сили за мобилизация на 
всички, но трябва да иа- 
мерц иай-иодходящ начин 
за това.

Изборната активност в 
СК в Димитровградска 
община е. завършена в 

'първичните партийни ор 
ганнзацни н конферен
ции. Това значи в 69 пър 
вцчнн партийни органи
зации и четнри конфере
нции.. Основна характери 
стика в досегашната пзбо 
риа активност освен спа
зване на предложените 
критерии е и факта, че за 
всцчкн длъжности н фун
кции има много повече 
кандидати отколкото до
сега. За секретари в сно 
менатпте 69 първични ор 
ганнзаццн са предложени 
125 кандидати, а за 174 
члена на секретариатите 
са предложени 222 канди 
дати. . От 69 секретари 
пръв път са избрани -49 до 
като останалите 20 са нов 
торно изорани. Характе 
рно също е, че 43 на сто 
от новоизбраните партий 
Ни секретари са работ
ници от непосредственото 
производство, както и 70 
на сто от членовете на 

Голям
брей кандидати са пред
ложени и за носители на 
най-отговорните функции 
в органите на Общинския 
комитет както и за МОК.

поне-
председател на 
силсград провъзгласи два 

брака. Без венчални
па
лмтическите организации 
ОС и па някои трудови 
организация °т общула- 

семейстиата Новак и

повя
дрехи, но гордо по брига 
дирски, е високо повдиг
нат и държавни, партийни та па 
и бригадирски знамена в Матич връчиха дарове. От 
брак встъпиха Мира Бук- правиха им и пожелания,

всред които и желанието 
за пълно щастие и пълно

бригади-
■

Маляша Новак, брипич и
гадири в бригадата „Петар 
Лекович" от УжшпкаТ/о

Тоз,ц ден вечерта пред- 
брпгадпрекпя стан в нз-

тържествема
дена.

В.Б.жега. За съвместен ссмс-пънредпо

СЕКРЕ ГАРИНОВОИЗАБРАН И ТЕ ПАРТИЙ НИБОСИЛГРАД: СЪВЕЩАНИЕ С
Що со отнася до по-на

татъшната изборна актив 
мост, тя се отнася до Прс 
дссдателстпото и комисия 
та за кадри, които от 20 
август до.5 септември тря 
бва да сумират резулта
тите от досегашната избо 
рна активност, по-точно 
листите с кандидати и 
да ги доставят на Общин
ския комитет. Същият до 
13 септември трябва да 
приеме листата както и 
преектоотчета па Коми 
тета. Отчетът трябва да 
се намери на публично 
обсъждане в първичните 
организации до 23 ссптем 
ври, за да може най-къс 
но до края па септември 
да се проведе заседание па 
Общимския уомитс-т. а до 
13 октомври да се провс 
де събрание на общинс
ката изборна конферен
ция, на която ще бъде 
избран нов Комитет и 
делегати за псрдстоящи 
"е конгреси.

И занапред с усилена обществено 

- политическа активност
ла, както н за междуобщи 
нските и републиканска! 
и да дадат свое мнение 
за най-добрите. Разбира 
се, с тази листа не се зат 
варя кръгът, могат да се 
прехлагат и нову, доклко- 
то има аргумент^ за това.

В настоящия период до 
бави по-нататък Василев, 
комунистите в първични
те организации трябва 
също така откровено и 
всестранно да обсъдят 
листата на предложените 
кандидати за най-отговор 
ните постове в общински

В рамките на предстоя 
щата активност на Съюза 
на комунистите в Босилз 
градска община по ини
циатива на Председател 
ството на ОК на СК, през 
миналата седмица в Бо
силеград се проведе съве 
щание с новоизбраните се 
кретари на първичните 
партийни организации.

— Основни насоки в 
по-нататъшната активно 
ст — подчерта председа
телят ма ОК нгу СК в Бо
силеград, Иван Всаилев 
— е по-нататъшното сдру
жаване на труда и средст
вата, «развитие иа стопа
нството, селското стопан-

• секретариатите.

те партийни органи и те

Както бе изтъкнато на 
заседанието на Председа
телството на Общинския 
комитет проведено на 14 
август, на изборните съб 
рания е анализирана до 
сегашната активност ка 
то пр^ това е изказана мн 
ого по-гол яма критично 
сг и свобода в разисквл. 
нията. Критиката е

ство, провеждане на ико 
нс-мическата стабилиза
ция, а преди всичко вър
ху оползотворяваме иа 
трите реформи. С други, 
думи въпроси, които ще 
бъдат от значение за прс 
одоляваме иа настояща
та обстановка. Разбира 
се, Съюзът ма комунис
тите и занапред отделно 
внимание ще посвети и 
вър х у о р га и йза ц и о ш 1 о-
то, идейно-политическо

А. Т.от-

I ЖЕЛЮША

Младежката организация 

става все по-дейна ДОЛНА РЪЖАНА

От известно време нас
ам, след организационно 
укрепване, 
организация в 
мото село в Димитровгра 
дека , община, село Желю
ша, развива все по-ожи 
вена активност. Така на

иували са още редица др 
у ги акции.*

В момента младежката 
организация в Желюша 
наброява 30—40 души, но 
има още три лът.и повече 
млади хора, мнозина от 
които се учат, или пък ра 
ботят в трудовите органи 
зации в Димитровград. 
Ако занапред и те по-дей- 
ио се включат в работата 
на младежката организа 
ция ;— люже б,й Желюша 
наново ще възвърне ста
рата си слава на едно от 
най-активните села. Си
ли за разгръщане ‘на 
творческа активност на 
всички гюлета, наистина 
в Желюша има.

то,кадрово и акционио 
усъвършенствуваие иа сво 
ите членове. Още повече, 
че от

за примермладежката 
най-гол я-

подготвеността па 
завием изпъл- 

поставеми-

Основното училище в 
под-

щето в Босилеград обез
печи необходимия мате
риал, а долноръжанчани, 
които организира млади
ят и напреден учител, в 
селото им Милан Мнла-

членовите, 
няването на 
те задачи и активности.

На съвещанието стана 
дума и за досегашната из 
борна активност и за за-

Босилеград. по-точно
ведомственото му 
ще в Долна Ръж на

учили- 
и мес-пример в селото се съжи 

ви самодейната активност 
й жел юша ни освен 
сто село, с културно-заба 
впа програма гостуваха и 
в Гоиндол и Лукавица.

' Участвуваха 
налните

тната общност в това 
ло през последно 
развиха богато

се-
време

сътруд-
в сво-

мов, .изпълниха работите.
Общинският отбор на 

гораните в Босилеград е 
предложил на Република 
нската конференция 
гораните училището в Д- 
Ръжана

дачите на първичните ор
ганизации в така иаре- служи за пример и 
чеиия втор етап на изби- други среди, 
рателната дейност. Бе из-

ничество, което може да
на

Ползата е 
двустранна. Най-гол ямаи иа регш> 

срещи на селата 
в Житковац край Алекси 
нца.

натъкнато, че благодарение 
иа добрата и сериозна под 
готовка, изборната акт и' 
вност е минала в открове 
ма и демократична обета 
ловка.

е все пак за 
които

учениците, 
новата учебна го

дина ще посрещнат в 
радей и подреден учили
щен двор, реновирано и 
бел оса но училище. Учили

най-доб-като
В центъра на селото ур 

едиха игрище за футбол 
на малка врата, а запла-

ог- ре подредено училище п 
среда, да удостои с на
града.М.А.

В.Б.
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ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВЛ В ДИМИТРОВГРАДОТ ПЪРВИ АВГУСТ

Водата намалява, 

цената се увеличава
града с вода, защото дъл
готрайната суша повлия 
значително да се намали 
количеството на водата в 
самия извор, (поради ко- 

части на

От първи август димит- зултат от увеличаване це 
ровградчани пият по-скъ- ните на горивото и елек- 
па вода.'Именно, с реше трическця ток. Тъй като 
ние на работническия 
съвет на „Комуналац" це 
мата на водата е увеличе
на от 1500 на 1800 динара ме трябва да се >очкава 
за един „кубик" вода за Нова цена и на водата и 
домакинства, докато за останалите

организации услуги. Новата цена сигу-
динара. рмо няма да допринесе за

Покачени са и цените на по-добро снабдяване на 
канализацията од 2200 на -
3100 за домакинства от- ДИМИТРОВГРАД
носно от 3200 на 4500 за 
трудови организации. С 
двеста динара е по-скъпо 
и изхвърлянето на боклу-

тези дни електрическият 
ток отново получи нова 
цена, то в най-скоро вре- < ето по-високите

града много често остават 
без вода през деня) *

изпразни
но

комунални сигурно ще
още повече и инак праз
ните джобове на хората.

А.Т.

трудовите 
от 3000 па 3800

Достатъчно стоки от 

държавните запасика.
За последното увеличе

ние на цените па водата 
и комуналните услуге в 
Димитровград, Изпълии-

домашни запаси. В прода 
жба са пуснати и 3400 ли
тра олио по 19 хиляди ди
нара лит^ър и въпреки' че 
остава да се получи още 
незначително 
во, нуждите не се задовол 
яват. Очаква се да прис
тигне 16 хиляди килогра
ма свинска маст.

Макар че продажбата 
на споменатите артикули 
е ограничена — захарта 
на пет, брашното на 25 кн 
лограма, олиото на по два 
литра, на практика е об
ратно. Всеки може да взе
ме по колкото иска, ако 
купй във всеки магазин 
позволеното 
Разбира се, става дума за 
граждани, 
повечко пари и които доб 
ре и навреме са осведоме 
ни- Затова, когато такива 
стоки се пускат в продаж
ба трябва поне да се наме 
ри начин всички да бъдат 
на време осведомени.

Както и в останалите 
градове и в Димитров
град тези дни се продават 
стоки от държавните за
паси, като ' интервенция 
против високите цени и 
своеобразна защита на 
стандарта на населението.

Димитровград досега е 
получил 45 тона захар, ко 
ято според преценка на 
хората задължени за сна 
бдяването на магазините, 
е достатъчна за нуждите 
на Димитровград. В мага 
зипите все още лЧоже да 
се вземе захар по 13 хил
яди динара за килограм. 
Освен захар от запасите 
са пуснати в продажба бр 
ашно т.ип 500 в киличест- 
во от 22 тона по 4260 ди
нара килограм. И докато 
за захарта интересът не 
е особено голям, за браш 
мото е тъкмо обратно,' 
така/че тези количества 
едва ли ще бъдат доста
тъчни. Но имайки пред
вид по-ниската цена, ста
ва дума и за създаване на

В „Комуналац” тези 
дни е набавена нова 
цистерна за миене» на 
улиците и снабдеява- 
йе на гражданите с пи
тейна вода в случай по 
ради разни причини да 
няма вода. За висо
ките части на града, 
които ежедневно оста 
ват без вода, същата 
ощ^ не е ползувана.

НОВОТО ИЗТЛАСКВА 

СТАРОТО
КОЛИЧИСТ-

Най-после старата кни
жарница в Димитровград 
е преселена в други по
мещения (там където на 
площада се намираше ма 
газинът на 
кция). А това значи,

вече разпада-

дени (привършват се) 22 
квартири и делови поме
щения. Шест от тези ква 
ргири са предназначени 
за разселване на- тези, 
чиито стари квартитри 
трябва да бъдат бутна
ти. Освен това квартири 
за свои заети тук имат 
„Свобода", „Циде", „Ди
митровград” а част от 
квартирите са частни. В 
партера и мазето се нам и 
рат по.мещения предназ
начени за супермакрет 
на „Търгокбоп” на площ 
от 630 квадратни метра.

,,Ниш-конфе-
телиия съвет само е осве
домен понеже при после
дното покачване на цени
те е договорено същият 
да не разисква за нови це 
ми, когато в цената се 
менят цепите на нефта 
п електрическата енергия 
и когато в новата цена 
няма част за покачване 
на личните доходи на за
етите в „Комуналац". Пое 
ледиото покачваме е ру-

че
количество.старата и 

ща се сграда между поща
та и новопостроения жи
лищен блок ще може да 
се срути. На това място 
трябва да бъдат построе
ни магазини • от типа 
тези, в които се намира 
модната хижа на „Свобо
да".

Инак в новопостроения 
жилищен блок са изгра-

които имат

на

А.Т.А.Т.

отзйви

Недоразумения или нонфлинти?
ти, а за „споеаолипте” се търсеха наказания, 
стигашс се до съд и „изваждаха от нафтал 
шГ стари петна от биографията на тези хо 
ра е цел да млъкнат, да им се затиснат 
устата. Най-удобно средство беше журналнс 
тпте да се провъзглаяват за неблагонадеж
дни, това опробапо средство в пялата стра
на, което много се ползваше от някои ръко 
водители в нашите общини.

Наташо съм съгласен с техните мнения. 
Работих 20 години в редакцията и мпелп-я. 
чс редакцията ще ми позволи да допълня, 
по-точно да кажа 
лем, който нс случайно тъкмо сега се сиоме 

Досега този проблем беше „табу-те-

Тодор Славински: „В работата на Изда
де известни НЕДО-тслството се е идвало и 

РАЗУМЕНИя (к.м.) с отдел 1*[ обществено- 
политически общности.

Асен Лазаров: „ ... „Братство", като част 
от иаш.ия печат, никога не се отклонило от 
линията на СК, обаче често сс е стълш«овя
вало с тълкуването на т^я линия от страна 
па отделни хора в общинските ръководства.

Мненията на двамата изтъкнати общест
вени дейни и през един период ръконодите- 

„Братство", изнесени в 
15 юни 1989

мнението си по този проб

ивна.
ма”. Той беше достояние само за заседания, 
когато се разглеждаше работата па Падате 
лството н даваше оценка от страна на обще-
стнепо-политическпте организации.

