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

* ВВСШИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ
В СОТ ЮГОСЛАВИЯ *

ГОДИНА XXIX И БРОЙ 1416 ■ 15 

XXVI ПЛЕНУМ НА ЦЕНТРАЛНИЯ

СЕПТЕМВРИ 1989 гГи ЦЕНА 10(10 ДИН.

КОМИТЕТ НА СЮК В НАШИТЕ КРАИЩА БЕШЕ ОТБЕЛЯЗАНА 45-ГОДИШНИ- 
НАТА НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ИМ ОТ ФАШИЗМАНови норми според но 

вото лице иа партията
■за“аЕ^Ж^И?еШКЕоЖиП™НУМ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮ-

СКРОМНИ ТЪРЖЕСТВА 

В ЧЕСТ НА ЮБИЛЕЯ
НА СВОБОДАТА

В Бабушница, Босилеград и Димитровград по случай 
деня на освобождението (6 и 8 септември) и юбилея на 
свободата се проведоха тържествени събрания на изпъл
нително-политическите органи на обществено-политичес
ките организации и общинските скупщини, бяха предадени 
на употреба нови обекти и се състояха културно-забавни 
манифестации и спортни състезания, а на заслужили ор
ганизации и граждани бяха връчени многобройни приз- 
<мшнл.Нормите в устава на една 

политическа / организация 
произтичат от нейното би
тие и цели, от мястото и 
ролята й в обществото. То-

ДВЕ (ПРОТИВОПОЛОЖНИ) нството на СК, демократи- 
КОНЦЕПЦИИ ческия централизъм, отно

шението между мнозинство 
то и малцинството в 
консензуса,4

между СЮК и републикан
ските и покрайнинските па 
ртийни организации и т. н.

СК, 
отношениетоДискусията на пленума; 

още веднъж показа, че все 
ки разговор за промени в 
Устава на СЮК

ва правило е валидно и все 
ки път, когато трябва да 
се извършат промени в ус
тава. Следователно 
мените

всъщност 
е разговор за преустройство 
на партията, за нейно при
способяване към условията 
на пазарната икономика и 
политическия плурализъм. 
Именно на този план в 
СЮК все повече се офор
мят две противоположни 
концепции. Едната» — Иван 
Бркгич, член на Председа
телството на ЦК на СЮК 
в уводния си доклад я на
рече консервативна 
ка СК да укрепи позициите 
си като монолитна партия 
и върховен арбитър в стъл 
кновението на интересите в 
обществото. Тя се застъпва

про-
в основния доку

мент на една политическа 
организация трябва да про
изтекат от промените в не
йната концепция, цели, мя

КАКВИ ПРОМЕНИ СЕ ПРЕ 
ДЛАГАТ?

Накрая Централният ко
митет на СЮК вмени в дъ
лг на Комисията за проме
ни в Устава на СЮК да ра 
згледа всички предложения, 
които бяха изнесени на пле 
нума и да подготви доку
мент, който ще бъде обсъ
ден на пленум на ЦК на 
СЮК до края иа септември, 
а след това по него ще се 
исказват и 
СК.

сто и роля в политическа
та организация на общес
твото. Обаче Централният 
комитет на СЮК, натиснат 
от вътрешни блокади, 
съгласия и поларизация, из 
бра обратен път. Проведе 
заседание, на което напра
ви опит да предложи кон
кретни промени В Устава, 
въпреки че още не е отго
ворил на съдбовните въпро 
си на нашето 
настоящия момент: 
социализъм искаме да 
градим, каква ще бъде по-

не-

ис-

членовите на
Генерал Славко Попович открива Паметникатттч™ - на загиналите в НОВ-а и жертвите на фашисткия терор в Цървена 
Ябука по повод 45-годншнината на освобождението на 

Бабушнишка община

общество в за запазване на традицио
нния концепт на партията, 
понеже в настоящия моме
нт го смята не за бариера.

какъв За какв 
става дума;

предложенияииз-
В празничните доклади на председателите на общин

ските скупщини бяха изтъканатн постиженията 
натите общини през изтеклите 45 свободни 
циалистнческа самоуправителна и необвързана Югославия 
п развойните им планове за предстоящия период. Не бяха 
забравени и трудностите, с които се борят тези общини 
в днешното кризисно време и острите жизнени проблеми 
па населението в тези изостанали краища.

Тазгодишните презнични тържества бяха скромни. 
(Обширни информации за тържествата в тези общи
ни поместваме на 4 и 5 страници)

Първичната организация 
на СК остава основем орга
низационен облик, но чле- 
ковете на СК могат да се 

' " организират и да членуват, 
в зависимост от афинитета 
си, в разпи движения и 

1Щ сдружения, чиито програ- 
мни ориентации не са про- 
тивоположеии на Црограм- 

т пата ориентация па СЮК. 
Щ Партията трябва да се ор- 
рре: гаиизира и в областта на 
щ материалното производство 
Н като при това ме се зани- 

I мава с икономиката, дело- 
Щ пата и кадровата политика, 
СИ а да се обърне с лице към 

човека на работното му 
място и жизнените му про
блеми и да се бори против 
бюрокрдтическито злоупо
треби. От Устава па СЮК 
трябва да сс отстранят ра
зпоредбите които са израз 
иа един вид недоверие в ип 
ституциите на политическа
та система, за да се обезпо 
чи пълна автономия и не
зависимост на тези инсти
туции. За да бъде по-ефикас 
на и по-отговорна работата 
на ЦК иа СЮК, иай-виещи- 
ят орган иа партията тряб
ва да има изпълнително-по
литически орган, който да 
се грижи за провеждането 
иа решенията и заключени
ята. Предлага се Централ
ният комитет да избира 
председател на ЦК на СЮК, 
едногодишният мандат да 
(бъде заместен с двугодин 
шеи с или без възможност 
за преизбиране за още две

на споме-

^ ■
години в со-

ш ■68

Ща1Й
*■

■М
В този брой: Димитровград№

ЕПИДЕМИЯТА СТИХВА

По следите на заключенн- 
ята
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Прелшерно представление 
в Босилеград

„К0С0ВЩ1 БОЙ"

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 
ТА НАРУШАВА ПОЛИТИг 
КАТА

Иван Бригич поднася уводно изложение

митическата организация на 
с!бщството (многопартийна 

или безпартийна), какво ще 
бъде мястото и ролята на 
партията 
ализъм?
промените в концепцията на 
партията и промените в не
йния устав трябва да се по
дготвят (едновременно ма- 

Же Да бъде приемлив ком
промис само от аспект на 
краткия срок до конгреса.

едновремениост, 
както изтъкна Бранко Ца- 
Ратаи, член на ЦК на СЮК, 
не смее да ск7>са логична- 
та връзака между едните 
и Другите промени: лроме- 
ните на Устава непроменно 
трябва да се коренят в ггро 
мените на концепцията.

а за предпоставка па обще
ствената реформа. От дру
га страна, каза Бригич, в 
СЮК все повече нараства 
съзнанието, че обществена
та криза и кризата на пар
тията може да се преодо
леят с радикално отказване 
от модела на държавната 
партия, който трябва да бъ
де заместен с модел на съ
временна 
политическа 
приспособена към' условия
та па политическия плура
лизъм -и конкуренцията на 
други политически идеи и 
програми. Разбира се, тук 
остава открит въпросът кат 
къв трябва да бъде и как 
да се изгради този нов мо
дел.

стр. 3.
стр. 10.

Сурдулпца: заемът 1 като 
акция н като източник па 
капитал за развитие

в този нов соци- 
Обяснението, че

' ГЛАС нд БЪЛГАРИТЕ1
в ЮГОСЛАВИЯ

СУРДУЛИЧАНИ ДАВАТ И 
СЕ — НАДЯВАТ

9стр. 6.демократи ческа 
организация,

СрещиНо тази
НЕ Е ЛЕСНО ДА СИ 
ОВЧАР! —Ц-е© о

стр. 7.

Босилеград

(НЕ)НУЖНИ 
НИ СМУЩЕНИЯ

ТЕЛЕФОН-На пленума бяха възоб
новени сиоропате около ода години.



| ПО С В Е ТА Н А с IИ У
септември приключи деветата

I РЬ(ЦА НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ ЛИВАН

Шефовете па държавите 
или правителствата па не
обвързаните страни изрази
ха пълна подкрепа за 
таповяпаие па пълен 
рентитет 
цялост па Ливан чрез ди
алог и без външна намеса 
и натиск, 
комитет па Деветата среща 
прие разолюцпя, е която се 
подчертава необходимостта 
от спешно установяваме па 
примирие в тези страна.

АФГАНИСТАН!

ПРИЕТИ НАСОКИ 

ЗА ДЕйСТВУВАНЕ
ус-

суос-
II 'гермторншши

■ ПОКРАЙ ДЕКЛЕРАЦИЯ, НА СРЕЩАТА СА ПРИЕТИ 21 
ПОЛИТИЧЕСКИ И 17 ИКОНОМИЧЕСКИ ДОКУМЕН
ТИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РЕЧ НА ТОВА НАЙ-ГОЛ 

МО СЪБРАНИЕ НА НЕОБВЪРЗНИТЕ ИЗНЕСЕ НЕГО
ВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ Д-Р ЯНЕЗ ДЪРНОВ- шьк

Политическия I

След четиридневна работа на осмн септември в бел
градския център „Сава" приключи Деветата среща на не- 
оовързнаните страни, на която прнсъствуваха делегации па 
Ю1 неоорвързани страни и 70 делегации в качество па на
блюдатели и гости, както и представители на освободител- 
Ш1 движения и международни организации. На срещата 
бяха приети насоки за действуваме занапред, съдържащи 
се в приетата закючителна Декларация, като и в 23-те по
литически и 17-те икономически документи.

