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Дктуално: Дошло е време за 

.антиинфлационен консензус е

На сегашния 
съвет, който постъпи 
непълни 6 месеца не 
забележка, че седи

Съюзен изпълнителен 
в длъжност преди 

може да се направи 
- _ със скръстени ръце и
оезучастно наблюдава събитията на наша
та бурна стопанска сцена. Съюзното пра
вителство най-напред се обърна с лице 
към външния свят и в резултат на тази 
ориентация валутните резерви на стра
ната вече нарастнаха до 5 милиарда до
лара. Благодарение на сериозните насър
чения от началото на второто тримесечие 
спестяването на валута тръгна 
яща линия. Някои твърдят, 
план съществуват още много неизползу
вани възможности.

женне. Следователно, все по-малък е бро
ят на ония, които са готови да разискват 
откъде да се намерят пари за увеличава
не на заплатите.

На Съюзния изпълнителен 
же да се направи забележка, 
га усилия да въдвори някакъв ред в нашия 
традиционен финансов хаос Да се даде ис
тинска роля на меницата, да се прекрати 
купуването на почек с помощта на чеков 
запис, да се отпускат кредити при иконо
мически условия и да се прекрати взи
мането на заплати на два, три и повече 
пъти

съвет не мо- 
че не пола-

по възход- 
че на този това са някои от решенията, с 

пояющта на които правителството възна- 
мери да изостри финансовата дисциплина.

В Скупщината на СФРЮ обаче не бе
ше прието предложението на Съюзния из
пълнителен съвет, според което задълже
нията на предприятието към добавчили- 
те трябва да имат предимство по отно
шение на заплатите. Не мина и предло
жението личните доходи да не се дават 
на два, три и повече пъти в месеца. Пре
махването на ю-мениците е отложено за

През юни правителството и Стопанска
та камара на Югославия устроиха полез
но събрание с успешни бизнесмени 
та, нашенци по произход. Беше извърше
на значителна либерализация на 
която посъживи стопанството, 
седеммесечното производство с 2,5 на сто 
е по-голямо в сравнение със съшия пе
риод на миналата година. Някои иконо
мисти обаче предупреждават, че сила
та на това „оръжие“ не е достатъчна да 
се спечели съдбованата битка срещу ин
флацията. Първите резултати на акцията 
по облекчаване положението на стопан
ството са значителни, но акцията тепърва 
трябва да излъчи истинските си ефекти. 
Очевидно е, че рестрикцията на бюджета 
не е малък успех, обаче това не го прав
ят републиките, покрайнините и общините.

Авторите на успешни антиинфлационни 
програми твърдят, че борбата против ин
флацията не може да бъде успешна до- 
като не се уравновеси бюджетното потре
бление. Тук трябва да си спомним за ня
кои оценки на ръководителите от Сло
вения, които още през пролетта се застъ
пваха за „антииифлационен консензус“. 
Впрочем, такива мнения има и в някои 
други наши среди и е въпрос защо пред
седателят на Съюзния изпълнителен съвет 
Анте Маркович не поеме ролята на коор
динатор, за да може тази инициатива да 
мине на политическия терен. Защото, все 
докато в тази област не се постигне об
що съгласие, ще си тъпчем па място и 
ще загубим шанса да обуздаем инфлаци
ята и да извършим прокламраните ре
форми.

от све- В ТЕКЕРИШ ТЪРЖЕСТВЕНО Е ОЗНАМЕНУВАНА 75-ГО
ДИШНИНАТА ОТ ЦЕРСКАТА БИТКАвноса, 

така че ЮГОСЛАВИЯ Е 
ИСТОРИЧЕСКА СЪДБА 
НА ВСИЧКИ НИ

края на третото тримесечие.
Към средата на лятото Съюзният из

пълнителен съвет обнародва програма за 
стабилизация на аграра п обеща дълго
срочни мерки през есента. Правителство- Генерал-полковник Антон 
то вероятно направи грешка когато със Лукежич: Суверенитетът на 
стоки от съюзните запаси първо извър- Югославия не е прост сбор 
ши интервенция на пазара на селскосто- от суверенитети на народи, 
ланските произведния, която не беше ус- Югославия е историческа 
пешна и цялостна, а сетне, може би и съдба на всички нейни на- 
под натиск, предложи краткосрочни и роди и народности, па как- 
обеща дългосрочни решения, които трябва вото и да било прекрояване 
да подобрят икономическото положение на нейните граници, нейно 
на този забравен стопански отрасъл. то вътрешно битие и . ме-

Към исковете за конкретна антиинфла- ждународното положение 
циоина програма сега се приобщи и Пред- не идва под внимание. Че . 
седателството на ЦК на СЮК. Прави- тиринадесетият извънреден 
телството още мълчи, но трудно може да конгрес на СЮК е нашият 
се повярва, че няма да откликне. По всич- шанс да се направи пре- 
ко личи, че през септември в Скутпцина- лом.
та на СФРЮ ще се води бурен диалог, В Текериш тези дни тър- 
понеже това е испшското място, където жоствеио о ознаменувана! 
трябва да се решават проблемите, още . 75-годишмината от Церска- 
повече, че през есента трябва да се вод- та битка, първата победа 
ят твърде сериозни преговори с Между- ' на съюзниците в Първата 
народния валутен фонд, чиято нсумоли- ) световна война. В присъс- 
мост е известна па всички. На прицел на твието на около 50 000 души 
МВФ е преди всичко прекаденото общо сх всички краища на Сър- 
и съвместно потребление, а това е въпрос, бия и много места на Юго- 
чието разрешаване не записи само от славил, между които са би 
Съюз!гия изпълнителен съвет. Следовател- ли и участници в боевете 
„о — думата имат и републиките и покра- на Цер, Гучево и Каймакча 
йишгге. Оттам и въпросът — не е ли дош- лай, след това гости от Ре- 

„аитиинфлационеи консензус“? публиката и Федерацията, 
ТАШОГ планинари от Сърбия, чис

лящи се към ЮНА, голямо
то народно тържество за
почна с полагане венци 
пред Паметника на церени
те герои, на който са непи
сани думите: „ 
са безсмъртни“.

сетнешните обществени, а 
особено политически Про^ 

цеси на територията на дне 
шна Югославия, включител 
но и самия акт на ражда
нето й през 1918 година.

Само 23 години след съз
даването на Югославия на 
шите народи се изправиха 
пред необходимостта с ор
ъжие да защитават спече
леното от нашествието на 
фашнеките завоеватели.

Говорейки за сегашния пе 
риод той наблягна:

Югославия е историческа 
съдба на всички нейни на
роди и народности, па ка- 
квото и да било прекроява
не на нейните граници, вът
решно битие и международ 
но положение не идва под 
внимание. Нашият път тря
бва и единствено може да 
бъде развитието на СФРЮ 
като самоуправителна, со
циалистическа, необвърза

на, демократична страна и 
общност на равноправни и 
братски народи и народ
ности ...

... Четиринадесетият 
вънреден конгрес на СЮК 
е нашият шанс да се напра
ви прелом, да се предло
жи гдннна платформа за 
преодоляването на1 криза**, 

та и по-нататъшното разви 
тие на нашето общество.

Съюзния изпълнителен 
на цените иУвереността на 

съвет, че либерализацията
същевременно внедряване

стопанската си- 
производството, пре- 

интензи-

навност при
съществени промени 
стема ще съживят 
махнат монопола на пазара и[
вират антишкфлагшоннитс ттроц,
потвърди от практиката. Напротив, вт-рлУ- 
ването на цените стана иаи-тежкатар ^ 
на сегашния ни стопански и п С1ПССМ
момент, която прави бъдещето ------
неизвестно. Някои
преждават, че галопът __
же да бъде още по-силен, така 
на по това време може би ще я 

хиляди процента.

ло време зав
ИЗ-

Вашнте дела
преду-ИК01Г0МИСТИ

на инфлацията
- че догоди-

измерва-
Пред Паметника-музей, са 

открити паметници-бюстове 
сръбските войводи Сте» 
Степанович, под чиято 

команда сръбската войска 
спечелва голяма победа сре 
ЩУ апстроунгарските заво
еватели, след това на Жи- 
воин Мишич, Радомир Пут 
ник и Петар Бойовдгч. На 
народния събор говори Ан 
тон Лукежич, генерал-пол
ковник, който между дру
гото каза:

мо- В ТОЗИ БРОИ: на.
па

ме с няколко

1пост за намляване на ® й беше пред- 
щата годила .Такъв сН«"аР авигелстпо, ко- 
ложило и предходнотрир^ мерки“ 

прокламира „а „сипки.
(1Ш г.), Грезултатът е известен

Сегашният сгопаисгаг ще за-
жиен и о+ честите 5*а‘"Г^то ие се пре-

^ ^еи<гГше зк
ГЕ. «Г? пол<>

Пред Конферспцията на необвързаните 
страни
ОТ БЕЛГРАД ДО — БЕЛГРАД
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— Навършиха се |седом1 
половина десетилетия, 

откак иа това пространство 
са станали крупни истори
чески събития, които са би 
лй изключително важни за

Стоядин Стошич—Дича
РШИМ НА АНТИФАШИСТКОТО 
ДВДООДНИЕ В БОСИЛЕГРАДСКИ

е усл°* II
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НАС |И УI ПО СВЕТА
СЕКРЕТА»» НА ВЪНШНИТЕ РЛВОТИ БУДИМИРОТ ИНТЕРВЮТО НЛ СЪЮЗНИЯ 

ЛОНЧАР Ш»ЕД ТАШОГ

ДВИЖЕНИЕТО НА КРЪСТОПЪТ
към отмиране. Впрочем, Дпи 
жеиисто този дилема може 
на реши на мш шета реката 
среща и Никозия и дассон 
редели :»а реформа. Разби 
ри се, тона би било припни 
тю определение. Окончатсл 
па дума за топа какао дни 
жснне искаме, какао ни е 
необходимо и какао трябва 

сайт, щс даде 
Деветата среща. Тази сре
ща сигурно ис ще даде от
говори ма всички въпроси, 
пито само с една среща 
може докрай да се завър
ши процеса па реформите. 
Крупни преобразования не 
се постигат с декрети. Ко- 
гато се касае за реформи 
имаме и собствен опит. Вси 
чкп сме за реформа, но па 
кой начин. Всеки има леги
тимно мнение за различни 
модалптетп.

И въпреки всичкц промени и подобрения, движение
то на нсобвързашгге е необходимо — заяви в интервю пред 
'Ганюг съюзният секретар на външните работи Будцмир 
Лончар, като добави, че движението днес се намира на 
съдбовен кръстопът — или ще трябва да тръгне в същин
ски реформи или да се намери на маргшштс в процесите 
на съвременния свет.

— Като домакини изгот
вихме проекти на основните 
документи, като се стара
ехме те да бъдат къси. ра
ционални съдржателнн по 
композицията си. Положих 
ме усилия да узнаем мнени
ята на повече необвързани 
страни. Във връзка с кон
кретните документи лично 
имах около 50 срещи, а на
шата целокупна дипломати 
ческа активност досега об
хвана 1над 80 необързани 
страни — каза Лончар от
говаряйки на въпроса как 
се отвиват подготовките за 
Деветата среща на необ
вързаните страни в Белград.

+ Студената война изчез
на, а разведряването между 
великите сили и блоковете 
дойде до онази /точка кога 
то военните съюзи като че 

предвестяват своето из
чезване?

— Макар че съм отпимист, 
не съм толкова за да пов
ярвам в изчезването на вое
нно-политическите съюзи в 
някое наше близко бъде
ще. Точно е, че разведрява
нето се чувствува, че двете 
страни манифестират стре
межи за диалог и сътрудни
чество вместо конфронта
ция. Но все оше не значи че 
това трябва да бъде иревер- 
зибилен процес.

— И къде тук тогава са 
необързаните. Ако се има 
предвид вашата констата
ция, че студената война из
чезна, тогава това наистина 
улеснява тяхната позиция.
По-лесно е да се действува 
в амбиент, който няма вря
ва, която повдигат онези, 
които са глухи едни за дру
ги, па и за целия свят. Но, 
от друга страна позицията 
е затруднена, понеже в 
такъв амбиент е много по- 
трудно да се оправдае недо 
статъчното собствено при
съствие.

по отдошение просперитета 
от което до голяма степен 
зависи неговата стабилност. 
В такъв контекст съществу
ващото перавноаеепе а ико
номическата и социалната 
сфера получава драматични 
размери. Значи, движение
то е необходимо въпреки 
промени <н подобрения но- 
нататък да ги подтиква и 
разширява.

Тези нови треидове в све 
та не слагат под въпрос де 
финицията на движението, 
мити неговите основни ириц 
ципи, но пред пето поставят 
неотложна задача за по-бър 
зо и решаващо престояване. 
Като пишеше един хрони
кьор движението днес се на 
мира пред съдбовна диле
ма: или реформа или отми
ране?

Лично по-радушно бих го 
ворпл за дилемите на рефор 
мнте или маргинализацинте. 
Във всеки случай дилемата 
наистина е съдбовна за дви 
женпето, защото и самата 
марпшалпзация би водила

па дисишни

Белград: От Първата среща на необвързаните 
ФИНАНСИРАНЕТО

На ми н пета реката среша в Хараре стана дума 
и за финансирането на срещите на необързаните, 
особено на онези на най-високо равнище, чието 
оргаизиране е доста скъпо. Този въпрос сигурно 
интересува и нашата общественост. Какво е фи
нансирането на Деветата среща?

— Контрибуции пристигат, било да са 
чески, било финансови — каза Лончар. Когато се 
касае за финансовите те пристигнаха от повече 
необвързани страни, от някои и в значителна стой
ност. Има и такива, които оповестиха своя пар- 
гнцллация н очакваме да я реализират.

I
Съюзният секретар след то 

па даде отговори, конто се 
отнасяха до по-нататъшно
то модернизиране па дви
жението и до „горещите“ и 
дежурни теми от същинско 
значение, които ще домнпи 
рат на срещата: проблеми 
в развитието, кризата във 
връзка и дълговете и боръа 
за пованкономпческа сис
тема.

техни -
ли

28 ГОДИНИ НА НЕОБВЪРЗАНАТО ДВИЖЕНИЕ проведе в Кайро през октомври 1964 година. На нея е 
заключено, че необвързаните страни не .могат да са не
утрални, напротив — необвързване в блоковете, но ак
тивно застъпване за световния мир. Третата среща се 
проведе през септември 1970 в Л у сака. На нея участву
ваха 54 пълноправни членки. Срещата се проведе под 
един общ знаменател: „Мирът е нашата цел“. Тя даде и 
отговор на всички онези, конто твърдеха. че необвър- 
заността е вече надмината. Тогава бе изтъкната необ
ходимостта от укрепване ролята на необвързаните про
тив колониализма и расизма. Четвъртата среща се про
веде в Алжир през септември 1973 година н на нея в 
качество на пълноправни членки участвуваха 75 стра
ни. Тогава Тито каза: — Необвързаните страни не тър
сят никой да им признае правото на равноправно уча- 
стие в решаването на световните проблеми. Това право 
те завоюваха, това право те имат и здраво са решени 
да го ползуват чрез своето единство, акции н организи
раност.

ОТ БЕЛГРАД 00 - БЕЛГРДД
Преди Първата срещта на необвързаните страни в 

Белград, която се проведе преди 30 години, ТИТО, НА- 
СЪР и НЕРУ на Бриони на 18 юли 1956 година сложиха 
печат върху универсалността на бъдещата политика на 
необвързването. На Първата среща в Белград участвува
ха 25 страни, на сегашата, Деветета над 100. Налага се 
да се действува в изменени условия.

След Втората световна война, когато трябваше да 
се запази мирът и да се изграждат нови международни 
отношения се роди идеята и концепцията на политиката 
на необвързването. Имайки предвид тогавашната об
становка в света, блоковото разделение и огромното
число страни извън блоковете Тито веднаж каза: — 
Размислях, все пак тези, които се извън блоковите бн 
трябвало някак си да се свържат, да не получат някоя 
организационна форма като някой трег-блок. Но, някак 
си да се съберат, кръг от хора и държави, всички онези 
които са против блоковото разделение ...“

Тито става пътник на мира. На 18 юли 1956 с На- 
сър и Неру се среща ма Бриони. Тази среща всъщност 
бе призив за сдружаване на независимите страни извън 
блоковете, които да се противопоставят срещу разделе
нието на света и срещу студената война, а за изграж
дане на лови международни отношения. Тази среща бе 
прелом в борбата на народите за мир и за равноправни 
отношения. Идеята за нови международни отношения 
особено се разширяваше в Азия, Африка и Латинска 
Америка. Идеята за свикване на една конференция ма 
неангажираните страни дадоха Тито, Насър», Сукарпо и 
Нкрумах. На подговителмата среща на министрите па 
външните работи в Кайро през юни 1961 година е взето 
решение първата среща на необвързаните страни да се 
проведе в Белград.

На Първата среща в Белград, която се проведе от 
1 до 6 септембри участвуваха 25 страни със статус 
пълноправни членки: Алжир, Афганистан, Бирма, Цей
лон (сега Шри Лаика, Етиопия, Гана, Гвинея, Индия, Ин
донезия, Ирак, Йемен, Югославия, Камбоджа, Кипър, 
Конго (сега Заир), Куба Ливан Мали, Непал, Саудитска 
Арабия, Сомалия, Судан, Тунис и Обединената арабска 
република (сега това са две държави: Египет и Сирия). 
Като наблюдатели присъствуваха Боливия, Бразилия, Ек
вадор. Успехът на срещата бе над очакванията. Тя на
мери широк и голям отзук в света. Приета е деклара
ция, в която са изтъкнати коренните принципи на не
обвързаното движение е изпратена на ООН и на всички 
страни. Декларацията и Писмо са изпратени ша шефо
вете на СССР и САЩ — Хрушчов и Кенеди.

Белградската среща определи насоките в борбата 
против колониализма, за разоръжаването, съвместното 
съществуване и пр. Втората среща на необвързаните се

Необвързаното движение, сила която тласка на
пред се увеличаваше. На Петата среща в Коломбо (1976) 
бе почертана силата на движението. В 
пълноправни членки участвуваха 36 страни. — И тук 
в Коломбо каза тогава Тито — трябва да отхвърлим 
па страна всичко онова, което временно може да 
раздели и да се обърнем към онова, което на всички ни 
е общо и което ни обединява. След тази среща обаче 
световната обстановка се влошаваше,

качеството на

♦ Всред някои наблюда
тели в света може да се чуе 
дори и имението, че светът 
толкова се е изменил, че в 
него движението на необ
вързаните не е и нужно.

— Голямо щастие би било 
да е така. Наиме някой ще 
се отрече да живее в свят, 
в който няма проблеми и 
опасности, който е проспе- 
ритетен и създаден по мяр
ката на всеки. В такъв свят, 
а все пак говоря за утопия, 
движенето нямаше да е нуж 
но. То е могло да същес
твува и в тези реалности, 
но се страхувам, че това би 
било пагубно и за него, а 
ризично и за всички. Светът 
сега /не се разделя, но все 
още е разделен. Но, колкото 
да звучи парадоксално, да
ли е по-сигурен светът ако 
се осмислява биполарно, ако 
само великите и най-голе- 
мите го създават според соб 
ствения си лик. До извест
на степен е така, но това 
не е трайно и не е известно. 
Светът също така е дълбо
ко междузависим. Не само 

за войната 
и мира, но също толкова и

ни

а движението за-
почна да доживява силен натиск, и отвън и отвътре. 
Опитът за пренасочване на движението не преставаше 
Колкото повече се наближаваше-срещата в Хавана (про
ведена през септембви 1979) натискът ставаше по-силен 
На тази среща особено огромна бе ролята на Тито. Той 
тогава, така да се каже спаси движението от разпадане 
а участниците в срещата Л1у изразиха своята си дълбока 
благодарност. Коренните 
отбранени.
п Седмата Х73, к°ято трябваше да се проведе Багдад през 1982 се проведе (поради войната между 
Иран и Ирак) в Ню Делхи, а Осмата в Хараре. И то
гава необвързаните страни застанха на становище, че 
светът трябва да тръгне по път на мира и сътрудниче
ство, което да е в полза на всички страни и народи. 
Особено бе изтъкната необходимостта от икономическо
то сътрудничество и намаляване разликите между бо- 

. гатите и бедните.
Движението, което се роди на Белградската сре

ща през 1Л>1 година бе малък остров на необвързаността 
във вихъра на студената война. През изтеклите 30 го
дини то стана феномен в еволюцията си и понастоящем 
в него са застъпени над 100 страни, т. е. две трети от 
човечеството. Това е сила, която не е за подценяване, 
мо сега са по-инакви условия за разлика от тези преди!

години. Движението трбва да мени методите си на 
деиствуване. Просто казано, трябва да се модернизира, 
ичаква се тези моменти да бъдат едни от главните въпро
си на Деветата среща, която след три дни ще започне 
в Белград. ^ В. Б.

принципи на движението бяха

в

на

когато се касае
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В ЛЕСКОВАЦ СА ВОДЕНИ РАЗГОВОРИ С РЕПУБЛИКАН
СКИ ФУНКЦИОНЕРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮГОБАН- 
КА ПО СТОПАНСКИТЕ ПРОБЛЕМИ

КОНСОЛИДАЦИЯ и
РАЗВИТИЕ НА 
СТОПАНСТВОТО

Стопанство на Лесковаш-
ка община и Южноморавски 
регион е в тежко положе
ние, за което свидетелству 
ват и резултатите от сто
панската дейност през пър
вото полугодие на текуща
та година. Броят на стопа
нисващите със загуби орга 
низации е тройно по-голям, 
54 организации са стопанис 
вали със загуби, а за пръв 

губещите е и 
Основната банка „Югобан- 
ка“ в Лесковац с непокрити 
разходи от 15.7 милиарда ди 
нара. Алармантното положе 
ние в стопанството търси 

спешни

минимални, така че от 170 
основатели на лесковашката 
„Югобанка“ само 22 органи 
зации могат да върнат сред 
ствата. Банката не можа да 
подкрепя стопанската дей
ност на трудовите органи
зации, понеже стопаннисва- 
щите със загуби са гълтали 
средствата. Дори не е могла 
да обезпечи участие 10% за 
финансиране на програми
те от средствата на Фонда 
за неразвитите. Именно 
ковашката „Югобанка“ 
върши
през първото полугодие с 
непокрити разходи, обаче Да 
е наплатила всички дължи
ми й суми би била положи 
телна с два милиарда дина 
ра. Банката е давала малки 
лихви, които са и отчисява 
ни и дори е станала спирач 
ка за стопанската дейност 
на трудовите организации. 
Санационна програм ще бъ
де изготвена до 5 септември 
и доставена до Обединена
та банка „Югобанка“. Прие 
то е решение в съгласие с 
трансформацията на банкар 
ската система лесковашката 
„Югобанка“ да навлезе в 
новата система като главен 
филиал.

На срещата в Лесковац е 
констатирано, че лесковаш 
ката банка ще се санира, но 
най-важното е и на това 
бе посветено пълно внима-

път между
лес
за-

стопансването си

развитие не се е от- 
необходимото вни-които са могли да се разви 

ват не са получавали маге 
риална подкрепа за реали 
зацията на атрактивни про
грами.

Затова в условията на на 
зарното стопанство най-на
пред трябва да се направи 
засичане: трябва да останат 
снези части от организации 
те, които са си обезпечили 
пазар, а да фалират онези, 
които не могат да съществу 
ват. Но паралелно с тази 
акция трябва интензивно да 
се работи върху утвържада 
ване на програми и гтроек 
ти, които гарантират по-нп 
татъшно развитие като при 
това ще получат подкрепа 
от финансиерите. В Леско- 
вашка община и Южномо
равски регион на политика

та на 
деляло
мание, па и когато може да 
се разчита на допълнителни . 
средства от заема липсват 
по-големи активности на то 
зи план. Очевидно е, че сред 
стват аса най-малкият проб
лем, че повече се касае за лип 
са на концепции за развитие, 
че малко са креативните ка 
дри. Известно е, че за аку 
мулативни програми ще^се 
обезпечат от заема и без
възвратни средства. Окура 
жава обстоятелството, че в 
Лесковашка община в ьрху 
това се работи: комисията 
за стопанско развитие вече 
е разглеждала 23 програми 
за нови проекти в дървооб
работващата, текстилната и 
електроидустрмята.