Примери има много. В рамките па този 
отзив трудно е всички да сс посочат. Много 
е по-важно, че Славински и Лазаров повдиг
наха завесата. Една „табу-тема” за „Братст
во” трябва да се допълни, поне сега, когато 
в СР Сърбия печатът става аткпвеп н дейс
твен борец за промени в новата епоха, за 
пълна демокрация на нашето общество.

Мисля, чс тези недоразумения, които че 
прерастваха в конфликти ,идваха от 

бюрократизирани ръководни дейци

ли па Издателство 
юбилейния брой на вестника, от

подтикапаха да напиша нещо , повече 
Издателството

СТО П |,ТИ

някои
в общините, които ме позволяваха печатът 
да им се „намесва” в работата, да критику- 

.тяхиата" община, „неговото” предприятие 
и подобно. Затова се идваше до забрана на

г. ме
за взаимотпошсниятР между
и общинските ръководства.

Тород Славински казва, че „се е идвало 
до известни и е д о р а з у м е и и я (йод. мое) 
с отделни обществено-политически общмо 
сти, а Асен Лазаров „с вълна отговорност 
твърди, че вестникът никога не се е отклоня 
вал от линията па СЮК.

па ,

журналисти да идват в тези общини, Защо „Братство” да не учаенува в тазипяко.т
приемаха се само Онези журналисти, конто 
ис критикуваха, Търсеха сс „свои” журналис

борба ?
Б. Николов
■дат
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ДИМИТРОВГРАД
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СТАТИСТИКАТА Само „Димитровград" 

със загубаНай-зле е в стопанството
пари, и Секретариата 
всенародна отбрана и

Прекадено високата инфлация и низките лични 
известно число организации все повече за-доходи в

сягат всекидневието на работниците. Личните доходи 
далеч по-бавно се увеличават от инфлацията и в об
ществените дейности

щостнена 
I,<47, а Геодетското уиран 

1,15, п Оощиискин 
1,16 н м Уирашк

лепне
пне-С'||Д

ТО за общестаонн приходи Ф:1През първите шесг ме- 
личен до-

Инфлацията засяга 
кидневието не 
безработните, социално за 
страшените н пенсионери 
те с низки прннадлежнос 

В Босндеградска общи 
на — особено през после- 

загюч-

пс е- 
само па 11 и1,37 милиона динара. 

Личните доходи иьввеи
сеца средният
ход в обществени те дец- 

1 14.2 245 органи м орган наши ш н 
пн понастоящем еа улели- 

днойно -

ностд възлизаше 
динара п в сравнение със

чепп. В някои 11 
повече. През юди лични
те. доходи па работниците 
п „Изградия" 
пад 1,5 милиона 
Просветните работници и 
основното училище зара
ботиха от 3 до 4 м плпо-

същ и я миналогодишен не 
рис е увеличен е 528 па 
сто. Най-много заработва
ха заетите в Средношкол
ския нептър — средно по 
2,14 милиона. След тях 
са заетите в Здравния 
дом — 1.91. Центъра за 
социална работа — 1.66, 
Основното училище — 
1.59, Детската градинка — 

1.43

ти.

дните месеци — тя 
на да обезоръжава и да възлизаха 

дина ра.заобезценява средствата 
живот н на голяма 
от трудоустроените. Да
же и личните доходи в 
обществените 
без оглед, че по-бързо ее 
увеличават от тези в сто
панството отдавна преста-

чзст ТО „Димитровград

па. в средното училище 
от 4,1 до 4,9 милиона (п

дейности,

в едното п в другото учп-
1.43 и в Аптека» а 
милиона динара. Кап-ииз- 
ки лични доходи имаха 
заетите в Културипя неп
тър — едвам един милион 
динара.

Малко заработват п ра
ботниците в органите па 
управлението към ОС. Срс 
дният личен доход но 
зает в Секретариата за уп 
равмтелние и общи рабо
ти през този период въз 
лизаше 1,12, милиона ди-

лище заплатите увелича
ват колкото месечно сесе надпреварват 

пак
наха да 
с инфлацията. Все инфлацията),увеличава 

лекарите от 4,1 до 4,5 ми 
лнопа. Работниците в ТО

•най-зле са заетите в сто
панството, в което покрай

,Босилеград" обаче лични 
те доходи за юДи все още

низките лични доходи тру 
дност представляват и за
губите (загуби 
ТО „Босилеград”, 
транспорт” из 
ня”).

В ТО „Босилеград”, в 
която работят 290 души 
през първото шестмесе
чие на тази година на 
пример средният личен 
доход възлизаше едвам 
над милион динара, в ав
тотранспортната органи
зация (около. 200 заети) 
866 хиляди динара, а в 
строителната 
ция „Изградня”, където 
работят- над 130 души ед
вам 762 хиляди динара. 
През този период в срав
нение с миналогодишния

отчетоха 
„ Авто

ри з грат

ис са получили.
В общината нс се 

ят акции за оказване 
помощ на онези с пай-п.г 
31СИ ЛПЧПц доходи.

йод
па

В. Б. I ТО „Балкан-Компас

Макар че Службата по 
обществено счедоводство 
еще не е направила ана
лиз на стопанските резул 
татц в първото шестме
сечие на годината — от 
димитровградските 
папски организации само 
ТО „Димитровград” е ра 
ботила със загуба от 
1 120 000 000 динара. Оста 
палите трудов1Г организа 
цш! имат положителен ба 
ланс, но са на ивицата

ПОЛУГОДИШНА РАВНОСМЕТКА В СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Загуба от 3,61 милиарда динараоргаииза- сто-

През първите шест месеца от настоящата година 
3 от 7-те стопански организации в Босилеградска об
щина отчитат загуба. Средният личен доход възлиза 
на 974 хиляди.динара.

чертават разрушителното 
действие на високата ин
флация, спадане па поку
пателната сила па населе
нието, 11еблагопри я1 ните

Шестмесечните дело осъществили общ доход ефекти от ревалоризация- 
ви резултати на стопац- ма стойност ст 44,535 ми- та па деловия фонд ;1 ос- на 
ските организации и Боси лмарда динара, а за пич- новните средства, намале 
леградска община са твьр ни доходи са изразходва- ние на фнзическия обем 
де незадоволителни. Три пи 4,605 милиарда лица- па производството, оборо- 
от седемте отчитат загу- ра. Обаче, с оглед на фа- та и услугите, недоимъкът

кта, че за осъщестява- и а оборотни средства, за- 
ват без по-големм срелст4- мето ма общия доход се- старелият возен парк, ре
ва за акумулация. ГТоло- демте стопански организа стрининята на инвестици-

изразходвали опийте средства, лошата 
47,485 милиарда динара, ' организация' на тр^да, ела 
стопанството в Босилсгра- бата трудова дисциплина 
дека община отчита загу- и пр.

през същото време тези 
лични доходи са увеличе
ни с 544, 539, т.е. 613°/о. доходността. 

Изключение е — „Балкан 
-Компас”. Както и в пос
ледните няколко години 
— и сега, повече от поло-

От юни миналата до юни 
тази година обаче инфла
цията се увеличи с 652,2 
на сто. Според статистичс
ските даннй (в общината ба, а останалите стопани^ 
такива не се водят за це

ви ната от осъществявана 
та акумулация (60%) — е 

„Балкан-Ком*ховете, които стопанисват
в рамките на организации жението още повече за- ции са 
от други среди: 1орската грижава, ако се има пред 
секция/ Цеха за чорапи, вид, че загуба отчитат оие 
Цеха за сушене на ово^ зи организации, които са 
щия и зеленчуци, трудо- носители на стопанството ба от 3,614 милиарда ди
вата единица за експлоа- в общината:* Трудовата ор нара. От това най-голяма 
тиране на кварц, Цеха за ганйзация „Босилеград”, загуба отчита трудовата 
производство на ПВЦ кон „Двтотоанспорт” и строи- организация „Босилеград” 
дензатори, в които лични телната организация „Из- — 2,958 милиарда динара, 
те доходи са по-високи- от градня” и в затрудие- след това „Автотранспорт” 
тези на тукашните орга- ште условия трудно/за- 557 милиоуа динара и 
низации), средният личен л
доход през посоченото ше 
стмесечие във ветеринар-, 
ната станция възлизаше жеиие. •
1 406 547 динара, а в стро
ителната занатятчийска ко 
операция- • ..„Граджевипар”
1 623 952 динара..

осъществил 
пас”. Ил и — от общата
акумулация > възлизаща 
на сума от 4 320 000 000 
динара'— на посочената
трудова организация от 
падат 2 650 000 000 днна-През отче гни я период 

667-те заети в боейлеград- 
ското стопанство са осъ- 

дцествили среден личен 
доход от 974 292 динара и 
съшия по отношение на 
същия период от предход

ра.
Основна характеристй 

ка за стопанисването в 
първите шест месеца на 
годината в Димитровград 
ска община е — повише

ната година е. увеличен с тшето на неплатежоспосо- 
559 на сто. Но и покрай -бността на стопанските

органиаацц, „главна зае 
луга” за което има гало
пиращата инфлация-

напред ще могат да пре
одолеят кризисното поло-

строител ната 
ция „Изградня*' 98 мили
она динара.

организа-

това същият с далеч по- 
малък от този в'региона 

пол у годиш- и републиката.
В този период стопан- - Като главни причини за 

ските организации в Бо- незавидната 
силеградска община са на равносметка се под- м. д. М.А.
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Комунист
Орган „а Съюза на “™слашските комунисти Брой 1685 година XIV!

унистите в Сърбия Белград, 25 август 1989
и на Съюза на ком

Я а нашите
ния отдавна почти всичко се знае Обще
ствените информационни средства всекидпе 
вно предупреждават .колко — след повече 
десетилетия на мирно строителство 
страната и изковаване на братството 
нството И равноправието — 
единили, отчуждили едни от други, като че 

Югослав:И;я не ни е общо отечество За 
тешкото състояние

ОПАСНО 

СКРИВАНЕ 

НА ИСТИНАТА

сегашните трудности, по-необходими са ра
зисквания които предлагат по-известно, по- 
трезво и по-реално съглеждане на пътищата 
за изход и от. омагьосанИя кръг, в който се 

V намира вече дълги години.
Когато се касае за междунационалните 

отношения на Съюза на комунистите, спо
ред думите на Симеон Бунчич, обществена
та енергия трябва да се направлява по по
соката на сближаване, обединяване, увели
чаване на способността на обществото дей
ствително да. се развива в унисон със съ
временните световни течения и обекитвните 
вътрешни възможности и специфичности.

Макар че на проведения пленум на ЦК 
на СЮК не се отиде по-далече от загриж- 
неността и обичайните критики, което дава 
автентична критика на нашите сегашни о 5- 
стоятелства, пленумът — все пак — вярва
ме най-сериозно предупреди, че е последен 
часът за изправяне пред горчивата истина и 
действителност и по-сериозно да се заловим 
със собствените си длъжност^ на всички 
равнища в решаването. Защото, времето, в 
което живеем търси/научно, аргументирано 
и критически да се преизпита оценката, 
според която сега е на дело надделяване на 
националното надкласовото. Толкова пове
че, защото борбата за актуалния национа
лен интерес до голяма степен сега приема 
националистически белези.

Национализмът, знае се, се грее на 
огъня на тесните интереси, на прикриване
то на истината От народа и отбиването в

междунационални отноше

на
и еди 

днес сме се раз-
ли

в междунационалните от' 
ношения предупреди и пленумът „а ЦК на

СЪСТОЯЛ
Това бе

кава изключителност, иетърпеливост, нето
лерантност на хората 1-га. ключовитесе в края па миналия месец, 

едно от най-бурните и най-драма- 
тичните заседания на ЦК на СЮК. С това 
на нашия идеологически „пазар” бяха 
несени идеи, които в последно време 
нуват нашето общество, 
интерес бе очаквано

пози
ции в нашата система може да бъдо крайно 
опасна.

Поради неединството в нап нцешето пар 
тнйно и държавно ръководство в единната 
система вече много години се 
локализми, регионализм,и, национализми и 
бюрократизъм. Все повече имаме затваряне 
и заграждане. Оттам и различните подходи 
в съгледаването на актуал.ните междунани- 
онални проблеми и ежби.' Едни 
много причини същинска опасност виждат 
в сепаратистката обществена практика как- 
то и в по-нататъшното разединяване и ^Р33- 
биваме на Югославия- Друга пък опасност 
се намира в уж централи етическите и уии- 
таристическите тежнения, докато трети са 

страни, казало би се неопределени пито 
за едните нито за другите. В едно такова 
положение, което с години не намира сво
ето решение можа да се разпространи и за- 
дълбочи обществената криза.