Довиждане — кой знае къде?Обстановката в Афганис
тан ие се подобрява, а стра 
дамнита па афганистанския 
народ продължават, което 

влияе ДЪЛГОВЕТЕвъ-серпозио 
рху обстановката в регио
на п па по-широк между
народен план. Шефовете па 

1нлп правитсл-

Шефовете на държавите или правителствата 
припомниха, че дълговете на развиващите се стра. 
ни са достигнали дори 1320 милиарда долара, ко
ето представлява една половина от техния цело
купен бруто национален продукт. Затова те длъ- 
жнишката криза оцениха като иай-голяма пречка 
в икономическото и социалното развитие на стра 
ните от „третия свят".

С оглед междузависимостта на световните ико 
помически процеси, тежкото положение в разви
ващите се страни не може, а да не се отрази върху 
всички страни, което може да доведе под въпрос 
мира и стабилността в света.

Заключителното заседание, което 
н половина закъснение — поради съгласуване па някои 
формулшцш в заключителните документи, 
поради трудности при взимането на договор за домакина 
на следващата министерска среща на необвързаните — от
кри шефът на югославската делегация д-р Яиез Дъриов- 
шек, председател на Председателството на СФРЮ. След 
като приеха заключителните документи участниците в 
Срещата взеха решение фондът ,Африка" да се увеличи 
с още два нови члена — Егнпат и Малайзия. Разисквайки 
за мястото и датата на провеждане на предстоящите за
седания на необвързнаните на заключителния пленум бе 
прието предложението на Бюрото на Срещата на Белград
ската среща да не се приема решение за домакина на след
ващата, десетата поредна среща, но това решение да се 
вземе на министерската среща на необвързаните страни, 
която ще организира Гана през 1991 година.

В края на заключителното заседание на Срещата зам- 
бниският председател Кенет Каунда от името на участни
ците на Срещата се заблагодари на Белград и на Югосла
вия за успешното организиарне на Деветата среща. Каун
да прочете резолюция за благодарността на домакина, ко
ято срещата прие и в която се изразява надеждата, че Бел
градската среща ще укрепи кохезията и солидарността на 
необвързаните страни. Подчертавайки огромното значение 
и роля на Югославия като един от основателите на движе
нето и председателствуващ през идващите три години в 
резолюцията, в която, се изразява благодарност на нашата 
страна се изтъква, че се увеличава способността на движ
ението в предизвикателствата на днешното време да играе 
все по-плодовита и динамична роля в световните процеси.

държавите 
стпата па необвързаните м 
Белград потвърдиха станеш 
шцата па предишните две 
срещи за правата па афга
нистанския народ сам да ре 
шава за съдбата си, фор
мата на обществения строй, 

II общес-

започна е пет часа

а след това н

нко1 юмическата 
твеиата система, без външ
на интервенция, намеса или 
натиск.

КИПЪР
Необвързаните на Белград 

ската среща, както и на пре 
Д1 ципите срещи на Движе- 

подкрепа

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РЕЧ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ И ПРЕДСЕ
ДАТЕЛСТВУВАЩ НА ДВИЖЕНИЕТО д-р ЯНЕЗ 
ДЪРНОВШЕКнието изразиха 

на независимостта, сувере
нитета, териториалната ця
лост, единството и необвъ
рзаният статус на Републи
ка Кипър. Те призваха ге
нералния секретар на ООН 
да продължи мисията на до 
брите услуги, а всички стра 
ни които са в конструкти-

Съгласие, което 

охрабрява
Приключвайки работата на Деветата среща на 

необвързаните страни шефът на югословенската де- 
лагация, председателят на Председателството на 
СФРЮ д-р Янез Дърновшек прен участниците 
й изтъкна:

вен дух с него да сътруд
ничат. Потърсено е и неот
ложно оттегляне на 
ки окупационни сили и до
сея ници 
лците да се върнат у домо
вете си, както и да се спа 
зват човешките права и сво 
боди на всички кипърчани.

всич-

от Острова, бегъ-
— Имаме голяма чест и удволствне да се за- 

благодаря на участието ви, на вашият неизмерим 
принос към работата и успех на Деветата среща 
на шефовете на държавите или правителствата на 
необвързаните страни.

Вярвам, че мога от името 
констатирам, че тази Среща, с целокупното си 
богатство на различни идеи, изразени в доклади
те и разискванията, дава значителен принос. Сре
щата също така дава н добра основа за приспо
собяване на движението на необвързаните 
искванията

ОТ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ 
И РАЗОРЪЖАВАНЕТО, ПРИЕТИ НА ДЕВЕТАТА СРЕЩА 
В БЕЛГРАД МЕЖДУНАРОДЕН ТЕРО

РИЗЪМ на всички ни даПът на сътрудничество 

и преговори
Осъждайки терористичес- 

ките акции на отделни ли
ца, държави или на група 
страни, необвързаните нзра 
зяват готовност против та
зи участ да се борят с вси
чки разполагаеми легални 

средства, както в нациоиал 
ни така и в международни 
рамки.

ПРОБЛЕМЪТ НА БЕЖА
НЦИТЕ

Участаниците на Девета
та среща призиват между
народната общност да раз
движи конкретни акции за 
изнамиране на трайни ре>- 
шения за проблема иа бе
жанците. Посочва се необхо 
димостта за възможно по- 
спешно обезпечаване на фи 
нансови средства на между 
'пародиите агенции за да 
се осигури програма за 14 
милиона бежанци в света.

В приетите документи в 
Белград се говори и за по- 
справедливо разпределение 
на местата във всички те
ла на Обединените нации, 
за обстоятелствата в Южна 
Африка, относно за расист 
ката политика, за независи
мост на Намибия, за Ла
тинска Америка и Кариби- 
те, за Западна Сахара, за 
Кампучия, за обединението 
иа двете Кореи, за Чад, Ан 
тартика и за подобряване
то, спазването и укрепва
нето на 
право.

към из-
и предизвикателствата на нашетоРазоръжаването е целта 

за която се застъпват не
обвързаните. Универсален 
мир и сигурност не могат 
да се постигнат без уравно
весено развитие на целокуп 
ната човешка общност. Не
обвързаните поздравяват 
договора на сгй>рхи?силите 
за премахване) на ракетите 
със среден и по-къс радиус 
на действие като се надя
ват, че и други страни ко
ито разполагат с ядрено ор 
ъжие ще следят този при
мер, Една от главните це
ли на процеса на ядреното 
разоръжаване 'тръбва да бъ 
де цялостното забраняване 
на ядрените опити и в то
зи смисъл необвързаните 
'.поздравяват иШиЦиативата1, 
да се свика конференция, 
която да даде принос спо
разумението за частичното 
забраняване /на 
опити да прерасне в спора
зумение за тотално забра
няване на опити на ядрено 
оръжие.

Счита се, че е необходи
мо да се установи зона на 
безядрено оръжие 
йски океан, Южен 
фик,
В документа са намерили 
място и 'формулировки^,

Дсоито 'осъждат американ* 
ското нападение на Либия 
и свалянето на 
цивилен самолет в Залива.

време.
Радва ме, въпреки разликите в нашите въз

гледи^ че постигнахме висока степен на съгласие 
за най-важните насоки на активностите на нашето 
движение. Считам че

иранския

това представява голямо 
постижение и че ни дава охрабренне за бъдещите 
ни акци.

Досегашният опит

ПАЛЕСТИНА

Имайки предвид сегашно 
то динамично развитие на 
събитията, особено провъз
гласяването на Палестина 
за държава и страданията 
на палестинския народ, по
твърждавайки 'осъдата на 
израелската окупация на 
палестинската земя и на ос 
таналите арабски 
рии, шефовете на държави 
те или правителствата на 
необвързаните страни посо
чват видимите промени в 
региона, които са създали 
условия ра съвместна ак

ция на целокупната между 
народна общност за пости
гане на всеобхватно, тра
йно и справедливо 
ние на кризата.

Необвързаните 
значението и необходимлет 
та от включването на оста
налите международни фак
тори като поздравяват по
ложителния подход и при
носа на Съветския съюз, Ев 
ропейската общност и Япо
ния.

и новите съзнания, които 
дойдоха до изява на тази Среща ни насочват по- 
-активно и по-непосредствено да участвуваме в 
процесите на икономическото и 
развитие на съвременния свят.

Убеден съм, че решенията които заедно приех
ме са в духа на тези изисквания и се надявам, 
че ще бъдат реализираш!.

Позволете ми

политическото

в името на всички да заблаго- 
дарим на бройните поръчения, които получихме 
от изтъкнати държавници, а и от множество граж- 
дани от различни краища на света, с хубави по
желания за успешна работа.

Доверявайки на Югославия

терито-

честна и отговорна 
роля като домакин на тази Девета среща и пред
седателствуващ на Движението, вече ни дадохте 
голямо доверие. Още веднаж ви благодарим на 
това и се надявам че ще покажем че сме достой
ни на доверието ви. Също така се надявам, че 
тук в Белград сте се 
всред приятели.

Югославия може да бъде успешен председа
телствуващ в предстоящия тригодишен период са
мо при постоянна всеотдайна подкрепа от всички

ядрените
реше-

чувствували като у дома,

изтъкват

На края, най-топло благодарим на думите на 
признания, които на Югославия и нейните народи 
отправи нашият дългогодишен и честен приятел 
председателят на Република Замбия д-р Кенет Ка- унда.

(Инди- 
Паци- 

Средиземноморието).

международното
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НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

ОЧАКВА СЕ МНОГО ОТ БАЗАТА
" ичппШ?Е НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ СА 

йг4?л^ТЕУИ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ. В СЛЕДВАЩИЯ МАНДАТ ОБЩИ 
НСКАТА СКУПЩИНА ЩЕ НАБРОЯВА 59 ДЕЛЕГАТА

На състоялата се на 8 се
птември т. г. сесия на Об- 
щинската скупщина св Бо
силеград, делеге алтите 

.трите съвета приеха някол
ко решения и проектоотче- 
тите на Общинската скуп
щина и Изпълнителния 
вет за период от април 1986 
до ноември 1989 година. Об 
съдени бяха и_ .две инфор
мации: за шестмесечните 
финансови

'ИИШШР
зацията на Междуобщинската 
публично обсъждане _______

на

съ-„ заем 
"а статута и рационали- 
регионална общност е на

Осъществените резултати 
на стопанството през пър
вото полугодие на тази го 
дина на територията 
МРО

Съюзни^ (изпълнит
вет, които са лишени от
икономическа 
името на това 
се изискването 
ството окончателно 
обърне към

резултати
трудовите колективи 
стопанисването с -----
площите, които не са под
ходящ за обработване.