предприемане 
мерки, но също така и дъл
госрочни мерки, за което 
тези дни са водени разгово 
ри с републикански функ 
ционери в Лесковац. На сре 
щите в „Югобанка“ и „Зеле 
Велкович“ приоъствуваха 
Милош Милосавлевич, пред 
седател на Обединената бан 
ка „Югобанка“, Драголюб 
Митич, член на Републикан 
ския изъплнителен съвет, 
както и представители на 
Републиканския комитет за 
стопанство и финанси, на 
регионалните и общинските 
обществено-политически ор
ганизации.

В лесковашкото стопанс-

на ние, как и с кои мерки да 
се измъкне стопанството от 
колапса. Изход с в преструк 
гупране на стопанството, по 
това е дългосрочен процес, 
а на стопанството са пеоб 
ходими спешни и ефикасни 
мерки, които трябва да обез 
печат по-стабилно развитие. 
Акцията трябва Да се води 
в две направления: към кои 
солидация на стопанството 
и към по-нататъшно разви 
тие с приемане на пови иро 
грам и, за които проявява ин 
терес пазарът. Когато ста
ва дума за консолидация 
дълго време в центъра на 
вниманието са били органи 
зациите, които работят със 
загуби, те са ангажирали 
почти всички средства, та
ка че онези организации,

тво акумулацията изостава 
зад приходите, а в делови
те фондове средствата са

(1)Развитието на антифашисткото 

движение в Босилеградски край
СТОЯДИН СТОШИЧ — ДИЧА

ТАЯ ГОДИНА НАВЪРШВАТ 45 ГОДИНИ 
ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БОСИЛЕГРАДСКО 
ОТ ФАШИЗМА. ПО ТОЯ ПОВОД В НЯКОЛКО 
БРОЕВЕ НА .БРАТСТВО“ ПРЕДАВАМЕ ЕСЕТО 
ПОД ГОРНОТО ЗАГЛАВИЕ НА СТОЯДИН СТО
ШИЧ — ДИЧА, ОТ КНИГАТА МУ „ОТРАЖЕ
НИЕ НА КРУПНИТЕ СЪБИТИЯ ВЪРХУ МАЛ
КИТЕ МЕСТА“, ПОДГОТОВЕНА ПРЕЗ 1985 ГО
ДИНА.

Втората световна война в Европа и на Бал
каните не отмина и Босилеградския край, отра
женията на тия събития не оставиха дезанга- 
жиран нито един жител, въпреки че мнозина са 
считали че в такива тежки времена 
гурен, ако се намери в някой планински край. 
повгатлхшц

1941 година българското управление с войска 
влезна в Босилеград, веднага бяха формирани- 
общини, околийско управление, правосъдие и 
останали нужни учреждения (банки, коопера
ции, комесарият за снабдяване й подобно). По 
селата- където по времето на бивша Югославия 
са били жандармерийски участъци, като в: Кли
сура, Божица, Горна Лисина, Долна Любата, 
Брестиица и Бистър — българите формират по
лицейски участъци, а в самия Босилеград цен
трално полицейско управление. . . Бяха органи
зирани общини с централен кмет, а във всяко 
село поставен кметски наместник. Мнозина ин
телектуалци от тоя край, които през 1920 го
дина заминали за България, се връщат през 
1941 година в Босилеград и поемат отговорни 
функции“.

В тия дни през юлн на 1941 година Окряжнцят 
комитет на ЮКП за Лесковашки окръг изпра
ща възвание към работниците, селяните и ос- 
талите граждани на територията, която като 
парттийпо ръководство държеше тоя комитет, 
като ги позва в боба против фашизма. В това 
възвание Окръжният комитет специално се об
ръща към гражданите в Босилеградска околия:
„ . . . Както преди велйкосръбската буржоа
зия угнетяваше българското население в Бо
силеградска околия и с насилие искаше нацио
нално да го отроди, така сега правят българи
те. Както преди в това Не успя сръбската, така 
днес и 
жоазия.
напред оставаме упорити борци за национална 
свобода, равноправие и независимост на всеки 
народ, а против националното угнетяване и 
експлоатация на един от друг народ. Ние също 
така знаем, че напредничавите и трудовите сло
еве не българския народ не мисят също и не 
помагат тая срамна разбойническа работа на 
високите български господа и техните жандар
ми. Добре ни е познато, че прогресивните слое
ве на българската войска (работниците и селя
ните във войнишка униформа) имат добро 
отношение към сръбското население. Ето защо 
ние поканваме всички почтени и трудови хора 
от наша и българска страна на братско сътруд
ничество в борбата срещу окупаторите и носо
вите слуги и нашите общи заклети врагове. Да 
с© борим за братство и свобода ат сръбския и 
българския народ срещу общото зло и не
щастие, които тежко ни, натискат".*

човек е си-

Една година пред окончателното освобож
дение на Югославия, на територията на Боси
леград (май 1944) действуваше Босилеградският 
партизански отряд. До Септември 1944 година 
почти във всички села на тоя край бяха фор
мирани народоосвободителни отбори ( отечес
твенофронтовски комитети), същестувал е в те
чение на НОВ формираният комитет на Кому
нистическата партия. Това са факти, с които 
тряба да се гордее всеки босилеградчанин, 
защото трябва да се тръгне 
ството причини за трудностите в осъществяава- 
нето на тия резултати и от още пресните рани 
поради великосръбското угнетяване, постоянно 
действуващата всликобългарска пропаганда ч 
под. В такива обстоятелства само правилната

През есента на 1984 година се навършиха 
четиридесет години от ония славни дни на 1944 
година когато на територията на Босилеград
ски край, както на другите съседни терито
рии, бе свален яремът на фашизма и започна 
нов живот.

Писането за тия събития е важна задача, 
защото хората се учат от историята на мила- 

извличайки от това положителни опити за 
уреждане на живота си в бъдещето. За разви
тието на антифашисткото движение в Босиле
градски край досега е писано .повече пъти оба
че все още няма цялостна, верифицирана оценка 
за тоя период, което остава като задача и дълг 
към един тежък, но славен период, когато е во
дена антифашистка борба и извоювала со

циалистическата революция. Тоя текст трябва 
да се схване като още едно пршюженис кш 
усилята да се спасят от забравата събитията 
от тоя исторически период. А има за какво Д 
се пише. Когато от днешната дистанция на 
времето се погледне в очите на фактпте от 
тоя изминал период след революцията, родени
те поколения босилеградчаяи, може да се гор- 

своите бащи и деди в анти-

от (миоже-
лото.

политика на Югославската комуническа пар
тия можа да направи, всичко което е постиг
нато па територията на Босилеградския край 
в течение на Втората световна война.

Разбира се, било е потребно време да узре
ят познанията и убежденията. Това е продъл
жило дълго, защото вече от средата па 1943 
гонина Босилеградският край става поприще 
на борби с фашистките военни формации, през 
територията па Босилеград се движат сръбски, 
македонски, косовски и български партизани. 
Гражданите от българската народност в тоя 
край приемат тия бойци кто свои най-близки. 
Още тогава народността в Босилеград служи 

мост между многото съседи на Балкани
те, чиито партизански части минавали през тая 
територия. Разбира се, ле може да се каже, 
че в тоя период всичко е било безболезнено, 
„гладко“, че не е имало грешки, канфликти, 
Недоразумения и под. Всичко това е било, вклю
чително и конфликта по отделни въпроси с ия- 

ръководители на Българската комунисти
ческа партия, макар че тоя период се характе
ризира със сърдечното сътрудничество между 
югославските и българските партизани. За да 
бъдат нещата по-яасни, щс се спрем по-обширно 
на някои въпроси.

В необявените бележки на Васко Апосто
лов за тоя период се казва: „Когато през май

утре няма да успее българската бур- 
Ние комунистите бяхме винаги и за-

деят с делата на 
фашистката борба.

П>ад, Божица и Клисура до Стрезимиротщи), 
където живееха около тридесет хиляди жители, 

югославската и българската граница, ие- 
борила една народност. Преди 

запазване на на- 
Ьхитителствата на

като
между 
прекъснато се е 
войната това е била борба за 
ционалната самобитност от ш 
великосръбските националисти, а по °Рем%. 
войната това бе борба против опитите да бъде 

великобългарските фашисти. коилъгана от

х д. Кулич и Й. Трайковч: „Документи за 
съдаването и развитието на народната власт 
в южната част на Сърбия 1941—45“ (Издание 
на Скупщината на общината на общи а Леско
вац 1967, стр. 339).

(СЛЕДВА)

СТРАНИЦА 3БРАТСТВО ■ 1 СЕПТЕМВРИ 1989



иввмъъяяг--* “лужБОСИЛЕГРАД

Предизборните 

събрания приключват
Програма, в съзвучие 

с юбилея
На 2 септември се про

ведоха няколко активнос
ти: спомени па оцелели бо
йни за участието В НОВ-а, 
художниците да Лужница, 
„охол па фериалците под 
название „По следите ш 

25-та пиротска бригада , не
самостоятелна изло-

ТазгодинIпата 45-годшш«и 
па па освобождението на 
Лужпйшкия край от фаши 
ами, според прист^а про
грама от комитета по чест- 
лупаме, :»а разлика от пред

ни, ще бъде но-Предизборпата и изборна 
активност и Социалнстнчес 
кил съюз — подчерта пред
седателят 
конференция лш ССТН п 1»о 
енлегрпд, Симеон Захариев 
— е удобен момент ясно и 
конкретно, да се каже кон 
задачи н актиппости 
изтеклия период са осъщсс 
таени, кон са в застой и 
кой е виновен зи топя. По- 
край топа трябва да се ка
же, как и до кол степен Со 
ииалистичсскпят смок ос«.- 
|цсствя1Ш ролята си. Ведно 
изборите п ССТИ са п на
чалото на предстоящите де 
лсгатскн избори. Затова от 
успеха на изборите в мест 
ните конференции до голя 
ма степен ще зппнеи п ус
пешното провеждане на де 
.тегатскнтс избори- къле го 
също така трябва да дадем 

'доверие на лица коит0 на 
практика са се потвърдили.

М. Я.

П1 пийте годи 
достойно. Тържествата 
почнаха още па 25 авгус 
п ще приключат на о се- 
нтемврн с тържествена сс- 

Общинската скуи-

равния дом, особено на ам- 
булантите н здравните ста
нции, и към работата па не- 

рннариата станция.
Инак, сНоред утвърдените 

изборни срокове предпзбор 
ните събрания в местните 
конференции на ССТН п об 
щнната трябва да приклю
чат до 10 този месец, а из 
борннте до 20 септември.

В Общинската конфереи 
ция на ССТН в Босилеград, 
ни уведомиха че досега пре
дизборни събрания са провс 
дени в 60 на сто местни 
конференции, а в останали
те ще бъдат проведени тези 
дни. Покрай разискванията 
върху отчетите за досегашна 
та активност на Социалисти 
ческня съюз в месните общнос 
ти и в общшшна, сс евидентн 
рат и възможни кандидати 
за ръководства в местните 
конференции, за делегати на 
Общинската конференция, 
както и за най-отговорни но 
стове в Общинската конфе
ренция. — председател и се 
кретар.

На проведените досега пре 
дизборнн събрания в мест
ните конференции на ССТН 
в Боснлеградска община гла 
шю се изтъкват няколко 
въпроса:' бавното разреша
ване на комуналнобитоватс 
проблеми, снабдяването, зд
равеопазването, стабилизира 
не на стопанството, а преди 
всичко спиране на галопи
ращия ръст на инфлацията, 
несъобразността на цените 
на селскстопанската продук 
цня, отговорно отношение 
къМ всички обществени за
дължения, спиране на де- 
зинтеграционните тенденции 
в страната и пр. С други 
думи и на предизборните 
събрания в местните конфе 
реншш на Социалистичес
кия съюз. както н на ос
таналите общсствено-полнтн 
чески форуми се изтъква г 
въпроси от ежедневието и 
дейноста на трудещите се 
и въобще на населението. В 
повечето местни общности 
някои въпроси се повтарят 
и по няколко години. Така 
например в местните общ
ности: Назърнца, Догашща. 
Дукат, е актуална електри
фикацията. Селските и мах 
ленски пътища са твърде ак 
туални в повечето местни 
общности. В местната общ
ност в село Райчиловпи на 
предан план изпъкват: во- 
доснабняването. поддържане 
на хигиената в селото, елек 
трнфнкацията. Водоснабдя
ването и опазването на жиз 
нената среда е актуална и 
в месната общност в Боси
леград, Извор и Радичевци. 
В повечето местни общнос
ти на предизборните събра 
ния отделни недоволствия 
гранжданите изразяват по 

Бъттроса на работата на Зд-

:*а-
тдърта
жба „Крсативци 89 и до- 
кументалната изложба „70 
години на ЮКП“.

ОбщинскатаниIV

сия ма
На следващия ден в зала

та на библиотеката е орга
низирана литературна 
чер, а на 4 септември на 
площада в центъра па Ба- 
бушиица са запалени лагерни 
огньове с подбрана лрогра-

щнна.
Още па 25 август бяха по 

сетен 11 родител ите 
палите бойци, една тради
ционна затрогваща среща, 
при която винаги се възкре 
сянат незабравимите подви 
зп па лужничани 
геройска смърт и 
същия ден 
състезания на отобри от мс- 

общности по футбол, 
спори !а стрелба.

на заги-през

, тяхната 
гибел. На ма.

В навечерието на Празни 
ка в Дървена Ябука ще 
Сгьле открит паметник на 
загинали бойци а па 6 ще

са се състояли

стннтс 
шахмат и

На 28 август за населени
ето от Бабушнишка общи
на са организирали театрал 
ни и филмови представле
ния, а па 1 септември във

се състои тържествена се
сия на Общинската скугаци 
па, на която ще бъде изне
сен реферат посветен на го 
дишмината на освобождени 
ето на Бабушиица и окол
ността и на заслужени ра
ботници и дейци и трудови 
те организации ще бъдат 
връчени септемврийски на
гради.

всички основни училища и 
образователния център „Вук 
Караджич* учениците ли-* 
саха на тема 
от Косовския 
ница — 
да".

: „Ш
бой"

есг века 
и „Луж- 

45 години свобо-
Ст. Н.

В БОСНЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

СТОТИНА ЗАЕМОДАТЕЛИ
Въпреки, че населението 

и трудещите се в Боснле
градска община дават под
крепа на доброволния наро
ден заем, за стопанско възра 
ждане на републиката, от
зивът в Боснлеградска об
щина все рще не е на же
лателно равнище. Както ни 
уведомиха в експозитурата 
на „Югобанка“ в Босиле
град, досега само стотина 
души са записали заем. До
сега са записани общо 27

милиона и 250 хиляди дина
ра, от това 24 милиона и 200 
хиляди като заем и 3 ми
лиона и 050 хиляди без
възвратно. В пощата и ней
ните 4 клона Бистър, Долна 
и Горна Любата и Горна Ли 
сина), където също може да 
се записва заем, досега няма 
мито един заемодател.

Изненадва фактът, че до
сега нито един от трудови
те колективи не откликна 
на инициативата, макар че

Наи-голяма сума досега е 
записал Иван Василев, пред 

на ОК на СК — 7

и те самите, според об народ 
вания конкурс, могат да уча 
ствуват в ползуването на те 
зи средства. Разбира се, до 
колкото предложат добри 
развойни програми.

В Отделението за вътреш 
ни работи и в Геодетското 
управление всички заети са 
записали заем и са подари
ли определена сума.

седател 
милиона динара, от това 4 
милиона като заем и 3 ми 
лиона като подарък, елен 
това Сотир Сотиров, начал
ник на Секретариата за об
щи работи, и Владимир Сто 
именов, директор на Геодет 
ското управление _по 5 ми
лиона заем н по 500 хиляди
подарък.

М. Я.

Центърът за култура „ 25 МАЙ“ в Димитровград 
ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ ТРУДЕШИ СЕ И ГРАЖДАНИ

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА,
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ, 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ 
СЪЮЗ,
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ,
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ и 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКАТА МЛАДЕЖ в

8 СЕПТЕМВРИ —ДЕНЯ НА 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО

Димитровградс пожелания за нови успехи в социалистическото изграждане
На всички граждани и трудещи се

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА, 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР, 
ОБЩИНСКИЯТ) КОМИТЕТ НА СКС, 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН, 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ И 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
В БОСИЛЕГРАД

честитят 8 септември—деня на 
освобожденето

с пожелания за още по-добри резултати в социалистическото из
граждане занапред

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
пгпшнеттят СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ И1Ь
ЧЕ,СКАТАКМЛАДЕЖ1ФЕРЕНЦИЯ на Съюза НА СОЦИАЛИСТИ- 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР

В БАБУШНИЦА

на всички граждани и трудещи се, на младежта

на пионерите и младежите, 
учениците и бойците,

работнците и гражданите 
в Боснлеградска община

ЧЕСТИТЯТ

Деня на освобождението на общината от фашизма
и пионеритеОсми септември ЧЕСТИТЯТ

шнишСкЕаПобщ|РнИа отвСВОЮВДЕНИЕТО НА БАБУ-като им пожелават нови лични и обществени по
стижения и нови трудови победи в изграждането 
на общината и самоуправителното 
ческо и необвързано общество

ни социалисти- С пожелания за още по-високи завовевания в изгражда
нето на социалистическото самоуправлание у нас
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ИЗБОРНАТА АКТИВНОСТ В СК В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНААЛЕКСАНДРОВАЦ жуп ски

ДОВЕРИЕ НА МЛАДОСТТА„Щупсне новине“ 

на десет години вичните организации е про
ведена успешно. Председате
лят на ОК на СК в Босиле- 
глрад Иван Василев подчер
тава, че идейно-ролитическа- 
та и трудова диференциа
ция, която се осъществява в 
СКС след Осмото заседание 
на ЦК на СКС е особено по
влияла доверие да получат 
онези кадри които на дело 
са показали че се застъпват 
за прогрес. Това бе основно
то условие и при предлага
нето и утвърждаването на 
кандидати за най-отговорни 
постове в Общинския коми-

силна
В първичните парйни и "Обирането на

Тази демократич-изява демократичността в

листата на предложените кандидати за тези п°с™Ц 
за всеки пост са предложени повече души ^ Р

изясняват кои да ги за- 
общинските

Тези дни ведно с честву- 
ването на 45-годишн инагга) 

от освобождението на Алек- 
сандровац беше чествуван 
още един скромен юбилей 
— 10 години от 
пето па вестник 
новине“. „Жупске новине“ 
са вестники за обществе
но-политически въпроси в 
Александровашка община. 
Всеки втори петък той 
мира своето място в трудо 
вите и обществено-полити
ческите организации, по ме 
стните общности навред 
Жупа.

И когато вече говорим за 
юбилея, да се върнем във 
времето, когато се създава
ха „Жупске Новине". През 
1979 година, на 13 юли, Об
щинската конференция на 
Социалистическия съюз 
Александровац реши да се 
започне с издаването на ме 
сечен информативен вест
ник под название „Жупске 
новине“. Първият брой из
лезе именно в навечерието 
на 10 август — Деня на ос
вобождението на града. Пе 
чаташе се\в „Графос“, а 
длъжността^ главен и от го 
ворен редактор на вестни
ка пое Йован Пейчич. Пър
ви сътрудници на вестника 
бяха: Милко Симич, Мнод- 
раг Шаронич, Милован Ни- 
чич, Брана 
Някои от тях и днес са ре
довни сътрудници на вес
тника. Останаха верни на 
журналистическата профе
сия.

До 1986 „Жупске новине" 
излизаха периодично. Изда
ваха ги нещатни журналис 
ти. С професионални жур
налисти и утвърдена дина
мика 1на излизане вестни
кът започна отпреди три го 
дини.

Днес „Жупске 
имат на постоянна 
трима журналисти У гла
вен и отговорен редактор, 
както и 
сътрудници и кореспонден
ти от почти всички селища 
в общината. Технически и 
други печатарски услуги из 
вършва издателство „Борба“ 
в Белград.

„Жупске новине“ се че
тат и извън Жупа.

През изтеклото десетиле
тие вестникът си 'завоюва 
добро име и днес две тре
ти от тиража му се разпро
странява чрез 
От началото на настоящата 
година и няколоко трудови 
организации участвуват във 
финансирането му, като ой 
обезпечават страници 
част от страници за информи 
ране ма своите читатели.

За десет години ангажира 
но, вярно и навременно ин
формиране, по Повод Деня 
на освобождението }— Об
щинската скупщина в Алек
сандровац удости редакци
ята на „Жупске новине“ с 
похвална грамота.

основава-
„Жупске организации сега още веднаж се 

стъпава и да поеме най-отговорните задачи в 
партийна организация.новине“

работа планове и програми, вра
тите на организациите 
затворени за млади и шко 
лувани кадри ... На 
торията на общината сега не 
се строи нито един стопан
ски обект. В тези условия е 
необходимо да се 
пътища и начини за стопан
ско възраждане на община
та, която се числи към ико
номически най-изостаналите 
в рерубликата.

Имайки предвид 
всички други трудности 
общината и обществото, чле 
повете на СК по време на 
изборната активност потър
сиха да се изостри отговор
ността на всички субекти, а 
на всички постове да дохаж 
дат млади, школувани и спо 
собни кадри, които ще мо
гат да дадат принос в пре
махването на натрупалите се 
проблеми. Членовете заста
наха на становище на най- 
отговорните постове в пър
вичните партийни организа
ции Общинския комитет и 
неговите органи и тела да 
се изберат млади хора, ко
ито с нови идеи да откри
ват пътища за развитие на 
общината.

На последното заседание 
ОК на СК бе оценено, че 

изборната активност в пър-

наИзборната
партийната организация 
Босилеградска община се ха 
рактеризира със силни изи
сквания на партийното член 
ство отговорните обществе
ни, политически, стопански 
и функциите в държавните 
органи на всички равнища 
да не се злоупотребявоп и ме 
се ползува срещу интереси
те на страната и нейните на
роди и народности. За смет 
ка на това се търси да се 
обединят силите, да се търг- 
не в осъществяването на ре 
формата и надделеяването 
на кризата. Защото, все по- 
гоямо е числото на хората 
които едвам свързват кра
ищата. На друга страна се 
увеличава и числото на оне
зи, които се обогатяват за 
сметка на обществото и ико 
помически обедняващата ра
ботническа класа. Затова се 
и търси Съюзният изпълни
телен съвет да предприеме 
същински акции за спиране 
и намаляване на инфлация-

активност в савна-
широка мрежа от тери-

тет и неговите органи и те
ла. За всеки пост са пред
ложени повече души и пре
ди всичко млади хора без 
черни петна в досегашната 
работа и чрез откровени и де 
мократичен начин ще избе
рем най-добрите.

В първничните партийни 
организации понастоящем се 
разисква за предложените 
кандидати за най-отговорни 
постове в общинската пар
тийна организация и разиск
ването ще трае до ’10 сеп
тември. Повечато от тях да
ват подкрепа 
ното от страна на ОК на 
СК предложение: за предсе
дател на ОК на СК да се 
избере Иван Евтимов, юрист, 
изпелнителен секретар на 
Председателството на ОК на 
СК или Живко Стоилков, 
строителен инжинер, член 
на ОК на СК и Председател
ството му, а за секретар 
на Председателството Видан 
Маринкович, милиционер 
или Вера Александрова,

Изтъкват

в
търсят

тези ив
в

абониране.

или на утвъде-

Стевановнч...
та.

Положението в стопанст
вото в общината не радва. 
Шестмесечните загуби не са 
малки — 3,6 милиарда ди
нара. Чувствуват се и су
бективни слабости: лоша ор
ганизация на работа, липса

М. Стоядинович ве
теринарен лекар, 
се обаче и нови имена.Строителната трудова организация „Изградя“ в Босилеград 

и занапред е изправена пред проблеми
па В. Б.