Истината за нашите лутания, колеба-- 
ния, застои изневерени надежди се намира 
тук, между нас, във всекидневното безде
лие, в кризата, която постоянно като с чук 
УДРя по главата. Тя, във всеки случай с 
във факта, както се показа и ма пленума 
на ЦК на СЮК, че Съюзът на комунистите 
и нататък се върти в затворения хоризонт 
пилеейки непотребна сила 
свади, недоразумения и спорове и често на 
странични въпроси. На работническата кла
са, която все още вярва в това, че Съюзът 
на комунистите е 
може тая страна ,и общество да извлече от

нз-
«ъл-

поради което и с умножават:
как на тях ще реаги

ра най-отговорният партиен орган.
Вместо добри отговори 

ход от сегашните
и вмзл за из- 

трудности, не мина без
различия, ялови полемични дуели, открити 
несъгласия и на моменти и тежки обвине
ния. Разскванията показаха

поради

Пялата слож
ност и контроверзност на 
ния» Дълбочината на

чашите- огноше- ;разликите по множе-
Iство съществени въпроси 

ствителност, както и по бъдещото обще
ствено и политическо развигие. Разбира 
това е общото впечатление, а чрез по обсто
йни

па нашата дей-

посе,

анализи ще се утвърдят 
димензии на дълбоките

същинските 
изявилиделби,

-миналия пленум на ЦК на СЮК. Едносе на 
е известно: главните актьори на междуна
ционалните отношения, за ' жал, все още не 
са съзнателни за актуалните и

същинския момент да се каже съответната 
дума. Това което става 
е моя работа все дотогава 
стигне в безизходно

в моята среда, това 
докато не се 

положение и тогава
потенциал

ните последици от сегашното, състояние 
обществото, защото те са толкова 
ни от

в
заслег/е-

узврялата обществена атмосвера, че 
нищо им не е важно, което е вън от техния 
интерес и становище. Това посочва и на 
факта, че на много ключови постове в об
ществото са се намерили хора, които много 
не се грижат за обществото като цялост и 
оттам не виждат положителните идеи при 
другите и не показват готовност да кори
гират собствените си становища. Тая и та-

става въпрос за югославската общност. Нк 
това служи и тезисът „не се сега момент”, с 
който влиятелните групации държат 
пол

моно-
върху истината. Останалите могат да

във взаимните видят само това, което им е позволено да
видят и да проговорят само тогава, 
им се пусне зелена светлина, а тогава обик
новено

когато

важните битки безповратно са загу
бени.единствената сила която

Борислав Вучетич

к. щ ц. а л н. а сииуацми и обвинения. Но, 
пак, има нещо ново в този го
вор. Стипе Шувар \ле сс обърна 
към сръбския народ « неговото 
ръководство така както прмличн 
па един унивсрейтетен човек, а 
още повече и па (член ма Предсе
дателството на СФРЮ. Топа е го 
вор на омраза и заплаха. Не е 
това говор па1 разсъждаваме, а 
па присъда. И което е най-лошо
то, това е говор па подтик н раз
ширяване па омраза ,към сръб
ския народ и неговото ръковод
ство.

бск|ия народ п неговото .достойн
ство. Очевидно с, че Шувар това 
ме схваща, или по-точно пе иска п 
пе може |с това да се примири.

Нашите истини вече ме могат 
да се укриват пито пък да се 
прикриват с никакви инсинуации 
п заплахи, без оглед па това кой 
ги казва — пито пък с прехвръ- 
ляие вината на други. Не мо
гат- топа пи онези който както 
Шувар и Синь сс представят ка
то единни, сътцпнск.н н после 
дователп-и тълкуватели и ■ продъл
жители на Тнтовото дело. Те, уж. 
единствено крачат по Тптовнл 
път и единствено ге познават то
зи път. (Всички други (а особено 
сръбският народ) са па странич
ни пътища към които ди насоч
ват „самозваиеите водачи”.

Нашият народ при очи пе е 
сляп да не вижда кой как рабо
ти и как се отнася към Тито ш 
към придобивките ма нашата со
циалистическа революция. Не сс 
излъгпа така лесно па публични

все заклинания и претвардння. И той 
много добре знае чий портре-г в 
това време трябва да носи (не 
са му нужни съветници), а който 
може да се „снимп” със„ХДЛКАР“ своите
политикантскн интриги. Сръбски
ят народ пе е махнал и 
Титовия портрет, портрета 
гепдата на -нашата революция, по

не махва 
на ле-

Тазгодишната 274. по ред Си- 
ньска халка измина както и пре
дишните, в юнашка надпревара 
на халкарите. И било б,и както и 
винаги до сега. Говорило би се и 
би сс разказвало, И правили би 
трели нзи за нови опити /и борби. 
Било би .,. тази година иа края 
па състезанието да. «с се намеси 
един „халкар", който пе стреляше 
в „средата". Той е много по-ам- 
биниозем. Хвана и хвърли своето 
отровно копие много по-далече. 
Тамо далече! В Сърбия, в сър
цето на нейния народ.

неже тази легенда е създавана и 
пазена п в Сърбия. Сръбският 
народ п ме само той, носи и все 
повече ще носи портретите 
онези за конто е сигурен 
своята работа и в 
то действуваме уважават интере
сите и волята иа всички гражда
ни, без оглед на тяхната нащго-

тъкмо

на
че в

обществено
Никой няма право, а още по

вече член на Председателството 
па СФРЮ, /да обижда един на
род, р този случай сръбския, ва
това че, уж организирт митшии, 
тръгва за самозвани национални 
вождове, иска някои /други наро
ди и народност,и да бутнр в гето,| 
да преправя! пашата обща дър

па л на п р I гнадлеж-1 гаст 
така както това и Тито работеше 
през целия си живот.

I

Тежко е, след всичко което 
Шувар е казал и направил относ
но пе е направил, а функцията 
тона му налагаше, тежко е, поточ-

Стипе Шувар не е казал нищо 
ново в Синь. Своите нападки сре
щу (сърбския народ и неговото 
ръководство така както -приличи някои безочио атакуваха към сръ

Iжава, да -носи погрешни 
ти и т.и. Измина времето в което

портре-

(На 2-ра стр.)



2 Комунист
швв»швш

ОКоженщари.....................
ТРАВМИТЕ НА БИВШИТЕ СИЛНИ НА ДЕНЯ

■ СИСТЕМАТА И КРИЗАТА

КЛЮЧА ДЪРЖАТ
РЪКОВОДСТВАТАЦИНИЦИ от

ВЪРХУШКИТЕ заключение-Всичко тона сочи
че съществуващото /отноше- 

силите в нашия
установен на дуали- 

всичк-я на ду- 
рефор

маЗа откритите стълкновения 
неотдавна проведения пленум 
ЦК па СЮК (за междуламлопал- 
пцто отношения) с 
тори за разцепление в

трудно, дори рисковано, да 
надминати и ПРИ'

заключителна

на то, полит имение на 
ски живоу е 
от ически принцип, 

(декларативно)

нетолериитеп много ппдикаТова, че съществуват ц се за-
идейни разлики з Съюза идеологически дух. 

почти в същата

ческата пирамида
този ор-държат

на комунистите 
степен както и консерватизъм в

са за 
не се мени.миган, е 

се каже, че саОткъде сега изведнъж Д. АРа* 
госаваи, Ф. Шетшщ, М. Марчпн- 
ко и останалите, които главно са

ми, но ни що да
сс събере г, 

време, би
отделни глави до вчера пепреко- 
сновени политици, е добре само 
дотолкова, че травматичните 
следици на сегашното състояние 
директно са повлияли и за раз
обличаване на наказателните пре
миен, върху които почиват

политическите Ю-форму- 
на тази

Ако всичко товами репи с трезвата
Милан Папчсвски. По та- определен период от 

могло да се стигне до поразител
ни изводи, заключения и предвиж 

Защото за промените и

реч па
*<ъв начин се открива един кръг 

класичния нрин- 
доми-ното, за който се из- 

това.

действувалл под повръхпошта па 
обществения политически 
като заклети иедемократп под мо 
нопола па консервативни*е поли
тически групи, оставайки без под 
крепа и разбирателство за техни
те политически травми, 

и нощ да бъдат нови
псевдодемокрацията. Въпреки 

израстваха 
паци-

ПО-
ЖППОТ

от въпроси ПО 
цип на дания-

преобразованията в нашия
живот се говори по един 

по-експлицитпо

поли-бяга публичен отговор, 
естевствено, от

но
становището на

разрешаване на все по-дълбоката или друГ начин, 
югославска криза, тоест модела ^Дванадесетия конгрес
па социализма, който водят и по- Това е именно период, за
нататък се упражнява —

ня- тически
кои от 
ли. Стандартите вътре искат за 

наследници на
грижливо тачени

в течеш 1е на
парадигма, 
усъвършенствувани 
последните две десетилетия полу- 

размах, особено в момент,

па не озна- политика некойто официалната
намери отговори (и да

различните калибри, 
под същата консервативна 
политократпчна дресура, така че , " 
техният маневър в сегашните па- |

нищо друго освен отлагаме 
на проблема.

Става дума за това дали тпяб- 
да се запитаме, въпреки вси

чки обещания за по-хубаво оъде-

чава успя Да
съгласува интересите) но

ни измъчват и
чиха
когато от политическата сцена за-

всички
въпроси, които
днес. като при това те днес ни 
се блъскат о главата. Тъй

ще, коя е тази политическа сила 05щесхвените закономерности не 
(или сили), които могат да ни 

Номинално еталвега на революционните демо-

ва
като

до без-могат да се изнасилват 
край. не е трудно да се предви
ди къде можем да стигнем ако

Същевременно, като на бивши 
идеологически тутори, конститу
ционните и революционни проме 
ни п СР Сърбия без усукване да
доха им да разберат, че тяхната

спасят от кризата, 
известно кой по конституционно
то устройство това трябва да пра
ви обаче колата и по-нататък

кратични процеси загубиха дове
рието на партийните членове и трен-продължат съществуващи 

дове на кризата.работниците. И тъкмо в тези мо
менти те започнаха да се позова
ват на т.нар. право на лично ^та 
новище, което няма дилеми с 
свято право на демокрацията.

Действувайки преди това оба
че във върхушката на властта 
политката, правото на собствено 
мнение от тези същи отделни ли
ца е задушавано в 
задължаващото единство на ръко 
водството. В тоталитарен амбиент 
най-често с фингирани идеолегиче 
скй несъгласия е демонстирач на 
най-високите точки на Ю-полити-

си
вървят по нанадолнището.

Ако СЮК е главната кохезио- 
ниа сила на конституционното ус- случва) е достатъчна 
тройство (по дефиниция) фактор най-висшите ръководства у

синтез на различните идейни най-после да установят необхош-

Дали всичко това (което ни се 
причина 

нас
е консервантивна политическа рего-

позоваварика, колкото и да се 
ьа светлите идеали (които има и 
в тази република) дефинитивно за 

и минава в ропотарницата на исто- 
о рията. Тяхната най-нова полити

ческа фраза имено е гола нолнтн-

н а
възгледи и интереси в изнампра- мця консензус по възловите раз- 

обществепите войни дилеми? Това казваме, за- 
двлже- щото в техни ръие са питата и 

ножът в съществуващия модел на 
то на нови пътища на социализ- социализма. Инициативата на по- 
ма от югославски образец — зна- литнческата общественост и наро 
чи най-отговорен фактор за изли- дното недоволство, както нц е 
зане ог структурната криза — от- известно, слабо влияеха, както и 
говорът на иашия въпрос е ясен. поуките на общ план Затуй един 
Съюзът на югославските комуни- ствено остава периодът до Чети- 
еги, такъв какъвто е сега, не е ринадесетия конгрес на СЮК да 
готов за тази мисия.

мето на опция ,,а 
реформи, именно главна 
ща сила (авангард) в изнамиране-полза на уж ческа лъжа.

Личи обаче, че на политичес
ките ментори техният травмати
чен жал не лебди сам.» ма устни
те: своите сегашни личим „лута- 
ния" те би желали да натрапят 
като колективно страдание.

се използва за такъв вид разго- 
Нужно ли е по-добро, доказа- вори, защото в противен случай 

телство от посоченото заседание всяка неподготвеност на офици- 
на ЦК на СЮК за междумацио- алнцте фактори и помисъл, че 
палмите отношения. Защото през тогава на място може да се из-

Биографците им за съжаление 
са пълии с премълчано приети и 
политчески и лични минуси В то
ва трябва да се търси и тяхната 
некоректност и циничност.

„ХАЛКАР“
този въпрос се ^пречупват и всич- дпрват отговори които да възста- 
ки друг,и централни въпроси, вър новят реформирания модел на со 
ху които се основава нашето об- ццалцзма у нас ,-це бъдат оеъ- 
щество. Да посочим само някои, дени на провал, 
които в последно време са във 
фокуса на вниманието на поли
тическата общественост: моделът 
на федерал.изъм, личните и граж
данските човешки свободи, пра
вовата държава, политическият 
плурализъм, законността на власт 
та (избирателната система) отно
шението между класовото и 
циоиалното. Обаче заседанието ни 
предложи теоретична бледа кар
тина и разпри за- последствията.

И в тоз)и момент, на Югосла-

(От 1-ва стр.)
Може би е тъжно, ако е та

ка, такъв психологически пара
докс все пак остава без до вчера 
силен идеологически . спонзор. А

неговият порно е невъзможно, 
трег да се. бутне в ръцете на на
рода, и то не само на сръбския. Въпреки че има малко време, 

би трябвало да се очаква да ста-А Шувар това очевидно силно би това, че досегът на тяхното поли- 
жеЛаел. И това толкова го ядос- тическо кредо, сега забулено в 
ва, па оттук и такива негови „из
лети", както този в Синь, който 
не е само атака на сръбския на" 
род и неговото ръководство, 
директна атака на братството 
единството, а с това и на Тито.
Някои други; компетентни и ПР' 
викани, оценяват дали такова не
що е позволено на един член на 
Председателството на СФРЮ?

ме посочения обрат п отноше
нията между ръководствата. За- 
що.то това ведно е ц един ох въз
ловите предусловия СЮК да запа 
Зи всички качества на политичес
ка сила, претендираща да въведе 
обществото в реформи, но и сам 
да се реформира в рамките на 
очаквания и декларисаи модел 
на политическия плурализъм. Дру 
пгге пътища и начи«ш- на раз- 

предложеи закръглен връзка би потеглили странатз 13 
още по-жестоки сътресения, а 

неща- защо да не се каже и това, може 
СР Сър- би-дори и в някакъв вид на-из-

тъжио превземаме,въпреки 
твърде дребно, с още 

но възможност за реставрация 
и формулата, благодарение на\ коя-

че е
по-малка

ма

на-
то нанесоха неправдими на всич
ки народи и народности( следова-

СръбСКИя пател но не само на 
род), всячески не трябва да 
остави равнодушни. Нещо 
че, трябва да бъде съвсем яспо:

ни
вия беше 
модел на политическите реформи 
именно на тази) тема. За

пове-
„Халкарът" Стипе Шувар не 

е „улучил". Това е повече от оче
видно. Това, че такова нещо не 
му е за пръв път — няма оправ
дание.

техните политически травми не 
могат и не смеят да бъдат м на
ши.