В лроектоотчетите 
ботата и на 
скупщина и на Изпълнител 
ния

наелен съ-
и за 

горите илогика и от 
тяло изие- 
правител- 

да се 
сериозните про 

блеми, а не критиката, -"- 
снована върху 
изопачва в 
йяото опровергаване. Той 

потърси от това тяло и об- 
ществено^пол итичеед ите ор 
ганизации 
по-активно да се 
в осъществяването на ак-

на
(Междуобщинската 

регионална общност) в Ниш 
не задоволяват, въпреки ня 
кои лоложит^ел ни

за ра- 
Общинската пълнител ния съвет са на пу 

блмчио обсъждаме в мест
ните общности. По този на 
чин и базата ще има въз
можност да каже мнение
то си за работата им.

Делегатите 
вета разискваха и 
екторешеиието за изменен 
ния и допълнения на Ста
тута ма Общинската 
Щнна, които, както подчер
та секретарят Никола Са
вов, са съгласувани с но
вия избирателен закон 
конституционните промени 
в СР Сърбия.

Предмет на 
бяха и
шения във връзка с предсто 
ящите делегатски 
Делегатите на трите съвета 
утвърдиха 25 от десегашни- 
те 37 изборни единици, а

изборен пе-в следващия 
риод Общинската скупщи
на ще наброява 59 (по 25 
в Съвета на местните об- 

и Съвета на сдру-

тенден). 
ции, подчерта в уводното 
си изложение, 

за стопанската дейност на 
(неотдавнашното заседание 
на Председателството 
скупщината на МРО Бого- 
люб Милосавлевич, дирек
тор на СДК (Службата по 
обществено счетоводство) в 
Ниш.

Изнасяйки

ооо
факти, да 

опитите за не-
съвет, както и на ос

таналите общински 
и тела се подчертава, 
през изтеклия период в

говорейки органи
че щности

жения труд, а 9 в Общес- 
твено-щолитическия (дьвет), 
вместо досегашните 77 де
легата. Броят на члановете 
на Изпълнителния съвет ще 
бъде намален от 11 на 7,

цен
търа на вниманието са би
ли въпроси от обществено- 
икономическия, живот. Об 
щинската скупщина е про
вела 24 сесии, Съветът 
сдружения труд е провел 
10, Съветът на местните об
щности 5, а 
политическият съвет 6 се
сии. В отчетния 
проведени и 13 
сесии на Съвета на сдруже
ния труд и Съвета на мес
тните общности. Делегати
те на трите съвета са об
съдили общо 563 въпроса.

^Гонастоящем отчетите на 
Общинската скупщина и Из

на на трите съ
общи нитена за про-включат

нацнята по записване на за
ема, който е от голямо зна 
ченле за съживаяванс на 
стопанството.

Накрая бе заключено да 
се направи всичко, за да 
се спрат изключително от
рицателните процеси в сто
панската дейност, да се ос 
ъществят реформните изис 
квания за поголяма раци
онализация и ефикасност^, 

във всички организации да 
се приемат програми 
икономии, както и социал 
ни програми. На равнище
то на Федерацията, счита 
Председателството, трябва 

да се ускори 
на системни закони, да се 
направи по-нататъшна ре

форма на политическата и 
стопанската система и ця
лостна! 

програма 
да се преодолява инфлаци
ята.

Председателството на ску 
пщината на МРО утвърда 
и на публично разискване 
в общините достави пред- 
начертанията .и проектите 

на документите за измене
ние на Статута на МРО и 
осъществяване на рациона
лизация в организиране на 
скупщината.

скуп-
с възможност и местните 
общности да имат свой пре 
дставител.

Новата общинските скуп 
щини трябва да се учреди 
най-късно до 22 .ноември. 
Бе формирана Обгиинска из 
бирателна комисия с пред
седател Никола Димитров, 
председател на. Общинския 
съд в Босилеград.

и конкретни 
сведеНи^я: :той изтъкна, Не? 

положителен ръст по отно
шение на предишната го 
дина е осъществен във фи
зическия обем производство 
то с 4,9 на сто и на про
изводителността на !труда 

в промишлеността с 19,6 на 
сто. Външнотърговският об 
мен не задоволява във вси
чки сегменти;, 
Милосавлевич. Общо изно 
сът намалява със 7,8 на сто, 
износът на конвертируми- 
те пазари намалява с 16,2 
на сто, а 
критието на вноса с износ, 
понеже вносът расте с 21,1 
на сто. Въпреки ръста на 
личните доходи на 
ниците в Нишки 
според думите на Милосав 
левич, те са много по-мал
ки от средния личен до
ход в Републиката.

Обобщавайки разисквани 
ята Божидар Йоцич изтък
на, че самият факт, че ре
алността до крайни преде
ли опровергава статистиче
ските цифри, показателно 

говори за конфузия в цяла 
та страна и очевидни лоши

Обществено
ипериод са 

съвместни
разисквания 

няколко проекторе

избори.

продължи на М. Я.

ПО СЛЕДИТЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА 
НАРУШАВА ПОЛИТИКАТА

намалява и по- приемането

работ-
антиинфлационна 
с цел по-спешно “зйИКОИТОГАЩН ЗА^МАТ^^ПОСТА^ (ДШД^ТЯх|АБ^ЛЯЗВА^ ЗАДАЧИ ЗА 0НЕ‘

регион,

,Дава се подкрепа на определението в 
Ориентационшгге критерии на РК на 
ССТН и МОК на ССТН в Южноморав- 
ски регион за формиране на' обща про
фесионална служба за всички обществе
но-политически организации в общината. 
Председателството на ОК на ССТН този 
въпрос ще запланува в Оперативната про
грама и тази инициатива ще раздвижи и 
при останалите обществено-политически 
организации в общината като се застъп
ва този въпрос да бъде решен на задо
волителен начин до кроя на 1988 го
дина“, казва се между другото в Оператив
ната програма за рационализиране, подоб
ряване работата и намалявне числото на 
заетите в ОК на ССТН в Босилеград, ко
ято Председателството на тази най-масова 
обществено-политическа организация в об
щината прие през юни миналата година.

Какво стана 15 месеца след това, т.е. 
каква е съдбата на подкрепата и ини
циативата?

— Инициативата не е нова. Бс разд
вижвана и по-рано. На различни събра
ния, често и на събрания ма някои от 
обществсио-гюлитическите организации се 
търсеше професионалните служби в тях 
да се обединят, да станат по-рационални 
и по-ефикасни. За 
служба
бойците, които 
служби — казиа Доно Тодорсш, секретар 
па Председателството на ОО па у уьгнл , 

подчертава, че и занапред ще търся 1 
инициативата да се реализира.

Симеон Захариев, председател

ва тяло, главно поради липса на готовност 
от едно число организации не се форми
ра и всичко е по старому.

Професионалните служби 
те организаци са като и преди десетина 
и повече гоидни. В тях работят по един 
(ОСС) — двама (ОК на ССТН и ОК на 
СКС) (административни работници, а 
ОК на СКС и един обществено-полити
чески сътрудник. Няма официална пре
ценка дали са достатъчно, дали са мно
го или малко. Известно е обаче, че тези 
служби са неефикасни. Без оглед това 
всяка е „сила за себи си“. Тази разеди- 
неност има и своя цена. Покрай друго
то ето н един финансов „ефект“: тъй ка
то повечето от тези организации нямат 
служби или професионални лица, финан
совите им равносметки изготвят частни ли
ца, за което редовно се отлива 
Дохода им.

Почти всички,

в посочени-

в

решения в системните за
кони. След това той се

С. В. Й.спря и на някои ходове на

СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА 
РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ В НИШ

ПРОМЕНИ В СТАТУТА 
НА СКУПЩИНАТА част от

с които разговаряхме 
по този въпрос, особено работниците в 
професионалните служби, са съгласни да 
се обеднният в една служба. При 
тъкват, че активностите в това направи- 
леине изостават от председателите. Каз
ват ако се обедният ще се изравнят и 
личните им доходи. Сега разликата в лич- 
иП-е им ^ох°А11 е честа тема помежду им. 
Най-зле е за онези организации, които 
нямат служби, т.е. за младежта и бойци
те. Те са най-зле 
пие.

качественаНа 12 т. м. се проведе се
сия на Скупщината на Меж 
дуобщинската регионална об 
щност в Ниш, на която глав 
на тема бяха 
Статута на 
ската регионална общност. 
Делегатите приеха решение 
да се започне с промените 
на Статута, за хода на ак
тивностите върху изменени
ята и допълненията на същи 
я, преокторешението за тая 
активност и програмата за 
рационализация в оргаииза 
цията на Скупщината, ней
ните тела и професионал
ните служби.

Тези промени са резултат 
на решенията в новата Кон 
ституция на СР Сърбия и в 
духа на реформите в об
ществената и политическа
та система. Срокът за завър 
Шаването на всички актив
ности върху измененията и 
Допълненията на статута е 
До средата на октомври 
1989 година, което изисква

интензивна и 
професионална и политиче 
ска работа във формирана 
та за това комисия и оста 
палите органи и тела па 
Скупщината и на общество 
но-политическите организа
ции в региона. Проектоирсд 
ложението на нишката ре
гионална общност ще поел у 
жи като образец па тоя ДО 
кумент за останалите рстио 
ни в Републиката.