Сепна инвестиционната антевнвст босилеградска община
пълна подкрепа на пред

ложението на Председател
ството на 
на СУБНОР, броят на члено
вете на Общинския отбор да 
се намалят от 27 на 17, а 
членовете на Председателст
вото от 9 на 7 души. Нама
лен е и броят на комисиите, 
които действуват в рамките 
на органите и телата на бор 
ческата организация од 4 на

ОТ ПРЕДЗБОРНАТА И ИЗБОРНА ДЕЙНОСТ В СУБНОР В
наАктуалните въпроси в 

центъра на вниманието
ходи. Средният личен доход 
през този период е най-ни
зък в стопанството на общ
ината и възлизаше 
762228 динара. Личните до
ходи сега са двойно увели
чени но са далече да задо
волят нуждите за егзистен- 
ция. Трябва да се отбележи, 
че в безпаричието организа
цията полага усилия колко- 
-толко да облекчи материал
ното положение на работни
ците. Именно, на работници
те, които работят извън об
щината тя обезпечава три 
закуски и квартира, а на то
зи в Босилеград в собстве
ния стол едно ястие дневно.

Причини за неблагоприят
ното стопанисване има по
вече. Липсата на работа в 
общината и ограничаващата 
инвестиционна политика изо 
бщо и инфлацията са факти, 

числят към обекти

Общинския отборИнвестиционната активно
ст в Босилеградска община 
почти е спряла. и тази не- 
благоприятност зле се отра
зява върху работата на ту
кашната строителна трудо
ва организация „Изградня". 
Затова, строителите на тази 
организация са принудени да 
търсят работа в други сре
ди. Понастоящем строят в 
Белград, Крагуевац, на реги
оналния път Църна Трава — 
Власотинце, а няколко души 
приключват строителните ра 
боти на ветеринарната ста
нция в Д. Тлъмино и на един 
шестапартаментен обект в 
Босилеград.

До края на годината ос
вен сключения договор с Ел
ектроразпределителното 
Лесковац за изграждане на 
делови помещения в Босиле
град, други изгледи за стро
ене на обекти в общината 
засега няма. Всичко товауве 
личава разходите и отрица
телно влияе върху стопани
сването на „Изградня".

През първото полугодие на 
на пример тази

едвам
В четирите местни сдружения предизборните и изоор- 

ни събрания прключиха * Общинският отбор занапред ще 
наброява 17, а Председателството 7 души -* Намален е и 
броят на комисиите * Учредителното заседание на иощин- 
ския отбор ще се проведе към края на септември или в 
началото на октомври. 2.

Общинският отбор на СУБ 
ПОР в Босилеградска общи
на ще проведе учредително 
събрание към края на сеп
тември, или в началото на 
октомври.

Съгласно приетата избор- по и въооще въпроси от 
всички области на обществе 

стопанс-иа програма и утвърдените 
от страна на Общинския от
бор на СУБНОР изборни сро
кове, предизборните и из
борни събрания в местните 
сдружения на Съюза на бо
йните от Народноосвободи- _ _ __
телиата война в Босилеград- ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В БО- 
ска община навреме и успе- СОЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
шно приключиха. Избрани 
са нови ръководства, деле
гати за Общинския отбор и 
членове на Избирателната 
скупщина, както и възмож
ни кандидати за членове па 
съответните комисии, които 
действуват н рамките па ор
ганите и телата па борчес
ката организация.

по-политическия и 
ки живот.

Характерно е и това, че 
наред с предизборната и из
борна активност беше даде- м. я.

от Предстои няколкомесечна 
активносткоито се и които досега бяха на пу

блично разискване в мест
ните организации, решение 
на броя и структурата на 
делегатите които ще съчи
няват предстоящата Общи
нска конференция, и броя 
и структурата на Председа 
телството и останалите ор
гани 1И тела.

С прореденото през мина 
лата седмица заседание на 
пската конференция на СС
ТН в Босилеград, всъшност 
започна изборната активно 
ст в Социалистическия съ
юз. Председателят на ОК на 
ССТН в Босилеиград. Симе
он Захариев, подчерта, че 
успехът па предстоящите из 
бори, не само за органите 
и телата в местните органи
зации, Общинската конфе- 
.репцмя но и за предстоя
щите делегатски избори 
щс зависи от) подготовките 
и активността ма всички. В 
рамките ма тази подготов
ка, членовете иа Председа
телството разискваха и при 
оха ияколико изборни доку 
мента, между които Прави
лата иа ОК на ССТН, ко чийто 
иго са съгласувани с Уста- без възможност за повтор- 

ва па ССТИ па СР Сърбия/по избиране.

вмите. :
... Тук подчертават, че осо
бена трудност представлява 
и възрастовата структура па 
заетите. Млади работници 
все ло-малко има, а тези в 
напреднала възраст не са в 
състояние да издържат теж
ките условия в тази област. 11еоТдавна заседание,
Сега тук работят 125 души, „айки предизборната 
а преди няколко години да- борИа дейност, между друго- 
лече повече. то констатира, че в иовоиз-

Освеи другите усилия, ко- браните ръководства, са из- 
ито се полагат (работа е об- ^рани способни, предани и 
езпечена до края на година- актиВци лица, готови да по- 
та) предприемат се и мерки | смат бремето па активности 
да се подобри възрастовата . те през цопни четиригоди- 
структура па работниците, с 
което да сс увеличи ефикас 
постта в работата и да се

годината, 
строителна организация е ос 
ъществила 2210334000 динара 
общ доход, но и разходите 

приблизително толкова, 
така че печалбата — след 
измиряването на всички раз
носки, данъци и облагания, 
които вместо да се намаля
ват, се увеличават — възли
за едвам 217 хиляди динара. 
Ако обаче се има предвид 
новият начин иа изчислява
не, организацията има загу
ба от 98,8 милиона динара 
и същата главно е настанат 
ла поради отрицателните еф 
екти от ревалоризацията. Че 
организацията е обременена 
с проблеми, най-добре потв
ърждават низките лични до-

Прсдссда телството па ОО 
СУБНОР ма проведеното 

суми- 
и из-

иа

Инак, според изборните 
срокове, предизборните съ 
брания в местаите органи
зации трябва да приключат 
до 10 септември, а изборни 
те до 20 септември. Общин
ската изборна конференция 
е насрочена за 10 октомври, 
иа която ице бъде избрано 
Председателство от 11 ду
ши, председател и секретар, 

мандат е 4 години

шеп период.
Инак, и по време на пре

дизборната и изборна актив 
пост бойците от НОВ в Бо
силеградска община изтъка- 
ваха на преден план най-съ
ществените въпроси ме само 
на борческата организация,

спазват сроковете за завър- 
обектите. Органи 

зацията е публикувала кон
курс и се очаква да приеме 
20 нови работници, главно 
майстори. В. Б.

шаване иа

м. я
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ЗАПИСАХА ЗАЕМ 0А СТОПАНСКО РАЗ-
РЛНОТНИЦИТЕ НА „ЛИСЦЛ" В БАБУШПИЦА 
ВИТИЕ НА СЪРБИЯ

КРАТНА ПРЕДПРАЗНИЧНА БЕСЕДА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД СЛАВА

и*ПЛПТрябва много 

да се работи
Безвъзвратно-150
иилона динара „,• !

Ж ОСВЕН ТАЗИ СУМА МНОГО РАБОТНИЦИ ---- 
жела1гията си ще запишат индивидуално заем

В навечерието на юбилейния 45 пореден праз
ник на свободата на Димитровградска община към 
председателя на Общинската скупщина Слава То
доров се отнесохме с няколко въпроса.

Пъровото общо събрание 
па трудещите се след колек
тивната годишна почивка 
пад 350 заети и цеха ма „Ли
сна" в Бабупшица — един
ствения цех на реномирана
та конфекция от Сопнице — 
СР Словения, използваха да 
се договорят за записване па 
заем за стопанско развитие 
на СР Сърбия. Ме без при
чина за решението за зали
саната сума Петар Йоичич, 
директор на този цех, както 
и всички заети са горди. 
Йоичич между другото из
тъкна:

— Ако работниците па то
зи единствен словенски цех 
в Сърбия държат предимст
во по много неща в Бабуш- 
пншка община, като се за
почне от условията па тру
да, качеството и количество
то продукция, личните дохо
ди, тогава считаме, че тря
бва да бъдем и първи в за
писването на заем за сто
панско развитие на Сърбия. 
На събранието е решено все 
ки работник безвъзвратно да 
запише по две надници, кое
то общо на равнището на 
цеха възлиза 100 милиона 
динара. Освен това е реше
но и ООСТ да внесе безвъз- 
ратно 50 милиона динара, та
ка че общата сума достига 
150 милиона динара. Това за
сега е рекордна сума за те
риторията на тази неразви
та община, заплатена като 
подарък на бабушнишките 
шивачки за развитието на 
Сърбия.

Разбира се, това не е вси
чко — подчерта Йоичич — 
понеже е решено, освен та
зи подарена сума, всеки ра
ботник според възможности
те и желанието си на гише
тата на банките да запише 
индивидуален заем, без ог
лед дали това ще бъдат 
нари или валута.

ФОГОРЕПОРТАЖ ИЗ ДОЛИНАТА НА Р. ЕРМАомш. м
А

34 К»Я
«:цнеЛ

— През 1948 година Дн- 
шггровградска община (то
гава околия) е имала 23 800 
жители, 294 заети лица, а 
градът е наброява.? 2100 ду 
ши. Тогава селското стопап 
ство в националния доход 
е участвувало с 94%.

Я Днес 
Зъвсем друго 
той. Общината 
14 500 жители, от които 8000 
живеят в Димитроград, има 
5000 заети, а участието на 
селското стопанство в на
ционалния доход спадна на 
30%. Тези данни ясно го 
ворят за развойния ход на 
общината. Или накратко: 
през изтеклите 45 години 
ое стигна До голям индус
триален поде.\$, 1за сметка 
На селското стопанство. Се 
гне, осъществи се голяма 
миграция на 
от селото в града и от об
щината към вътрешността 
на страната. Стопанството 
се развиваше с цел да по
гълне колкото се може по
вече работна ръка. Ако на
време реше станала' елЬ-1 

ктршЬикация на селищата, 
водоснабдяването на ония 
местни общности, които не 
можеха да се включат към 
водопровода, пък и пъти
щата да бяха изградени по- 
рано, положението щеше да 
бъде ло-друго.

От изнесеното личи, че е 
направено и постигнато в 
развитието 
много, но че има и извес
тни пропуски.

Ш С какво се характеризи
ра настоящия момент на 
стопанското развитие?

В развитито на проми
шлеността най-оъществено 

е, че постепенно се напус
ка трудово-интензивния ха
рактер, което »подразбира' 

преструктуиране на произ
водството към перспектив
ни програми и модернизи
ране на съоръженията.

■ Какво се предприема, за 
да се съживи селото?

Всички наши села, ко
ито имат трудово активно 
население, имат ток, вода, 
а в последно време се за- 
стройват и пътни съобще
ния и превоз. Значи, кому
налните проблеми се разре
шават. Но сигурно е> че 
в настоящия момент не мо
же да се очаква по-същес
твено да се променят усло
вията, колкото се касае до 
връщането на млади хора 
на село, но създават се ус
ловия на село да може да 
се стигне бързо, да се свър
ши работа и работникът от 
ново да се върне на ра
ботно място.

■ Какво поръчвате на гра
жданите за празника на 
свободата?

ждрелотоОтеква ■ ■ #
••иЬ*>ггЦ
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теш цр
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жфшжщ
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изтъкна V

наброява гРУ V
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ЙЯЙ * : Унаселението
С. Тодоров

довите задачи да се при
стъпва крайно отговорно и 
взискателно, 
трудовата дисциплина, аа 

да се подобри жизненото 
равнище, защото съшит е в 
момента

да укрепва

са твърде услож
нени, условията на стопани 
сване също и не ще може 

. лесно и така бързо да се 
преодоляват всички отрица 
телни явления, преди всич
ко, инфлацията.

Моментът търси
на общината

от нас
знание и умение, и търпе
ние, но и много много ра
бота, а това не е лесно, 
нали? ди-

А. Ташков М. Ялкович
□□□по□□□□□□□□□□ааопоопоао□□□□□□□ооооа□□□□□□□□□□□□□□□апа□□□□□□□□

След премахването на тес- 
иолинейката Суково — Ра
кита преди 26 години — кой 
знае колко пъти сме „пра
вили“ този път. Истина, на 
няколко места пътят е разши 
рей. Правени са подпорни 
стени, укрепявани мостове... 
Но всичко това беше „кър- 
пежлък“.

С изграждането |на шосе
то в ждрелото на Ерма се 
започна преди две три годи 
пи, но и тогава се стигна 
до прекъсване със строежа, 
сетне със саниране на сру
тените скали >и земя. . . Ас
фалтовото, шосе „стигна" до 
с. Власи.

През настоящето лято оба 
че с изграждането на шосе 
то — тръгна. Благодарение 
съдействието !на самоупра- 
вителната общност за пъти
ща и комунална дейност в 
Димитровград, 
посещението на този обект.

с поправи и началото на от- 
плоненнето от регионалния 
път Суково—Ракита за По- 
ганово.

Най-усилено се строи в 
Тр. Одоровци. На мястото 
на стария 
гат контурите на нов мост 
с дължина 80 и 1 широчина 
8 метра.

8□
□

§
§□
§8 ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ 

в Сурдулица

□8 88 вече се надн-88 88 □
8 □

За този обект се обезпече- 
1 137 000 000 динара, като 

от програмата за насърчение 
развитието на изостаналите 
крашца са обезпечени 
250 000 000 динара, от регтубл» 
кански източници 170000000 

5ДЖб0Ф°ВДът Учествува с

§
§ ни□

8 88 88 □

8 8□
ЧЕСТИТЯТ □ и републиканската 

общност
□

□ самоуправителна 
за пътища — с 30 000 000 ди
нара. От средствата за гра
нични общини са ангажира 
ни 497 000 СЮ0 динара, след то 
ва са {преведени неизползва 
пи средства от 1987 година 
от 130000 000 динара и т.н. 
Общинската самоуправител- 
на общност за пътища и ко
мунална дейност участвува 
със своя механизация и труд.

— Работим од 7 до 16 ча
са, всеки ден 
Слободан Манчич, отговорен 
ръководител на строители
те на „Прогрес", които стро 
ят моста в Тр. Одоровци. 
Времето засега ни служи и 
се надяваме в предвидения 
срок да завършил! обекта.

% а8 п□
□□
8□ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА СУРДУЛИШКА 

ОБЩИНА ОТ ФАШИСТКО ИГО — 5 СЕПТЕМВРИ
□□
□□ направихме□8 88 От влшака „кюприя“, къде 

то миналата (година беше 
построен хубав мост — към 
Власи, Погановски манастир 
и Одоровци — пътят е ве- 

десетина

88 88 □8 □а на всички трудови хора и граждани в община в 
общината, като им пожелават просперитет на об
щината и страната, р!азцвет на социалистическото 
самоуправление и лично и семейно щастие.

□п ни каза
й чеЕ километра 

ме-й 8разш 
тра.
зширяват и тунелите (а ня
кои като тези към Тр. Одо
ровци) са заобиколени. . .

ирен и до 
Незначително ще се ра□

Й§
§□
8□

а
■ Най-важното в настоя

щия момент е
§о Строи се нов | мост на По- 

гановска река. Ведно ще секъм тру- □□□□□□Ешоопоаааооаоасюоапоаоааоапоаооаоасюсшпааааоааосшшзасюсюо М. А. — А. Т.
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ПОЛУГОДИШНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 
СУРДУЛИШКА ОБЩИНА НА СТОПАНСТВОТО В „ТЕКСТИЛКОЛОР“ ПРЕД УСВОЯВАНЕ НА НОВИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

ДИНАР ПРИХОДИ, 

ДО ПАРИ РАЗХОДИ
РАЗШИРЯВАНЕ НА 

МОЩНОСТИТЕ
със тР»° полугодие
бата и акумулацията * Ефш^носета^ ”"зтъш,ха“ печал- 
ност все още не е достигняття Лтт^.ТТа на стопаиската дей-
нар за динар“ * ч2«г^,ога™ЛГНТарното Рав™Ще „ 
ходи на чуждестранните пазаои аъг Са осъ,цеств”-чи ири- 
е 1.589.084 динара ЗЯрИ *сРе«ният личен доход

ф В ХОД Е СТРОИТЕЛСТВОТО НА ЦЕХ В СТРЕЛАЦ, РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРО
ИЗВОДСТВЕНИТЕ МОЩНОСТИ И СКЛАД В БАБУШНИЦА -* КАПИТАЛОВЛОЖЕНИ
ЯТА ВЪЗЛИЗАТ НА НАД 10 МИЛИАРДА ДИНАРА

ди-
След обстойна подготовка те халета, като при това се 

и няколкократно отсрочване, йъведат поточни линии на 
с обезпечаването на необ- производството. Това ще да- 
ходимите средства най-стара де възможност за приемане 
та трудова организация вБа на нови десетина работни- 
бушница ,Текстилколор" при ка. 
стъпи към усвояване на зна
чителни капиталовложения.
Именно в ход е адаптацията 
на строитеелния обект в с.
Стрелац, който трябва да милиард динара. Тези сред- 
произвежда спортни гащета ства са обезпечени и тяхно- 
и други спортни реквизити 
за деца. Наред със строител 

на обекта поръчани

то усвояване ще приключи 
до края на годината.

Следователно, с тези капи
таловложения в юбилейната 
45-годишнина от освобожде
нието на Лужнишкия край 
от фашизма „Текстилколор" 
потвърждава реномето сина 
организация, вървяща по пъ
тя на постоянен възход.

Промените в 
ята за изчисляване на фи
нансовите резултати на

организации и ви 
соката инфлация изхвърли
ха от употреба досегашно
то клише, с помощта на 
ето аналитиците, политици
те и политическите и 
ги органи 
оценки, становища и заклю
чения във връзка с успеш- 
ността на стопанството в да 
ден отчетен период. Следо
вателно

методологи- Ще. И тук положението спа 
яват (разбира се, до извее 

тна степен) Власинските во 
доцентрали и Електрораз
пределителното: от 8,9 
лиарда обща акумулация, 

милиарда са на водоцен 
тралите, а 1,1 милиарда са 
на предприятието за разпре 
деление на електроенергия. 
При останалите органйзан 

ции акумулацията е „тънка“ 
(15,8 милиона 
5 септембар", 36 
днн. при „Мачкатица“, 171 
милиона дин. при „Промет 
и сервнс", 198 милиона дин. 
при „Продукт" и 288 мили 

при „Галени-

сто-- ланските Общо за капиталовложе
ния в строителството ще се 
изразходват шест, за оборуд 
ване три и за оборотни един

ми-
ко-

ДРУ- 
„произвеждаха“

Ст. Николов

ството
са и педесетина съвременни 
машини, поточни столове и 
останалия необходим инвен
тар и съоръжения за този 
цех.

„ЦИЛЕ“ И НОВИТЕ МЕРКИ НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕ
ЛЕН СЪВЕТдинара при 

милиона— сега да вършиш 
сравнение цъс съответния 
период на миналата година 
въз основа на изразените в 
проценти

Застой в продажбата 

на мебелиСпоред договора, строител 
иото предприятие „Изград
ил“ от Бабушница трябва да 
завърши строителните рабо
ти до края на | годината, а 
през януари идущата годи
на цехът трябва да започне 
с работа. За строителството 
на този обект ще бъдат из
разходвани три милиарда 
динара, средства които обе
зпечават съвместно фондът 
за насърчаване развитието 
на изоставащите краища/60 
па сто), Фондът за солидар
ност (20) и трудовата органи 
зация „Текстилколор" (също 
20 на сто). Запланувано е в 
първия етап да бъдат трудо
устроени 60 души, предим- . ..

млада работна ръка от 
Стрелац и околните села.

увеличения все 
едно е да гониш гвятъра.

ома динара 
ка“).

Ш: у?-:■

I /•'
I*

Шш ЩТ1 но

Затова тук ще приведем да 
нни, които осветляват 
кои сегменти на действител 
ното положение.

Средният месечен личен 
доход в сурдулишкою сто
панство е 1,6 милиона ди
нара. Само четири органи
зации от Сурдулишка об-

Едповременно с това пред
стои разширяваме на произ
водствените мощности на ,Те 
кстилколор' в Бабушница, ка 

и възобновяване на ма-

ня-

Мебелната фабрика „Ва
сил Иванов Циле“ в Дими
тровград през последните 
няколко години постоя но по

19,3 .милиарда динара, до- 
като разходите са 17,5 ми
лиарда. Осъществен е бруто 
доход от 1 милиард и 771 
милиона, 
са отделени към 700 мили
она динара.

Въпреки това, изтъква 
Бацев, през последно време 
в реализацията на готовите 
произведения на „Циле“ се 
чувствува 
той като резултат

ктоШестнадесет от общо 17 
организации в щина са осъществили при

ходи на чуждестранния па
зар: „5 септембар“ — 43,3 
милиарда, „Мачкатица“ —
1,03 милиарда., ,Зидар“ — 
343,4 милиона и овцеферма 
„Власина“ — 14 милиона ди 
нара.

шинния парк. С построяване 
от 360

стопански 
Сурдулишка община завър- склад на плош 

квадратни метра и помеще
ния за обществения стандарт 

създаде възможност

стига положителни делови 
резултати. Това се повтаря 
и след първото полугодие 
от тази година. Както ни 
осведоми финансовият ди
ректор Йордан Вацев, съв
купният приход възлиза на

на а за акумулация:шиха първото полугодие на 
тази година с положителен 

резултат. -Само 
„Власина-турс“ не успя да 
се добере до фамозната „по 
ложителна нула" — за це
лта й недостигнаха 60.086.000 
динара. И в този, както и 
в досегашните отчетни пе
риоди стопанската дейност 
се характеризира с високи 
разходи. От 387 милиарда 
динара общи приходи ра
зходите са „гълналй“ 354 
милиарда динара или 91,4 
процената?! Ако не бяха 
Власинските водоцентрали 
и Електроразпределително
то, които имат солидни ра
злики между приходите и 
разходите, горният 
пт щеще да бъде още по- 
висок. Защото в ООСТ ,5 
септембар“ от 118 милиарда 
разходите лайнаха 115,5 ми 
лиарда, в „Мачкатица“ то
ва съотношение е 72,3:67,5, 
в ООСТ „Продукт“ 37,:36,9, 
в „Промет и сервис“ 34,6: 
33,8. в „Галеника" 29,7:27,7. 
Надежда-утешителка е фа
ктът, че разходите са сс 
увеличавали с 23 процен
та по-бавно от приходите.

финансов
ще се
за преустройство на произ
водството в производствени-К. Г.

определен зас-
от ново

приетите мерки на Съюз
ния изпълнителен съвет. То 
ва особено се

„АВТОТРАНСПОРТ“ — БОСИЛЕГРАД

. _ почувствува
°лед 15 юли. Дотогава „Ци- 

продаваше своите про
изведения на кредит и с 
помощта на чекове на девет 
месеца. В 35 собствени 
зини след 15

Пред голям испит ле

същите са увеличени с 40 
па Сто, през юни с 43, а 
през юли с 60 на сто. Но 
въпреки това същите все 
още са на низко равнище. 
Средният личен доход през 
първите шест месеца от на
стоящата година възлиза на 
865 115 динара и в отноше
ние на миналата година през 
този период същия с увели
чен с 439 на сто.

Оптимизъм дава п това, че 
и със скромни средства и 
низки лични доходи, 160-те 
работника в гази стопанска 
организация от началото на 
настоящата делова години 
успяха да отделят около I 
милиард динара и купиха 
два нови рейса, с което по
добриха състоянието в път
ническия транспорт.

мага
определен застоТпо^ 
кта, че за готови 
белите са

Общият доход възлиза на 6,628 милиона динара, а 
7,056 милиона динара. За лични доходи саразходите над

изразходвани 1,430 милиона динара, а средният личен до
ход възлиза на 865.195 динара. Изходът е в по-голямо ико
номисваме и сериозност в работата.