стие, ръководството на 
бия, което поде инициатива, при вънредно положение. Кому с ну 
покана за диалог, беше един вид ж.но това? 
дежурен виновник за всички зли-

Йиван МарковнчМомир Бръкич Драган Кабадацчни у нас.



Комунист 3
СЪБЕСЕДНИК СкупщинатаПроф. д-р Томислав Бандин, подпредседател на 

на СР Сърбия _______ _

Криза и мощ
Голям? заблуда е твърдението че 

може да се оформи единен югославски 
чат предварително икономическите 
ционалните

Желаейки 
преодоляване на

само с Конституцията 
пазар, а да не се подсе- 

и политически корени на на- 
на нациокрациитеикономики, относно

да даде принос за нините, които са резултат па 'пс-
^новка ТюгЛвн^; Граз^ето

р ф. д р омислав Бандин, под- смее да се забрави, че тези ннте- 
председател на Скупщината на реси, тези специфичност не гря- 

е-ъроия, написа книгата „Кри- бва да изтласкват 
за и мощ”, в код го разглежда ко на заден план 

Цялата югославска икономика и 
рените, манифестационните обли- да иабутват обществото нн в ико 
Ни и начините, по които се раз- номическа, 

коалицията на мощта в 
югославското общество. Основна

политическа и имви-гражда лизационна криза.
В книгата си койстгштирате,

икономики сатъкан на книгата е обществено- че националните 
икономическата и политическа причина, а не последствие на ра- 
криза и манифестационните обли- зградения единен югославски па- 
ци на дющта, особено на така на- зар? 
речените вертикални коалинни в Националните икономики,
нарушения от кризата социален като корени ма всички деформа- 
амбиент. Авторът се занимава осо йии на отношенията във федера- 
бено с различни. форми на иконо- цията имат институционална ос- 
мическата и политическа автар- нова в Конституцията от 1974 го- 
кия. По този повод „Комунист” Дина. Тук обаче трябва да се ка- Предприемачеството, разорано ват, а подпомагат развитието на 
поведе разговор с проф. д-р То- же, че възходът на националните като делова ефикасност, п само- самоуправлението. При тези усло- 
мислав Бандин, подпредседател на икономики. започна през 60-то го- 
Скупщината на СР Сърбия.

Как настана нашата нацио-

управлението не се изключват вия самоуправлението, истинско- 
взаимно. Какъв е югославският то самоуправление, ще бъде об- 
опит в областта на организация- лик и начин, с помощта на който 

и мощта, действителността и човекът дце се изявява като чо- 
— Корените на нациокрация- те и покрайнините и по този на- възможностите на самоуправле- век.

чин започна още по-драедччпо ра- нцето и предприемачеотвото? 
зграждане на югославската ико
номика. Затова може положитол-

дини. Именно през тези години 
около 60 процента стоки и услу- 

крация, автаркията и изолацията? ги бяха ограничени в републики- та

та са в националните икономики 
и в изградените върху тях нацио
нални политики заради осъщест
вяване на собствен национален 
доход и заради преливане на до
хода от останалите краища на 
Югославия- От тези отношения 
израстна икономическата автар 
кия, и не само икономическата. 
но и обществената автаркия със 
сериозни елементи на изолация 
на отделни федерални единици. 
По този начин бяха прекъснати 
пътища на стоките, капитала 
труда. На тази основа в репуб
ликите и покрайнините се фор
мират центрове на форма.-на и 
неформална мощ, силно сплотени 
помежду си и съществено проти
вопоставени на останалите; части 
на страната, относно на мощни-

Кога работниците ще бъдат 
икономически собственици на об— В машата теория» по-точно 

в една част от нашата теория инацио-но да се каже, че именно 
налните икономики са
за разоряване на ичотмнката и мачеството беше оспорвано 
единния югославски пазар и не анатемисано дълги години. То се-

щественцте средства и кога ще 
причина политическа практика предприе- решават за резултатите на труда

и си?

може да Се твърди че те са по- ше окачествено като остагьк от 
Следствие на това разграждаме, капиталистическата система, бур 

’ Затуй голяма илюзия е твърдени- жоазната логика и идеология. Га- 
ето, че са.мо с Конституцията мо- збира се.

— Работниците или по-точно 
работническата класа почти в ця
лата история на социализма и са 
моуправлението не беше икономи 

же да се оформи едчпеп югеела- на предприемачеството ме с .раду- чески собственик на общесгвенл- 
вски пазар, а да не се подсещат мио. Обаче най-сериозно трябва

такова окачествяване

те средства; тези средства дори
и предварително икономическите и да се подчертае, че предпрпе.маче- 5яха сериозно, драматично отчу- 

политически корени на иацнонал ството, разбрано като детовлефи- ждеИи от работниците. Затова ра 
ните икономики касмост в най-широкия смисъл ботнините обективно не бяха в

Кои са съществените нредпо- на думата, не е противоположно 
ставки за изграждане па единна на самоуправлението и па него-, 
стопанска система на Ю*оглавил? вото развитие.

позиция да решават за резултати
те на труда си. Това формализи
ра самоуправлението и отне на 
работниците всяка мощ да 
влияят върху икономическите и 
обществени промени. Работници
те могат да решават за резулта
тите на труда си само тогава, ко- 
Тато станат икономически соб
ственици па обществените срод
ства. а това ще бъде тогава, ко- 
гато държавата и останалите мо
щни центрове престанат да се ме
сят в уреждането на обществено-. ' 
то възпроизводство и в икономи- ;, 
ческото решаване. \

— Съществена предпоставка 
за единство в Югославия е офор-
мяпането на единна стопанска си- централизираният бюрократизъм 

те центрове в останалите репуо- „ ЮгославИя и прсд„ „си- заедно с нацпокрацията и техно-
лики и покрайнини. _ чко ,иа единна данъчна система бюрокрацията, отнемайки мощ

Кои са причините за прекаг „ страната като условие за спобо- на авторитета и афирмиранкч ав- 
ното. изтъкване на парциалните циркулация на стоки, капи- торитета, предизвика остра криза
интереси и за разграждането на ‘ 1
единния югославски пазар като 
синтеза на тези деформации?

— Сериозното затваряне 
рспубликте и покрайнините в соб 

. ствени икономически и лолитиче-

В книгата си твърдите, че де

па авторитета ц па ръководенето 
Застрашена ли е класовата ст, като негов реален израз. Какво е

отношението между авторитета и

тал, знание и труд.

щност на самоуправлението?
_ Дълги години се опитвахме самоуправлението?на

— върху основата па идеално ра 
збрация социализъм, идеално ра
збраното самоуправление, идеал- то стопанство се немлра ма го 

разбрания човек и работник лям кръстопът. Всеобщата децен- 
и с помощта на прекадения пор- трапиааиия като авангарден опит 
мативизъм — да изградим силен за организация па стопанството- 
сдружен труд и рамките на сис- и обществото създаде много пара 
темата и практиката па дохода, доксн и предизвика трагични по- 
Системата на дохода ие издържа следствия.. Въз ..основа па висока 
историческата проверка, и затова ефикасност ,и създадената от нея 

се подме- висока акумулативноег трябва да 
печалбата м се създадат условия за бързо про

Организацията ма югославско-ски рамки обуславя номинацията 
на парциалните интереси над ин- 

Югославия, което фа От исторически аспект е пара
доксално, но е факт, че в държа
вата, в която работническата кла
са е управляваща класа работни 
ците имат най-малко влияние вър 
ху общественото решаване. Нами 
ра -ли се самоуправлението на 
кръстопът?

потсресите на 
ктичсски доведе до разграждане.
дори и до унищожаване на един 
пата стопанска система па Юго
славия и па югославския стопан
ски пазар.

Смеят ли специфичните инте- тази система трябва да 
реси на републиките и покрайни- |,:И със система, па
ните да избутват югославската като мотив, и като основа на сто- , иИ-квапе па науката и технологи- 
икономика и общество в оща по- папската дейност. По този
остра криза и цивилизационно няма да сс наруши същността па развитието на производителните 
изоставане? социалистическото самоуправле- сили, ио .също така . и в служоа

— Разбира се, никой, пък и пие, ще се повиши ефикасността тю развитието 
аз нс отричам необходимост,а да, па стопанската дейност и ще ,сс производител и
се уважават специфичните инте
реси ма републиките и « покрай- за развитие на самоуправлението. сокитс технологии пс

— Макар че квалификацията 
е тежка, това наметна е истори
чески парадокс. По коловоза на 
11 овнте историческ! г 
можем да тръгнем ц да вървим

ята, които ще бъдат в служоа паначин

отношенияиа човека като 
личност. Оттук

създаде материална предпоставка логично може да се каже, че,
огранича- (На 4-та етр.)

1111-
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Сърбйя-тУР1“-1 
^истйческа органи:»»»*

ТУР с, па Сърбия, е решила 
' покрай вече от

ля вата страна

ЗАЕМЪТ ЗА ОБНОВАТА НА СЪРБИЯ
пата 
и НишкаПрограмите не са спорни

стопанските
::а средства

баня и
градения мо'сЛ й Ниш да пт 

Ниш ще се
мо

да подтик на гради
т,.-1 13 Н. баня и в

„опи хотели, предиазначе- 
„редимно да чужденци-турис

повият „Наис" с ,!СЧС И'- 
на лявата страна

тпята
дейци да конкурират 
от заема.

записването 
предприятия,

коику-
парп за ,,У'К'с-

В Нишка община откликът па гражданите
число

за
задоволителен, обаче значително

добри програми, още размислят дали да 
защото нямат достатъчно

на заем е 
макар че имат 
рират за средства, 
тне”

Стаич, строят 
КОМИ- "Н
брои

Йован
членовете па тая

13 разговор е 
един от 
еня, узнахме 
предприятия в града

завършил тая работа.
Електронната про
тотипи осем прос

ти, а 
градения 
модерен 
чески 
Виена до

0 /1 у* модел не само
по в него 'а 
няма свобо-

че пай-гол ям мотел
„ „ай-луксодеи туристи- 

магистралата Ог 
Идеята да

п общинатазаСпоред общата оценка гражда подготовката на учениците _ 
инте на Ниш н Нишка община тръгване на училище и след обед вече е 
единодушно приеха идеята за ра- подаването на зимнина, нишките ,<а например,

стопанско граждани ще записват по-гоЛеми мпшленоет има 
Сърбия- Според ,, по-значителни суми, макар че рами, с които ще конкурира 

и сега тук никой не с доволен,с допълнителни средства,
В Машинната промишленост, 

при утвърждаването на рад-
2000-та го- пред

Та- обект па
Истанбул,

„Сърна
зписване на заем за 
възраждане на 
непълните сведения 
мо за записване па

игзрадепият 
малък, в сезона

(касае се са- иече 
че егишетата в постигнатото.

Едно такова добро начало е пък,(засега наи-чис-
най-успешни в общината), записването па заема в

Нишка обшна е последица ча до- дима, е

зимните месеци
Всичко е винаги ги-л- 

би било така ко-

„Нишка банка”, 
лени п Ниш и войната политика до

извършен „прелимппарен 
голяма избор" па 62 нови програми, °1

представлява1 
. От тия

дни легла.
А как и нсдо края на юли нишлии са запм- 

над 295 милиона
които 82,5 милиона са ц важна акция, която поведе ръ

ководството на Сърбия за по-бър- напълно нова техиоло1ия 
58 220 ДМ, зо преодоляване на кризата. Съ- „нови технологии' са

по.
,-ато по тая международна арте- 
рия през летните месеци

Л 20-ипа хиляди чуж-

нови ди- брата подготовка за таясал и
които 30-ина ще минатнара, от

записали като подарък. Освен то- но13(1 рани 7 дневно и
лсстранни колл- 

И на края

1ва записани са още 
44 504 щатски долара, 75 000 ита
лиански лири, 22 025 швейцарски доверието -към републиканското ни, с 
франка и още около 5 хиляди ръководство.

най-акумудатнк-най-пптеросни и
конто нишките метални ще

предаваме и °н;с 
едно мнение на Йован Стаич, а 
такова нещо чухме и на юлското 

МОК на СК в Ниш, 
би имало

щевремеггно това е и израз на

конкурират за средства от заема.
както ка-На многобройните заседания Всички тия програми,

за Йован Стаич, както и някои 
други доставени па общинската 
комисия, са добри, защото могат

долара друга валута.
С оглед на това. че се касае на обществено-политическите ор-

заседаиие на 
че качествени програми

само за пенсионери и домакини ганизацп и специално в местни- 
че заплануваната те общности е обяснена целта и

бъде далече значението на заема.— и народът бързо нс само да върнат вложе- ( както и
ннтс в тях средства, по и обе> паиство не е 
печават сигурен пласмент на ио-

нишкото стопанствои ловене, акотук оценяват, цялото югославско сто 
тотално обедняло.сума на заема ще 

надмината. Тези оценки произти- това е приел.
Същевременно с Впрочем, условията на конкур

са са много строги, така че .мал
ко са организациите, които със 
средствата от заема, които^ ще 

„Поморавлье" (ф-ка търсят могат да обезпечат също 
средства) „Вулкан" толкова свои средства за да за- 

за гуми и обувки) „Юготю- кРъглят финансовата конструк- 
тюп" преработка па тютюн), „Ом- ш.я на пялата инвестиция. Зато-

ва в Ниш все по-гласни са иска-

популяризи- 
самопомощ витс сток-и на чуждестранните 

Нишава зари.

чат от определението на множес
тво трудови организации в общи- рането на идеята за па

всички заети чрез заема в града на
е водена акция и във всички ко- 

а лективи по изготвяне на интсре-

ната, според което 
(няколкократно) за заем да вне- Освеи ЕИ и МИН готови про-
сат по една .месечна заплата, грам и имат

снц и акумулативни програми . с за химически 
които биха могли да конкурират (ф_ка 

вахме за записването на заема за средства за по-бързо развитие 
смятат, че след завършването на Специална общинска комис-ия во- ладннка” и „Нитекс” (текстил и 
сезона на годишните почивки, на ди редица разговори в предпрня- конфекция) и „Сърбия-турист”.