В решението за изменени 
ята и допълненията на ста 
тута се предлагат много но
ви решения: броят на деле 
гатите от общините се на
малява двойно —вместо по 
осем, в новия състав ще бъ
дат по четирима от всяка 
община; вместо двама под
председатели ще бъде един; 
вместо повече досегашни 
постоянни комисии ще бъде 

вре-

това из-

промените на 
Междуобтцин-

гакава съвместна
се застъпваха младежите и ние 

нямаме професио! тл и и
и в материално отноше-

Трябва ли 
всичко да остане

по време на промените
“оче ако е оцене.^чеТуж^Ляйа 
да се рационализират и да станат по-ефи- 
каспн в дсйствуването си, т.е. да бъдат 
в крак с времето. Впрчем днес не мо
же да сс действува както преди едно-цве 
десетилетия. Политическите дейци, 
с думи се застъпват за обединяване на 
службите и
за онези, които на (постовете ще 
дат след гях не могат

като
на ОК

па ССТН в Босилеград изтъква: — Бях
ме запланували всички обществено-поли
тически организации — ОК на ССТН, ОК 
па СКС, ОО на СУБИОР, ОК ма ССМ и 
Общинският синдикален съвет — да форми 
ра едно работно тяло, което да изготови ма 
териал за обема 11а трудовите задачи], да из 
върши аналтическа преценка на работни
те места и задачи и да ги систематизи
ра, да предложи как ще изглежда орга
низационното устройство на съвместната 
служба, и да го достави иа общсствено- 
-политическите организации. Обаче тако-

които

конто набелязват задачи 
дой-

тг да тласкат на
пред. „Измориха“ се п политическите де- 
йци конто гю този въпрос не сс изясняват.една, а останалите с 

меннен мандат и под.
Ст. Ст. В. Божилов
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от ТЪРЖЕСТВЕНАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

С ХУБАВИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ЮБИЛЕЯ
■ ОТ 5 ДО 8 СЕПТЕМВРИ — ПУСНАТИ 1) ДЕЙСТВИЕ, ИЛИ ЗАПОЧНАТИ РЕДИЦА 

НОВИ ОБЕКТИ
СЕПТЕМВРИЙСКИ НАГРАДИ

По лолод 43-а годишнина от освобождението 
ма Димитровград на тържественота сесия на Об
щинската скугацшщ бяха връчени традиционните 
септемврийски награди: пет амблсми, осем дии- 
ломн и 14 похвали. Носители на емблеми: РЕПУБ
ЛИКАНСКАТА СДМОУПРДВИТЕЛНЛ ОБЩНОСТ 
ЗА ГОРСКО СТОПАНСТВО, ООСТ „ЬАЛКАН-КОМ
ПАС", МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА С. ЖЕЛЮША, 
ПИКИФОР ЙОВАНОВ лекар-хириург и ЦВЕТАН 
ЕЛКНКОВ заместник-директор на основното учи
лище в Димитровград.

Дипломи получиха: Тома Мичев от „Стокопро- 
мет", Йован Игич от Службата за държавна си
гурност, Димитър Илиев художник, Васил Велчев 
директор па Здравния дом, Цветан Сотиров агро
ном в „Сточар", Драган Златков инженер в „Гра
дил", Миодраг Миланов от ТО „Димитровград" и 
зъболекарската трудова единица при Здравния 
дом в Димитровград.

Похвали получиха: Слободаи Зарков, от Сек
ретариата на вътрешните работи, Новкца Лукич 
митничар, Милка Димитрова медицинска сестра, 
група овчари от фермата в Бачевско поле, ООК 
„Коопералт", Иван Иванов тракторист, Иван Джу- 
нов комбайнер, Иван Тричков от Секретариата за 
народна отбрана, Симеон Митов, Тихомир Петров, 
Миловаи Гъргов, Ннкифор Иванов, Георги Соти
ров и Богдан Марииков работници от „Димитров
град".

Ог тържественото събрание на ОС в Димитровград
Юбилейната 45-годшшшна 

от освобождението на Ди
митровградска община при 
ключи с тържествени се
сия на Общинската скупщн 
на в Димитровград на 8 се 
пгември. В нея участвуваха 
и Мирослав Джорджевнч, 
член на Председателството 
на Социалистическа репуб
лика Сърбия. Йован Нико- 
лич, председател на Съвета 
на сдружени* труд в Скуп
щината на СР Сърбия, пред 
ставители на Нишки реги
он, делегация на Алексан- 
дровац Жупски, града-йо- 
братим на Димитровград, 
представители на съседни
те общини и др. гости.

Празникът на свободата 
беше отбелязан с предаване 
то на употреба на завърше
ни и започването на нови 
обекти: завършен беше
пътя Моинии—Вълковия на 
дължина от 6,5 км; в Иза- 
товци
не на юнци, а започна да 
се строи мост на р. Висо- 
чица. В Тр. Одоровци беше 
открит нов магазин, завър
шен е и нов обект на гра
ничи о-пропусквателния 
нкт Градини и др. В Ди
митровград се положи ос
новен камък за изгражда
не на . делови помещения.

Пионирски рапорт на пре 
Дседателя на Общинската 
скупщина дадоха Мелита 
Георгиева и Предраг Чирич 
от четвъти клас.

Доклад за 45-годишнина- 
та от освобождението на 
Димитровградска община 
изнесе Слава Тодоров, пред 
седател на Общинската ску 
пщина.

създаде Царибродскн парти 
зански отряд, конто по-къс
но прерастна 
влизаща и състава на 22 ди 
визия, 8, 10 н 12 сръбска 
ударна бригада като учас
твува до окончателното ос
вобождение на страната.

От този край за освобож 
деннето паднаха 70 свидни 
синове н дъщери, над 100 
бяха ранени, а общият брой 
на участвуващите в Народ- 
оосвободителната борба на 
дминава 1300 души. По то- 

нзтькна Тодо-

митровград има 8000 жите
ли, а в пет местни общнос
ти около града живеят още 
4000 души, така чс в оста
налите 34 местни общности 
живеят общо 3500 души.

За да се обезпечи рабо
та за прииждащата работ
на сила от село са изграж
дани обекти с трудово-ин
тензивен характер.

в бригада,

името на Жупски Алексан- 
дровац приветствено слово 
произнесе Светомир То
мил, председател на Общин 
ския комитет на Съюза на 
комунистите.

Голямо внимание се посве 
щава и на развитието на 
гостилничарството и тури
зма, който отрасъл върви 
по възходяща линия. „Бал- 
кан-Компас" от Димитров
град се е наредил сред 
пай-успешшгте трудови ко
лективи в Социалистическа 
република Сърбиц. "Усиле

но се строят и пътшца: по
край построения Цът Л1о- 
дпгци—Вълкови^, строи се 

път Димитровград—Долна
Не в ля, Погановски манас

тир
Само през последните две 
три години за пътища са из 
разходвани 11500 милиар
ди стари динара.

В с. Желюша се строи 
училищна сграда, а в Об
разователния център „Й. Б. 
Тито" е създадено компю- 
торско отделеш!е. Върши 
се реконструкция на кана
лизационната мрежа, а зна 
чнтелно са подобрени и 
ПТТ-съобще1Шята.

В Смиловско поле е създа 
ден голям хидромелорати- 
вен комплекс от 560 ха, а 
подобен ще са създаде и 
)Одоровско поде. Електри
фицирани са всички сели
ща, а разрешават се и про
блемите по водоснабдяване

— На днешния ден пре
ди 15 години — изтъкна То 

подписахме Повеля
И НАСОЧВАНЕ КЪМ МА- 

ЛОСЕРИЙНО ПРОИЗВО 
ДСТВО мич

за побратимяване с Димит
ровград. Печат на развити
ето на братското сътрудни 
чество .между нашите общи

зи начин 
ров — и населението от бъ
лгарската народност даде 

своя пълен принос в бор
бата за национално и соци
ално освобождение и рав-

В развойната стратегия на 
предприятията в общината 
се проявява стремеж към 
реализиране на програми, 
обогатяващи лроизводстве 

ния им асортимент, като се 
напуска високосерийното, а 
се минава към малосерийно 
производство. [Подменят се 
остарелите и износени ма
шини с нови, по-съвреме- 
нни машини и Цъоръжешдя, 
като по такъв начин се пре 
махват „тесните места" в 
производството. Това е на
правено вече в май-големи- 
те трудови организации в 
общината — „ 
„Димитровград."

ни дават срещите на учи
лищата на народи и народ
ности в СР Сърбия, ваша
та традиционна манифеста 
цня „Майски срещи" на ко
ято редовно 
младите от Александровац: 
сътрудничат и стопанските 
организации.

Чрез всички маннфеста- 
подчерта той внед-

Т. Одоровци и др.ноправие.

КН СЪВСЕМ НОВА КАРТИ
НА участвуват

Спирайки се върху изгра
ждането на Димитровград
ска община С. Тодоров ме 
жду другото подчерта, че 
през изтеклите 45 години 
напълно е преобразена кар 
тината й.

В първите 
освобождението 94% 
селението се е занивамало 
със селско стопанство, а от 
общо 23000 жители — само 
2100 са живеели в града. 
През 1948 година например 
в общината е имало само 

лица.
Днес положението е съвс
ем друго: от 14500 жители 
в общината — 5000 са тру
доустроени, а със 
стопанство се занимава ед 
ва 30 на сто от населени
ето. Тъй като Димитровград 
ската промишленост не е 
била в състояние да погъл
не всички търсеши работа, 
мнозина са се 
във вътрешността на стра
ната.

Поради засилената мигра 
ция село — град днес Ди-

ферма за угоява-

ции
ряваме братството и един
ството, така както ни уче
ше Тито. XI днес, когато 

да преодолеемпу- години след 
' от на се борим 

кризата и разни делби, тря
бва да полагаме още по-го
леми усилия за развитие на 
братството 
между всички наши наро
ди и народности. В /това 

отношение нашите 
щини дават хубав пример 
посочи между другото С. 

Томнч. От името на Алек- 
<сандрова!шка община -то|й 
връчи на С. Тодоров худо
жествена картина.

Танцовият състав при са
модейното дружество изпъ
лни подбрана културно-ху
дожествена програма, а де 
легатите и гостите след то
ва положиха венци на па
метника на падналите бо
йци.