пари ме- 
сравнително ск

ъпи, а на кредит новите ус 
ловня са лоши, така 
това

проце-

че ако 
по-дълго 

ще се от 
съвкупното стопа

нисване на „Циле“. Защото 
оборотни средства, и инак 
недостигат а сега още по
вече. Банките и останали 
финансови институщш 
ват заеми, но условията са 
толкова лоши, че не се ре
нтира да се взимат и ние 
не взимаме. Намалено ни е 
и авалиране на менителнн 
ци с 82 на сто, 
създава трудности в изпъл
нение па нашите задълже
ния. Ако тези мерки се за
държат повече, трудности
те ще се увеличават. Но на
дяваме се, че нещо трябва 
да сс мени, за да може от 
ново да оживее продажбат 
па мебели.

продължи 
време отрицателно 
разп на

източници на дохода п ор
ганизацията, през юли в 
сравнение с юни е ноголям 
с 1,107 милиона динара. А 
съвсем е реално да се очак
ват добри финансови резул
тати и през агуст, септември 
и октомври. С това казва 
Стоименов, сс надяваме за
губата да бъде 
лена, па дори и премахната. 
Разбира се, за осъществява
не ма тази цел е нужна и 
много по-голяма отговорност 
в работата, а преди всичко 
по-голямо икономисваме на 
всички видове разходи: го
риво, масло, резервни части 
и пр.

Наред с увеличението на 
реализацията, увеличвавт се 
и личните доходи. През май

Въпреки че според полуго
дишната равносметка „Авто
транспорт“, в Босилеград от 
чете загуба от 557 639 000 ди 
нара, в колектива казват, 
че положението не е толко
ва загрижаващо Иван Стои
менов, изпълняващ дължно- 
ста директор на организаци
ята това обосновава с факта, 

шестмесечна

да-

съвсем пама-
че отчетената 
загуба се дължи преди всич
ко на отрицателните ефекти 
на ревалоризацията и че поч 
ти винаги през второто по
лугодие организацията отчи- 

по-ефективиа дейност. 
Впрочем това се и потвър
ждава от осъществената ре
ализация през юли. Именно, 
осъщественият общ доход от 
пътническия 
транспорт, а те са и главни

Ефикасността на стопан
ската дейност все още не 
с достигнало елементарно
то равнище ,динар за ди
нар“, понеже със 100 вло
жени динара се изкарват 
98,7 динара. Акумулативна- 
та способност на стопанство 
то също е на ниско равни-

което ни

га

и товарния м. я. АВ. Т.

СТРАНИЦА 7БРАТСТВО ■ 1 СЕПТЕМВРИ 1989



Ъ ~"Т '■ш

# СЛЛЕЖКЛ &'ШР': Щтквгт шгшгтгт тгт -■

ООСТ ФАБРИКА ЗА МИНЕРАЛНИ ВЪЛНА — „25 МАЙ“ 
в Сурдули.ца

па потребителите,
трудещите се и гражданите

и Сурдулпшка община

ЧЕСТ И Т И

5 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ПА ОБ11 
ОТ ФАШИЗМА

пожелавайки им дръзновени дела в социалистическото 
строителство и многобройнп лични успехи

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА И ТАЗИ ГОДИНА

СЛАТКИ“ ПАРИ ОТ!)
ГЪБИ СЕЛСКИ МИТИНГ В БЕЛГРАД

. I
^ Има хора конто са взели и по няколко милиарда 

(стари) динара. Изкупването все още продължава. Искаме спешна програма от мерно в аграра »
Беритбата на гъби вече Засега цената на суха моне 

няколко години в Боснлегра тарка е 800.000 динара, а 
дека община става все по- сурова 90 000 динара, дока 

дейност. А то гъбите от сортата лисича 
ри гн изкупват по 30 000 дн 
нара.

Да кажем и това че досе 
га според свободна прецен 
ка от Босилеградска общи
на са изкупени над 5 тона 
сухи гъби от сортата мони- 
тарка и над 10 тона в суро 
во състояние и над 15 тона 
од сортата лисичарка.

ме за работника и селянина.
Това са основни искания, които про- 

Джордже Янич производител от Ко- 
проведения на 28 август селски 

пред Скупщината на Социалисти-

Искамс спешно да сс изготви програ
ма от краткосрочни и дългосрочни мер
ки в аграра, този отрасъл да се изравни 
с другите стопански отрасли; да се забра
ни вноса па селскостопански произве
дения, да сс обезпечи пряко кредитиране 
на производството и да со премахне 
данькоборота при купуване на възпро- 
пзводственн материали и дизел-гориво.

Можем да произвеждаме евтина хра
на, но искаме да 1Ш се каже къде отиват 
21 милиард динара, предназначени за сел
ското стопанство и държавата да се зае-

привлекателна 
как и да не, когато с малък 
труд се осъществява добър 
доход. Само през настояща
та пролет и лято, а клима
тическите условия бяха твър
де благоприятни за гъбите, 
има хора конто от тях са 
взели и по няколкл милиар 
да днара. Така например 
Цветан Йовев от село Зли- 
дол за сурови и за сухи е 
взел над един милирд и по
ловина, Александър Хрис
тов от село Църнощнца над 
един милиард, Стамен Арсе 
нков от село Брестница над 
един милиард и половина.

чете 
вил, на 
митинг
ческа федеративна република Югославия 
в Белград.

В митинга участвуваха към 5000 сел
скостопански производители, предимно от 
Войводина, Косово и други праиша на 
СР Сърбия, а имаше групи селскостопан
ски производители и от другите краиша 
на страната. яМ. Я.

до 14 кг, в зависимост дали 
се въшее по дворове или 
на пъна. Досега са изкупе
ни над 20000 кг жито. С 
оглед на 
че тази година не съществу 
ва задължително изкупува
не за територията на об
щината, тъй като от др\ти 
райони, предимно във Во
йводина. са изкупени доста 
тъчнн количества.

Следователно, жетвата и 
вършитбата, тази най-важ
на селскостопанска задача, 
благодарение на добрата ор 
ганизация н увеличения брой 
на машините, на територи
ята на Баоушнишка община 
с успех ще бъде завършена.

Ст. Н.

биви от 250 до 300 кг от де
кар няма да се осъществят. 
Причината е, че житата са 
тревясалп, а и студепотс* 

дъждовно време не е бла- 
гоприятствували за наляна 
не на зърното.

Тези година с жито са 
били засети 22100 декара, с 
овес 16150 и с ечемик 1500 
декара.

Инак за вършитбата на 
житото, ожънато ръчно и 
с косачки, са осигурени 20 
вършачки, 
съвсем достатъчен. Върши
тбата траява да приклоючи 
в предвидените срокове. За 
комбашшрането се запла
ща но 50 кг на декар, а за 
върщенето с вършачки от 12

ЖЕТВАТА В БАБУШНИЦА затруднено. Инак тази го
дина в сравнение с мина
лата година броят на комба 
мийте е удвоен — житото 
прибират 15 комбайна (8 об 
ществени и 7 частини), 
а в едан част на об
щината на помощ се при
текоха още 5 комбайна от 
Лесковац и Зот Житора- 

джа.

Както ни осведоми В у ка
ди и Тодорович, завеждащ 
селско стопанство към Об
щинската скупщина, жетва
та ще приключи тези дни. 
Освен това той изтъкна, че 
тазгодишните добиви се двп 
жат до 200 кг от декар, 
така че заплануваните до-

Приключва 
тези дни

Инак тази година поради 
изкупвателна 

мрежа изкупването на „чер 
но“ до отношение на пре
дишните години е по-малко, 
а и цената е гору-долу един

оостоятелст вото.по-голямата

Жетвата в Бабушнишка 
община тази година бе за
труднена от временните про 
ливни дъждове, които от
срочват по два до три дни 
навлизането в житните по
ля. Въпреки това снези пло 
щи, от които житото се при 
бира ръчно и с приспосо
бени косачки, са ожънати. 
Комбайнирането поради из 
буялите жита, тревата в тях 
и дъждовното време върви

ствена. Изкупвателни пунк 
тове на Дом-продукт от Кру 
шевац, има в село Църно- 

Млекоминци, Горна чнйто брои ещица,
Любата, след това „Яблани
ца“ от Лесковац и ТО „Бо
силеград“ от Босилеград, 
върши изкупване «а 
ки изкупвателни пунктове.

всич-

дасюаооааааоааасшооаосюоооасшсюаоооасшпааааароаааоосшаасшооаоаасшаоасзпсшсзсшоск: .засш[зсзоос]сшаосшаоасшпсюааоооосюс1ппс!с]опоос]оааоооаостас10оаааоааааоааос1оппп□□□□□□□□□□&

ват- около 400 милиона динара. Очак 
ваме в акцията помощ да ни ока
жат н армейците, с конто извън
редно сътрудничим 
лов.
ЗАПОЧЕВА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИ
ЯТА?

По всичко личи, че Долно Тлъми- 
но ще бъде първото село в община
та, което ще започне да се развива 
и индустриално. Водят се разговори 
п съществуват всички изгледи и въз 
можности „Зеле Велкович“ от Лес
ковац посредством цеха за чорапи в 
Босилеград в селото /да открие цех 
(също за чорапи), в когото за нача
ло да работят 20 до 30 души.

Машините ще бъдат поместени в 
залата на коперативния дом и в то
зи случай долнотлъминчани ще ос
танат без помощения за обществени 
работи и акции. Но и това не губе
ха от предвид когато започнаха да 
се водят разговори за откриване на 
цеха. Когато преди три месеца започ 
на изграждането на ветеринарна ста 
нция местната общност обезпчи 
средства и чрез самооблаглане пос
трои още един етаж и по този на
чин получи 200 метара квадратни 
полаваема площ. Обектът щ бъде го 
тов до края на годината и се очак
ва не само да разхубави панорамата 
на центъри, но и да даде принос в 
развититето па селското стопанство.

В. Б.

тров, който преди няколко години 
завоюва названието „Най-любпмпят 
учител“, ТО „Босилеград“, която тук 
има магазин, Здравният дом за подо 
брваяване на снабдяването с вода 
на здравната станиция...

Кроне Николов, председател на 
Оьвета на месната общност и един 
от иай-засужилите за раздвижване 
«и реализираме на акциите в селото 
казва: — Постигнахме много, но не 
сме доволни. Все докато нашият рай 
он с центъра на общината не се 
свърже с асфалтово шосе трудно ще 
решаваме всички други проблеми. А 
въпроси за решаване има много. Е- 
Дии от тях ще решим до края на го 
дината. Някои не ще можем сами. 
Ако искаме да върнем младите тряб 
ва да им дадем и работа. Не мисля 
само в областа на селското стопан
ство. Необходимо е преди всичко да 
започнем и в селата да откриваме 
производствени цехове...

В селото залочаха да пробиват 
пътища не само между махалите, по 
и към горите. Когато се касае за 
пътищата трябва да се посочи че 
през септември ще започне почис
тването и прокарване на пъти
ща на дъжина от 10 км. Ща 
бъдат положени и четири нови мо
ста (метални). — През октомри ще 
започнем да прокарваме водопровод 
на дъжина от 2300 метра за махала 
Црешнево, за което ще се изразход

ДОЛНО ТЛЪМИНО ДНЕС

постоянни усилия ЗА
ПРОГРЕС

казва Нико-

около 380 жители с. Долно Тлъмипо можеф С 85 домакинства и 
да се числи към големи, многолюдни села. Както и в други и тук ма
халите са пръснали отдалече™ една от друга, от центъра също така. 
,3а разлика от други села тук се води непрекъсната борба за подобря- 

живота. Усилията не бяха на празни.ване на
уреди се срещат във всички догове. 
Неофициално узнаваме, че покрай 
другите електрически уреди има и 
55 телевизири. Купували ги хората и 
се надявали, че посредством тях ще 
бъдат по-близко до света. Повечето 
от тях обаче не ги лолузват. Без из
граждане на препредаватели тези а- 
парати ще чакат някои по-добри 
времена. Засега няма средства за из 
гражденито им.

Онова което хората в селото мо
гат да изградят сами не чекат по
мощ отстрани. Тук само седем-осем 
домакинства нямат вода от водопро
води. Преди две години подсилиха 
с нова вода и водпровода в центъра 
на селото. Покрай домакинствата в 
акцинията участвуваха и няколко 
обществени организации: Основното 
училище от Босилеград което тук 
има първоначално училище, в което 
тукашните деца учи Любомир Дими

Миграцията, която е един от глав
ните показатели за развитието на се 
лата в Босилеградска община, тук 
почти спира. Все по-малко са хора
та, които се изселват в центъра на 
общината или във вътрегшността на 
страната. Наистина, младите поради 
школуване и трудострояване напус- 

селото. Но същото не е без мла 
дост. Тъй като тук се създават ус- 

подобряване на селския 
бит, не е малко числото на младите, 
които са решили тук да продължат 
на поколенията преди тях, да се за
нимават със селскостопанско произ
водство. Но, разбира се, в изменни у- 
словия.

ТОК, ВОДПРОВОДИ, нови 
МОСТОВЕ...

кат

ловия за

В селото всички домакинства и- 
Съвремените домакинскимат ток.

БРАТСТВО Ш 1 СЕПТЕМВРИ 1989СТРАНИЦА 8

;



|М| ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНИЯВАЙТЕ СЕ!Комунист
Орган на Съюза на югословенските комунисти Белгцад ^ септември 1989
и на Съюза на комунистите в Сърбия ьелград, т

ГЛАВНА ЗАГУБА
Вицът горе — долу казва така:

Числящият се към един стар народ с години от вечер на вечер 
се обръщал към своя бог, молейки го да получи премия на лотарията. 
Една вечер (при съотвенити сценични ефекти) се явява лично Всевишни
ят и с доста изнервиран тон го пита:

— Ь, добре, имаш ли ти намерение вече един път да купиш тоя 
лоз или не?

Животът горе—доле върви така:
Числящите се към някои стари народи и народности в една сел- 

яческа страна на планинския Балкан с десетилетия мечтаели за това 
да получат премия в облик на по-голямо количество чуждестранен ка
питал, право на репарация, след това във формата на туристически 
приходи, след това във вид на чуждестранни кредити и чужди капи
таловложения , относно във формата на завръщане в страната на ония 
двадесетина милиарда долара, колкото се преценява в чужбина имат 
нашите хора. Не е изключено, че с тоя повод (поне отделни хора) са 
се обръщали към Всевишния, обаче. . .

С репарациите е станало както е станало, за такива времена ние 
(защото това сме ние) сме изпатени и неопитни. . . Туристическата пе
чалба винаги е някак на дълга дръжка, не е че я няма, но никак толкова 
колкото, с душа и сърце, коства нашето море и останалите атракции, 
макар че сме изградили дост.атъчно легла, може да се излежава поло
вин Европа, а неще И какво остана? Разбира се, възможността по 
някой начин от познатите в света начини да стигнем до нови пари, 
които би попълнили нашата акумулация и обезпечили стопански подем.

Здравата памет и изкуството казват, че най-добър начин за това и 
привличане на чуждестранния капитал в общи проекти в страната ни, 
с двустранна полза — и на чуждестранните капиталисти в страната 
домакин. Странта домакин с капитала получава, разЬира се, в случай 
умно да избира, и нова технология и разработени пътища на марке
тинга, а чуждестранния партньор по-голяма печалба, ^отколкото на 
някое друго място. Понеже капиталовложенията са оощи, оощ е и рискът, 
съвместния контрол, а всички са заинтересова™ проектът им да успеее.

С една дума, ако чужденците искат да ни подарят пари, може най-добре 
да ги 
ще им

изпратят по поща и да не питат нищо повече, хич ни не е еня, 
вземем кредитите. Точно е, че е скъпо, обаче нищо не струва.

Как и дали възможно бе да се размисля така?
Единственото обяснение което се предлагаше бе, че с това се осуе

тява опасността да не попадне в замисимост от чуждестранния кпитал 
(което, без съмнение, винаги в известна степен съществува), запазване 
на идеологическата чистота и осуетяване на опасността за „основните 
стойности на нашата социалистическа система“.

Обаче, сега когато цялата страна и без това е паднала в зависмост 
от чуждия капитал, защото и това бе неизбежно а с мизерното иконо
мическо положение са застрашени не само основните стойности на на
шата социалистическа система, но и голата егзистенция на огромното 
мнозинство от народа, вижда се малко по-добре същинското лице на 
тая грижа за „идеологическата чистота на системата. „Това, поправо 
беше (както и винаги само параван за удовлетворяване на интересите 
на господствуващата бюрокация. Защото много по-добре е да се вземе 
кредит без предзначена цел и с него каквото се иска да се прави, 
(прехвърляйки известна част от същия и в различни облици на собст
веното благосътояние, включително и на валутни сметки, отколокото да 
се дава сметка на чуждестранния партньор за това къде са парите и 
защо печалбата е така малка). Защото чуждестранния кредит си из
гражда собствена позиция на могъществото на оня, който решава по 
разпределението на средствата, а от чуждестранния партньор, ако е 
умно, нараства финансовата мощ на непосредствените призводители, 
което може да бъде неприятно за бюрокрацията. Защото върху зависи- 
достта ма страната расте независимостта на отчуждените центрове на 
решаването. Чрез вземане на чуждестранни кредити случваше се на 
равнището на Югославия същото което се случваше и в САП Косово 
чрез Фонда за недосттъчно развитите. Само, че във Фнда за недос
татъчно развитите парите може да се върнат, а чуждестранните финан- 
сиеритс не са така галатни.

С досегшиите изменения на закона за чуждестранните капиталов
ложения условията винаги се подобряваха, в сравнение с 
ход пия закон, това е факт, но никога до оная степен действетелно да 
застрашат позициите на ония, които винаги за
решават и сега. Тоя лоз те нямат намернне да купят, въпреки че всеки 
ден (явно) молят за премия. Въпрос е саМо кому и за какв0 
родът.

Какво направихме ние за да подтикнем чуждия ^апитал да влезне 
в нашата страна?

бе законно регулирана (аОт 1968 година, когато тая възможност 
тогава бяхме пионери в това отношение между0“^)и 1̂,^и^^еденС^т

ок^О^на^то ОП общите юга-
славски инвестиции.

През същия този период Съединените щати и Япония, двата най-го- 
леми световни износители на капитал, са инвестирали в Швейцария, За
падна Германия и Великобритания около 80 милиарда долара, макар че 
тия три държави никак не са оскъдни с капитал, а и условията, които 
предлагат на чуждестранните партньори (особено когато се касае за це
ната на суровините, енергията и работната сила) не могат да конку
рират на условията, които може да предложи нашата страна.

Пак за съшото това време, кредите, които Югославия взе от чуж
бина от разни партньори около 90 пъти надминават сумата на чужди- 
тГкп^д^ложенкя. Г^и това, разбира се, дори и когато имат твръде 
изгодни условия (ниски лихви и дълги срокове на отплащане) (кредите са 
еяюР от Неблагоприятните облици на обезпечаване на живия капитал, 
зашото точно поради лихвите, трябва да се врънат в многократен износ 

В,е ™че чеТечалбата от проектите, в които са вложени трябва 
да" бъде много висока за да може изобщо да се изплати. Разбира се, 
рискът е само на

пред-
поправостраната на дължния, а повсрителят —

стопанско развитие (зара- капитала решаваха, ае заинтересован за неговотосамо по принцип
ди по-бързото и по-лесното връщане на 
жително, защото има и други принудителни

капитала), обаче това не с задъл- 
начипи да се върне дългът. се моли на-

кредитите, дори и догава когато 
основния дъл ие-Защо тогава толкова вярвахме в

— плащайки почти 30 милиарда
половина долара? Какво е това толко- 

капиталовложения дестимулирахме 
от дохода“, за под-

Лада Мумннагични стана ясно, че 
малихме само с един милиард и 
ва сладко в кредитите, че чуждите

от нашето прочуто „отделяме”=г=лг гг=--===
прочутата инвестиционна максима „имаме 20 на с бяха

справим дотогава“, а за чужденците 49-те
съотношението в решаването 

влога им.

АКТУАЛНО Документът на Комисията на 
Председателството на СР Сърбия: 
Основни становища за реформата на 
политическата система като инициа
тива, идея и предложение има за 
цел да раздвижи разискването, да 
подтикне политащите и учените 
към размишление и акция за про
мени, конто ще ни отърват от кри
зата и ще разкрият перспективи за 
по-добро бъдеще и съвместен жн- 

То»1 11рово!днра съдържателен 
диалог, размяна на мнения, противо
поставяне па възгледи, па и предло
жение за по-добри решения, който 
ги има разбира се.

(На 2-ра стр.

на всеки начин

на печалбата,

СЛЕПОТАс познатата

останало ще се
неприятна психологическа граница докато

бе пропорционален дори
вот.

и нав полза на чуждениците не 
Кратко казано, искахме чуждестранни обаче не дакапиталовложения,

апетити, добре да спсча- 
„неотчуждими права“ 

система“.

всички своирешаваме за тях, да утовлетворим
пито от едно от нашите 
пашата“ „специфична икономическа

лим, да се не откажем 
и да изнесем нещо от
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ФЕДЕРАЦИЯ
решаването по най-важните лъиро 

си принцип, който се изврещи в 
свосбразено пето, което една членка 
па федерацията може да се сложи 
срещу всички останали, което гп>к 
от друга страна, много повече лас
ата, опия, против които е това вето 
насочено, зажото може да го упот
реби всяка членка, ш-к и оная е 
най-малък брой население. Изглсж- 

начин с въведена до- 
защи'1 а па члеики- 

на интересите ма мно- 
нмссто майориза-

ЧЛЕНКИ При

Като защита от майоризацшпа V 
коетоЗа уиитариа федерация е харак

терно, че икономическите функции нас достатъчно <* п тона 
на държавата в май-голяма част са в съществува вече — принципът 
компетенция иа федерацията и за едмиогласност па държаните 
тях не се решава чрез косо паус. В * ”" ’
такава федерация федералните едни- 
ншдн имат само частична само
стоятелност в даиъчаиатп полити
ка за да обезпечат за удовлетвор
явано главно иа неикопомпческп те 
функции — на общестпснпто и дь|> 
жавиите служби, социалната поли
тика и друго. Следователно, уми 
тарно уредената федерална държана 
самостоятелно изпълнима всички по- 
-важгш икономически функннп ма 
държавата обезпечава функционира
нето иа правовата система, необход- 
ма за функциониране на стопанска
та система, провежба аитнмононол- 
па, развойна, антнциклнчна, стаби- 
лизашюна политика, осъществят* н- 
кономнческп отоношения е чужбина 
и т. н.

По-голяма е вероятността, че до 
установяване на унитарна федера- 
1д 11 може да се стигне доколко то 
ралзиките между федералните едини
ци са по-малки.

Между другото, доколкото са по- 
-равномерно стопански развити и 
доколкото другите икономически не 
рфоманси са им еднакви. Разбира се, 
това пито в икономическите пито в 
останлите въпроси не е случай с 
югославската, твърде хетерогена об
щност.

(От 1-ва стр.)
паНякои, обаче, особено от пашите 

северозападни републики, тръгвай
ки от свое а приорп отрицателно 
становище към всичко, което идва 
от Сърбия и този документ, вместо 
критичен анализ, го антемисват. Та
ка се отнася и професор Здравко 
Томаи. Въпреки че отдавна се е про
явил като научен работник, общест
веността го е запознала именно по
ради безсърдечната критика към 
политиката на сръбското ръковод
ство и всичко, което през послед
ните една-две години в тази репуб
лика се сбъдва. Поради това изпък
ва като един от водещите комента
тори в седмичника .Данас". Нищо 
в Сърбия не може да се случи, а 
че това д-р Томац да не оцени. Тон 
е и автор на бележката (,Данас", 
22 август 1989 г.) за предложения 
документ. Томац най-напред казва, 
че всичко е откраднато от словен
ците и хърватите, а след това (на
вярно забравяйки какво е написал 

началото), че това шпцо не стру
ва!? .Даже би могло да се каже — 

върлият учен, професор н д-р
_ че комисията, а особено

се украсяват

членки

да, че по тоя 
г,\,;\ п прекадена 
те, противно 
«листното, така че

явяа „миноризация.пия се
Академик Радомир Лукич

ЗАЩИТНИЦИ
равноправие, брат- 
равенство и ола- 

иашата иай-важ-

Жииот в мир, 
ство, единство, 
госътояние, топа е 
пата задача. Това са интересите на 
всеки човек, без разлика на нацио- 

вероизповедание. Ние то- 
за това се борим, така че 

не са пи потребни спасители, които 
обществени информ аци- 

средства ни поръчват как се 
I за интересите на тоя или 

или народност. По-добре 
замислят какъв

иалносл* и 
ва знаем ид-р С. Радмилович
чрез някои 
оппв
грижат 
оня народ 
би било да се 

й приносът им за едно такова състо- 
и и пие в Косово и на събитията, кои- 
| то разтърсиха цяла Югославия, заш- 
к то с десетилетия се намираха на ме- 
I стата, където се решаваше какво и 
1 как ще работи.
| Тяхната такава „помощ" е донела 
| нещастие на много хора в Косово, 
I обаче те това не схващат и нататък 
* злоупотребяват позициите, които с 

деентнлетия изграждаха, намирай- 
М ки се на високи постове и умил- 
I квайки се на силите, които сега губ- 
| ят своите позиции. Някои от тя от- 
| крити подръжат страната на бюро 

кратическо-националистическите си- 
| ли в Косово, поемайки дори и рол- 
Е ята на техни адвокати за антидърж-

н.м де- 
Сюза

пише 
Томац
пропагандният апарат, 
с чуджди пера..за да по-нататък 

ясно дефинирани становища 
следователно прави по

е

редица 
н иден, и 
грешни заключения.