_____________________________________ —--------- Тук трябва да се каже, че една

това ще се сумира по-късно.
Компетентните, с които бесед-

нията да се смекчат условията на 
конкурирането или поне' прел

ее освободя1' от 
множество (непотребни) облага
ния па дохода.

„Модна кон- прнятнята даважна програма на 
фекцкя” се базира върху сътруд
ничеството с дребното стопапетКриза и мощ Велимир Филиповичво.

ясноКАЗАХА

С конституционното учредяване на СР Сърбия и с обми
сленото действуваме на сръбското ръководство са създадени на
чални предпоставки за истинско решаване па- проблемите в Ко
сово. Това е толкова ясно> че по-ясно не Може да бъде. Затова 
дилемите, които идват от някои части на Югославия, които се 
свеждат на страх бт това Сърбия окончателно да бъде свой на 
своето — са неумесни и мотивирани от целц, конто по всич
ко личи, не смеят да се изнасят явно, а предварително да не 
са сложени в съответна форма.

е обаче да се определи начин, по
литика и метод за избавление па 
югославското общество от остра
та криза. Необходими са и корен
ни обществени реформи. Те са 
не само икономически, но и по
литически, бих казал и „реформи 
ма съзнанието". И може би тряб
ва да започнем именно от съзна
нието. Тук имам пред вид преди 
всичко необходимостта да сс ос
вободим от провинциалмзма, са- 
модостатьчността, от пагубното 
мнение, че всеки може да върви 
сам и че Югославия с някакъв 
исторически орнамент, който не 
ни е съществено нужен. На тДзи 
заблуда платихме скъп данък и 
е крайно време да я отстраним 
и от съзнанието ни, и от всички 
наши области.

(От 3-та стр.)

само тогава, когато съединим тру 
да <и обществения капитал и ко
гато на работниците и избраните 
от тях ръководства създадем ус
ловия сами да решават- за съд
бата си- От казаното е ясно, че 
самоуправлението е на кръсто
път. То вече не може да бъде 
идеологическа и утопична кон
струкция, то трябва да стане ре
ално самоуправление, историчес- 
си съгласувано с развойното рав
нище на производителните сили 
и останалите характеристики на 
югославското общество.

Всичко, което казах дотук очер 
тава причинит^/ за югославската 
криза повече от социологичен, а 
по-малко от икономически ас
пект- Икономическите причини 
са^ известни твърде много и зато 
ва не Ги споменавам тук. Важно

Така пак влезнахме в етапа, когато в Югославия едни на 
други трябва да доказваме елементарни истини, да се спорим
около нещо, което във всяка правна и цивилизована държава 
се смята за отдавна разяснено, а — от друга страна — да не 
сме в състояние да се изправим пред същинските проблеми и 
предизвикателства на тоя развоен етап.

Мнозина бяха свикнали на разделена 
поставена Сърбия, което съвсем ясно показа 
да ние на ЦК на СюК. На мнозина единна Сърбия днес пречи 
И те изтъкват как Сърбпя уж застрашава Югославия. Всички те 
трябва да се помирят с факта, че Сърбия 
Югославия само с такава Сърбия трябва

и взаимно противо- 
и последното засс-

е единно 
да се разчита.

Момир Булатович, председател на Пред
седателството на ЦК на СК на Черна гора

такава и в

Разговора поведе 
Милияна Беланчич

Урежда единна редакционна колегия: гла-
отговорен редактор на всички издания на Маркс и Енгелс” 1М? 11 ’ Белград, Площад 

„Комунист’’ Влайко Кривокапич, заместник гла- 335.061 и Нпт. Ксттт-Л" г телеФ°ни: централа 
вен и отговорен редактор Борислав Вучетич, телефон 627-793 Р Д’ '^леварД „Ленин" № 6. 
главни и отговорни редактори на републикан- * 4

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

Комунист вен и

Издава НИРО „Комунист”. 
Печата се всеки четвъртък па сърбохърват

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

"ВОд“рек™ТнаВеНИРО „Комунист": Витомир Милошщ Дет
Сударски, главен и отговорен редактор на всич- рович, заместник председател Слободан Йова- 
ки издания на „Комунист : Влайко Кривокапич.

а в съкратени издания на български, 
русинскн ииталиански, унгарски, румънски,

словашки езици.нович.



КООПЕРАТИВНИЯ СЪГОЗИЗ в СР СЪРБИЯ

Кратък закон за сдружаване на 

селскостопанските производители
Неотдавна- приключиха 

разискванията по 
ктозакона за Закона за

бщи към кооперацията 
като сътрудник..

Кооперативният в СР

своята организация, и на 
тях и>м е предоставено да 
решават за създаването
и разпределението' - на до Сърбия раздвижи акция 

беше хода. Кооператорите наб за изработка на в,идео-ка 
лягат към кратко и яс- ’ сетка за' зимно обучение 

производителите но даване на закона,' кой на селскостопанските про 
е кратък и ясен, но едър то б(И трябвало, според изводители. На заседани 
жа всички съществени тяхно очакване, да дове този начин1 на образова- 
факти за кооператорите. де до съществени проме- ето беше изтъкнато, че 
Той предвижда само пет ' 
разопредби: . въвежда ин
ституцията участие

прое-

земеделските кооперации. 
В. разискванията
изтъкнато че този отделен 
закон за

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИПЪТИЩАТА В СЕЛАТА 
НА СА В ЛОШО СЪСТОЯНИЕ

ни в кооперативното дви 
жение, относно в селско 

'в то стопанство изобщо.
Ако се съди въз основа 

възможност на информациите, получе 
ни от регионите в СР Сър 
бия, проектозаконът 
получел положителна оце 
нка и- е единствено най-пр 
иемлив облик за бъдещо
сдружаване на • селско- лирането на царевица, на 
стопанските произволите появането, силажа 1/ато 
ли. Доколкото някой же- гориво, изкуственото осе 
лае друг вид на сътрудни- меняване на крави и упо 
чество, може да се прио- требата на течен амоняк.

ние, при малки влагания, 
б итрябвало да доведе да 
увеличение на дохода и 
добивите в селското сто 
паиство.

Макар че още не са уто 
е чнени темите, до края на 

годината би трябвало да 
се разработят пет обла
сти: за наторяването, си

Пороите отвлякоха, 

някой не поправя
гаранцията на членовете, 
което дава
за по-пълна сигурност на 
кооператорите зарад вло 
жените им средства. Въ 
вежда се й нов облик на 

собстве-

* Предприятието за комуналната дейност „Услу- 1 
га”, кощо започна да действува преди два-три месеца 

състояние да се хване на борба сре-Есе още не е в 
, щу проблемите, особено в поддържането на пътищата 

в селата. Очаква се пс-интензнвна дейност до края на
кооперативна 
ност, като по такъв на
чин ее упростява създа- го дината.

Некатегоризи раните пъ 
тища в Босилеградска^ об 
оди на, по-точно пътищата 
в селата и помежду тях 
са в лошо състояние. Ед
ни не съществуват, дру- 
1’й бавно се прокарват или 
нередовно поддържат. Осо 
бсио ги засегнаха поредни 
те няколко порои през ля
тото. В няколко села са 
толкова развалени, че не 
могат да служат за целта 
си- Личи обаче, че и от 
това има по-лошо: не се- 
предприемат по-сернознп 
мерки тез,и пътища да се 
поправят.

Според данните на ед
на общинска комисия, ко 
ято прецени щетите на пъ

ването на кооперации.
Кооператорите пък са 

ми уреждат работата в

След това .делегатите 
Общинската 
взеха решение, според ко. 
сто комуналната организа 
ция „Услуга” бе задълже
на да извърши поправка 
на некатегоризираните Пъ

на '
скупщина

Н ГРАПЧАНИ ЩЕ СТРОЯ! ПЪЕ тища от средствата на са
мооблагането, а регионал
ните да оспособи Пред-

" приятнето за пътища от 
Враня-започ- за участие на войниците, 

грапчани са решили да 
спомеп-чеш-

Общото събрание на 
жителите от село Грапа, 
проведено на девети ми
налия .месец прие реше
ние за поправка и пълна 
реконструкция на пътя 
от Желюша до Грапа и 
Боровско поле.

можен начин — да 
нат сами за да им помог
нат и Други. Сформиран е 
комитет за реализация на 
поставените задачи на че 
ло с Димитър Гюров, пре 
подавател в основното учи 
лище в Димитровград.

Прието е решение всеки 
жител на Грапа или грап- 
чанин, който има там 
имот да заплати, на 
начената джиро сметка 
по 500 хиляди динара. 
Отправени са 
искове до самоу пра вита
лната общност за пъти
ща в Димитровград, до 
компетентните в община 
та, и до ЮНА. Като сво- 

въз- собразиа благодарност

— Досега поправихме 
пътищата в Рибарцп и 
приключва поправката на 
пътища в Бранковци н 
Р; качево. В останалите

уредят една 
ма па трасето на пътя. 
Средствата, предвидени от 
това трябва да бъдат съ
брани до 5 септември тази 
година за да могат предви 
дените работи на време 
да се проведат. Значи, ГРА 
ПЧАНИ НА ВАС Е РЕД
ЪТ. Джиро емтеката е 
62800-620-16-8070000100/77 
при Белградската банка 
от Пирот кЛон Димитров 
град • с предназначение 
„ГРАПА-ПЪТ”. Заплаща
не па предвидената сума 
може да се реализира и 
в няколко части-

села, които бяха заплану 
вани в програмата за ра 
бота п в селата в конто 
пороите.направиха щети 
все още не успяхме да 
започнем 
Тончев, ректор но Пре
дприятието за комунална 
дейност „Услуга” в Боси
леград. Все още не сме 

кадрово, 
пи технически за по-уско- 
реио действуваме. При го 
па обаче има трудности и 
във връзка с изчисляване 
то на сметката, т.е. с на- 
плащаисто. Защото,. „Ус
луга” с поддържането па 
пътищата не бива да „за 
работва” загуби.

Спаско Спасков, предсе 
дател на ИС на ОС казва: 
— Без оглед всички труд 
пости пътищата трябва да

Имайки предвид, че със 
тоянието на най-късатв 
връзка между Грапа и Же 
люша е в много лошо със 
тоя ние, както и фактът че

тищата в началото на юли 
особено са повредени пъ- 
тъщата в Е/стл.р па дъл
жина от 5 км, Рпкачево 
— 6, Зли дол — 8, Дога- 
ница — 15, Назърпца —
10, Църпощица — 12, Ду- оспособеиц шТ 

17 км .., Според

Иванказва■наз-

голямо число грапчани са 
Желюша съответни

се населили в
поддържатно все още 

имота си в Грапа, грапча
кат
тогавашни цени за попра
вката им бяха необходи
ма 80,3 милиона динара.

ни са решили да си улес
нят отиването до родно
то село. Разбира се избра А.Т.ли са единствения

ЖЪТВАТА - СПОРЕД ПЛАНАЕ ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА

■ «
Жътвата в Димитров- — Добивите са средни 

градска община върви —; казва Димитров, Дви-
сгюред плана. Така ни жат се от 2000 до 2500 кг
уведоми агроном Никола от хектар. Има обаче ' и се поддържат и пепремеп
Димитров в ООСТ „Ко- ниви, на крито добивите' но трябва да се доведат
операит". Към 70 на сто от пшеницата достигат

, от засетите С пшеница, и до 5000 кг по едни хек-
овес и ечемик площи са тар.

. ожъпати. До 6 август, ка-

1

ощетените от по-в ред
роите. Цената не може да 
бъде пречка за изпълня

Краткотрайното превал
кто изнесе Димитров, 6а 'явапе даде. малка лочил- „Услуга" трябва да попра 
ожъиати нивите в Пони- ка на комбайнерите, а ви 'пътищата и да доста-

тези, дни жътвата продъл- ви сметката. Разбира се, 
жи. Очаква се до 25 авгу- при топа да не се засме- 
ст да приключи във пнеч- тнат субективните; слабос- 
1<м райони и общината.

М.А.

ването па задължения га..'

шавието и Забърдието, а
остават още имвате в по
лупланинските райони — 
в Бурела, Висока и ДР.

ти.
В. Б..* . I
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ДИМИТРОВ ГРАДСКА ОБЩИНА
УСИЛЕНО СТРОЕНЕ НА ПЪТИЩА В

ЗА КАКВО 
^ПИШЕШЕ >
ЬТ№ГС1Ч?Ф Висок се приближава

са ангажирани оър 
мое 1а

г-----—■

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

телите
ху строеж па *ри

самото село Тръ- 
Одоро/ши, край По-

голямо тържество 
МоиндиЗа трети септември е насрочено 

във Вълковия по повод зйвършаванс па пътя — пред
— Вълковия иск и

гановски манастир -и па 
Погановка река. С тона семесеца бяха отсечени ог 

Димитровград.
Освен този път, усилУ 

по се работи ,и 
към Меиля, където са ас 

киломс-

Едва ли може да се на
прави сравнение* между 

активност
създават у слон и я за сла
гана па асфалтова наетид 

през село
строителната 
на пътщца в Димитров- 
градска община през та
зи година със същата 
през последните 10 или !5 
години. Постигнатото през 
последните две-трп годи
ни надминава всички ,;«о- 
се га нит рея у л тат.и •

Нап-гол ямата

па пътя
от моста

“ Власи до Тръиски Одо- 
За работите, коп

ка
ЗЛОБОДНЕВНИ ВЕСТИ фалтн-рани още

половина. Обезпече ровци.
то вече се провеждат са 
обезпечени седем милиар-

I I,р и
ни са средства за още 

този 
завършен 

рамките 
330 милиона

Дъжд н дъждобрани толкова, така че и 
път ще бъде 
тази година. В

да динара.
От посочената актив

ност личи, че тази година 
<це бътат

На неотдавнашната среща на границата при 
с. Криводол мнозина димптровградчани се за
върнаха с интересни подаръци — нашц дъждо 
брани! По-рано тези дъждобрани обикновено се 
купуваха за подаръци за близките и приятели
те От България, но този пьг дъждъ» направи 
своето, така че' известно чис.»о дъждобрани се 
завърнаха в Димитровград. Представителите на 
търговските предприятия се изказаха, че би 
обиЦали и другата среща да мине при дъждовно 
време.