Свобода" и

н единството

две об-294 трудоустроени

то.селско
■ ДА УКРЕПДАМЕ БРАТ

СТВОТО И ЕДИНСТВО
ТО

■ РАМО ДО РАМО С ОС
ТАНАЛИТЕ НАРОДИ И 
НАРОДНОСТИ

След доклада на С. Тодо
ров ма заслужили дейци 
ояха връчени Септемврийс- 
км награди 
От името

настанили

— Югославската 4 комунис 
тическа партия начело с др. 
'Тито успя да организира 
народа и да го поведе на 
борба за окончателно (ос
вобождение на страната. В 
четиригод ишн ата 
на епопея се извоюва не са
мо свободата, но бяха по-

м признания, 
на наградените 

думи на благодарност из
каза Цветан Еленков, От

8ктГ7ксТс^”ро„^ М. Андонов 
А. Ташков

ДИМИТРОВГРАД
въорже- Повече кандидати за най отговорни постовеложени и основите на брат 

ството и единството 
ду югословските народи и 
народности. Мъдрото и уме 
ло водене иа борбата — про 
дължи той

меж- На съвместно заседан на за работа (ориемгаци 
онен) за следващите че
тири години. Документи' 
те са приети като основ 
ен материал за публи
чно обсъждане 
чните партийни оргаииз 
ации, което започна ог 
14 септември след прове 
депото заседание на Об 
щииокия комитет «а 13 
септември, на което про

е ктодокументите 
ети. Никола Стоянов и Вас

ил Николов, а за сакре 
тари на председателство 
.то Душал Латес и Ми- 
ролюб Георгиев. Възмо
жни кандидати за деле 
гати на 14 Конгрес на 
СЮК са Славе Тодоров 
и Душат Латес, а за 11 
'конгрес ата СКС Ив)ща 
Миланов, Саша Коцео и 
Никола Стоянов.

са приие на председателството 
на Общинския комитет, 
•комисията за идейна ра 
бота и развитие както и 
комисията за кадри об
съден
за работата 
тите на общинската ор 
ганизация на Съюза на 
комунистите за

намери ши
рок отзвук и сред населе
нието от този край, който 
се намираше под окупация 
•на българската фашистка 
войска сред което властта 
проповядваше „освободител 
ски намерения".

Без оглед на всичко това 
— влиянието на ЮКП

На заседанието са у то 
чнени и възможните кан 
дидати за предсеДаггелст 
вото и Общинския 
тет, членове на МОК ст 
атутарната и

в пърави
е проектоотчетът коми

и алстивнос-
надзирате- 

лна комисии и носители 
•най-ютговррните фун 

•кции. За възможни пред 
седатели на Общинския 
комитет са

от напериод 
от^ 1986 до 1989 година. 
Обсъден е и проектолла

ден на ден ставаше все по- 
голямо. В резултат на на
растващата съпротива се

евиденттграни А. Т.
4 СТРАНИЦА
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и о«ятгасттдос,ои> от ТЪРЖЕСТВОТО ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ОС ВОБОЖДЕНИЕТО НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБ 
ЩИНА — 8 СЕПТЕМВРИОТ ФА

Достойни
продължители

Досегашните постижения са добра 

основа за иов подем
МОСЕПТЕМВРИЙСКИ ПРИЗНАНИЯ, ГРАМОТИ И НАГРАДИ.

О НА ТЪРЖЕСТВЕНАТА СЕСИя ш „„„
СЕДАТЕЛЯТ СЛАВОЛЮБ МИЛАЛИНПРмйВ^.РИ ПРЕД 
ПАМЕТНИК В ДЪРВЕНАОТКРИТ 
БАВНО, НО СИГУРНО ЗАСТАВд>г-Я?2ПАНСТВОТО 
КА О ПО ПОВОД 45-ГОДИШШт?ТАС5?СТВЕНИ КРА 
НИЕТО ВРЪЧЕНИ СЕПТЕМВРИЙСКИ1 НАтП1И>ЖДЕ

Т аз годиш н ото Общинската 'скупщина в 
Босилеград, Васил Такев, 
отделно внимание посвети 

настаналата об-

инститгуция 
които

чествуван 
не на Деня на освобожде- 
миего на Босилеградска 
община от фашизма — 8 
септември премина в тър
жествена атмосфера. Про
ведоха се редица култур
но-забавни и спортни със
тезания. На футболния от
бор ,уМладост" 1 гостува 
/футболният ' отбор | „Рад
ини" от Сурдулица. На 8 
септември вечерта в гол
ямата Зала на Културния 
дом, в рамките на отбеля
зването на 60б*годишнина
та от Косовския 
организация на Центъра 
за култура, бе изпълнено 
/Премиерно пред/став лешпе) 
„Косовски бой" от Раде 
Павелнч, в постановка на 
Горан Аврамович.

В Деня на освобождени
ето се състоя и тържестве 
но заседание на 
ската скупщина и изпъл
нителните органи, 
ществено-политическите 
организации.

съвременна 
със 17 лекари, от 
трима специалисти и шест 
здравни станиции и амбу
латории. Видими са и ре
зултатите и в областта на 
културата, детската 'и со
циална защита, в областта 
на спорта, а отделно в об
ластта на възпитанието и 
/образованието на подра
стващите поколения.
— Следвоенната гимназия 

в Босилеград — подчерта 
Такев

и върху 
/цествено/икономическа оо 
становка, като 
подчерта:
лиони трудещи се, 
дани и младежи са 
чени към XIV извънреден 
Конгрес на СЮК, с големи 
надежди, но и със загри- 

по-н ат атъ шната

Заключителното търЖ)е»о- 
тво по ПОВОД ]^5“ГОДИШНИ- 
ната на освобождението 
Бабушница и околността от 
фашизма бе тържествената 
сесия на Общинската 
щина на 6 септември 
Пред делегатите и гостите 
— представители на побра
тимените градове от Пле- 
вля, Оджаци, Бачки Петро- 
вац и Севнице, от Болевац, 
чиято ТО ИМТ трябва да 
открие цех в (Бабушннца, 
от съседните общини, реги 
она и Републиката за слав 
нит е дни на войната и след 
военното развитие, говори 
председателят на Общинска 
та скупщина Славолюб Ми 
ладинович. Между другото 
той изтъкна:

— И по тоя случай, вр
ъщайки се към нашето бли 
зко минало с гордост», но 
и с болка в сърцата си се 
връщаме към спомена, за 
над три хиляди лужишки 
бойци, които тръгнаха 
жка и неизвестна борба, от 
която 703 никога не се за

при това 
Очите на мина

граж-
насо-

скуп- 
т. г.

женост за 
съдба на самоуправителна 
та ни общност, за брат
ството и единството на на
шите народи и народно-

заслужава отдел
но да бъде изтъкната, ка- 

в то разсадник на средно
школци, за тяхно трудово 
ангажиране навред по ст
раната ни и за понататъ
шно школуване, от които 
мнозина днес /са лекари, 
ннжЦнерИу икономисти) < 
юристи...

С бързи крачки, отдел- 
Общин- но през последните десе

тина години се развива и 
на об- стопанството на община

та. С щедра помощ от об
ществото и трудови колек-

бой
сти.

В продължение на тър
жественото заседание, на
заслужили трт ггюви колек
тиви, местни общности и 
отделни лица бяха връче- 

Осмосептемврйиско 
признания, грамоти и на
гради. За извънредни 
зултати в различни обла- 

Осмосеептемврйиско

С. Мнладннович
три хиляди заети 
ството и обществените дей 
пости. Присъствието 
лемите системи МИН, „Ти 
гьр”, „Първи 'май", „Лис- 
ца°‘, „Лужница'* съществе
но повлияха върху издига
нето на жизненото 
ще на населението... Зна
чително място в стопанска
та дейност имат организа
циите, носители на разви
тието, но и Фондът за на
сърчаване развитието на из 
оставащите краища, чиято 
финансова’ помощ е била и 
остава скъпоценна.

В развойните планове яс
но са определени насоките 
на стопанското 
по-пълно и рационално из
ползване на природните ре 
сурси, човешките!, матери
алните потенциали и орга
низирано изследване и по 
лзуване на минералните су 
ровили, осъществяване на 

по-голяма финализация чрез

в стопан- сти
на го ре

сти
публично признание полу
чиха 7 трудови колективи 
и 45 отделни лица, а 17 ду
ши и 5 трудови колективи 

Осмосептември

Присъству-
ваха и представители 
трудовите колективи, 
седните общини и Между- 
общннската 
общност в Лес ковал. Пред
седателят /на Общинската’ 

скупщина Васил Такев, из 
за 45-годиш-

на /усъ-равни-
в те I:.регионална получиха 

йски похвални грамоти, до 
като Любен Захариев, зает 
в цеха за производство на 
чорапи, Славчо Владими
ров, председател на Скуп
щината на местната об
щност в Райчиловци, Мил- 
ча Величков, председател 
на Съвета на местната об
щност Милевци, Винко Бо
рисов, член на Скупщина
та на местната общност в 
Долно Тлъмино, футбол
ният отбор „Младост“, Лю
бен Динов, 
гократен ударник от мла
дежки трудови акции и 
Асен Илиев, работник в 
строителната
„Изградня/", получиха Ос- 
мойептемврийски 
от по един милион дина
ра. След това бе изпълне
на подбрана културно-за

бавна програма.

върнаха
спомените за 299 
ни огнища, за 1679 унищо
жени стопански обекти, ка 
кто и за 2000 интернирани 
и 5000 лужнишки затворни 
ци. По този път бойците от 
Лужница тръгнаха 1941, а 
тогава до 1944 година се 
сменяваха: Нишава, Свърли 
шки планини, Таламбас, 
Тумба, Пчиня, Ястребац, 
ОЬобераджа, Суково, 
вац, Сува планина, Шума- 
дия, Санджак, Триест ...

В знак на благодарност 
и трайно запазване на спо

по домовете си, 
изпепеле- несе доклад 

(ното обществено«ико1ном1и‘|- 
ческо развитие на Босиле
градска община.

— На днешния ден — 
подчерта в доклада си Такев :преди 45 години, 
Босилеградският (партизан-развитпс:

ски отдяд, в рамките на Ц 
НОВ, водейки организира- .
«а Порба \на територията 
на Босилеградска и съсед
ните общини с пълно ан
гажиране на Окръжния! 