Вместо критичен анализ и, ако 
има място, за аргументирано оспор
ване на определни становища, как 
би могло да се очаква от един док
тор и професор, Томаи се е опре
делил за произволни дисквалшЬи- 
кации на целия документ, па и кри- 
вотворене на отделни становища в 

Той пише, че с осъществява- 
становища би се

В многонационалната държава — 
в която разликите между народите 
и народностите са чувствителни: ис
торически, културни, езикови, вер
ски, обичайни... — в която освен то
ва съществуват и значителни разли
ки в стопанската развитост, логично 
е, да не се прояви тежението за ун
итарна държава. Не о нищо чудно, 
и неочекавано, ако в такива обсто
ятелства по въпроса за федерализма, 
по-точно в разпределнието на ико
номическите функции на държавата, 
се прояват противоречни искания.

него.
нето на неговите 
застрашила свободата и равнопра
вието на гражданите и народа, а 
съвсем, е обратно; той говори, че 
документът е изключил консензуса 
в решаването, въпреки че става ду
ма за неговото свеждане на разум
на мярка: Томац на документа при- 

застьпване за партийна, вме-

■ авната и антнюгославската
% йност. За такава „помощ" на

на комунистите в Косово трябва мно- 
' го сериозно да се разговоря и 

най висшите партийни форуми.
Рохман Морина 

в разговора в Обилич

писва
сто за правова държава, въпреки че 
напълно е обратно; той пише, че с 
този документ се премахват сувере- 

народните и авноювеките 
на юго-

Д-р Станко Радомилович Академик Р. Лукич
нитета на
принципи за изграждането 
славската федерация, въпреки че 
съвсем е обратно. КОМЕНТАРИ I ■'

Заслепен от омраза към Сърбия и 
всичко идващо оттам и особено към 
Слободан Милошевич, когото особе
но апострофира — Здравко Томац 
не е можал да проговори като учен.

ДОКУМЕНТИ

ПОЛИТИКАТА КАТО ТЕРИТОРИЯ
а като тесногръд националист и дре
бен политикант. Оттук е и негово
то учудващо заключние, че доку
ментът „повече ще затрудни и за
бави работата върху новата Конс
титуция, отколкото ще допринесе за 
изнамирането на по-спенши и нови 
решения, които да са възприемчиви 
за всички народи и народности в 
Югославия". И Томац, навярно как- 
то и останалите, които жалеят за 
Конституцията от 1974 година, мис
ли, че трябва да мълчи, чака, до- 
като не се разпокъса Югославия.

За такова писане и отношение 
би могло да се намери обяснение 
в същия брой на .Данас" (стр. 15), 
където на въпроса на журналисти
те „С какво тълкувате това, че Хър
ватска е голям политически кредит 
в развойния потенциал, е изпуснала 
момент за авангардната позиция в 
Югославия?", Чедо Гърбач отговаря: 
„В Сърбия, покрай всички критики,

Трябвало би да се сравни онова, 
което пише в документите, които 
тези седмици се подготвят за пуб
лично разискване на съюзните и 
републиканските органи. Докумен
тите на съюзните органи са по-обоб- 
щени, повртаряг се известни нача
ла, докато републиканските са по- 
-конкретни и по-малко свързани с 
известните становища.

Съюзните

ти,- както и обществената собстве
ност са на всички и на никого. Кол- 
кото са „наши" толкова са „техни". 
Би били по-качествени повече 
„наши", а по-малко 
до онази степен, в която са „техни". 
Затова съюзните органи 
вече центрове за спорове и недора
зумения.

Цип отколкото на някой колектив от 
друга република. Така документите, 
конто в момента би трябвало да ста
нат основа за преодоляване на кри
зата от обществото носят на плещи
те си твърде тежкото бреме на те- 
риториализация: важно е чии са, а 
ме какво в тях пише. И документи
те, както и политическите органи и 
кадри стават с това един от съпът- 
ствуващите, но и генератор на кри
зата.

да са 
са качествени

са все по-

Дали ръководството 
публика може на една ре

да състави документ, 
приемлив за всички югославски 
публики? Първите неофициални 
агиранмя
П редседателството

документи са по-обоб- 
щени затова, че представителите на 
републиките в органите па федера
цията трудно се договарят, иа чес
то вървят по пътя на по-малкото 
съпротивление и внасят в 
програми и резолюции и онова, ко
ето в подобна форма е вече прието, 
като част на общата политика. От
тук съюзните документи са препъл
ни със стари, общопреиети оценки, ко
ито малко помагат в решаването иа 
канкретните тазвременпи проблеми.

Изправени пред

ре- Сякаш, че някой, който е за раз- 
1конфедералнаре- делена

г.е срещу Югославия, смисълът на та
зи безизходица е този: че републи
канските
ло какво да првят — остават раз
делени и противопоставени и че ни 
най-добрите техни 
преодоляване на кризата не са доб
ри за другите. Първенствената по
литическа цел на предстоящите ре
форми е затова не само в обстоятел
ството да се намери път за прео
доляване на икономическата, меж- 
дунационалната, 
другите кризи, но да се измени ро
лята и положението на ръководст
вата на федералните единици 
щата

Югославияпа предложението
СР Сърбия

за промените иа политическата 
тема

па
иасвоите сис-

и то в много части на Юго
славия показват, че такова нещо е 
възмможио, когато биха се преценя
вало само онова, което пише в до
кумента и когато би се пренебрег
нало кой

ръководства как и би-

предложения за

е съставил документа и 
кои трябва да го приеме. Но в та
ка разедлена Югославия почти е не- 
възмножно да се 
да било.

невъзможността в разумен срок да постигнат 
то и да било добър договор на меж- 
дурепубликанско ниво, в републи
ките много по-амбициозно 
своите документи. Така сега 
документи

какъв- приеме което и

публика от една, и с отношенията 
между републиканските ръководст- 

от друга страна. Отношенията 
между нашите федерални 
са такива, па

политическата и
съставят

които се чуват, нямат гакви обре
менявания;

имаме
своите републики, 

след това документи на другите ре
публики и накрая общи, федерални 
документи. В публичните разисква
ния обикновено

на в на-
политическа система и из

менят техните отношения във феде
рацията. Въпреки че реално се. на
трапва въпроса: как това е възможно 
изобщо да се постигне , бидейки 
че всеки опит за промени навлиза в 
съществувващата власт и съвкупно
то положение ма самите републи- 
капско-покрайнннски гарнитури.

Бранпслав Радивойша

тяхното ръководство 
върви постоянно с инициативи, пред
ложения, паралелни програми. Име
нно в тази офанзива и инициатива 
е яхната тайна". *

В това е може би и тайната на 
а приорното, отрицателно станови
ще към всичко идващо от Сърбия.

ва,
единици 

се получава впечат
лението сякаш, че понякога е по-ле-

се величаят доку
ментите на своите републики, 
порват някога

а ос-
повече, друг път по- 

-малко на другите републики, 
то спрямо общите съюзни

сно да се приеме чуждестранния ка
питал, отколкото предложението иа 
документ от братска република и 
сякаш по-охотио ще приемем чуж
дестранните влагания

дока-
органи

всички малко или повече са равно
душни, бидейки, чеСаво Кържавац тези докумеи- на иивестп-
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ЧИФЕРЕНЦИАИЯТА

МАЛКО 

п О-С И Л Н А 

ВЪЛНА
Отпорите на идейно-политическго освен стремеж да се ата диференциация не 

запази предишното положение са ншцо дру-

Тазгодишното политическо лято 
ь Косово, по всичко личи, ще бъде 
най-горещо през последните някол- 

Събитията, които обус
ловиха прнемствена дейност за 
солидация на нарушения живот се
га вече са минало. Това, което ос- 
гана зад нас е голям белег. Офан- 

албански

се взимат на прицел лица, тя е ме
тод и съставна част ма идейно-по
литическата дейност на всяка пар
лив.

новетс на СК от албанската народ
ност и пр. Не твърдим, че не е има
ло и такива случаи, но критеррите 
за разграничаване са твърде ясни. 
Основен критерий е предишното и се 
гашното отношение на членовете 
на СК към събитията, които стана
ха неотдавна в Косово и към всич- 

се на- ко, което стана преди тях и което 
с верни имена. Аверзията ги обуслови. В момента, когато кон- 

към идейно-политическата диферен- фузнята и 
циация, която тука-там стана явле
ние в по-голяма степен е резултат
стремежа да се осуети акцията (за хората просто не можеха да разбе-

СЮК тя Р^.1аш1ята на политиката на тази цел се ползуват най-различни рат какво се случва. Точно е, че
н г._?а_косов°, която бе утвърде- начини), отколкото хората наистина мнозина членове на СК не бяха в
„ заключенинията на IX ште- не разбират функцията на този про- курса на политиката на СЮК, но

V- на на СК, с нови протаго- цес. Блокадите и отпорите на идей- не може всички да бъдат набутани 
нисти в политическия живот и ръко- но-политическата диференциация не 
водството

го бяха пропагатори и организатори 
на тези събития и ония, които тръг
наха след тях с твърда увереност 
не могат да останат в СЮК.

Следователно, ако някои 
на СК продължават да 
събития не са

ко години.
кон-

КРИТЕРИИ членове 
мислят, че 

посегателство срещу 
интегритета и стабилността на Юго
славия, те се самоизключват. Но ако 
днешното становище на някои чле
нове на СК е съвсем поинакво, по
неже меддувременно 
грешката си, те трябва да останат 
в Партията. За съжаление в много 
случаи критериите се бъркат, така 
че диференциацията отива от една 
в друга крайност. В някои случаи 
се манифестират тотални .блокади 
и силни отпори (предварително пла
нирани), а в други случаи се губи 
и най-елементарният критерий за 
идеино-политическа диференциация. 
Има и катастрофални примери: ед
на първична организация на СК от
веднъж наказва 80 свои членове, а 

врийските, февруарските и мартов- друга първична партийна организа- 
сгеите събития в Косово. Ония, кои-

Сега е време. когато всяко пове
дение, дейност или безделие 
ричат

зивният
разруши всичко, което беше постиг
нато (ако беше постигнато) дотога
ва. На повръхността изплува лоша
та политика, която е водена няко
лко години поред.

национализъм

ненаходчивостта почти
доминираха в съзнанието на по-го- 
лям брой членове на СК в Косово,

са разбрали
на

в един и същ кош. В Заключенията 
създаде възможност за са нищо друго освен стремеж да се на Председателството на ПК на СК 
идеино-политическаистинска_ . дей- запази предишното положение и да в Косово не случайно е записано, че

ност в Покрайнината. На хоризон- се защитят лица, които имат „заслу- основен критерий за диференциа- 
та се очертава решаваща битка с ги“ за това положение. Затова не ция и утвърждаване на отговорност 
националистическите сили и техни, могат да се приемат мненията, спо- е тогавашното и сегашното отноше- 
™ с“™атазь°Ри- Талвег на тази бит- ред които критериите за разграни- ние на всеки на ск към ноем-
ка, която е все по-функционална и чаване не са ясни и уж не се спаз- 

е идейно-политичес- ват, наказанията са твърде много, 
критериите са насочени против чле-

по-всестранна,
ката диференциация. Заключенията 
на Председателството на ПК на СК 
в Косово са изходен пункт на та
зи дейност. В Косово се уреждат 
сметките. Идейно-политическото раз- мин В ДЕЧАНИ 
граничаване ще изведе на дневна ---------------------------

(На 4-та стр.)

МИН в миналия петък са пребива
вали в Дечани, на тамошните функци 
опери са предложили да се съобраз 
ят със становншцата на работниците 
от сръбска н черногорска национаз 
ност и са поискали от ОК на СК 
още веднъж да обсъди предложени 
ето за наказание на Мухарем Шаля. 
ОК в Дечани е приел предложение 
то им, така във връзка с Шаля ще 
водят разговори се получат мнения 
от пръвичната организация на СК в 
цеха становища на Работническия 
съвет и Комитета по всенародна от
брана и обществена самозаштита.

„Изобщо не възнамервяваме да за
щитим Шаля ако е виновен, заяви 
в края на разговора ни Костадинов
ци, но сме истински уверени, че пре 
дложението на ОК на СК в Дечани 
е пребързано, без достатъчно аргу
менти и вероятно е резултат на 
някои предишни незавършени разпла 
ти на месните функционери с този 
признат стопанственик. Нима работ 
ииците не знаят кой е сепаратист в 
средата им? Трябва да им се 
вярва, още повече, застанаха в за
щита на директора, който е от дру
га националност. Цехът в Дечани ве 
че четири години работи добре, а 
през първите шест месеца на тази го 
дина вече изпълни годишния си 
план с фактурирана реализация от 
12 милиарда динара.

светлина онова, което днес или ут
ре Съюзът на комунистите трява да 
отхвърли от себе си. Обаче винаги 
трябва да се има пред вид преду
преждението: диференциация — да, 
но при това трябва да се внимава
с нечистата вода да не се изхвър- Събите и черногорците, които работя цеха за помпи на МИН в
ли и детето. Дечани не приемат партийното наказание, с което трябва да бъде на-

Затова -в диференциацията глав- казан директьрът на цеха Мухарем Шаля. 
на роля трябва да изиграят мъдро
стта и аргументите. Ако целта на 
този процес е ясна 
ване на отговорност за станалото, 
тогава и методите за постигане на 
целта трябва да бъдат пределно убе
дителни съгласно нормите на Съю- ншди, предимно сърби и 
за на комунистите. Разбира се, ди- ци Дойдоха да искат от стопанското банските националисти продължи де 

може да бъдеще, и Политическо ръководство на сво- се™,а дни.

НАД НАЦИОНАЛНИТЕ РАЗДОРИ
Към средата на по-миналата сед- ско определение. Благодарение на 

необикновена делегация от це- \неговата енергична съпротива на се-
цеха на

утвържда- мица
ха на МИН в Дечани (Косово) при- партистс положението в

Ниш. Съчиняваха я работ- МИН е стабилизирано за два дни.
черпогор- Както е известно върлуването на ал-

стигна в

ята централна организация защита . Всичко това работниците от Деча- 
директора на техния пи са иаписали и изпратили до об

щинското, покрай! пшекото и репуб- 
лучим такава помощ, казаха гс, вси- ликаиското партийно ръководство, 
чки сърби и черногорци ще папус- Отношението на Мухарем Шаля към 
нат цеха.

бе си, но не може да бъде и „тих 
ветрец“, който ще духне, не внасяй- и помощ за 
ки никакви промени в положението. цех Мухарем Шаля. Доклкото не по- 
Съюзът на комунистите в }Косово 
вече не може да действува с ком
промиси, пито пък да отстъпва 
пред блокадите и отпорите, които в 
сегашно време са твърде силни.

спомешггите събитя в Косово ни е
работници- известно“ — казва Вукадин Костад

иновци, председател на Акициониата 
конференция на СК в „Ястребац", в

Поводът, който доведеИнформациите от терена показ
ват, че голям брой членове на Съю- те от Дечани в Ниш от много аспск 
за на комунистите е наказан с идей- ти осветлява отношенията в Косово, 
но-политически мерки. Общинските ^ извтпши задълбочена провер- чийто състав работи цехът в Деча- 
комитети на СК привършават дей- 1 _ „„ пТ/> ск п
ността си в рамките на сегашния ка/ работната група на О *- 
цикъл на идейно-политическата ди- Дечани е предложила на ОК да 
ференциация. Мнозина членове па каже Шаля с последно предупреж- 
СК вече не са в Партията. На мно
зина бяха произнесени по-малки на
казания. Щеше да бъде голяма пес

ни.
на- „Ние подкрепяме идей по-пол итич- 

сската диференциация в Дечани, но 
не можем да позволим да бъдат на

нетодениб „поради оказната от 
подкрепа на албанските национали- 

полука ако не беше така, понеже сти и сепаратисти през ноември ми- казани югославски определени ал- 
всяко гледане през пръсти на инди
видуалната отговорност нанася сил
ни удари на Съюза на комунисти
те. Затова диференциацията 
„изобретение“, с ггомоща на

палата и февруари тази година". банди поради това, че са се лротип-
Обаче работниците твърдят, че Му опоставяли на сепаритистите".

Представители на СК от СОСТне е 
което В. Фшпшотшчхарем Шаля е комунист с югослов-



А Комунист I

ЛЯ ТО ЗА ИСТОРИЯТАМАЛКО
ПО-СИЛНА
ВЪЛНА ДОГОРЯ ДО ХЛЯБА

Съюзния изпълнителен съвет, че 
направени първите крачки, 

бъдат направени и
Ш1 лято. Сега пече и селяните ме са дру|„ крачки, е помощта 
като преди, пито при сегашните ус- „(с б-ьдат удовлетворени исканията 

да бъдат ио-добрн. Но (|ц ссляците. Задаат си въпроса к. 
дт.ржамата не им мярна. Тя не мяр- „ ли .,ова ново изобретение 
па, че пол у вековното «изтощаване па ц|ето правителство, с 
то:м1 отрасъл е непоносимо дори и нращават 
.и, ааможпнте. Тя ие вярна, че сма- мм да сс съберат на митинг пред 
шиите цени па (селскостопанските Скупщината на СФРЮ в Белград на 
произведения, мразът и сушата през 2н август 1989 година? Не е ли то- 

годнип, нелогично ви- |Ш обещание, което ще бъде лап- 
иМ' иа,0 о"1 инфлацията, ионже шс при

спи пс в момента, когато шс се про
меня! стартпитс основи за сравне-

(От 3-та стр.)

цпя коистантнра, че „няма причина 
за никакви наказания“. Такива кра
йности лишават Партията от демо
кратизъм и борба на 
мощта на диалог и убедителни аргу- 

За съжаление и органите на 
СК не реагират срещу тези явления, 
макар че им 
брой жалби.

ЕКСТРЕМИСТИ И ЕКСТРЕМУМИ

ВЯРВА ИЛ ГЛАДНИЯ, А ДЪРЖАВАТА НЕ ВЯРВА паСИТИЯТ НЕ 
11А СЕЛЯНИНА вече са 

а наскоро щс
Това лято нс е като ланското, пн- 

сато иолапското, пито като дру
го лято в пашата ирблизителпо нст- 
деееготд!ш 1 па следвосш ш 11Стория. 
Това лято е —било, не върнало ее, 
Ще се помпи.

В началото па това лято за пър
ви път в социлиетпческа самоупра- 
вителна Югославия селяните пзлезо- 
ха на улицата да кажат явно, ясно 
и гласно, че не са доволни от по
литиката, която в течнне на повече 
десет»»легия дове;щ 
отрасъл до ръба па пропастта, а ра
ботещите в пея до пропгпя.

Към края па това лято за първи 
път в нашата страна на протестен ми

то кмнения с по ловия могат
което се отментн.

селяните от намерението
се представят голям

изтеклите две
соките лихви и четирицифрената 
флацпн изпразниха джоба па селя- 

че те нямат
Всяка диференциация е изненада 

само за ония, конто са постъпили в 
Съюза на комуг^стнте неосвободе- 
нн от разни предразсъдъци и хшю- 
текн, оння, които живеят партийния 
живот в хипокрнтско облекело и 
със стъклени обуща на кракатаен. 
Ония, контонстински приемат Про
грамата н курса на Съюза 
муннетите не се боят от диферен
циацията. Обаче често пЬтп конни
те се забаркват и в самата Партия 
те се забаркват и в самата Партия. 
Мислим, че това го правят- лица и 
неформални групи, които бързат да 
защитят себе си от отгоборносгга 
В някои случаи те кроят шапка на 
някои първични организации ста
ват (такива) лица и казват: „Трябва 
да извършим диференциация, някой 
обезателно трябва да бъде изклю
чен от СК, някои трябва да бйрдат 
наказани с други наказания". Този 
вид диференциация е догматизъм. 
Когато се върши разграничаване с 
помощт& на предварително направе
ни списъпн, които се видят от джо
ба, този проиес среща разбираеми 
отпори и блокади и вместо истин
ска, се върши формална диферен
циация. От друга страна в някои 
среди се бойкотират събранията или 
не се взимат никакви мерки, въпре
ки че съществуват причини и аргу
менти за това. И това е една опас
на крайност. Опртюнизмът, който се 
явява в такива случаи не е нищо 

освен специфична блокада.

С ония, които блокират акциите 
на СК час по-скоро трябва да се 
уредят -сметките. Затова и казваме, 
че в диференциацията в Съюза на 
комунистите в Косово главна роля 
трябва да изиграят (политическата 
мъдрост) това никак не означава 
попускане на опортюнистите и на 
ония, които обвиняват СК в някаква 
кампания) и оргументите. Ония, ко
ито не уважават аргументите, а СК 
е длъжен да проговори с езика на 
аргументите, трябва да получат ре
ална оценка от първичните им ор
ганизации.

Всяка диференциация, която не 
се съобразява с аргументите е от 
полза за националистическите сили. 
Албанските националисти с пълни 
уста говорят, че СК „грубо се ра
зплата с албанците и албанската 
интелегенция", а сръбските нацио
налисти след всеки цикъл на ди
ференциацията (те искат разграни
чаването да бъде непрекъсната ка
мпания) бързат да направят и пред
ложат от трибуната на някой ор
ган нови списъци за диференциа
ция. Те не признават никакъв кри
терий
то на диференциацията и стабили
зацията на положението в Косово.

Назми Мисими

много,
средства пи за просто нъзпромзно- 
дстмо. Ти пс мярна па отправените й 
от селянина предупреждения, че I а- 

може да ни отведе на

шие толковатози стопански пие.
Известно е само това, че и на 

много специалисти, а особено на 
селяните не съвсем е ясно какво 
съдържат прокламираните намере
ния на Съюзния изпълнителен съвет. 
Като гълъб на дърво изглежда ре
шението на 
съвет да промени сегашния начин за 
пзчисляие и плащане на лихви след 
производствения цикъл, да освооо- 
ди от данък върху оборота^ вноса 
на протеинска храна за добитъка, 
да отпусне допълнителни средства 
от бюджета на федерацията за по
мощ на селското стопанство, да ос
вободи селяните от облагания върху 
оборота при купувине на селскосто
пански машини и съоръжения, да 
въведе хипотекарски и ломбардни 
кредити и да създаде възможност 
па селскостопанското домакинство 
да се занимава с внос и износ. Селя
нинът се надяваше на нещо по-кон
кретно, по-видимо, чиито ефекти ще 
се почувствуват вече през следнва- 
л»ата година.

:ш политика
11на ко-

Оиозння изпълнителен

Както и да е крупни съоитпя 
стават в нашата страна. Гладът по
чука на нашите врати, колко и не
верно да ни се вижда това. СледваСега вече и селянинът не вярва 

никому. Формира свои съюзи, за да
Насмалко щеше да се случи да 

негодуват същевременно и ония, ко- 
|ито произвеждат храна, н ония, ко
пито |все по-трудно се снабдяват с 
храна. И двата случая имат общ 
знаменател: ситият не вярва на глад- 
ния, а държавата не вярва на селя
нина.