па тона за 
динара щс бъде построен 
II мост
вля. Обезпечен^

актив
ност в момента се прове
жда на лъ'1'я през Вндлнч 
от Мпоппип до Вълковия. 
Именно, както ни осведо
ми секретарят на Самоуп 
равцгелпата общност за 
ЩРИща в Димитровград 
Исбоцша Иванов, асфал
товата настилка на този 
път вече е на връч на 
Видлич. Сега се слага на
стилка от чакъл към село 
Вълковия, а до началото 
па септември трябва да 
бъде сложена асфалтова 
настилка п па тази част- 
от пътя- С това осемте се 
ла от района на Висок и.д 
пълно щс се доближат до 
центъра на общината. До 
сега те по шест и повече

и следващата 
голини па окончателно раи село Долна пе

са МО на основните 
проблеми в общи- 

От какво значение е 
това за населението в 
далечените райони на об- 
щината не трябва да се 
говори. Значението на те- 
зи пътища би било още 
по-голямо те да са завър
шени прел;' дваестина го
дини, когато в селата все 
още е имало млади хора, 
но ... никога не е късно. 
Към всичко това трябва 
ла добавим усилената (ка 
кто никога досега) кому
нална дейност по урежда

зрешаване 
пътнимилиона динара за пътя 

от СмиловЦц до Висучкп 
Одоровнн и Гулемовпи Ще 
се свържат с 
ловци
От Републиканската общ 
пост за пътища са обезпе 
чеии 480 милиона динара 
и за пъ'1'я Тръиски Одо- 
ровцп — Пстачинцн, с ко 
ито средства пътят ще бъ 
де разширен и насипан с 
чакъл. На пътя от Суно
во до Тръиски Одоровци, 
където и миналата годи
на се провеждаше значи
телна активност, тази го 
дина усилията на строй

на.
ОТ

ПИТ я Смп- 
Диммтровград.

ВИНО И МАСТИКА

В последните минути преди затварянето на 
границата на срещата при е. Криводол двама 
чичовци хич не мислеха да стават. Край тях ле
жаха празнц бутилки българска .мастика м покод- 
жамитн бинлък с пиротско вино. Те лежаха па 
едно одеяло и дума не продумваха — само се 
усмихваха. Ясно беше. че ме могат да кажат ни
що и че виното п .мастиката са оказали своето. 
Нашите ц българските милиционери - се чудеха 
какво да правят. Преди всичко не са знаели чии 
са поданици, а виното и мастиката не искали 
да говорят- Я Дайте да мм видим личните карти 
— хрумнало на един милиционер. Лребърклли 
им джобовете и след миг ги отвлекли - 
към Калотина, другия към Димитровград.

не на градските улици.
Д. Т.

ОПАЗВАНЕ НА ЧОВЕШКАТА СРЕДА

Догодина Нишава ще 

бъде чиста
един

ТЪРСЯТ СЕ КЕПАБЧИ'1

Босилеградските гостилничари си блъскат 
главата с един твърде сериозен проблем: къде 
да намерят кебапчия.

Търсили го хората навсякаде и не намерили, 
а потребителите обичат скарата да работи. Злите 
езици разправят, че „Кин-Стап” ще отпусне сти
пендия, та някой босилеградски месар да се спе
циализира за кебапчия- Какво да се нрави* кад
рите решават всичко.

По всичко личи, че от края на тази година водите 
на река Нишава през територията на Димитровград
ска община ще бъдат почти напълно чиста

дства вече започнаха стро 
нтелните работи,, за кон
то проектосметката възли 
за на 830 милиона дина
ра. Строителните работи 
са доверени на водното 
стопанство „Вардар” ог 
Скопие. Тези работи тряб 
ва да приключат за трп 
месеца, а след това да 
се проведат електромон- 
тьорските работи, 
че завършаването на цяла 
та пречиствателна 
ма се очаква до крал на 
годината.
пата станция ще се нами 
ра в старото
ррка Нишава между но
вия трафопост и склада 
на „Търгокооп’ в някога
шния разсадник.

Именно, тези дни вДп 
митровград се проведоха 
окончателни разговори за 
изграждаме на пречиства
телна система за фекал- 
ните води от градската ка 
нализания, които сега на

от Димитровград. Целта 
па договора бе да се уто
чнят всички подоробнос- 
тн преди да започнат ра
ботите на обектите за про 
чиствапе на фекалнитс во 
дн. Както е известно за 
пречнетвател I шта

„Братство”, 16 юли 1960 година

БОСИЛЕГРАД /

Наградени най-добрите 

организации ка ССРН
така,

право се вливат в река 
Нишава.

систе
ма бно-

систе-р аз говорите ма по принципа
Пречиствател-

Общинският отбор на Социалистическия съ
юз в Босилеград а наградил с награда съчине
нията на другаря Тито първичната организация 
на Социалистическия съюз в село Бистър за по
стигнатите успехи през 1959 година, а, във връз
ка със съревнованието по повод чествуването на 
40-годищнината на КШО и СКОК).

Наградата ,е връчил председателят на общин
ския отбор на ССРН в Босилеград Славчо Соти
ров на отчетното събрание на първичната орга 
низация на С^)РН в Б.истър, което се състоя на 
края на февруари т.г.

На събранието чЛеновете отново обещаха, че 
тази година ще работят,' та организацията да 
бъде първа в Босилеградско.

корито на

« Ако се .има предвид, че 
вече е направена пречист 
вателна станция за фекал 
ните води от граничния 
пункт „Градина”, то с из-Място на бъдещата пречиствателна система
граждането на още една 
подобна система за води
те от градската канализа-лагуна в Димитровград са 

тели на проектантската ор обезпечени 
ганизация „Инвест про- в началото на 
ект” от Ниш, на „Юготур- 
бина” от Карловац, вод
ното стопанство „Вардар” жения 
от Скопие и „Комуиалац” от Карловац. От тези

взеха участие представи-
средства. още Пия се очаква водите на 

Нишава на "'територията 
на Димитровградска общи 
на да станат (сравнител 
но) чисти.

годината, 
от които веднага са купе
ни ' необходимитеЛюбомир Д. Станойков, учител 

„Братство” 16 март 1960 година съоръ- 
от „Юготурбина”

А. Т.сре
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* тгу®мб^±т
• БРИГДДИРСКО ЛЯТО ’89 ••

\младежката БРИГАДА 
ЗАВЪРНА ат СМТА „ИБ АР—КРАЛЕВО — 89”

„БОСИЛЕГРАД” СЕ РАПОРТ ОТ СМТА „ВЛАСИНА 89”

Успешно приключи втора смянаДВА ПЪТИ 

УДАРНА
бригадирския обект и в 
бригадирския стан заме ч 
миха бригадири от Вър- 

Киич, Ужишка По 
жега, ' Босаиски Шамац 
и Враня, които трябва да 
залесят
липи, като се очаква и те 
да преизпълнят

на РК на ССМ на Сърбия 
„Панчева оморика”, 

което присъжда Републи 
конференция

БОСИЛЕГРАД. — И във 
СМТА и завтората смяна на 

(съюзна младежка трудо 
ва акция) „Властна 89" шац,канската 

ма Движението на гораниса постигнати успешни 
резултати в трудовите и т& 

, обществените' дейности. 
Най-добри ■ резултати по 
стигна МТБ (младежка тр 
удова бригада) „Металац" 
от Бор със средна норма 
174,69, следвана от МТБ

Между седемте младе
жки бригади, които уча-

довите резултати, одел- 
но значение имат и дру
гите видове обществени 
дейности, другаруването, 
културно-забавният и спор 
•тен живот, запознаване
то на природните красо
ти и исторически знаме 
натлености на страната ” игел Ви.нички от Ма- 
ни. Затова не без основа ксдш,ска Виница със сре- 
нне се казва, че младеж- д,,а ”°Рма 146'62 пР°Чен- 
кнте трудови акции преде На тРето “«ЕТ? =а
тавляват своеобразно учи °Ригаднри1е на ТБ „Сло
лнще в оформяването на I бодаа ПРинцип ~ СеДь0 

, от ладжич с норма 137,
54° „ а наччетвърто МТБ 
„Миомир Бъркушанац — 
Митко” от Кралево но
рма 133,89°/'о и на послед-

• Сърбия-,
„Панчева ' оморика" 
общата братска МТБ „Бра 
тство-единство" от загре- 
бската община „Сусег- 
рад” и белградската общи 
на „Раковица". Освен ' то
ва 10 бригадири са пред
ложени за прием в СЮК.

Тях в третата смяна на

зав
останалите го-е

ствуваха във втора смя
на. на Съюзната мадежка 

„Ибар-
плана по

акция
Кралево — 89",‘ с целоку 

МТБ

.трудова споделизалесяване 
Боян Ангелов, заместник- 
ксмЬидапт по обществе 
пи дейности па СМТА „Вл 
асипа 89".

ината си дейноси, 
„Босилеград’ От Босиле
град4 зае първо място. 
Нормите са преизпълнени 
със 114,9 на сто — 30 про 
цента повече от МТБ „Ве
ра Йоцич” от Македонска 
Каменица, която с преиз 
пълнение на плана ст 84 
на сто е заела второ мяс
то. Постиженията й, са 
още по-убедителни, ако 
се има предвид, че боси- 
леградска^а бригада бе 
иекомплетна, наброяваше 
само 36 души, а по възра 
стната структура най-мла

М. Стаменкович
„Власина 89" в бригадир-В трета смяна на МТА

пристигнаха бригадите: „Сима Погачаревич ’ския стан
от Враня, „Биляна Костич — Биля, от Книч край Кра- 
гуевац, „Жарко Зренянин" от Вършан, „Митар Три- 
фупович — Учо" от Босански Шамац и „Петар Леко- 
вич" ог Ужишка Пожега. И в тази смяна всички бри- 

бригадата „Митар Трнфуно-

самоуправителната 
пост. Това потвърждават | 
и думите на Стоян Хрис 
тов, един‘от бригадирите 
на когото това бе първо 
бригадирско 
„Отделно ми харесва дру
гаруването. Наистина и 
в училището имам друга
ри, обаче това е нещо дру 
го. Тук всички работим, 
потим се стискаме мазо
лите, заедно се храним, 
спим и всичко някак ни 
е общо. Затова сигурно аз 
и следващото бригадирс
ко лято ще бъда брига
дир".

В резултат на всеобщата 
активност, МТБ „Босиле
град" от Босилеград и. от 
това бригадирско лято сс 
завърна с редица бригади 
реки признания. Между 
другото бригадата два 
пъти е провъзгласена за 
ударна,
Анани
Петър Тонев и 
Динов сс завърнаха с уда 
рнически значки, 8 души 
със значки на Горанско 
то движение на СР Сър
бия и 4 души с благодарс 
твспи писма.

лмч

гади не са пълни, освен 
вич — Учо” от Бзсански Шамац.

И тази смяна що залесява голините по „Вильо 
коло" край с. Ръжана и по Църноок.

но място общата братс
ка бригада „Братство-еди 
нство” от загребска общ 
има „Сусград" с норма 
130 процента.

Бригадирите па тази смя 
па залесиха 1230 декара 
от общо заплануваните 
1200 дка за смяната. Така 
досега общо х са залеси и 
2730 дка голини в Босмле 
градския край, а за таз
годишната акция са зап
ланувани 3600 декара. Вси 
чки бригади са провъзг
ласени, като ударни и на 
ударния ден спечели
ха ленти на акцията и

лято:

На 11 август стана тържествено откриване 
трета смяна на МТА „Власина 89". След тържествено
то дефиле и рапорта на командира на МТБ думата взе 
Чеда Маркович, Изпълнителен секретар в МемщуобЩи 
иската конференция на Съюза на комунистите и пред 
седател на Скупщината на акцияата.

КХД „Сърбнянка" от Лесковац изпълни културно-
А. Михайлов

на

да.
— Постиженията ни са 

отговорно- 
всички

отражение на 
то отношение на 
нас към задълженията ко 
ито ни бяха поставени. От художествена програма.
първия Д° последен ден 
работехме 
Винаги надхвърляхме за 

Така

ударнишкл.
УСПЕХИ НА ОБЩАТА БРАТСКА БРИГАДА „ЙО 
БАН МИТИЧ — ДЖОРДЖЕ"плануваните норми, 

например на първия уда СПЕЧЕЛЕНИ РЕДИЦА ПРИЗНАНИЯрен ден нормата преиз- 
със 136,71 напълнихме 

сто, а на втория Дори с 
225,7 на сто. Разбира се

Общата братска бряга- 
грамоти за обществени да „Йовап Митич Джо
дейности. Подписаха гра држе”, съставена от три
моти за побратимяване. града в Торно Пониша-
Общо са присъдени 53 вие (Бела паланка, Пирот

- удариI шества, а също тол и Бабушнцца), коя то сс
кова бригадири са похва завърна в началото па ме

сеца от младежката тру
дова акция „Копаоник 89” 
е постигнала извънредни 
резултати. Както нн осве 
доми председателят на 
ОК па ССМ в Бела палан 
ка Нсбойша Дндрич, бри

гадата е спечелила две из
вънредни 
па ударен ден. Спечелила 
е също така Грамота за 
обществена дейност. Лен 
тата на младежката 

на ССМ

удар ш шества

имахме и дни когато ед
вам изпълнявахме норма 
та. Но общо взето с край
ните постижения 
сме доволни — подчерта 
командирът на бригада
та Георги Тодоров, инак 
председател на ОК 
ССМ в. Босилеград.