комитет във Враня и в съ
действие с други народно- 
освободителни части ус
пява да ликвидира фаши
стката власт и да органи
зира власт на народно- 
Ьсвободителните /гУтбориИн 
обществено-политически ор 
ганизации от привържени
ци !на народоосвободител- 
ното движение, с което и 
Босилеградска община ро- 
лучава пълна рационална 

и духовна свобода, а с то
ва н българската народ- 

:сй>вместно с/ остана-

В. Такев
младеж и мно-

тиви от региона са откри
ти и вече успешно стопа- 
нисват 4 производствени 

цеха, а тези дни ще започ
не още един. Всичко това, 
добави в доклада Такев, е 
реална основа за по-натат
ъшно развитие на община
та. Разбира се, и занапред 
с помощта на обществото.

В продължение на до
клада си председателят на

организация

наградиСЕПТЕМВРИЙСКИ НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЯ

Емблеми получиха: земеделската кооперация 
Велико Бонинце, Най дай Маркович,„Слога“

машинен инженер, Владимир Виданович, гимнази- 
учител, Ратко Младенович, обществен деец; 

Дипломи за златна значка: СТО „Изградния“, Ми
рослав Николич, капитан от ЮНА, Милован Миял- 
кович, учител, Джордже Савич от Студена, Ми
лован Мигач от Ресник; Грамота: Арсен Марко
вич, работник от „Тигър“ и Карате-клуб „Тигър ;

дадена на Славко Гроздано-

ален
М. Я.

БОСИЛЕГРАД:

„Стоп“ пред миграцио
нните процеси

ност
лите народи и народности 
пълно равноправие в рам- 

Титова

и парична награда е 
вич, работник от „Лужница“.

Югосла-ките на 
пия.

рационализация и /ефикас
на стопанисването, за- 

на съществувай*ите
Говорейки |за 45-годиш- 

ния развоен подем, който 
преди всичко се дължи на 
последователното 
ствяваис на политиката но 
равноправие • и солидар-» 

пост в СР Сърбия, Такев 
добави, че започна елек
трифицирането и па по
следното в общината пе- 
слактрифицирапо \ село. 
Днес в общината има 
електрифицирани Шмо 5 
махали » 5 местни общио- 
сти, в които елек грпфп ка
пната е в ход. Всяка вто
ра местна общност има те
лефонни връзки. Видими 
резултати са постигнати и 
в инфраструктурата, а по

мена за светлите образи и съ 
битията от Народоосвобо- 
дителната войина и револю 
цията народът на Лужница 
на своите бойци издигна че 
тири паметника, 
костница, три ламетника-пи 
рамиди, 6 крайпътни памет
ника, 13 чешми-паметници, 
18 възпоменателни плочи ... 
И тази година Лужница и 
лужничани са по-богати за 
още едно постижение 
един нов исторически белег 
построен в величествен па
метник в Дървена Ябука.

Спирайки се върху сто
панското развитие на Ба- 
бт шнишка община Милади 
нович изтъкна:

— ... Един от пътшцата 
За излизане от тежката изо 
станалост е отвореност на 
Ьабушнишко, техническо-те 
биологическо свързвано с 
Развитите среди, с трудови 
и други организации на- 
0ред из страната. В резул
тат на такава отвореност са 
трудовите организации

ност 
пазване 
производствени програми с 
.програмно оспособяване, 
•модернизация на застарее 

лите мощности и оборудва 
не и въвеждане на пови и 
допълнителни програми...

,В тази насока реализа
цията ма трите реформи 
значително трябва да до

принесе за преодоляване на 
кризата, сподели *Д/1/илади

нович. А за преодоляване 
на последиците от юнските 
наводнения добави:

Най-напред Изпълнител
ният съвет на ОС, а цзсди 
една седмица л делегатите 
аШ Общинската !скупщина 
в Босилеград приеха реше
ние за изготвяне па просто 
рен план па общината, ге- 
I юрале! I градоустройствен 
план на (Босилеград, като 
и решение за изготвяне на 
урбаиистнчески основи за 

гра» п 141 ю-иропусквателиия пу 
икт Рпбарци и за няколко 
селски центрове: Горна Ли 
емна, Горна и Долна Люба 
та, Бистър и Долно Тлъми-

средства-над 900 
динара и една част от съ- * 
щнте започна да се обез
печават тази година. Обез
печават ги: общината, ко
ято участвува с десет на 
сто, . републиката от бюдже 
т а с 40 и с 50 на сто Ре
публиканският фонд 
сърчаване развитието 
щкон/омически /изостанали- 
1е краища. Според изнесе
ните

милиона
осъщен

паметник-

за на-
напс-

— за
данни просторният 

план на общината и гене
ралният традаустройствен 

на Босилеград ще бъ
дат готови до края на ид
ващата година, а урбанис- 
тическите основи 

1991

план
— Спазвайки утвърдените 

приоритети досега са сани- 
рани 40 жилищни обекта, 
30 собственици са получи
ли изгодни кредити, постро 
ени са три жилищни сгра
да, 7 мостове и 4 преХода, 
извършена, е временна са- 
нация на пътната мрежа на 
локални и нскатегоризира- 
ни пътища на дължина от 
106 км, 7 водостопапски обс 
кта и прочие.

по.
Решението последва след 

като Изпълнителният 
пет ма СР Сърбия прие про
грама за изготвяне ма прос 
торни
планове и урбаиистнчески 
основи за няколко крайгра 
ничии общини, всред които 
се числи и Босилеградска. 
За изготвянето на посоче
ните планове и основи са 
необходими н значителни

до края 
година. Имайкис ь-— ускорен теми в това от

ношение се очаква зана
пред, когато започнат да 
се а/нгажмрат

ма
предвид значението на пла
новете, сготвените служби 
към ОС в Босилеград п За
водът за градаустройство в 
Ниш, конто готви планове-

урбанистическнп<■ средствата 
от местното, самооблагане. 
Значителни /резултати са 
осъществени и в областта 
на здравеопазването. От 
малка здравна институция 
с едни лекар, понастоящем 
Здравният дом израстиа в

те, полагат усилия да спа
зват сроковете.

Ст. И. В. Б.с
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БЛБУШНИКОТО СТОПАНСТВО СЛКД ПЪРВОТО ШЕСТ- 
МЕСЕЧИЕ

СУРДУЛНЦА: ЗАЕМЪТ ЗА СТОПАНСКИ ВЪЗХОД НА СЪРБИЯ КАТО АКЦИЯ И КАТО 
ИЗТОЧНИК НА КАПИТАЛ ЗА РАЗВИТИЕ

СУРДУЛИЧАНИ ДАВАТ И 

СЕ — НАДЯВАТ
Без загуби, но и без 

акумулация
Постигнатите производствената способ

ност на стопанството възли
за 3,8%.

Общо залежалите стоки 
от началото на годината са 
увеличени със 136 процен
та и възлизат на приблизи
телно 19 милиарда динара. 
Иай-голям ръст бележат за
лежалите стоки (в промит 
леността 236,9 на сто) и го
това продукция (228,1 про
цента), което красноречиво 
говори, че се забавя реали
зацията .

Взимайки предвид за кри
терий дохода на работник, 
брутоличнитс доходи (обще
ствен стандарт), дохода по 
отношение на ползваните 

средства 
акумулативността и иконо
мичността на стопанисване, 
стопанството на общината 
през последните пет-шест го 
дини отчита добри резул
тати и заема почетно мя
сто—първо в региона и ос- 
мо в Републиката, а от 530 
анализирани общини е на 
145 място. Това потвържда
ва, че са утвърдени добри 
развойни насоки и че за
напред трябва само да се 
поддържа и доизгражда раз 
войния концепт.

И тук изтъкват, че данъ
ците и облаганията са дос
та високи, както и лихви
те, които до значителна сте
пен намаляват ефектите на 
стопанската дейност. Ето 

защо и бабушнишкото сто
панство се приобщава към 
изискванията да се внесе 
повече ред в тази област. 
Още повече, че в оборотни
те средства краткосрочните 
кредити заемат 47.7 на сто.

резултати 
през първото полугодие на 
текущата година па бабуш 
пишкото стопанство дават 
основание за известно за
доволство. Всички трудови 
организации 
без
обаче, че са постигнати ре
зултати при твърде сложни 
п нестабилни условия: га
лопираща ижЬлация, крило 
жснис па пони системни за

Заемът за стопанско възраждане н« СР Сърбин среща 
единодушна подкрепа сред населението в Сурдулншка об
щина. От голямата подкрепа до нейната матерна лизания, 
до конкретшгге резултати, пътят е н тежък, и лесен. Тежък 
— защото острата криза твърде много намали материал
ните възможности на гражданите и трудовите колективи, 
а ползуването на средства от заема изисква много ум и 
творчески усилия. Лесен — понеже за такива акции сур- 
дулнчани са готови да отделят, дето се казва, н от устата 
сн, а през изтеклите петнадесет години показаха, че умеят 
да се борят за развитието на родния сн край. Затова тук 
никой не се съмнява в успеха на акцията

Досегашните резул гатн 
са достатъчни за оптимиз
ъм. До края на август са 
записани окото 3 милиар
да динара, 5290 западногер- 
манскн марки, 2623 амери
кански долара, 375 швейца
рски франки, 100 шведски 
крони и 100 австрийски ши 
лннга. Граждани и труде
щи са подарили общо 
150 750 000 динара.

ПРИМЕРЪТ НА „5 СЕП- 
ТЕМБАР" II МИЛАН СТО- 

ИЛКОВИЧ

мериш*“), отправен е тек 
за средства до Републикоп 
екни фонд п „Агробапка“; 
доизграждане на фабрика
та за експлоатация на торф 
в кооперация с фирмата 
„Вогсл“ от Холадиии, пре
говорите се водят посред
ством „Л| роипжеперпт*"; 
пропзаодсто па гъби ишм- 
пппьопп в напуснатите ту

са работили 
загуба. Посочва се

коки, затруднено изплаща
не на реализираната нро- 

Все пак увеличен е

пели.
милиона динара. По 5 ми
лиона дни. записаха Мира 
Митич и Станко Пеев. 
Бранислав Трайковнч запи
са 1500 долара, Раде Мара- 
вич 1000 долара, Ьорнвое 
Мнленковнч и Мирослав и 
Зоран Велнчковнч записаха 
но 1000 марки, Арса Стан
ков записа 600, а Томислав 
Марковнч 500 марки...