да му препречим пътя докато не е 
подкопал основите ни. Имаме дос
татъчно собствен и чужд опит, зна- 

о5_ ние и мощ. Но най-сетне трябва да

друго
се организира по-добре, да се чуе и 
уважава и неговия глас, да бъде
по-добре и на него, и на цялото 
щество. Не иска вече да търпи да 
го крадат с помощта на кантара, трябва да се вярва. По-дооре е то

ва, отколкото да вършим проверки.

се съгласим, че на гладния селянин

при утвърждаване качеството на 
стоките и с плащане след няколко 
месеца. Иска икономическа сигур
ност за труда си и по-хубаво бъде
ще за децата ом. Иска само човеш-

I По-добре е да не се проверява 
\кой и колко е гладен в Югославия. 
[Сведенията могат да ми доставят 
твърде неприятна изненада. Наши- 

; те обикновени семейства заработват 
«толкова малко, че за храна са при
нудени да отделят дори над 60 на 

!|сто от приходите си или два-три 
пъти повече от участието на храна
та ъ жизнените разходи в западно
европейските страни . Щом като 
стигнахме дотам, че откриваме сто
лове за ония, които нямат пари да 
си купят храна, положението е до
горяло не само до ноктите ни, но 
дори и до хляба, а това означава, 
че вече няма време за пазарлъци, 
мъдруваме и философствуваие. На
лага се да бъдат взети спешни мер
ки, с помощта на които да сс по
добри положението.

Онова, което утвърдихме досега е 
достатъчно. Нови доказателства са 
нужни само на — безумието!

Бранко Кръстникото само онова, което му при
надлежи според тежкия 
„от сутрин до утре" през всички 
365 дни на годината, без годишна 
почивка, без отсъствие „по болест", 
без укриване па загуби и без всич
ко, което црави разликата между ни
вата и канцеларията, между селото 
и града. Нс иска вече да купува по 
пазарни (монополни) цени, а стоки
те си да продава по социални цени

Селяните знаят, че многоброй- 
пите трудности в аграра не могат 
да се премахнат за една нощ, ни- 
го отведнъж. През изтеклите десе-

му труд

В следвоенната ни история вина
ги, когато положението беше тежко 
държавата стоварваше бремето вър- тилетия практиката ги научи, че 
ху плещите на селското стопанство, единствено „заключенията за агра- 
а то го прехвърляше върху плещи- ра" не се реализират. Затова сега 

те на селяните. Така беше все до то-неверио им прозвучава твърдението

пречи. им лривършаване-
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„Комунист“ Влайко Кривокалич, заместник гла- 335-061 и Нови Белград, Булевар „Ленин“ № 6, 
вен и отговорен редактор Борислав Вучетич, телефон 627-793. 
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Сударски, главен и отговорен редактор на всич- рович, заместник председател Слободан Йова- италиански, унгарски, румънски, руеннеки и
ки изданиж на „Комунист;: Влайко Кривокалич. иович.

Комунист
Издава НИРО „Комунист“.
Печата се всеки четвъртк на сърбохърват
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МЛАДЕЖВОЕННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА
ЗА КАКВО Ш 

__ПИШЕШЕьртгсчПЗщ
ВОЕННО ОБУЧЕНИЕ ЗА 

ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА МЛАДЕЖ
щия, при много от нас страх, 
от оръжията. Сега вече 
жем и да ръкуваме 
с тях.

Характерно за ооучение- 
че в следобед

ни живот — подчерта Жар
ко Иванов от село Назъри- 

Неговото мнение споде 
ли и Даниела 
село Райчиловци. — Десет
дневният 
много от нас се от голяма 
полза. Още повече, че мно
зина за първи път се сРе 
щат
еднакви за 
бодихме се от съществува-

През миналата седмица в 
Босилеград се проведе воен 
по обучение за извънучили
щната младеж. Целта на то 
ва обучение, както ни уве
домиха в Общинския секре 
тариат за народна отбрана 
е, младежите и девойките, 
които не са продължили об 
разованието су в средното 
училище, да получат основ 
ни понятия и знания, необ
ходими за ръкуваме с ос
новите оръжия, противопо
жарни апарати, основни лоц 
ятия от областта на оказва 
не първа помош |и други 
области, необходними в слу 
чай на въоръжена борба или 
пък различни видове природ 
ни бедствия. В края на обу 
чеиието бе проведена боева 
стрелба с пушка и резулта 
тите, както подчерта Стефан 
Стефанов, са твърде добри.

— За мене, а естествено и 
за останалите десетдневното 
ни обучение тук е от голя 
ма полза. Научихме много, 
не само от областта на вое- 
ното дело, но и от областта 
на обществено-политическия

По вод 40-годишнината на печат на бъл
гарската народност в Югославия и 30-годиш- 
нината на вестник „Братство“, редакцията в-к 
„Братство“ в рубриката КАКВО ПИШЕШЕ 
БРАТСТВО ще ви предава

мо-
сами

ца.
Иванова от

то е и това, 
ните часове бе организиран
и спортен и културно-заба-

живот. Бяха установени

живот тукниматериални за 
отделни събития и случки, помествани в пър
вите броеви на вестника. вен

тесни връзки с третата смяна 
на СМТА „Власина — 89“.

М. Я.

със задачи, коит0 са 
всички ни. ОсвоАКЦИЯ ЗА ПОХВАЛА

Членовете на ССРН от Каменица извършиха 
поправка на селското шосе, което свързва селото 
с главния път. Тази трудови акция беше окончана 
към средата на миналия месец.

Гъргов
ТРАУРНО СЪБРАНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 

ДИМИТРОВГРАД, ПИРОТ II БОСИЛЕГРАД В 
СКОПИЕ

На 28 март студентите от Димитровград, Пи
рот и Босилеград, които учат в Скопие, се събра
ха на траурно събрание по случай смъртта на дру
гаря Иван Караиванов. В присъствието на повече 
от 120 студенти за делото на великия революцио
нер говори Васил Тодоров, студент на Юридичес
кия факултет в Скопие.

Нашите студенти в Скопие изпратиха съболсз- 
нователна телеграма до съпругата на другая Иван 
Караиванов — другарката Божа Караиванова, в 
която споделят болката по изгубения й другар п 
големия приятел на младежта.

Васил Радойков

ГЛАСУВАНЕТО В КЛИСУРА, ДРАИНЦИ II 
ГРОЗНАТОВЦИ

РАЗШИРЯВА СЕ ПТТ МРЕЖАТА В БОСИЛЕГРАД И РАЙЧИЛОВЦИ

400 нови „хало“ номераОще на разсъмване в деня на изборите жители
те на Клисура, Драинпи и Грознатовци бяха край 
избирателните пунктове. До 12 часа в Клисура по
вече от 80 на сто от гласоподаватели подадоха 
бюлетините.

Интересът и единодушието и на гласоподава
телите от Драинци и Грознатовци също така беше 
на голяма висота. Те до един гласуваха за своя 
кандидат — изтъкнатия обществен деец в Босилс- 
градска и околия Враня другаря Божа Стоянов, 
подпредседател на Околийския отбор във Браня.

Тм\*рното небе, от което ръсеше дребен студен 
дъждец, не можеше да развали празничното нас- 

гасподавателите, особено на младеж- 
стори веселие, което продъ- 

това отношение не остана-

Преди една седмица пове- 
чето босилеградчани и рай- 
чпловчани получиха телефо- 

Понастоящем

ДУМАТА ИМА ИНСПЕКТОРЪТ

нни номера, 
екипаж на ПТТ от Враня 
върши инсталиране па теле
фонна мрежа по домовете.

ВОДАТА Е ГОДНА 
ЗА УПОТРЕБА?троение на 

та която спонтанно Касае се за 400 нови теле
фонни поставс. Бора Нико
лов, ръководител на ПТТ 
службата в Босилеград, каз
ва, че всички, които са уча
ствували в тази акция чрез 
телефонните си апарати ще 
се свържат със света в срок 
от месец до месец и поло
вина, което зависи от техни 
ческите обстоятелства.

Генералният директор 
ПТТ Враня Момчило Бошко- 
вич подчерава, че във въ
вежда нелз па телефоните 
поставе трябва да се изкл
ючат всички иеправилности 
и изтъква, че трябва да се 
завърши едно селище или мя 
сто, па тогава да се започва 
друго. Досега се случваха и 
„пропуски" когато се пусне 
телефон в една къща, а съ
седът чака докато майстори
те завършат в някои друг 
край на града. Това създава 
Iудоволствие. Някога, разби
ра се, недоразумения идват 
поради технически причини, 
т. е. когато „на линията па 
ссседа" трябва да се према
хнат технически грешки.

лжи през целия ден. 
ха назад и селата Клисура-Дервен, Кострошевци и 
други.

Босилеградчани и райчиловчани, особено тези 
в по-високите места не са доволни от водоснаб
дяването. Поради увеличеното изразходване от на
селението и бригадирите за така наречената до
машна употреба водата я често няма. Не е 
малко числото на онези, които с тази вода по
ливат и градините си. Също не е малко числото 
и на тези, които за тази цел просто краднат вода
та н с тях има работа комуналната инспекция и 
съдията за нарушения. Чуват се обаче и гласове, 
че водата не е добра за домашна употреба. Исти
на ли е това или не?

Васил Радойков 
Игняатов

„Братство“, 1 април 1960 година

ДИМИТРОВГРАД

паОграничава се израз- 

ходванто на водата
Отговор на въпроса потърсихме от общинския са

нитарен инспектор Евтим Иванов, който казва: 
— Хигиеничният завод от Враня два пъти месечно 
контролира бактернологичення и химически състав 
на водата от градския водопровод и последният 
анализ показва че водата бактериологически е, доб
ра т.е. че няма бактерии, но че в химическия й със
тав има известни мннрали, по всичко личи цинк, 
които не представляват някаква опасност за чо
вешкото здраве. Тъй като химическите анализи 
са често „отрицателни“ сега се върши подробно 

Обаче пак подчертавам водата е до

сей сс намалява с 20 на сто. 
Всяко изразходване над по 
зволеното количество ще сс 
заплаща десет 
'скъпо от съществуващата 
редовна депа на водата. Ма 
кар че и досега с било за
бранено, забранява се най- 
строго поливане па градини, 
овощни градини, паркова и 
други зелени площи с во
дата от .водопровода.

Дълготрайната суша /по
влия
мали водата 
кзрай (село Пъртополинци/ 

откъдето Димитновград се 
снабдява с питейна 
Срещайки се с проблема на 
недостиг на вода за нужди
те на гражданите от Дими
тровград >и останалите по
лзуващи водата от регио
налния водопровод, комуна 
лната трудова организация 
„Комуналац", която разпо
лага с водопровода, на 22 
август въведе мерки за ог
раничаване изразходването 
на питейната вода. С пред
ложените мерки същия ден 

Изпълнител
на Общинската

значително да се на- 
във врелото

пъти по

вода.
нроучаване. 
бра за употреба.

В. Б

САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНТЕ
РЕСИТЕ ЗА:
— КУЛТУРА,
— СОЦИАЛНА И ДЕТСКА ЗАЩИТА,
— ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧЕСКА 

КУЛТУРА
в С ур д у л и ц а

Дали предложените мер- 
желапия сфс-ки ще имат 

кт, остава да сс види. Си
гурно с само едно — досега 
повече граждани 
тно сс отнасяха 
йнитс призиви на „Комуна
лац" за постене па вода. За

Във финансирането на ак
цията за прокарване па гра
дската телефонна мрежа и 
за увеличаване пропусквате 
лната сила ма цепатралатав 
Босилеград учествуваха запи 
тсресоваиите граджапи, ор
ганизации, ПТТ Враня п Ре
публиканският фонд 
сърчаване развитието на ик
ономически изостаналите кр
аища. Бошкович изтъква, чс 

още свободни номера и 
на Босилеград 
могат от ПТТ Враня да по
търсят да ги приключи па 
мрежата, а цената зависи от 
техническите условия и въз
лиза

пасъвсс- 
към бро-се съгласи и

мият съвет
мерки използването па во- 

С предвидените
на 2,5

това допринаеше и това, чс 
наказателни мерки 

И сс-

скупщина. 
дата са ограничава за иа- ЧЕСТИТЯТникакви 

не са предприемани, 
га всъщност

и
кубически метра па член 
на домакинствата. За Здрав 
чия дом, Детската градина 
и Старческия дом се устат 
повява количество от пред-

няма паказа- 5 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
ЦА СУРДУЛИШКА ОБЩИНАимател,ни мерки, освен ако за 

това ис сс очита десет пъти 
по-скъпото заплащане 
извън предвиденото израз» 
ходване.

и Райчиловци

на на всички трудещи се и граждани в вбщината, по
желавайки им многобройнн постижения на работ
ното място, лични н семейни успехи и щастие

пития месец, докато за тру 
ловите
п тост и изразходваното ко
личество от предишния мс-

орга низани и и об-
около 7 милиона дипа-

,В. Б.Д. Т. ра.
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попи книгиНАЙ-УСПЕШНИЯТ МЛАД МАТЕМАТИК П ЮГОСЛАВИЯ И СВЕТА

Абсолютен световен Изследвания, облягащи 

първенец се на праитината
КЕЛ ГРАД 1989 Г.РАДЕ ТОДОРОВИЧ, осемнадесетгодишен пО- 

турент на пиротската гимназия, „Предраг Костнч 
е единственият участник на три математически 
олимпиади със спечелени медали: бронзов, сре
бърен и златен. Петкратен е победител на съюзни 

математика н трикратен първенец

*
тапията па автора, бихадо- 
прииели за поголяма дело- 
питост и правна сигурност 
и отношенията на продуж- 
би па стоки. _

Написването и обявяване- 
то на тази монография пред
ставлява ценен принос към 
науката за международното 
стопанско право. Изучавай
ки отговорността на прода
ващите в омагьоса пия триъ- 
плник, който правят зако
нния регулатив, правната те- 
ория, деловата и съдебната 
практика, авторът на тази 
книга на научната и профе
сионалната общественост пр 
едлага произведение, заслу
жаващо внимагше.

Правният теоретик на не
йните страници ще може да 
задоволи своята любезнател- 
иост и научен интерес.

наНеотдавна в издание 
Института за международна 

стопанство в Бел 
от печат книга-

политика и
състезания по 
на Балканите.

град излезе 
та „Югославия — СИЬ, от
говорност па продаващите за 
доставка" от автора д-р Алс- 
кепндар Чирич, доцент 
Правния факултет в Ниш. В 
предговора па това забеле
жително издание професор 
д-р Радомир Джуроиич, пре 
дседател па Вънпшо-търговн 

арбитраж към Стопан- 
камара на Югославия

По най-добър начин най- състезание. Понеже календа- 
-успешният млад математик рнте па състезанията по ма
на Югославия Раде Тодоро- тематика и физика съвгт- 
внч, абитуриент на пиротс- дат, то той нс е имал пъп
ката гимназия „Предраг Ко
стнч" овенча своята успеш
на серия представяния на 
три математически олимпи
ади със спечелване на зла
тен медал в Браишвайг (Фе- и книга за микропроцесор 
дерална република Герма- 6502. Обича музиката, разхо- 
ння), родното място на ге- дки с колело по града 
ниалния математик Гаус. околността му, и

миче, което също 
ча математиката.

Няма съмнение, че

на

можност паралелно 
състезава и по физика. Сме
тачната машина е нещо, без 
което Раде повече не може 
на от тази област е написал

да се

ския 
ската
между другото изтъква:

— Бидейки пазарите иа со
циалистическите страни ста
ват все по-пробирливи, а из 
искванията за редовно изп
ълняване па задълженията от 
договорите за доставка се все 
по-строги, чувствува се нео
бходимост от сериозни на
учни изследвания в гази об
ласт. Монографията на д-р 
Александар Чирич „Отговор 
пост на продаващите за до
ставка" попълва споменато
то празно пространство 
служи тъкмо за целта.

Ползвайки сравнително-пра 
виня метод, авторът е из
ложил и обработил изобили 
ето на законно-нормативния, 
правно-теоретичния и догов
орно-деловия и друг матери
ал. Отделно са коментирани 
или посочени бройните ре
шения по арбитраж на чле
нките на СИВ и Югославия 
и в случая са посочени вре
дните последствия от пропу
ските на нашите организа
ции в хода на правното уре 
ждане на отношенията със 
стопанските субекти от те
зи страни. Върху такава под 
лога на югославските стопа- 
нственици са предложени ре 
шения, които според схва-

За своя голям успех и ус
пеха на Пирот и Югославия 
Раде Тодорович говори тв
ърде скромно, без помпез- 
ност и изтъкване на своя 
безспорен талант:

— Всичко започна 
по-рано- дори пред 
ра, понеже с две години на
учих математическите зани
мания: събиране, отнемане, 
множене и делене, 
родители: майка ми Мария, 
инак преподавател по мате
матика и баща ми Радивое, 
лекар, забелязаха този мой 
талант към числата и поле
ка ме насочваха в тази об
ласт. Само за няколко годн- 

със знанието си по ма
тематика аз далеч изпревар
вах своите връстници. Моя
та учителка Магдалена Жив 
кович — Цица през целия 
период на учене от първи • 
до четвърти клас за мен по
дготвяше специални задачи, 
които решавах бързо и поч
ти на шега.

ще посвети живота 
математиката. Записал е при 
родо-математическият факул 
тет в Белград и като всички 

много кандидати и той е държал 
буква- приемен изпит, без оглед на

На правника — практик е 
съдебна идадена богата 

практика на арбитраж със 
е/ ответни анализи и отмере

и на .критичност.ЗА ШАМИОНА — ПИРОТСКИ КИЛИМ
Стопанският деец в тази 

монография ще намери зна
чителна делова практика, ко 
ято му е необходима за ус
пешно изпълняване на вън
шнотърговския обмен с 
партньори от соииалистичес 
китс страни.

Преди приемането на участниците ла 30-ата ма
тематическа олимпиада в Председателството па СР 
Сърбия за Раде Тодорович бе организиран прием 
и в Пирот при председателя па ОС Мпрко Стап- 
кович.

Моите

На този прием в чест на Раде Тодорович по 
повод спечелването на златния медал на матема
тическата олимпиада се събраха не само предста
вители от пиротската гимназия „Предраг Костнч“, 
по и председателите на обществено-политическите 
организации, както и отделни директори на трудо
вите организации.

С особено задоволство за Раде Тодорович гово
риха: Йован Йованович, сегашният директор на 
гимназията, Предраг Васич, някогашния дирек
тор, сега пенсионер, професор по математика и 
други.

Със значението, с коетони
книгата се препоръчва на 
всички вносно-износни ори
ентирани организации, 
ква.ме и нейната висока тех 
ка. Книгата е печатала „Гра 
фика" — Пирот, в изобрази
телно-техническа обработка

пзтъ-

По този случай председателят на ОС в Пирот 
Мирко Станкович честити на Тодорович светов
ната шампионска титла по математика и му връчи 
подарък на град Пирот — килим, някогашния сим
вол на този град, по който този град на Нишава 
се прочу навред из света.

на нашия известен худож
ник Александар поп Митич 
— Свирчев.Когато получих правото да 

се състезавам на състезания
та по математика в основ
ното и средното 
участвувах на пет 
състезания и винаги спечел- 

титли.

М. Янкович
училище,

съюзни обстоятелството, че е „вуко- 
вец", многократен шампион 
на Югославия и Балканите 
и „златно" момче на мате
матическата олимпиада. Еди 
нствената утеха му е тази, 
че комисията при преглеж
дане на задачите, когато е 
намерила досието, в 
всички задачи били решени, 
някой от комисията проко- 
ментирал: „Това трябва да 
е направил Раде Тодорович, 
кандидат од Пирот!".

Звонска
баня

шампионскитевах
Като средношколец и пред
ставител 
участвувах на балканиади
те по математика и два 
пъти бях първенец. Един
ствения съм участник на 

математиче-

на Югославия

- лужнишко ^ 

море
& ■

коетопоредни * ...три
ски олимпиади и на тях спе
челвах медали: сребърен на 
Куба (1987), бронзов в Ав
стралия (1988) и сега най-бле 
стящия в Браншвайг в ФРГ. 
Този златен медал е дотол
кова по-важен, понеже оро- 
я1 на участниците бе рекор
ден — 300 души от 50 стра
ни в света. Когато става ду
ма за точките спечелих мак-

:

След построяването на хо
тел „Б" категория „Мир", 
Звонска баня удължи своя 
сезон през цялата година. За 
да привлече повече гости ту 
ристическата 
„Сърбия" от Пирот вложи I 
значителни средства (прибли 
зително два милиарда дина
ра) и вместо стария нехиги- ; 
еничен басейн построи два | 
нови басейна за деца и въ
зрастни, обложени с фаянс.

■

ЗА ПЛАНОВЕТЕ — СЛЕД 
ЮНА ** -:. ... , • с 

... ■ .•$

} ;ч 1

Тазгодишният ученик 
випуска от пироската гим
назия „Предраг Костич" Ра
де Тодорович остава верен 
на математиката и за свои
те планове и желания спо
дели:

на организация
•

сималния брой 42 и с това 
станах абсолютен световен
първенец.

— Интересуваме ме фунда 
ДО ТИТЛАТА БЕЗ ГОЛЕМИ менталната математика и из 

ЛИШЕНИЯ следователската работа. Ще
видя какви условия имам на 

Мнозина, които не са има- факултета и института и в 
зависимост от това и трет- 
мана на талантите в страна
та ще реша какво ще рабо
тя след това. Засега ме оча
ква отбиване на военната по 
виност в ЮНА, а след това 
следването. Радва ме факта, 
че нашето общество най-сет
не се обръща с лице към 
талантите и аз получих обе
щанието, че ще получа сти
пендия от Фонда за талан
тите още през първата годи
на следване.

Новооткрите бесейни в Звонска баня
Покрай това е уредено и 

пространството около басе
йна, където е направено пла 
то, повече тераси за слънче- Благодарение на новите ба 
не, душове, санитарен възел 
(под земята) и пространство
то около хотела. До басейна

планина, които са свалени 
със специални машини. ие на новооткритите басей- 

сега наричат 
„Лужнишко море". По вре
ме на уикендите тук дойдат 
и до хиляда къпещи се. Це
ните са твърде популярни, 
понеже за цял ден къпене 
възрасните плащат 10 хил-' 
яди динара, а децата по 5 
хиляди динара. Дневният пан 
сион през август е само 150 
хиляди динара, дори полови 
ната от цената, която отдел
ни хотели наплащат само за 
нощуване.

ни мнозинали възможност лично да за
познаят югославския, балкан сеини, уреденото простран

ство, което действува прив
лекателно за окото и душа
та, Звонска баня е все по-

ския и световния шампион 
по математика, мислят, че 
Раде Тодорович изцяло се е 
посветил на света на числа
та и че не знае за други ра
дости и удоволствия.

Освен математиката, той 
обича и физиката и като 
състезател веднаж спечели и 
второто място на съюзно

от хотела и околните вили
-посетена и от ден на ден 
бележи все по-голям брой 
гости. Покрай традиционните 
гости от околните градове: 
Пирот, Димитровград, Леско 
вац, Власотинце, Ниш, все 
повече има посетители и от 
други градове на Сърбия — 
Белград, Нови Сад, Зайчар....

Звонска баня, благодарен-

сега се идва по широки стъ
лбища. Вместо храсталаците, 
тръните и копривите около 
хотела и басейна, сега това 
е същинска зелена площ, на
станала след прочистване на 
терена, който е обложен с 
чимове, донесени от ВлашкаМ. Янкович М. Янкович
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ОТ БРИГАДИРСКОТО ЛЯТО „ВЛАСИНА — 89“ В БОСИ- ЛЕГРАД
ПОСТИЖЕНИЯТА НА СУРДУЛИШКАТА МЛАДЕЖ

КА БРИГАДА НА „ГОРИЧКО '89“ТРУДОВИТЕ АКЦИИ - ПО-ПРИВЛЕНАТЕЛ 

НИ ОТ МОРЕТО ПЕТ ЗНАЧКИ И ПЕТ ПОХВАЛИ
ио%Със средно изпълнение на нормата от 

сурдуллшкяте бригадири са се класирали на тре
то място в смяната си „

Сурдулишката младежка трудова оригада „пе
ра Мачкатовац“ постигна сравнително добри ре
зултати на трудовата акция „Горичко ъч в пг 
Словения. Със средно изпълнение на нормата от 
110% бригадирите |от Сурдулица са се класирали 
на трето място в смяната си (заедно с тях са ра
ботили още 5 бригади). 1

За високи индивидуални трудови постижения 
петима бригадири са удостоени с ударническа 
значка и петима са похвалени. Сурдулишката мла
дежка трудова бригада е удостоена с Лента на 
акцията и с Грамота за постижения * културно- 
-забавната дейност в бригадирския стан.