а бригадирите:
Янев, Вене Гонев, 

Любен
КОИ.“ 

„16 
за съ

юзпото бригадирско при 
знание „Велко Влаховпч”.

Бригадата е работила 
по построяването на ко
мунални обекти, на младе 
жкйя туристически цен
тър „Бързече” и санаци- 
ята па обектите, засегна 
ти от катастрофалното зе 
метресенне.

Инак бригадата е съста 
вена от 26 бригадири от' 
Бела паланкг^. 12 от Пирот 
и 8 от Бабушпица. Бига- 
дирите са спечелили 16 
ударпичсски значки и 14 
похвали.

Инак, според думите на 
Небойша Андрич, Бела 
паланка е дала бригадисти 
и за братската бригада 
„Братство-единство”
12 градове на всички ре
публики и покрайнини, ко 
ято също е станала носи 
тел на републиканско при 
знание, а участвувала на 
същата трудова акция.

О.Н.

съвсем ференцня 
ноември”, кактолепи.

МТБ „Металац” от Бор 
е предложеца за съюзно 
признание „Велко Влахо 
виц”, докато МТБ „Ангел 
Внмчгчки” от Македонс
ка Вишща за 'Признание

на

Да кажем, че и на тази 
както и на всички други 
трудови акции покрай трУ М.Я.

Започна трета смянаСМТА „ВРАНЯ 89”

Мона Градпшка, а за „Пан 
чова оморика”, което при 

средна норма съжда Републиканската 
конференция на Движени 
ето па горилите па Сър
бия с предложена МТБ 
„Младуст” От Лапово. Всп 
чкнтс 'бригади са провъ 
згласпи за ударни и на

180,97% и па последно мя
сто МТБ „Тнто" от' Вуко- 
пар С1>с 
111,52"/|). В тази смяна са

та братска бригада „Лю
ба Нсшич” от Кутипа и 
Зайчер. Те трябва да за
лесят на територията 
Пчипя 1200 декара

В Търговище тези дни 
започна трета смяна 
СМТА „Враня 89”; която 
Ще трае до 2 
т.г, В бригадирския стан 
на „Павле Пан-Шиля" сс 
събраха бригадирите от 
младежките трудови бри 
гади „Рахцлка Тонева” 
от Свети Николе, обща
та бригада „Братство-еди 
нство” от Враня, както и 
общата бригада „Едвард 
Кардел” от Бели манас
тир и белградската общи
на „Палилула’" и общи

на

пасептември
постигнати средните рс- 

136,85%. В тази 
зелесепи

голн-
зултати: 
смяна, общо са 
1030 декара голини.

НИ:

■ Във втора смяна най- 
добра е била МТА „Стйс- 
пан Секулич — Юнке” от 
Нова Градйшка с норма 
152,97%, МТБ „Младост” 

150,33%, 
Теме-

За грамотата „Велко 
Влахович" е предложена 
МТБ „Победа" от Теме-

от
ударния Ден, с ■ изключе
ние МТБ „Тито” от Вуко- 
пар, която не е провъзг
ласена пито за ударна, 
пито е носител на ЛенУа 
Та па акцията.

рии, докато за признапи 
сто „16 ноември”, 
присъжда ЕК на ССМ с 

„Стйе-

от Лапово със
което.МТБ „Победа" от 

рии с норма |38,46|'/(|, след 
МТБ „16 септември” МТБ, предложена 

пан Секулич —, Ющф" от
това
от Долни Вакуф с норма М. Стаменкович
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ДТЕЛЕИ център ПРЕДВ БОСНЛЕГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРЕД 
ЗАПОЧВАНЕТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА НА

Н ЗАНАПРЕД СЪС СТАРИТЕ 

ПРОБЛЕМИВършат се последните подготовки
н пети клас и босплсград 
екото училище, покрай ру 
ски, ще се иънеде п ан
глийски език. Това отдав
на търсят и учениците и 
родителите 
(може би и две) паралел
ка ще започне да научава 
този език. Очакваме Здра 
винят дом в помещения
та па общежитието в Бо
силеград да открие зъбо
лекарска 
— заяви Михайлов.

II.' е малко числото им 
родители с низки лични 
доходи и при падлежпос
ти. Имайки предвид, че

Търсят се възможност,, за подобряване на учени
ческия стандарт. В обучението на учениците в пети 
клас се въвежда англнйскц език. Поради малко число 
ученици образованието е „скъпо”.

В основното училище в 
Босилеград И в подведом
ствените му училища в об 
щината се вършат послед 
нцте подготовки за успеш 
но започване на новата 
учебна година. Обаче по
ради факта, че училище
то в Босилеград и тази 
година бе бригадирски 
стан на СМТА „Вдасииа 
89” очаква се обучението 
да започне със закъснение 
от няколко дни. Директо 
рът на училището Влади
мир Михайлов подчерта, 
че през тази година ще 
последват няколко нови
ни в организирането и ра 
ботата на училището, ко
ито ще дада-^ принос в 
образованието и възпита
нието.

йодОсвен това, както
в училището и 

гази учабна година 
проблем ще бъ 

недоимт.кьт на съотвст 
помагала, 

когато става ду

Учебните занятия 11 СРС
образовате

„Иван Кара
чертаватДПОППСОЛСКИя

леи Петър 
напет" в Босилеград ще 

I септември

през 
отделенще има само 4 ученика п 

се налага едно училище 
да бъде закрито. Повтор
но ще бъде открито учи 
лището в Злп-дол, къле IV» 
тазц година ще се учат 6 
ученика. Повторно ще б|, 
де открито и училището 
в Голеш, където ще има 
5 ученика.

им и една
Дезапочат па 

В училището ни уведоми 
ха, че всички подготовки 

учебна 1989/90 го 
дина са завършени, така

ни училищни 
особено

за машнинната слециа- 
Училищсто разно

маза новата
лпост
ла га само с /ри струга, а 
люред нормативите тря
бва да има най-малко 15.

началоточе отсрочване 
на учебната година 
Училищните 
са доведени в ред. Попра 

изпити прик
завършва 

записвателен

амбулатория няма.
помещения

практическотоПри това 
обучение не може да се 

както изи
СОИ заСекретарят на

основно образование в Бо 
енлеград Стоянча Анаста-

имтелиите 
лючила. Днес 
II вторият 
срок.
пределепие 
те, и както ни уведомиха,

проведе така, 
екват училищните потре 
би. И през изтеклата, а и 
през настъпващата учеб
на година се чувствува 
липсата и на материали 
за практическо обучение, 
както и учебни помагала

за необходимите книги и 
други учебни помагала са 
нужни значителни средст
ва. налага се да се възбу- 

вепчки

Направено е раз
на предмети

сов казва, че поради на
маляване числото па уче 
мините основното образо 
ванце в общината е до
ста скъпо, т.е. че изисква 
доста материални средст
ва. Без оглед това се по
лагат усилия да не се за
криват училищата, все до 
като в тях има поне по 4 
ученика. Намаляване чи
слото на учениците създа
ва и един друг проблем 
— създава така нарече
ния „технологически пзлн 
шък'' всред просветни »‘е 
работници. В основното 
образование понастоящем 
има ЮЗ просветни работ
ници (43 в долните и 60 
в горните класове) спо
ред законопредписанияга 
7—8 души в горните кла
сове се числят към „изли 
шък”. Михайлов изтъква, 
че се търсят начини да 
се решава този въпрос ка 
то подчертава, че се води 
сметка да има възможно 
по-малко число предмети, ' 
които ще преподават не
съответните специалисти.

изкл-всичкн предмети с 
ючепие па музикална кул-Ди въпроса дал,, 

ученици ще посрещнат на 
чадото на учебната годи
на с необходимите оръ
жия за получаване мазна 
пия. Анастасов казва, че 
специални средства за та
зи цел няма, но че за по-

тура, професионално са 
съответни 

Направе-
друти предпо съответни 

мети: химия, физика, мате 
география „ ПР-

застъпени със 
преподаватели, 
ни са и годишни програ
ми за работа. Уточенен е

матика,
С други думи, и пр?з нас
тъпващата учебна годинаучилищният режим и 

други нужни подготовки, 
които пряко са свързани 
с началото на учбената го 
дина.

В долните класове на 
територията на общината 
ще има 46, а в горните 
28 до 30 паралелки. Ще 
работят ученическите об
щежития в Босилеград 
(приключва изграждане
то и обзавеждането на 
втория етап на обекта и 
се очаква откриването му 
да стане на 8 спетември), 
в Бистър и Д- Любата, до- 
като същото в Г. Любата 
поради малко число уче
ници засега ще бъде зак
рито — казва Михайлов. 
Поради миграцията и ма
лкото число ученици и та 
зи година ще има учили
ща с по 4—5 ученици. В 
с. Ресен в долните класо
ве ще се учат 4 ученика, 
Доганица — 5, Карамани- 
ца — 5. В Църнощтша, 
където има две училища

това възпитателно 
ство ще се среща с досе
гашните проблеми, 
трябва ла полчертаем, че 
в училището 
дина предприемат 
ветни меркц този проблем 
доклокото е

ведом-добряване па стандарта 
ма учениците СОИ отде
ля значителни средства н 
че училището трябва да 
предприеме мерки в топа 
отношение. Михайлов из-

Тук

всяка го- 
съот-

Според решението на 
Скупщината на регионал 
пата самоуправителна об
щност за средно насочено 
образование и възпитание, 
п през настъпващата уче 
бна година в босилеградс 
кия средношколски цен
тър ще има общо 14 пара 
лелки, по 4 в първи, вто- 
■Ри и трети клас и 2 в чет
върти клас. С оглед на фа 
кта, че в училищната сгра 
да няма достатъчно поме 
щения, учебните занятия 
ще се провеждат в две 
смейи, което от своя стра 
на затруднява възпитате 
лнообразователипя 
цес.

гъква, че училището ще 
организира акция, в коя
то учениците ще дават 
книгите от предишния, а 
ще получават книги за се
гашния клас. За матери
ално иай-бедпите учени
ци книги и други необхо
дими помагала ще се обе 
зпечат безплатно. Дали 
обаче ще има средства 
за всички и дали в обез
печаването па средства 
ще се включат и други су
бекти в общ щата засега 
не е известно.

възможно 
да се смекчи, обаче нито
училището, нито пък сто 
панството в общината мо 
гат да предприемат нещо 
по-сериозно в това отно
шение. Средства за тази 
цел се обезпечават от съо 
тветнн републикански из
точници, а те засега все 
още не са достатъчни, да 
задоволят всички потре
би.— Една от новините 

през тази година е, че в 
обучението на учениците

про-
В. Б. м.я.

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ Родителите в началото на учебната година
От самото начало на учебната година 

особено значение й-ма обстоятелството ро
дителите възможно по-често да разговарят с 
ученика за училището, обучението, друга
рите и преподавателите .му, за началните 
успехи и евентуални неуспехи, за дребните 
и по-крупни ученически грижи, крии, кои
то естествено съпътствуват ученика в тече
ние На обучението, да следят психофизиче- 
ското и социалното му развитие и пр.

Освен разговори с ученика вкъщи е 
необходимо Да .му се дадат необходимите 
съвети и оказва помощ, насърчава и вдъх
ва кураж да осгоява в работата. Разбира сег 
живите положителни примери, (напр. ■ инте
реса на родителите към книгите) сигурно 
по-внушително ще действуват върху учени
ка да последва родителя, който себе си 
постоянно професионално, културно и со- 
циално. издига.

В началото па учебната година родите
лят трябва заедно с ученика да определи

трудовия и режима на .живота му. Тук има
ме предвид време за учене, свободно вре
ме, помощ вкъщи, спане и почивки. Съще* 
ствено е режимът да се провежда последо
вателно вкъщи те. трябва упорито, възпи
тателно ,и тактически (според възрастта на 
ученика) с успех ла се закрепят необходи
мите, трудови навици, които обуславят меж
ду другото и солидно учене и личен напре
дък в училището, дома и изобщо в живота.

С ученика вкъщи трябва възможно по
вече да се контактира родителски и прия
телски, правилно да се разбере и с готов
ност Да му се излезе насреща на. основател
ните потребности и изисквания. Също така 
длъжност е на родителите да сътрудничи и 
с училището.

Доколкото родителите забележат, че 
ученикът още ог началото на. учебната го
дина има трудиости в ученето 
то трябва с пълно другарско доверие с 
ученика да намерят необходимите решения,

да се премахнат евентуалните затруднения 
и застои. При нояежки слу таи 
трябва да се обърне до училището, относно 
до класнмя преподавател 
пата служба за иомощ и необходимите съ
вети. Разбира

родителят

и професионал

ен и тук родителят трябва да 
има пълно доверие и уважение 
лището, да установи с преподавателите йс- 
кренм и контакт^ ка доверие. Грешат онези 
родители, които без

към учн-

тева сътрудничество 
мислят, че сами ще решат всички пробле
ми на ученика. Напразни 
те заповеди, строги критики и 

В заключение:

са тук само го ли
па казания-

педш огичеекц правилно 
се владеят онези родители, които, от само
то начало на учебната година напълно из
пълняват своите задължения към ученика 
(своето дете) и към училището, в смисъл
на взаимно активно сътрудничество.

и поведенце-
проф. Владимир Чолович, 

педагог
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Ружица 

Алексова 

няма да 

пътува 

в Белгия

Физическа култура
РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ _ НИШ

В ПЪРВИЯ КРЪГ 

СРЕШУ „КУРШУМЛИЯ"
■1

На 20 август 
тазгодишното 
во в регионална футбол 
на дивизия — Ниш. ,‘,Ас 

който
на косъм остана в тази 
футболна дивизия, дде гос 
ствува на отбода ' „Кур- 
щумлйя” от едноимен.мя
град.