След годишните почивки 
акцията отново засилва тсм 
па си.

МОЖЕ ЛИ ВЛАСИ ПА ДА 
СТАНЕ „ВТОРИ КОИАО- 

НИК“?

дукцня. 
износът, произиодитслност' 
та чрез увеличение па фи- 

I зическия обем ма произвол-
Голсмите възможности ма 

Власина за зимен и летен 
туризъм са една от най-ху
бавите прсспективи ма Сур 
дулшика община,ф но за 
ползуването им са нужни 
огромни творчески усилия 
и пари. Обшината не мо
же сама да понесе това 
бреме и затова е направе
на студия, в която Власи- 
на се наблюдава като тури
стически център на южна
та част на републиката, от 
Лескован до Босилеград и 
от Власотинци до Преше- 
во. В туристическото пред
лагане, което е системати
зирано в студията са вклю
чени културно-исторически 
те паметници и .места, на
родната традиция, курорт
ните места, гостил ничарс- 
ките капацитети, граннчно- 

пропусклателшгге Шункто-» 
ве и баните от целия то
зи край. Следователно — 
Власина и околността й са 
гоямо богатство от възмож
ност за високореитабилнп 
програми, които могат да 
конкурират за средства от 
заема.

ството, засилена с инвести
ционната активност, лроиз 
подството е континуирано, 
усвоени са нови 
гии н реактивиранн опре
делени програми.

(рентабилност).
техноло-

През първото полугодие 
стопанството с осъществи
ло общ доход, 'който е 6,5 
пъти по-голям в сравнение 
със същия период на мина
лата година. Брутоличнитс 
доходи на Заетите са у ве
личани с 532,2, докато сред
ният личен доход на зает 
е увеличен с 5723 на сто. 
Въпреки това средният ли
чен доход в общината е с 
30 на сто по-малък от сре
дния личен доход в Репуб
ликата.

В разпределението на до
хода за финансирането на 
обществените потребности 
са отделни 41,9. а на сто
панството са останали 58,5 
на сто.

В разпределението пък на 
дохода за акумулация са 
отделни към 3,5 милиарда 
динара или 14,4 на сто, ко
ето обезпечава ниска акуму 
лативност. Размерът на въз

ПЕТ ПОВЪРЗАНИ ПРО
ГРАМИ НА „ВЛАСИНА- 

-ПРОДУКТ"Най-силен 
пример в акцията дадоха 
трудещите се от ,3 септе.м- 
бар“. По инициатива на пър 
вичната синдикална органи 
зация около 480 работника 
записаха по един личен до 
ход, относно общо 8823 ми 
лиона динара, и подариха 
91Д милиона динара. Най- 
голяма сума 
динара
рът Стаменко Янкович. 223 
работника на Власинските

колективен
Заемът като възмжен из

точник на капитал за ус
корено развитие на общи
ната е голяма надежда на 
сурдуличани. Хората оцто 
зи край се надяват, че сто 
ланските организации и 
специалистите им са спо
собни да обмислят преспек 
тивни програми, които рав 
ноправно ще конкурират 
за средства от заема. Впро

10 милиона
записа директо-

,Д1ети септембар“ има намерение да ползува 
средства от заема, след като се направи договор 
в рамките на заводите „Дървена застава" от Кра- 
гуевац. Директорът на „Мачкатица" Драган Лаки- 
чевич казва, че и те възнамеряват да ползуват 
средства от заема и вече са започнали да издир
ват перспективна програма. В момента „Галени
ка" е погълната от сделката със западногерман 
ската фирма ДГХ. Напоследък перспективите на 
тази организация станаха много по-широки и то
ва повиши възможностите й за изнамиране на 
конкретни програми. Средства от заема могат да 
разрешат проблема с недостиг на капитал.

К. Георгиев Ст. Н.

ЕГОН КОНРАДИ, ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА „КОМПАС":

Сега е важна екологията
По повод Деня на ос

вобождението на Дими
тровград гостилнмчарск- 
о-туристическата трудо
ва организация „Балкан 
-Компас” предаде на упо 
треба
отклонение 'от автома- 

своиге 
>на вранично-про 

ггусквателчьия пункт.

водцентрали записаха 608 
милиона динара и подари
ха 59,6 милиона динара, а 
организацията им записа 

милиона динара. В 
„Мачкатица" кацията още крие 
не е завършена — досега ^етал на стопанско и обще- 
са записани 400 милиона ствено развитие ма общи- 
динара. Работещите в дет- пата. Първите (резултати 
ската градина „Наша ра- на този план обаче са твър 
дост" записаха 68,3 милио- де скромни. Засега само

„В лаеш щ-продукт1" предла
га 5 технологически повър 
зани програми с износна 
насоченост. /Това са: кон- 
ферма — проектът е изра
ботен от Института за 
приложни науки, а готов
ност за финансиране са 
проявили Републиканският 
фонд за изостаналите кра- 
ща, „Агробмака" и Военни
ят сервиз; генетичен цен
тър при овцефермата па 
Власина, който трябва да 
бъде оформен в сътрудни
чество с партньор от Ита
лия, документацията е под- 
готовил „ Агрои|и женеринг'1' 

при ПКБ; пункт за събира
не и съхраниние на селско 
стопански
горски плодове и лечебни 
билки
(изработил го е „Агроииже

че.м, при сегашната мини
мална акумулация и остър 
недостиг на 
жения Представата от зае
ма са голям шанс да се от- 

иов,

капиталовло-
м овоизградет гото200

по-динамичен
шстралагга към 
обекти

За .изграждането на оп 
омеиатия обект 800 
лиона са израдходвани 
1,5 милиарда динара, от 
които 800 милиона за от

на; служащите в данъчно
то управление записаха 18,7 
милиона и подариха 7 ми
лиона, а трудовата им об
щност записа 2 милиона; 
Общинският синдикален съ 
вет записа 9 милиона ди
нара; заетите в Службата 
по обществено

МИ

Момент от тържеството вклоненме и паркинг от 
3500 м2

колшлекса на „Балкан“
а останалата су

ма за уреждане и сипна 
лизация. Приветствувай- р Влагал пари в легла, 
ки този трудов уопех на (-ега е важна еойоотошя 
заетите в ,/Балкан” ко- та' Р^бмра се в служба 
й?о е постигнат сьс соб ^а.^“Ката и 
отвени, и същевременно 
честитейки -празника 
димтировпрадчани, гене
ралният
,,Компас" Егон Конра- 
дн изтъкна, че аз момен

счетоводст
во взеха решение да запи
шат по едни личен доход.

Милан Стоилкович, зана
ятчия от Власина Стой 
вичечва, подари 10 милио
на динара и това е най-го- 
лемият личен подарък в до 
сегашния ход на акцията. 
Съселяните му Звонимир 
Момчилович и Михайло Ра

та „Балкан” достатъчно лкан" наскоро ще запо
чне да строи. С това ту 
ристич еоко-гости лничар 
смият скомпдекс на „Бал 
кан" ще премахне и по
следната бариера за ока 
зване на цялостни услу 
ги на транзитните и ДрУ 
ги пътници.

ко-

тури 
на практика 

значи, че на граничния 
комплексна на „Балкан" 
недостига съвременно об 
оруден санитарен възел, 
който, бе изтъкнато на 
малкото

денкович, също занаятчии, 
записаха по 10 милиона ди 
нара, а Раденкович подари 
1 милион дин. И Храни- 
слав Станкович записа 10

произведения, директор на
проектът е готов

тържество, „Ба А. Т.
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В КРАК С ВРЕМЕТО
Ако необвързаните до сегашната бел

градската среща на най-високо 
бяха повече равнище,

заинтересовани за отношени
ята на релацията Изток — Запад — 
•лиснати от жизнената потреба, че тоя овят, 
такъв какъвто е да преживее, изправен 
пред опасностите от ядреното унощоже- 
ние или от ужасните военни разорания, 
след Деветата среща дефинитивно е ясно, 
че Движението на необвързаните страни 

в условията на разведряването и новия 
арена — се обръща 

нови , .географски'1 разбирания 
света: върху остта Север — Юг.

Вече не се задоволява със

на-

детант на светованата
към на

света „та
къв какъвто е", но за всички негови ме
ридиани се търси • пълна и еднаква мярка 
на човешкото достойнство, правда и на
дежда. В тоя смисъл проблемите на раз
витието, които между предимствата на 
необвързаните стават „първи между ра
вните“, в предпоставения и желан далог 
между Севера и Юга не се поставят като 
потреба от презалределение на световно
то богатство, но като въпрос на дебло
киране на развойните потенциали, премах 
ване на протекционистките и други ба
риери и ангажиране на материалните бо
гатства и техноложко-научните знания на 
света във функция на развитието на всич
ки. Защото, еветът е един.

Разбира се, всички тия 
върху които Движението с десетилетия 
изграждаше овоята причина за съществу
ване, с някои нови, каквито са човешки
те права, борбата против тероризма, про
блемите на търговията с наркотицтите и 
„киселата“ екологическа ябълка и ната
тък остават в рамките на основните прин
ципи и цели на необвързаността, които 
и тоя път доживяха своята пълна афир- 
мация. Такава, борбата за мир, сигурност, 
разоръжаване и по-спрведливи междуна
родни икономически отношения, за сво- 
ба, независимост и право на избор на 
собствен път — остават константи, върху 
които Движението градеше и продължа
ва да изгражда своята визия на по-хубав 
свят. Между другото и затова, защото в 
света тая идея все повече се приема като 
съществена алтернатива, като стратегия 
на международните отношения, същест
вено по-инаква от ония, които — в отдел
ни моменти на по-новата история — ни 
доближаваха до самия ръб на пропастта.