Милутин Иованович, е ветеран в Младежката трудо- 
ва бригада „Жарко Зренянин — Уча“ от Връшац. Досега 
е участвувал на 14 доброволни трудови акции, от които 
се завърнал със 17 ударнически значки. На три е бил 
довукратен ударник. Роден е през 1942 година във Вършац. 
Понастоящем е на СТА „Власина — 89“ с бригадата от 
Вършац в трета смяна.

ствува само онзи който уча 
ствува в него. Мнозина ми 
слят, че младите отиват на 
акциите само за развлече
ние. Това не е точно. Тря
бва да се види как брига
дирите работят около плад
не, когато слънцето най-сил 
но пече. когато не напускат 
терена 
или вяърът 
те „зъби", когато 
след упорития труд чакат 
ред в столовата, когато с 
песен тръгват и са завър
шат от работа. Само тога
ва ще има пълна предста
ва за младежкия труд, за 
младостта и приноса който 
дават бригадирите на наше 
то общество. Младежките 
трудови акции са и същин
ско училище за пионерите, 
младежите и девойките, а и 
за нас ветераните. Затови 
и аз ще отивам на тях все 
докато ме прибират млади
те , до като с успех мога 
да давам свой личен при
нос — подчерта събеседни
кът ни.

С бригадирския живот
започва през 1962 година, 
като двадесетгодишен мла

до рамо с далеч по-млади
те бригадири и бригадир- 
ки, по слънце, вятър и дъ
жд копае дупки по преде
лите на „Валози" за млади 
борови фиданки и с това 
дава огромен принос на бри 
гадата си да изпълни нор
мата. И не само това, С бо
гатия бригадирски опит той 
насърчава останалите, вли
ва им спокойствие и с ро
дителското отношение към 
останалите, разбира се мла
ди бригадири, влияе върху 

хцъжането на., бригадир
ския живот. Затова в щаба 
на акцията „Власина — 89" 
казват, че в МТБ „Жарко 
Зренянин — Уча" от Вър
шац всичко 
така както трябва.

На въпроса ни какво го 
привлича 
живот и ще продължи ли 
и занапред да участвува на 
трудови акции Милутин спо 
дели: — Привлича ме мла
достта. Бригадирският жи
вот е нещо което с думи не 
може да се опише. Негова
та хубост може да почув-

макър че дъждът 
показват свои- 

гладнидеж на черногорското кра
йбрежие, когато бригадата 
от Вършац участвува в из
граждането на Адриатиче
ската малистрала. 
трудова акция и първа удар 
ническа значка. От тогава, 
акция след акция: по Маке
дония, Босна и Херцегови
на, Сърбия. От всички се за 
върща като ударник, а от 
СМТА „Битола“; „Сараево" 
и- „Кралево" като двукра
тен ударник. Затова в ал
бума от значки, който как
то казва грижливо пази и 
урежда, челно място заемат 
17-те
от 14-те_ трудови' акции на 
които Иованович участву
ва. Казва, че бригадирският 
му живот е много по-при
влекателен от крайбрежие
то. За това и има факти. 
Тази година когато съпру
гата му и двете деца са за
минали да летуват на на
шето крайбрежие, той с 
брагадата от Вършац рамо

Първа К. Г.

ТРИ ГОДИНИ УСПЕШНА РАБОТА НА МЛАДЕЖКАТА 
КООПЕРАЦИЯ В ДИМИТРОВГРАД

ОД ЧИСТАЧКИ до 
БАНКОВИ СЛУЖЕЩИ

операцията в Димитровград, 
която работи като клон на 
пиротската младежка коопе 
рация да посочим, че от на
чалото на годината до сре
дата на август кооперация
та, е направила оборот от 
почти 50 милиона динара. 
Ако се има предвид, че през 
цялата 1988 година са изда
дени 580 решения за работа, 
а през тази до сега 610, то
гава е ясно че до края на 
годината я води Драголюб 
Пейчев, ще направи още по- 
-голям оборот.

Трябваше да мине доста 
време докато от идея се 
стигна до откриване на мла
дежка каооперация в Дими
тровград. Три години след 
започване с работа и най- 
скептичните трудови органи
зации в града ползват услу
гите на кооперацията, така 
че днес няма предприятие в 
общината за което коопера
торите не са работили. От 
есента 1986 година, когато 
започна да работи до днес 
в кооперацията са работили 
над 300 младежи и девойки. 
Днес тя има регистрирани 
170 кооператори, които ока
зват най-различни услуги — 
от чистачки и чистачи до 
банкови служители. От об
що регистрираните в коопе
рацията около 30 на сто са 
девойки.

За досегашната успешна 
дейност на младежката ко-

функционираударнически значки

в бригадирския Инак, Милутин Йовано 
работ-вич, е печатарски 

ник. Вече 26 години работи 
„Свобода" 

Член е
в печетницата 
във Вършац.
Съюза на комунистите иак 
тивен член на трудовия съг

на

вет в колектива.
За Босилеград, казва, че 

Вй е красиво градче, хората 
му са гостоприемни и тру- 

Щь доюбиви, обичат младеж- Всичко това още веднъж 
потвърждава оправдаността 
на нейното съществуване, за 
щото за не малък брой не
заети това е добър начин за 
осъществяване солидни сред 
ства.

. _ - виж кия живот, полагат усилия 
Щт да пазят природните кра- 
Щ2 соти, затова от Босилеград 
зйЩ ще понесе най-хубави спо

мени. Казва, че и следва
щото бригадирско лято ако 
има възможност ще дойде 
тук.

IШ
■:

«ш
тияБииида*1* ?«*п

НГ • *
*■-— ии.|Щ*Р А. Т.м. я.

V
■ -•

I
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СРЕЩИ НА ТРАСЕТО

Ш ■' \ &т
ЯР- й Бил на 82 трудови акции

взашчно. Трябва да се из
тъкне и това, че отношени
ето на жителите на Боси
леград към бригадирите е 
добро. Приеха ни като свои 
съграждани...

— Докога ще отивате на 
бригада?

— Доволни ли сте от ор
ганизацията на МТА „Вла
сина 89"?

Когато чсствуваме юби- 
спомияме си за он-

Весело бригадирско лято
леи
ия, които най-много са из
писвали историята им. За 
наш събеседник, избрахме 
човек, който за своите 46 
години — 82 пъти е бил на 
бригада. Това с Вейсил Хо- 
джич, бригадир от младе
жката трудова бригада „Сло 
бодан Принцип — Селъо" 
от Хаджичи, която участву
ва във втора смяна на „Вла 
сина 89". Той бил избран и 
за председател на скупщи
ната па акцията.

ТРАДИЦИОННО СЪТРУДНИЧЕСТВО — Общо взето, доволен 
съм. Обаче считам, че мо
же и по-добре да се органи
зират. Освен това и младе
жките трудови бригади би

СРЕЩА НА 
ГРАНИЦАТА трябвало да -идват компле

ктни. На „Власина 89" бри- 
храната, 

изобщо беше за

— Все докато краката ме 
носят а ръцете 
яки ... докато съществуват 
младежки трудови акции.

ми бъдат
И тоя път на 1раничната застава „12 февруари“ 

на Лазино бърдо край Долни Криводол в Дими- 
община бе тьржесвено и весело. По 

от Ниш

гадирският стац 
животът 
пример.

Бригадирите се дружеха
тровградска
случай Деня на граничая бяха дошли гости 
и съседните гранични села. От храд Ниш бяха де
легации от местната общност „Бранко Бисгович , 
от Тютюневата промишленост както и от Младеж
ката трудова акция „Ниш 89" бригадири от бри
гадата „Рифат Бурджович — Търпо" от Бииело 
поле в СР Черна гора, както и представители от 
Народния музей в Ниш.

Гостите от Ниш посетиха командуването 
граничните части в Пирот, където честитиха праз
ника на граничарите и им предадоха подаръци: 
бюст на другаря Тиго и макет на историческия 
паметник „Челе кула", а бригадирите от Черна 
гора монография за своя град Бийело поле. при 
това бе раздвижена инициатива за трайно сътруд
ничество между пиротския гарнизон на ЮНА и 
Бийело поле. Едно от поделенията на ЮНА в Пи
рот пази и развила традициите па Четвърта черно
горска народноосвободителна ударна бригада, в 
чиито редове през НОБ с имало много бойци ог 
Бийело поле и околността му.

В следобедните часове па заставата „12 февру
ари" продължи народно веселие на граничарите, 
представители от Ниш и местното население^

А. Михайлов

Всйсил Ходжич винаги е 
за разговор. Има ка- 

каже. На прово
дените 82 трудови акции е 
натрупал богат бригадирски 
опит.

готов 
кво и да

на

_ Защо толкова обичате
трудови акции?младежките 

Специално към залесяване
то?
_ Създавайки нови гори

не създава само 
маса, но „фа 

кисилород". Л та 
много необхо-

човек
нова дървесна
брики ма 
кива днес са 
дими, понеже силно е за- 

човешката средастрашена 
от замръсяпапе. Сред младите бригадири и ветерани
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II ДИМИТРОВГРАДБОСИЛЕГРАД МИНА ОЩЕ ЕДНО „ПРОКИСЛО ЛЯТО“

ПО ДРАГОВИТСКИОТ ДЪРЖАВНИТЕ 

ЗАПАСИ: БРАШНО, 

ЗАХАР, ОЛИО И МАСТ
когатоАвгуст о месец, 

Гю.ншшстио Димитровград- 
чпнц очакипт с нетърпение 
традиционното /,11рокнсхА> 

лято" шшагп е надеждата, 
че тона ще бъде по-добро 
от миналогодшииото. 1она 
културно събитие с години 
наред е съставна част 
културното
тъй като пипаш досега 
•сън своеобразен спектакъл 
ог музика и хумор на ме
стни теми шшаш „закачи 
рюмчки градски шередиос^ 

го интересът мннагн е

за продаването. За това се 
погрижиха и компетентните 
органи в местните общнос
ти, които навреме осведо
миха населението, а някои 
дори направиха списъци.

И в Босилеградска общи
на тези дни пристигнаха 
определени количества хра 
ннтелнн стопи от държавни 
те запаси: брашно, олио, 
захар и свинската маст.

м.|
лято II града. II

то-
Брашното и олиото зпсе 

га все още не са пуснати в 
продажба. Има мнения опре 
делено количество олио и 
брашно да се даде на Цен
търа за социална работа, ко 
йто да го разпредели на со 
ннално застрашените лица, 
а определено количество да 
превземат онези трудови ко 
лектнви, където е оргаиизи 
рачо обществено (хранене, 
включително и училишщин 
те интернати.

В Общинската скупщина 
в Босилеград нн уведомиха, 
че според единните крите
рии, Босилеградска общн- 

е получили 11,5 тона бра 
шно, 42 тона захар 3200 лнт 

1,4 тона маст. За

ти,на
огромен.

Творщ ц|а „Промисли? 
гази година иппра- 

онпт да се отдалечат 
която за-

11 ера олио и 
сега се продава само зака
ра. Продажбата се върши 
в магазините на трудовата 
организация „Босилеград“ И 
е органичена: по три кило 
грама на член. Засега няма 
злоупотреби от страна 
тези, конто са задължени

лято 
виха
от монотоннята, 
почна да захваща дори и 
публиката. Вместо за 
км. тази година тема 
„Прокислото лято“ 
Драговнта и драговнтчанн 
със своите вицове за ссбс 
си и за 
трябваше да внесе нещо но
во в концепцията.

иенч-
на

бс селона силната част докато за пя- 
солисти свободно мо

следиият се върна па сце
ната след дългогодишно от
съствие.) Това го направи- 

начин.

М. Я.
КОН
же да се каже, че не е тр
ябвало да сс намерят на сце 
пата. И ако накрая правим 
някакво сравнение, свобод
но можем да кажем, че ху 
бавата идея остана неизпо-

другнтс. Тази идея24-ТИ ФЕСТИВАЛ НА АРТИСТИЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ
ха на автентичен 
особено Момчило Аидрсо-В центъра на вниманието 

артистите
пъл-Пред публиката в

много двойно пич, който още ведне иокаж 
за и доказа, че е майстор 
за кратки сцени и едиоакто 

и майстор на импро-

иата зала, с 
издадени билети, драговит- 
ск11 шеги, вицове и прежи
велици представиха 
трима артисти:
Алекоич, Момчило Андрее- 

Георги Стапулов, (по

лзвана, така че очакваните 
бурни
смях изостанаха.

„Панонски връх“, „Човекът, 
който обичаше траурни шес 
твия“. „Събирателен център“, 
„Най-добрият“, „Каварна 

Астория“, .Другият човек“, 
„Кудуз“, „Полтрон“, „Изку 

дявола“, „Балкан 
експрес 2“, „Завръщането на 
Катарина Кожул“, „Шведски 
ангажимент“, „Бой на Косо
во“ и „Хамбург Алтон“.

Наред с прожектирането 
на филма се. състояха реди 
ца и съпътствуващи мани
фестанти „Паралели“ — в 
чест на необвързаните, „Ве 
ликани на артистичното из 
куство“, Контакт-програми: 
разговори с артистите, моно 
графия за Янез Върховец. из 
ложба на художници — ар 
тисти и пр.

В Ниш от 26 август до 2 
септември т. г. се състоя Пре 
глед на артистичните пости 
жения на родното киноиз
куство през последната годи 
на, известен още като „Фил 
мови срещи '89“. Любители 
те на филма в продължение 
на осем дни иможаха да вид
ят 16 филми. За разлика от 
предишните години, тази го 
дина Нипткия фестивал се 
състоя само един ден след 
Пулския фестивал, така че 
за артистите бе ангажиран 
специален самолет, с който 
пристигнаха артистите в 
Ниш. Според обща преден 
ка (през тези осем дни са 
дошли към 250 гости.

Инак нишката публика 
можа да види следните фил 
ми: „Как пропадна рокен- 
рола“, „Диплом за смърт“,

вки 
визации.

В музикалната част орке 
сгърът но традиция е най-

само 
Слободаи ирък опляс к а н ия

А. Т.
инч н

89“шаване на ДЕСЕТДНЕВКА ОТ ТРЕТАТА СМЯНА НА СМТА „ВЛАСИНАПРЕЗ ПЪРВАТА

ВСИЧКИ БРИГАДИ УДАРНИ
на СМТА „Вла- 

с-ьс 109
жега е преизпълнила плана 
с 43,5 на сто, а МТБ ,Д1и- 
тар Трнфунович — Уча“ от 
Босански Шамац през първа 
та десетдневка плана е пре 
изпълшпа с 34,37 на сто.

М През първата десетдневка трета смяна
_ 89“ трудовите резултати преизпълнени

М Богат културно-забавен живот ■ Успешно се 
обществени активности.

сина 
на сто 
реализират и останалите

есъбота дневната норма 
преизпълнена със 109,39 на 

всичките бригади са 
провъзгласени за ударни. 
Наистина резултати, които 
не само охрабряват, но и да 

надежда, че и третата

И бригадирите от трета 
смяна на съюзната младеж 
ка трудова акция „Власина 
— 89" продължават с удар- 

не щадят

В бригадирския стан ни 
уведомиха че и останалите 
дейности успешно се реали 
зират. Провежда се богат 
н разонобразен културно1 

забавен живот: спортни със 
тезания, а в областта на идеи 
но-политическото издигане 
организирана е сказка на те 
ма:
ка оостановка в страната с 
отделен аспект по въпроса 
за междунационалннте от
ношения и трудоустрояване 
то на младите“. Уреждат се 
стенвестшщи, провеждат се 
отделни курсове: курс 
противопожарна защита, ку 
рс за програмери, карате- 
курс, фото-курс и пр. С дру 
ги думи, бригадирите от тре 
тата смяна на СМТА „Вла
сина“ — 89“ успешно дейс
твуват на всички полета на 
бригадирския живот.

сто и

нически труд 
сили и пот, надпреварват се 
коя от петте бригади ще- 
иадхвърли нормата и осъщ
естви по-високи трудови ре 
зултати. А те наистина са 
обемисти и сериозни. Още 
повече, ако се има в пред
вид, че теренът по Плоча 
и Валози, където се върши 
залесяването не много е удо 
бен за работа. Обаче, го
лемият младежки ентусиаз
ъм и съзнателност, че зад 
тях остава една благород
на обществена дейност, бри 
гадирите от Босански Ша
мац. Враня, Ужишка Поже- 
га, Киич и Вършац ежеднев
но преизпълняват трудови
те резултати. Само на пър
вия ударен ден, който спо
ред решение на Скупщина
та на Акцията бе миналата

Ст. Н. ват
смяна следи примера на пре 
дходните две смени.

В потвърждение на това
говорят и солидните резул
тати, осъществени през пъ
рвата десетдневка, където 
планът е преизпълнен с> 48 
на сто. Най-добри резулта
ти през първите десет дни 
са осъществили МТБ „Симо 
Погачаревич' от Враня с 
преизпълнение от 70,42 на 
сто, след нея е МТБ „Жар
ко Зреиянин — Уча" от Въ
ршац с преизпълнение на 
плана с 52,52 на сто, а на 
трето място е МТБ „Биляна 
Бпля — Костич“ от Книч с 
преизпълнение на нормата 
от 43,8 на сто. МТБ „Петар 
Лекович“ от 'Ужишка По-

.Актуалната политичес

по

М. Я.

РАПОРТ ОТ СМТА „ВРАНЯ 89“

ПОСТИГНАТИ ДОБРИ РЕЗУЛТАТИНай-малобройната бригада - най-добра
от Враня осъществи норми 
от 136,40%.

След тях са „Рахилка То
нева“ от Свети Николе с 
изпълнение на нормата от 
103,94% и братската брига
да „Люба Нешич’’ от Катун 
и Зайчар, която, осъществи
ла нормата от 95,15%.

Зелесени са общо 66,43 хе 
ктара голини в Търговищка 
община.

Всички бригади са пров
ъзгласени за ударни.

— Надяваме се, че ще из 
пълним плана по залесява 
не — сподели Негован Стан 
кович, комендант на съюз
ната младежка акция „Вра
ня 89“.

В младежкия стан „15 се
птември“ в 'Търговище на 
младежката трудова акция 
„Враня 89“ в първата десе
тдневка, трета смяна Уюс- 
тигиа добри трудови резул 
тати и добри резултати в об 
ществено-политическата де
йност. Най-добра беше брат 
ската младежка бригада 
„Едвард Кардел“ от Бели 
манастир и белградската об 
щина Па ли лула с норма от 
158,81%, следвани от „Пав
ле Пап — Шиля“ от Зреня- 
нии с изпълнение на норма 
та от 144,01%. Съвместната 
бригада от обущари и ко
жарски работници в Югос
лавия

Традиция е всяка дежи те с въодушевление 
приели.

Освен колективните 
ди димитроградските брига 
дири са спечелили и бро- 

индивидуални призна- 
— най-много на акци

ята. Със специални награди 
иа Щаба на акцията са удо 
стоени Станко Величков и 
Предраг Здравкович, а за 
най-добри, в самата брига
да са Емил Петров и Саша 
Маков. Проявили са се и 
Рангел Божилович,
Георгиев и Деян Рангелов. 
Споменатите резултати ди- 
митоградчани са осъщес-

младе-
жка бригада от Димитров
град да бъде между най-до
брите, на която и да е съ
юзна младежна акция. Та
зи година димитровградска
та младежка трудова бри
гада, която участвува в ак- 

Горице

година са копаели канали 
за регионален водопровод в 
околността на Словенске Го 
рице и ежедневно са над
хвърляли нормата и били 
за няколико процента над 
останалите.

Интересно е да се каже, 
че в състава на димитров
градската бригада тази го
дина е работел и Дамян Ла- 
утер, младеж от Шкофя Ло 
ка от Словения. С Димитров 
градските бригадири! той 
се е запознал на предишни
те трудови екции, в които 
последните няколко години 
бригадата „Братство и един
ство“ участвува в Словения, твили под комендантство на 
Неговото желание да рабо- Делча Гигов, а след това на

ти с димитровградските мла Ивица Миланов. А. Т.

награ

ини
ния

цията .„Словенске 
89“, „събори“ 
гашни рекорди и от акци
ята се завърна като абсо
лютно най-добра, макър че 
е била /най-малобройна. В 
своята смяна те са отчели 
най-добри трудови резулта
ти, били са най-добри в об
ществено-политическата ра
бота и културно-забавните

всички досе-

Бобан

активности и най-дисципли 
нирани. Бригадирите тази

„Братство-единство“, 
която организира „Кощана“ Мнливое Стаменкович
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ТО „БОСИЛЕГРАД" В Босилеград

на трудещите се и гражданите, 
младежите и бойците 

Босилеградска община

* 0 * и • мо р * I « им с г) > ■

НГГОНОЕЬЕНТНАМЕ 3^55? в
Т11.ЕГОН ,5-903 • ТЕ1ЕХ Ю1М * твиеаПАГ.Е е нектяоуеамвеа

ЧЕСТИТИ

— ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА В ОБЩИНАТА

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА 
СТВЕНИ ЗАВОЕВАНИЯ ЗАНАПРЕД

на ьсичкИ хрущи V** 
и граждани

в Сурдулишка община ОСМИ сеептември
НОВИ ЛИЧНИ О ОБЕЩЕ-ЧЕСТИТЯТ

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА ОТ ФАШИЗМА

с пожелания за велики обществени дела и много 
в живота успехи и щастие

„Тигър“ АГРОКОМБИНАТ „НИШ" РО „АНГРОПРОМЕТ“ НИШ

Трудова организация — „ДИМИТРОВГРАД"

ОСВОБОЖДЕНИЕТО аЖДШ™Те ЧеСТЮГИ 8 СЕПТЕМВРИ - ДЕНЯ НА
ас”ш бабушниЦАООУР ГГГДТГ НИЦрДШМ

като ил! пожелава нови трудови победи

,Димитровград“ произвежда:

— автогуми (вътрешни и външни),
— разни видове гумени обувки (работнически, за ловци и рибо

ловци),
— работнически обувки със специално предназначение: за миньо

ри, горски работници и пр.,
— лачени, дамски и детски ботуши,
— гумени опинци и балетанки,
— спортни кецоце,
— различни видове гумено-технически стоки със и без метали и с 

различно предназначение,
— търби и профили, намиращи широко приложение,
— гумени фолии (различно качество), гумени нишки,
— машини за нуждите на гумарската промишленост, прибори и 

калъпи, различна метална галантерия и други произведения

на всички потребители, граждани и трудещи се от Бабушнишка 
община

ЧЕСТИТИ

6 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА 
ОТ ФАШИЗМА

пожелавайки им високи трудови победи и завоевания в 
социалистическото строителство

„ТАЛАМБАС“ снабдява населението с всички видове 
промишлени, хранителни и друт видове стоки.

?.

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „БУДУЧНОСТ" В БАБУШНИЦА
РАБОТНИЦИТЕ В 

„АВТОТРАНСПОРТ“ 
в Босилеград

на работниците и гражданите, бойците и младежта в общината

на селскостопанските производители, гражданите и трудещите се 
от Бабушнишка община

ЧЕСТИТИ

6 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА 
ОТ ФАШИСТКО ИГО

С пожелания за по-високи резултати в селскосто
панското производство и високи завоевания в со
циалистическото строителство ЗЕДЕМЕЛСКА КО
ОПЕРАЦИЯ „БУДУЧНОСТ" снабдява населението 
със стоки за селскостопанско производство, хра
нителни и промишлени стоки и изкупува всички 
видове селскостопанска продукция.