започна
първенст-

се подготовят за сезона. 
Освен това и неславни-

ят край 
шното футболно първен 
сгво е оставил следи. Им 
ало е и известенл недора 
зумения в клуба, 
че стартът на новия Фут 
болен сезон не 
при най-добри

на миналогоди-

ен Балкански'/
организации в Димк-Ружица Алексова, винеша.мпнонка 

от Олимпиадата в Сеул, която трябва
ше- да пътува като член на югослав
ския отбор на Европейско първенство 
по спортна стрелба за инвалиди-(от 
20 до 27 август) в Белгия — си остава 
в Димитровград. Причината е — липса 
ма средства. Именно — няма кой да 
обезпечи 6 500 000 динара. Съюзът на 
инвалидите по спортна стрелба в Юго
славия наложил средствата да обезпе
чи републиканският съюз — последпи-

всички трудов,и 
тровград, но положителен отговор и етака
получила.

съжалявам,, че не мога 
в Бел-

Миогозапочва
условия- да участвувам на първенството 

гия. Подготвих се, въпреки всичко^ по- 
добре от когато и да било досега... 
Освен това — зарад добрите резулта
ти, трябваше да участвувам като член 
на отбора за мъже. . .

От Европейското първенство — ни- 
Остава Р. Алексова да се готви за

Футболистите на „Асен 
Балкански” през лятото 
участвуваха в разни със 
тави. на традиционния ту 
рнир по футбол на малка 
врата, така че нямаха въз 
можност по-щателно да

Отиграните няколко при 
ятелски футболни срещи 
в навечерието *на Първан 
ството потвърдиха това 
влечателние.

що.
световното щ.рвенство 
а дано компетентните

идната година, 
в Стрелковия 

съюз навреме обезпечат средства.
Д. С. —М. А.

ДС. ят не можал да стори това и препо
ръчал Алексова да си намери съфинаги 
сиери.ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА МАЛКА ВРАТА В ДИ

МИТРОВГРАД, Алексова се обърнала с писмо до

МЕЖ
ВРА

ЗВОНЦИ ПРЕД НОВИЯ СЪСТЕЗАТЕЛЕН СЕЗОН Е 
\ ДУОКЩИНСКАТД ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ 
1 ня ГРУПА „ЮГ”

„Любишнни манекени" „Джефов
мемориал

/у

Младост" стартувапОт края на юли и в 
първите дни на август та
зи годинат в Димитров
град се проведе традицп

нец в Югославия 
футбол на малка врата. 
Този отбор получи и пре
ходната купа и спортнн 
съоръжения от 
динара. Общят- награден 
фонд възлизаше на 15 ми 
лиона динара. Главен съ 
финансиер на турнира бе 
ше заведението „Туп-туп” 
на Благой Васов от Димит
ровград.

Второ място зае отбор
ът на „Млади милицио 
нери”, който спечели спр 
ртни съоръжения на стой 
пост от 4 000 000 динара, 
а трето „Амадеус”, мина- 

победител 
на турнира. „Амадеус” по 
лучи спортни 
ни-я па стойност от 
000 динара.

За най-добър вратар бс- 
тис провъзгласен Милко 
Соколов („Любишиии ма
некени”). Най-добър гол
майстор беше Наша Кир
ков (също От 
ли манекени”
Г еоргиев от отбора 
„Амадеус”, които отболя- 

.7 гола. Купа за 
спечели

по

8 000 000онният младежки турнир 
по футбол на малка вра
та в организация на Общи 
нската конференция на
Съюза на соииалист!гчес 
ката младеж. За

В организацията на Съ 
социалнстическа-

С какви амбиции навли 
зат в новото футболно 
първенство споделихме с 
НЯКОЛКО фудбОЛИСтИ II 
треньора на боснлеградс- 
кия отбор: ИВАН РАНГЕ 
ЛОВ, - първо, евентуално 
второ място. Всяко друго 
за нас ще бъде неуспех. 
Добре Познаваме силите 
на останалите отбори и 
убеден съм, че имаме въз 
можиост за висок пласме

Вече десетима дни на 
игрището „Пескара” край 
Драговищица футболис
тите на „Младост” от Бо 
сплеград се подготвят за 
предстоящото футболно 
първенство, което започ
на ма 20 август. В първия 
кръг босмлеградските фу
тболисти гостуват в Пре- 
шево, където се срещат с 
футболния отбор „Хай- 
дук", едни от потенциал
ните кандидати п тази гол, 
пиа за високо класиране. 
Сигурно е, че една или две 
точки 11 тази среща за 
футболистите от Босцле 
град 1 цс представлява го 
лям стимул и таз и годп- 

. па да се борят за горната 
част на таблицата. Впро
чем миналогодишното тро 
то място в Дивизията па 
това пг и задължава.

юза ма 
та младеж в Звонцн п то
ва лято се. състоя тради- 

иощен „Дже-ЦПОИНИя 
фов” мемориален турнир 
по футбол на малка вра
та. Турнирът се проведе 

| ог 31 юли до 5 август на 
игрището край Блатъш 
мица в Звонци под

първи
път турнирът се игра в 
рамките на Летната диви 
зия по малък футбол под 
шефство на вестник „Ве
черни новини" от Белг- ре-

флектори. Общо участву
ваха 24 отбора от Звопц I 
и околните села,.Бабушнм 
ца, Пирот и Димитров
град. Покровител па тур- 
мира бе пчеларската коо
перация „Мая” от Звоп-

рад.
В турнира учасвуваха 

31 отбор от Димтировград 
и околните села, а има
ше и -няколко отбора от 
Пирот и Ниш. Организа
цията на същия беше на 
еисско равнище. Отделно 
трябва да се изтъкне и 
отличното съдене. Жесто
ка беше борбата за вся
ка точка. Целият турнир

нт.
ЛО ГОДИШНИЯТ ЙОРДАН ГЛИГОРОВ — 

ако състезанията бъдат в 
духа на спортмснската 
игра и футболните прави

съоръжс- 
3 000

ци. ла мпелия» ме можем да 
заемем самия върх на таб 
ли пата. Доколкото пък 
върхът „кроят” други, вк 
лючвайки п съдиите вси
ЧКО С ВЪЗМОЖНО.

След твърде интересни 
и напрегнати мачове и 
пред няколкохилядпа пу 
блика (за ‘времетраенето 
па турнира) първо място 
спечели „отборът у,Джефо- 
во колело” от Звонци па 
второ място е отборът от 
Ракита и па трето отбо
рът от НаЩушковица.

Интересно е.да,се от
бележи, че финансирането 
па организацията и нагря 
дитс са обезпечени от са 
митс отбори. За съжа.пе- 
мие организацията се па

се игра по куп-система. 
Всеки ден мачовете гле
даха немалко зрители.

В заключителната фаза

„Любиши- М.А.и Порица
ма

на турнира, финалето, се
най- заха по На 18 август се навърши

ЕДНА ГОДИНА 
от смъртта на съпруга, та
тко, дядо и прадядо

класираха четири 
силни отбора. В полуфи
налите и граха: „Млади 
Акционери” — „Амадеус" 
3:2 .„Любишиии 
ни" — „Кафе хир"
(4:3), ма дузпи. В борбата 
за трето място „Амадеус" 
победи „Кафе хир" с 3:2, 
а .за първо място — „Лю 
бзшини манекени" се на 
ложиха над отбори 
■ Млади милиционери" с

спортстменство 
„Кафе хир" от Пирот.

Най-хубав гоя о-гбсля- 
за Радован Манич от „Рад 
иички” Пирот, а иай-хуба 
ва игра показа Алексадър 
Милев от отбора ма „Тиг-

ми

маиекс-
1:1

Асен С. Петровдна на няколко ентузиас- 
ти, вместо длъж костите 

да поемат
ър". Най-спортмепско по 
р-сдвние 
Величков, 
чс е постигнат нерегуля- 

поради което не

проявил Саша 
който призна,

равноправно 
всички участвуващи.

Инак този летен турнир
пенсионер от Ниш 

Годишния помен проведохме- на 12 август.
Па 18 авгуса посетцхмо гроба му в село Бо

на 4
в Звонци •© единственото 
спортно събитие В 14>зн 
край. ?

рей гол 
голият 
по-г гататъ и I н ите

отбор отпадна от 
С7,стеза-

4:0. жица. .
ч\уТака „Любишиии мане

кени " спечиха правото ои 
за да се борят за първе-

От неговите най-мили, .*•ния. Ст. И.Димитър Ставров
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| СаТиРа * забава

БосмкградсрКарикатурен екран
оснли Съглам

нриза
* За по-добро осведомяване 

на младите, конто гг реят ра
бота па пхода на вратата па 
СОМ но трудоустрояване тря 
бпа да сс сложи табелка е ла
тинската пословица: „Оставете 
всяка надежда"! Брей, я пи рско ония пут, не сс разби

рам млого у крюе, депата доодише и си 
гоаа що вило летоска

псотвори ми очи 
криза.

* Едип босп1с1 радскн селя
нин дава следнам обява: „Ла
пам досег чулама борови ши
шарки за един дисаги ръж за 
семе".

наотлдоше ,ама 
жетвуту у Цариброд ско,

кво .'«е това• са ми ;,е ио-яупо:
Ако кажеш на илродсон йезик - - май КРИ- 

глад. А за глад не .ме пилата мирише па 
туйте, знам кига после вой пут у й слеем о но 
три качемака на дьч, от деб имаше колко

* Една босплетрадскл дама 
си сложила ръкав:н::1 и тръг
нала да бере копрппп за пра
сето.

за дек.
у „Перемиджиницу

да видим дошла ли йе комбайната. Е има 
и кво да видим: гледам насъбрал се народ 
около комбайнуту. я прило и гюче да се 
дзверим. Реко си сигурно на комбайнерато- 
га йе прилошало щом двойипа доктура су 
тука. Очеш ама ядьп: и они дошли да 
вършу. После влдо йеднога испегланога оди 
общипуту. Знам човека — коджабашия йе 
нещо там. И он дошъл да върше. Е, ама 
дибидуз ми притъмне: гледам и йеднога ве- 
еннкарина. я мислим: дошъл да драсне не
що. ка и он стиснул джакове под мишку. 
Па после чиновници йоще и инджилерн и 
бог да те нита кчквп ли сее нема. Само не
ма селяци!

Елем, огидо ти я
* Имаше дума п Босилеград 

да се открие цех за плетене 
па копш/лш и други плстарски 
изделия. Изглежда. че с това 
обещание някой си „изплете 
кошницата".

* На пякоц босите градски 
функционери твърде им е сла
дка популярността сред наро
да. Ако искат пак да я спече
лят ще трябва да пеят „ново- 
компоиирани" песни.

* Не е истина, че босиле- 
градската кланица с нерента
билна. Ако не вярвате — пи
тайте кучетата.

* Вместо в третата техноло
гическа революния босилеград 
чаии навлязоха в натуралното 
производство — събират гъби.

* - Мал кото стопанство 
Босилеград започна да расте. 
Предлага пи алкохол за изли
зане от кризата.

* Селяните нямат нужда да 
слагат плашила по нивите. Тр
ябва само да доведат на тях 
своите „панк" облечени внуци.

Иван НИКОЛОВ

БЕЗ ДУМИПерица ИЛИЕВ

НОВИ БАСНИ

Лъвът И ВЪЛКЪТ
Тргънали лъвът \{ вълкът заедно в лов. Въл

кът тцчал, ловил плен и принасял го на лъва. След 
няколко дни, когато нито един от тях не успял да 
улови нищо, лъвът казал:

— И двамата сме гладни, нигде няма нито жи
ва душа. Ако така продължим и двамата ще умрем 
от глад. Затова мисля, че по-добре е да се опитаме 
поне един от нас да се спаси ...

Разбира се, вълкът се сложил с тая констата-

Жетва йе, времето се мърщи и кико си 
бива сви надидзайу, свак гледа он първо да 
прибере зайрето, а за друЬнте баш га брига.

Реко си: че се завугнем, ама че Ьи пн- 
туйем защо су напущнлн канцеларийете и 
се карайу V подето.

„Кико бре, бае да не се карамо. Йедни 
смо излезли оди работу на расписку, друЬи 
смо узели боловаше, треНц отЬндамо по не- 
кой Дън од годишният одмор и свакому 1 о- ' 
Ри под пете”, рече йедън бъркалия.

„Море само да йе това! Нали видиш 
комбайнуту е там — поквари се. Питуйемо 
момчето ка че Ьу опраи, а он каже „Пойма 
си немам!". Демек и сам не знайе. А еве 
ннйс се дзверимо и варкамо.".

в
ция.

— Затова, давам ти предимство. Изяж ме! — 
продължил лъвът.

Вълкът разбрал поръката и подал главата си в 
челюстите на лъва.
НАРАВОУЧЕНИЕ:

Силните те взимат в компания, 
за да им бъдеш слуга верна 
и, в момента, жертва резервна. С. Костов

Добре де, знам дека се сви варкайу 
за вас ли йе тая селска работа, че ви 

вати сънчаница”. Па
амаВОДА/О^М. ПЕТРОВ-------- 7^

ХЦЩ8йа®Р0Ш?> и исплати ли ви се 
да се майете по пол>ето, кига за вас леб 
има и у вур1ьете.

/^, 'кЪлгЖ/ц/е/1, " &Г\
ПОСЮУГГШГ :и/11яЯ<1) 
СГЮ //>/

дя махнеш
ЯЯану\г1Я И/Р!

Йедън се насмея Кисело,
, „Има, не йе да 

онче! А платете 
тесто у почви”.

——\ всирггя/, ,
па ми рече:

нема, ама стану мили. 
се дидзайу ко застинуло

„Криза йе бае, криза, йужето све по- 
мълечко, стедза се кико на коня окол сто 
жер, не ни йе вече широко около шийу 
ко що беше”, рече друг.

„Нищо деца, 
А да знайете

нищо, я само да питам, 
и народът одавна си га йе 

казал: „Попуй попе, попуй, ама и приоруй!".
Брей, съглам криза!
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