Ч ЕС Т И Т Я Т

Празнцка на свободата на Босилеградска община — ОСМИ СЕПТЕ
МВРИ

КАТО ИМ ЖЕЛАЯТ НОВИ ЛИЧНИ И ОБщЕСТВЕНИ 
ПОСТИЖЕНИЯ ЗАНАПРЕД

УВАЖАЕМИ ПЪТНИЦИ, НА ДОБЪР ПЪТ С РЕЙСОВИТЕ НА БО- 
СИЛЕГРАДСКИЯ АВТОПРЕВОЗВАЧ!РАДИА ОРГАНИ?де*А КОМФЬКЦША

СЪтготг&ъ
На всички трудещи се и граждани 

ЧЕСТИТИ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО — 8 СЕПТЕМВРИ 
с пожелания на нови трудови победи

‘олви:

на гражданите и трудещите се от Бабушнишка община

ЧЕСТИТИ

*****

6 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 
ОБЩИНАТА ОТ ФАШИЗМА

с пожелания за преуспяване в изграждането на со
циалистическото самоупралевление у нас

„ТЕКСТИЛКОЛОР" произвежда печатни тъкани, 
различни видове финно бельо, кърпички за дома
шни потреби, чаршафи и друга текстилна галан
терия

ВАВОЙН10А

На всички свои гости и клиенти, на деловите приятели, на гражда
ните и трудещите се от Бабушнишка община

ЧЕСТИТИ

6 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА фдщ^з^д^ЕНИЕ Г° НА ЛУЖНИЦА

пожелава лично щастие и обществени ус-като им
пехи в изграждането на социалистическото само
управление у нас

ЗДРАВЕН1 ДОМ — Димитровград

На всички граждани и трудещи се
ЗАВЕДЕНИЯТА НА „ЦЪРНИ ВРЪХ" ЩЕ ЯАМЕ- 

ДОМАШНИ СПЕЦИАЛИТЕТИ, БЕЗАЛКОХОЛ- 
Д АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ЩЕ БЪДЕТЕ

В ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА СВОБОДАТА — 8 СЕПТЕМВРИРИТЕ

КУЛТУРНО ОБСЛУЖЕНИ!

СТРАНИЦА 13
БРАТСТВО Ш 1 СЕПТЕМВРИ 1989



КОМРА5
\Ж Д|С051-АУиА

*И НЕКС СТОЧАР"

Димитровград
СВОИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД ПОЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРиУДр»БАЛЮШ“д

гражданите от Ди-

СЬС

Нишава, Търгокоов н Кооперпит
На всички трудещи се п граждани

ЧЕСТИТИ ДЕНЯ ОСВОБОЖДЕНИЕТО — 8 СЕПТЕМВРИ 
с пожелания на нови усиех занапред

ОС

на трудещите сс и11а всички клиенти, туристи, 
мнтровградска общини и от страна!а

ПА ОСВОБОЖДЕНИЕТОЧЕСТИТИ ДЕНЯ 
— 8 СЕПТЕМВРИ

аБлкан-Комнас" Димитровград, на гра- 
" манастир. Шс бъдетеПОСЕТИТЕ запсдсиията и а 

1м 141 ши пункт па Градини и 
услужеии бързо и исжлино.

1Г1РАУ/ЛМЬАУ
■Г1Р»А\ААВН1Я1

па Погаиовски
Фтргигмтото

ДимитреягрМ

ЧЕСТИТИ НА ТРУДЕШИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ

8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

с пожелания за нови успехи занапред
Я й ц е

Боси-СТРОИТЕЛНАТА ЗАНАЯТЧИЙСКА КООПЕРАЦИЯ експлоатация на кварц —Трудова единица за 
лсчрад

рраГ]еЬинар
Xро. босилеград

пионери, младежи, бойци, 
работници и граждани 

в Босилеградска община

ЧЕСТИТИ

на всичи

ОСМИ СЕПТЕМВРИ

нови обществени завоевания в из- ; 
на общината и страната

„Зеле Велкович", ООСТ „Чоралара'*' — ЛЕСКОВАЦ 
Цех за чорапи — Босилеград

Празника на свободата на общината !поколение и бойците, гражданитени подрастващото 
и работниците в общината и им желае 

граждането
ЧЕСТИТИ

ОСМИ СЕПТЕМВРИ — Деня на освобождението на Босилеградска 
община с пожелания за нови постижения в изграждането 

на общината и страната
Извънредните майстори на „Граджевинар“ 

чествено и ефтино. Ползувайте предимствата!

ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
ОТ ФАШИЗМА

на всички ученици, младежи, работници, бойци — 
граждани на общината

КАТО ИМ ЖЕЛАЕ ПЪЛНО НОВИ И ЛИЧНИ И ОБЩЕСТВЕНИ УС
ПЕХИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЩИНАТА И СОЦИАЛИСТИЧЕС
КАТА НИ НЕОБВЪРЗНА СТРАНА

строят бързо, ка-

ГОРСКО СТОПАНСТВО — Враня

ГОРСКА СЕКЦИЯ — Босилеград

на трудещите и се и гражданите,
1 пионерите, младежта и бойците
| в Босилеградска община

| ЧЕСТИТИ

?-м1У1Л,-<;11^шри ~ ДЕНя НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БОСИЛЕ- | ГРАДСКА ОБЩИНА ОТ ФАШИСТКО ИГО

с пожелания за още по-големн завоевания в из
граждането на общината и страната

На всички трудещи се и граждани

ЧЕСТИТИ 8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

с пожелания за нови трудови победи занапред

РАВВ1КА ГАКМАСЕ1Л8К1Н 1 НЕМИ8К1Н РК01ШПА
16000 ЬЕЗКОУДС Ш. ,У1.ДЛ<0М 199 ТЕ1.ЕР0М 50-244-ТЕ1.ЕХ 19 625.19 658.19 668

ЦЕХ ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ — Босилеград

на пионерите, учениците, младежите, бойците, работни- 
Босилеградска общинаце — гражданите в

ЧЕСТИТИ

ОСМИ СЕПТЕМВРИ — ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА НА 
ОПЩИНАТА

ОБЩИНАТА
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ЛИЧНИ И КОЛЕК
ТИВНИ УСПЕХИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЩИ
НАТА И СТРАНАТА

ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПВЦ КОНДЕНЗАТОРИ — Босилеград

на трудещите се и гражданите, 
пионерите, младежите и бойците 
в Босилеградска община

ЧЕСТИТИ

ОсмиНсе™ри СВОБОДАТА НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА-—

™**^1ава*1ки им лично щастие и нови обществени 
завоевания занапред

СТРОИТЕЛНАТА ТО „И 3 Г Р А Д Н Я" 
Босилеградв ЧЕдтити

Деня на освобождението на Босилеградска община — 8 СЕПТЕМ
ВРИ

на всички делови приятели, пионери, младежи, 
бойци, работници и граждани в общината

И ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ УСПЕХИ ЗАНАПРЕД
„Изградня" строи евтино, бързо и качествено!

СТРАНИЦА 14 БРАТСТВО ■ 1 СЕПТЕМВРИ 148»!



Физическо култура ЗЕЛЕНИЯТ ТЕРЕН Е ГОТОВ
са обезпечили Републикан
ската самоуправителна об
щност на интересите, гра
жданите с доброволни даре 
ния, а се ползувани и соли
дарните
ствата от местното само
облагане.

В първия етап на стро
ителството построени са 
още баскетболно, волейбол 
но, хандбално и игрище за 
футбол на малка врата, ка- 
кто и терени за тенис. Във 
втория етап трябва да се 
довърши оъблекалнята, да 
се построи атлетическа пи
ста и трибуни. Ст. Н.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

В тези
любителите на спорта в Ба 
бущница (могат да $сьда,т^ 
повече от доволни: прове
ждайки етапното строител
ство на спортния център те
зи дни теренът бе застлан 
с чимове. Равният зелен те
пих е готов и вече през есе
нта футболният отбор ,Д1у- 
жница" ще има прекрасно 
игрище за игра. Огромен 
принос за уреждането на 
терена дадоха трудовите ор
ганизации, които обезпечи
ха камиони за прекарване 
на чимовете от „Билина ба
ра“ в местността 
дол“.

— Покрай (трудовите ор
ганизации, които участвува
ха с механизация и трудо
вата единица „Първи май“, 
която обезпечи машина за

рязане на чимовете при ми
нимална компенсация, 01ро 
мен е принос и на труде
щите се, гражданите и мла
дежта в работна ръка — 
изтъкна Ратко Младенович,

предесенни дниРЕГИОНАЛНА футболна дивизия — НИШ

ДОЪР УВОД
средства и сред-

„Асен Балкански“ — ФК 
Мрамор“ 3:1 (2:0).

Димитровград, 17. 08. 1989 
година. Спортен център 
„Парк“. Теренът тревист, 
времето горещо. Зрители — 
500 души. Голмайстори: в 9 
минута — Петар Йованович, 
1:0 — Александър Станков в 
42 минута. На 3:0 повиши 
Зоран Христов в 60 минута. 
На 3:1 намали Синиша Ста- 
ноевнч в 88 минута.

Жълти карточета: П. Йо
ванович („А. Балкански“ и 
П. Коцич „Мрамор“). Съди
ята Велибор Джорджевич 
от Ниш — добър.

Успешна футболна пред
става в Димитровград. Фут 
болистите на „Асен Балкан 
ски“ успяха да победят со
лидния отбор на „Мрамор“ 
от Мрамор. Дори Димитров 
градчани имаха още шан
сове за отбелязване на гол 
но не ги използваха.

И покрай> горещото време 
футболистите показаха ин
тересна и хубава игра. В 
това отношение, по-добри 
бяха домакините, които и 
осъществиха хубава победа 
к зарадаваха Димитровград 
ската спортна публика.

председател «а СОФК-а и 
председател на ССТН, ко
йто ръководи с изгражда- 

Почтинето на терена, 
цял месец трая тази акция 
и свободно може да се ка
же, че заслугата за хуба
вия терен се пада на цялото 
население от Бабушница.

Инак средства за изгра
ждането (на спортния цен
тър от 300 милиона динара„Бачов

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ В БО
СИЛЕГРАД ПУБЛИКУВА

д. с. КОНКУРС
НА ФУТБОЛНИЯ ТУНИР В РАМКИТЕ НА „ЛЯТНАТА ЛИ
ГА“ НА „ВЕЧЕРНЕ НОВОСТИ“ В СУРДУЛИЦА за примане на работници за следните трудови задачи:

1) Преподавател по музикална култура — стажант за 
неопределено време — за работа в училищата в с. 
Бистър, Горна Любата, Долна Любата и Горна Ли- 
сина;

2) Двама преподаватели по физическа култура — ста
жанти, с пълно работно време за неопределено вре
ме, за работа в училищата в Бистър, Горна и Долна 
Любата;

3) Преподавател по изобразително изкуство за пет часа 
седмично за работа в с. Бистър за учебната 1989/90 
година;

4) Преподавател п<> английски език за четири часа сед
мично за работа в централното училище в Босиле
град за учебната 1989/90 г.

5) Преподавател по класово обучение в подведомстве
ното училище в с. Църнощица (Придол) за определе
но време до завърщането на работничката от утпуск 
по майчинство;

6) Трима преподаватели по класово обучение — ста
жанти — за работа в подведомствените училища в 
Голеш, Доганица и Назърица.

УСЛОВИЯ: Училищна подготовка според Пра
вилника и профилите на преподавателския кадър в ос
новните училища. Кандидатите трябва да знаят сърбо
хърватски и български език, да са на евиденция на СОИ 
за трудоустрояване и да нямат пречки за работа във 
възпитанието и образованието.

Конкурсът е открит 15 дни. Неподадените в срок 
и непълни документи няма да се разглеждат. Молбите 
се изпращат на адрес: Основно училище „Георги Дими
тров“ Босилеград.

РЕГИОНАЛНА БАСКЕТБОЛ 
НА ДИВИЗИЯ — НИШ

33 отбора с 35С 
състезатели

ПОРАЖЕНИЕ НА „СВОБО
ДА“

„Младост — Весна“ — 
„Свободата“ 80:76 (37:45)

Общинският турнир 
футбол на малка врата в 
рамките на ,Дятната лета" 
на белградския ежедневник 
„Вечерне новости“ за крат
ко време (само за две-три 
години) стана най-масова-* 
та спортна и не само спорт
на манифестация на младе
жта в Сурдулишка общи
на през горещите летни дни. 
През това лято турнирът 
огбеляза рекордна масово
ст участвуваха 33 отбора с 
350 "състезатели. Високият 
интерес на младежта за у- 
частие в турнира твърде 

много повиши общия инте
рес на сурдуличани за със
тезанието, така че и публи 
ката край градското игри- 

~ЩС~беше Много по-чиелена.

Въвеждайки музикални точ 
ки и забавни съдържания в 
паузите между 
организаторите 'успях а* да* 
превърнат турнира в сво
еобразна забавна манифес
тация, която (при острата 
липса на организирана кул- 
турно^забавна дейност (бе
ше единствената алтернати
ва на обществените кръч
ми и чаените бюфети.

Футболният турнир изо 
билствува с интересни ма
чове, резултатна неизвест
ност и коректна 
борба. Победител на турни 
ра е отборът „Пегаз“, ко
йто спечели правото да се 
състезава във втория цик
ъл на „Лятната лига".

по В твърде важен меч в бо 
рбата за първо място в ре
гионалната бескетболна ди- 

— Ниш „Бвобода" за 
губи в Бела паланка срещу 
отбора ’ на „Младост—Вес
на“.

В първото полувреме ди- 
митровградчани игрлаха ор
ганизирано и дисциплини
рано и държаха превес над 
белопаланчани. Затова има- 

положителен резултат.
Трябва да се изтъкне и 

във второто полу-

мачовете,
визия

ха и

това, чевреме димитровградчани
попадения

няспортна
маха точни 
едва 20%. С последното по
ражение „Свободата" значи 
телно намали шансовате си 
да се класира на първо мясК. Г.

футболът най-привлекателен

то.
Д. С.

И ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА 
ДИВИЗИЯ

„ПАРТИЗАН" ЗАПОЧВА НА 
3 СЕПТЕМВРИ

ОБЯВАщето в бригадирския стан 
редовно се провеждаха съ
стезания по футбол между 
бригадите. Участвуваха и 
числящите се към ЮНА.

Организиран бе и летен 
турнир по футбол на 
ко врата, организатор на 
който бе спортното друже
ство „Младост“ от Босиле
град. На турнира участву
ваха 9 отбора. В извънред- 

и привлекателна игра 
място спечали

През
спортните активности в Бо
силеград не стихваха. На 
спортния център, в брига
дирския стан ежедневно се 
провеждаха различни спор
тни състезания: по футбол 
на малка врата, баскетбол, 
волейбол, тенис на маса и 
пр. За това отделнен при
нос дадоха бригадирите с 
богатите и разнообразни 
спортни активности. Все 

и сега,
досга, най-привлеекателна бе 
футоблната игра. На игри-

настоящото лято,

Съветът на основно училище „Георги Димтров“ 
в Босилеград дава:

ОБЯВАФутболистите на „Парти- 
от село Желюша ще

мал-
зап
играе срещу „Хайдук“ от 
Костур на 3 септември в 
Димитровград.

В настоящия сезон от „Пар 
тизан" се очакват добри ре 
зултати и високо място на 
табелката.

— че приема на работа за ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
(през учебната 1989/90 Г.) ДВА помощни работника — 
чистача в подведомствените училища в Назърица и Ка-
раманица.

Кандидатите трябва да изпращат заявления, като 
представят и следните документи:

— свидетелство за завършено основно образова
на

от-първо 
борът „Коруби“,

както и винагипак
д. с. ние,М. Я. — удостоверение, че са зачислени на самоуправн- 

телната общност по заемане на работа,
— удостоверение, че не са бшш осъждани,
— удостоверение, че не са под следствие.

Лични доходи — според Правилника на основното

ска баня след една грешка 
па вратаря на домашния от 
бор изравниха резултата, а 
след 5 минути и поведоха. 
От този гол гостуващият от 
бор повечето се определи 

затворен вариант. Защи
таваше своята врата (и с 

пст-шест футболисти. До 
'малините футболисти пран 
веха
зултата, обаче па вратата 
винаги сс намираше сигур
ния вратар и всяка топка 
беше негов плен. Едвам пред 
края на срещата М. Цвет
ков успя да улучи целта и 
изравни резултата. До края 
па срещата В. Чипев има
ше две, дето сс казва сто- 
процептпи голови положе
ния, но и при едната и дру 
гата но беше точен.

ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУ-МЕЖДУОБЩИНСКА 
ПА „ЮГ"

ПОБЕДА ОТ ДУСПИ училище.
Конкурсът с открит 8 днн след публикуването на

обявата.
па„Младост“ Босилеград : „Железничар“ ВР-оачя ^.2 (3.2). 

Босилеград 27 август 1989 година. Игрището •Л“К“Р 
край Драговищица. Времето и теренот ^
Зрители около 200 души. Голмайстори: Р Захариев, и 
Цветкови за „Младост“ и С. Стамснковип и ' *- ^
яич за „Железничар“. Съдия на срещата: 3. Додич от 
Враня.
Във втория кръг па тазго
дишното футболно първен
ство „Младост“ \от Боси-* 

леград и „Железничар“ от 
Вранска баня на игрището 
„Пескара" край Драговищи 
да ш-раха наравно 2:2. Ед
на точка, след дузпи спече
ли домашният отбор, тъй 
#ато неговите /футболисти 
бяха по-успешни. Те улучи
ха три, а гостите два пъти.

Инак, играта бе твърда, 
мъжествена и вълнуваща.
И единия и другия отбор 
имаха по едно полувреме.
През първото гостите бяха

ааоаааосшасшс1Сщасшасшасшоаасшаоааааапсшааас]ааааЕтастсюаопс1стосш1
по

опити да изравнят ре- ТЪЖЕН ПОМЕН

На 5 септември 1989 годи 
на сс навършиха три тъж
ни годшш от съртта на на
шия Мил и незабравим ба
ща, съпруг, брат и син

по-успешни, а през второто 
домашният отбор. Впрочем 
такава игра се и очакваше. 
Зашото и „Младост“ и „Же
лезничар"^ (според (оц/0нкд| 

са главни кан- 
табелка

Веля Велев
на мнозина 
дидати за върха на

Това футболистите
отбора па игрището

от Лукавнца.
Неговият мил лик вечно

1ЦС ПОМНИМ II НОСИМ В Сър-
цата си.

ната.
двата
Пескара“ и потвърдиха.

отбелязана 
„Младост“.

Една точка спечели дома
шният отбор, след изпълно 
ние па дузпи. Неговите фу
тболисти 
три, а гостуващите само два 
пъти.

Първият гол 
футболистите 
Голмайстр бе Р. Захариев 
в 26 минута. Обаче, радос- 

1на домашните футбо- 
бе кратка. След 4 ми 

футболистите от Бран

на Опечалени: съпруга 
Христина, син Бобан 
и останали роднини.

улучиха целта

тта
м. я.листи 

иут и
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Г * СаТиРа * забава

Я^ТГ0 лятоКАРИКАТУРЕН ЕКРАН БАЕ, КВО МЬРДА 
У ДИСАГИТЕ Оставила баба 

делник да си 

меси зелник
1 някъде сТргьпал дроговитчанип 

дисаги през рамо. Срещнал го друг 
драгоиитчапип и го попитал:

— Бае, кпо носиш у дисагите/
— Качсмак, отговорил Пая.
— Ама нещо мърда у дисагите.
_ Вати заек успут па га тури при

качемакат. _
— Нема ли да га изеде?

Нема, обърнал 
1сьмто качемака.

— А нема ли да га ум удари/
— Нема, преградил съм с опънак.

,4/*УГАрн;

гъзсъм го с

Тая година се показа дъждовата още от 
„ролета, та се наши бусиловци цотрошиа 

чукарете да берат печурйи. И кьорово 
кьопаво, секо грабнало Ъесе и се Кендери 

пущиняците печурЬи да набере, пари 
да запечали. Едно време за пара от това 

знаеше, ама съга ете дошло време 
стане най-слатка пара.

Хванали трима драговнтчапи кърт 
накажат.

одерат 
полеят с

н сс договарят как да ю 
Единият предложил да го 
па живо. другият да го 
бензин и запалят.

— Не, казал третият. Ще му на 
най-тежката смърт!

по

по
ложнм 

— ?1?
— Ще го закопаме жив, па 

лнпше под земята!

се не 
та печурката дапека

А. Т. Ние със Спасена йоше се не обуле, те- 
йи доводжат колите от Бусилеград и нар-

кокъвАФОРИЗМИ од милне по къра. И това па още от 
Йешит 1)и нема. Нечеш ли учител., прове- 

чиновници, работници, цигагье —сори,
още какви 1)и нема. От заран довечер — 
само сноват. Не мож’ да се 
разгачиш от народ. Слезнеш ли у Бусиле
град само да видиш по балкон.ете и 
расите секо турило на дъсчица печурйи и 
1)и начиня да се исушат.

Днес II всеки апалафабст знае какво 
' IпI сс пише! за прощевье

Делнични мисли по те-Песента ни е запазила. Но тогава не 
е имало толкова диригенти.* * *
Корабът може да потъне. Яхтите са 
в готовост.

ф Така прегърнаха инициативата, че я удушиха.
ф Той е контактен само когато го включат.
ф Няма смисъл да се правиш на удрен, когато часът 

на истината е ударил.
ф Едни тежат на мястото си. а на други тежи мяс

тото, което заемат.
ф Любовта към ближния ме кара да стоя па_ оезо- 

пасна дистанция от него.
ф Докато го облякохме с доверие,
ф Толкова много метеоролози, а времето става все 

по-лошо.
ф Стана толкова голяма клечка, 

тояга.
ф Най-опасно е, когато тъмните сили на човека из

плуват на светло.
ф Един гледа „Тристан и Изолда“, а друг — тристаен 

за Изолда.
ф Надничаше ирез ключалката и зае ключово поло

жение.
ф За да запази своето бъдеще — говореше в минало 

време.

Оно и ние селяците Г)и береме каде 
стигнеме, када сретнеме. Ама не можем от 
работа. Назаран триста работи по къщи, а 
после Спасена да пущи кравате да пасат, 
а я па требе да косим.

А право да ви кажем ка пойдем по 
това како на куче да яам. Викам: мама му 
стара, да ти плати тъка стоката що прода
ваш па че имаш Кеф да работиш. А оно — 
йок! Теле ако е, цела година требе да му 
соклуеш, откараш им го, цена коку.току, 
пари по година време не мож’ да ти наб- 
роят. А печурНите? Ем 5)И плащат луди 
пари, ем пара нарука — све како що тре
бе. Значи за цървива печурка има пари, а 
за телешко месо нема? Иди та се сети..

А и тия печурйи бръже че се довршат. 
Ие се работи домайинКи. Нити бре има 
контрола како се бере, ни коку се бере. 
Я съм постояно на баир та видим дека от 
година на година печурйите са све по-мал- 
ку. И на това треба да се води сметка, та 
да го има. Ама наш човек ти е такъв: гле
да дънъсЬе да се наяде, па за йутре не пра
ви сметка. Нема да земе нож, па да отсе
че дръжката и да я остави, та и другож да 
се нада да набере там. Йок, бре! Да може 
и земята че понесе!

Тъка че е. Народ тръчи да земе некой 
динар да види коя беля. На овия скупотии 
и това е Нещо. Щом изпутциме питомото, 
съга че гоаиме дивото. Оти е ударило кос- 
ка на костур.

Къде е Тантал да види какво значат 
мъки? * * *

оголяхме съвсем.
Днес Червената шапчица до своята 
баба би трябвало да мине през гора 
предписания’ и законопредпнеания.че се превърна в

* *
Няма вече щафета, но палките и за
напред са в употреба.

* * *
Съвременни басни: пишеш за хората 
а се отнася до животните.

3. Ж.Стефан МАНАСИЕВ

След моретоШШкшаФВото

С~ виж, кл/с а1./ч се ""
'ЙЗЧЕ-Р&ИЛ "ПЯ 
морено!,—-----

ЗБКЯТО ВЩЙцТ
новите цени в
.МАГАЗИНИТЕ/

НЕ ЕЛОШОТЛ
~~--- 1 гния, БЪРЗО ще.
/'"Ж ПОБЕЛЕЕШ.^,;

4
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