Необвързаните в Белград не пропус
наха да посочат на опасностите, които в 
себе скрива неравномерното икономиче
ско развитие и развойното изоставане иа 
най-голямо число страни, на научно-тех
ническата изключителност на най-напред 
палите и «а взривния заряд иа предизви
каната от дълговете световна «риза — ко
ето в сегашния момент представлява нс- 
сьмнителио найндраматичшото и най-дъл
боко противоречие на савременмия свят, 
което може да се превъзмогне само чрез 
колективни усилия за постигане ма „ико
номически" детант. В тоя смисъл отдел
ните усилия на развиващите се страни да

преодолеят трудностие, пред които са из
правени, нямат, никакъв шанс за успех, 
за което допринася и становището на ек- 
оклузивния клуб на най-напредналите за 
отхвърляне на мултилатералния 
към тоя проблем.

Все пак, най-голямо внимание белград
ската среща посвети на 
решение как Движението да отговори на 
предизвикателствата на новите реалности 
в света, как да върви в «рак с промени
те, които са станали и с процесите, които 
са в ход. Въпросът за метода тоя път бе 
поставен и като съществен 
съдържанието. Предложеният отговор м-о 
же да се сгьсне по следня начин: за кон
кретните проблеми в бъдеще трябва да

кото развитие. В един такъв променен 
овят необвързаните ще трябва далече по
вече да изграждат конкретна стратегия 
за всеки отделен въпрос, за който жела
ят да разговарят и преговарят с останали
те фактори на междурадодните отноше 
ния, изхождайки преди всичко, от прос
тата сума или резултантата на своите 
(развойни) интереси. Без разлика колко 
неприятно било това, трябва да се каже, 
че — дори и когато се имат предвид от
делните все още радикални становища 
на срещата в Белград — времето на ве
ликите принципи, на различните идеоло 
гически

подход

търсенето на

приоритети,

въпрос на
предубеждения и на простите 

представи за себе и друтилге е безвъзврат
но минало. А е това е завършен и един 
етап, дори може да се каже и една епоха 
па необвързаността.

Като председателствуващ на Движе
нието, Югославия — въз основа на прие- 
тие' документи и новата стратегия — в 
голяма степен ще може на практика да 
изгражда нови съдържания п методи на 
необвързаността. Работата върху това 
облекчава и това, че и модернизирането 
на движението и дългосрочните интереси 
на Югославия, която минава през ката- 
рзата за нови пътища на развитието, търс 
ят същото: отваряне и свързване със све
та. В тоя свят необвързаните може би не 
са вече съвест, но остават надежда. А на
деждата е последното, което се губи.

са конкретни решения; реториката и по
стоянното изтъкване на принциите, тряб
ва да секшат. Все пак, трябваща 1сеима пред 
вид, че модернизирането на движението, 
за което през изтеклите дни бе много
говорено и писано, е и въпрос иа метода, 
обаче гхреди всичко отговор ма потребата 
от приспособяване 
новите реалности в света, -който същест-

па движението, към

пепо се промени по отношение на време
то, «огато меамгажираиостта се разждаше 
в Бапдупг, на Бранени и в Белград. Или, 
как/го го дефинира новият председател
ствуващ па Движението, д-р Япез Дър- 
новшек: „Под модернизиране на Движе
нието на необвързаността подразбираме 
постоянни усилия за обективно оценяване 
па промените в света и същевременно да 
се дават инициативи и насърчения па по- 
-нататъшпмле положителни процеси, а в 
унисон с това да се усъвършеиствува и 
методът на действуваме па Движението", 

Вместо някога острите съпротивните 
блокове и императивната потреба в това 
,/да не се участвува“, в днешния мултм- 
поларизиран свят все по-важно става про
тивното — ,/да се участвува", да се свърз
ва, сътрудничи, учи, включва, да се -на
прави абсолютно всичко, имайки пред
вид националните интереси, така че да 
не „се изпусне" влакът иа техиолошчес- Зоран Кадешгч
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ДВУЛИЧНОСТ “"И-ТО КОМПРОМИС
Ако ненадейните ангусгопекн военни стопански и други реформи Затова напускането па сиромашия-

С годиш, п наш. политически реч на^тот.Гм.ю ™ипи™"!!',а1!,С " ™Я "ЪТ ес ияяпи- В ко"‘1ш."КТ1' г; та е «рачка напред от живуркаието
ник ад косовскатп контрареводющ.я отпеппадГ™ напорните пемпнусмости с фалша, към качеството и световните стап-
се употребяваше еуфемнзъм — не- ' 11,1 11,1 :!1|,'УОата ии работа, с финансовата дарти, билет за Европа, който
приятна случка. Използваха „ ед- V,1 . а а !• ' ",,1ШК 111 «исипплппа п т. н. тая псготоапост, минуемо трябва да се плати
накво и Махмут Бакали и Лзем Вла- ,ОД1Х'."а от 1111 скривайки и себе си опасността да боки социални сътресения. За да
си, но и техните съмишленици от к|г опит ,,,,4 ,.° 1 "<>ь'>а" 1111|,|_ м1|ие в патадпичава осторожмост, се смекчат последните, на жертви-
ръководствата в СР Словения и СР ' „ прави ,елстаото все допълнително подтикната от погреш. те нм трябва да се противопостави
Хърватско. щ,и™™, |ША,Ш' 1,0 поставената и нзразделена со- единна и рационална социална по-

Тъмо поолетта когато тези съ- , т напрежение през гола цналпа Политика. литика.
б.гп.я се превърнаха във въоръже- с то1ш'%Л°уишпра:,М1'.' |-то "ма М1,ою причини,
ни стълкновения, тези ръководства осей“ п \ п тппти И,01пм,*а,а пс*отдап1тпи!ото предложение на
^Т^^авГ^~ТРш,- Е ад ~ ” СРСъ|лия"» По=™

шша. но и СР Сърбия и Югославия. "Я'{, па певежпте .V ясно „ , „ ската Р^1>«Рма за създаване па еди- ",,аямс иа всчс изгРа'

ЩтШШ. ШШШМ гйзйет*
§1§Р=1^ =1=Ш щшт ЩЩШ=:
много колебания и простяване в та- мо сониачиага д сизия псГшптп Р ИЛО-Пката и лъжесолидариосгга. ИзкуствотостабиЛ1ЮСТ
зн покрайнина, в срасне / реше- ^вГ ^то.чЛа т^ка^ Не™ Създавайки привиден мир, тая си- ^кустаото

Председателството на поспа за изправяне пред послсди- ема памесс пРСДа па социализма, 
въведнп извънредни мер- цнте на радикалностите, от конто отнемайки му в голяма степен най- 

очакваме по-добро бъдеще, каго необходимото

не-
с дъл-

Оиня, които последното прещ 
ложенис на Милошевичевата коми-

очевидно не са п

с ГО.1-

иа страната, 
на развитите страни, 

но на ония, които поради ми
лионите безработни иматннето на 

СФРЮ са големи со- 
диални проблеми, недвусмислено по
казва, че начинът на

кп.
нещо за проспери-Обаче 

вення и
алиментира-

— икономическата ефикасност. ис на сРе^ствата на социалната за
щита, косвено чрез фискалния апа
рат. до голяма степен влияе върху 
уравновесяването на икономически
те процеси. В своите антиинфлацио- 
нни стремежи, тоя факт би трябва
ло да има предвид и правителство
то на Анте Маркович.

, скоро на утреден от Сло- Дхилова 
Хърватско са започнали да 

пристигат критики за сметка на те
зи решение на Председателството на 
СФРЮ, какт0 и искове тези мерки 
да се премахнат, въпреки че за то
ва решение са гласували и предста
вители от Словения п Хърватско.

Както един
гументи за премахване на извънред
ните мерки на Косово, които 
делни ръководители и средства за 
масова информация от Хърватско и 
Словения представяха, беше че упо
требата на сила в тази покрайнина 
е за срам за нашата страна и, раз
бира се, лоша препоръка за Югосла 
вия която има намерение да се при
общи към европейските

пета па всички по дета

от „по-силните“ ар-
Гладът в Югославия 

само лош сън. От песимисти чсски- 
те предвиждания 
предупреждения 
реалност. С гасенето 
време на време тая реалност ке мо
же да се премахне. За отстояване 
върху провеждането на реформата 

от кризата потребна е 
а не компромиси. Ето 

да престанем с играе- 
нето с огън и със суровото връща
не в миналото. Крайно е време меж
ду „мензата за гладни" и достойнс
твото да се насочим към второто.

не с Еече
от-

и неуважените 
настана страшна 

на пожара от

и изхода 
сигурност, „ 
защо, трябва

интеграци
онни процеси. При това с нито една 
дума не са споменали другия някол
когодишен срам че сърбите и чер
ногорците, поради терора на албан
ските (косовските) националисти са 
били принудени да напускат своите 
вековни косовски огнища.

Тази двуличност се оглежда. и в 
неспазването на единствено приети
те решения за Косово. На пример, 
резултатите за
таканаречената югославска програма 
за Косово за която са гласували и 
представители от Словения и Хър- се загнездили в нашия спорт. Това ек) 
ватско са изключително слаби. По е явна тайна и с пея като че ли

Бранпслав Крнвокалнч

НЕРАЗБИРАЕМО„СПОРТ“
осъществяване на

Редица отрицателна
на 27 август в Чепине) край Оси- добни явлени се премълчават ми

сово, разбира се, с подобни аргумен ните са онези, които разпалват между в а те Стйепан Ралич В°
. Това се прави въпреки факта че националните раздори. За съжале- '

щабът на косовската контрареволю- ние такива примери има много, осо- 
ция е успял да продължи контину- бено в последно време.

Националистите

явления са ли
тежки

поведение не са
не се каз- отделни членовн на ОК на 

случват подобни работи“Д (15)6 На Араа“д 1^латина, и не само те. 
връщане едвам се спасили от хвъп Да Се п°ДЦенява общес-
леннтс камъни, отправени към’ тех- I!™? опасност от националисти-

днешен, а в някои случаи както е -агресивни и ма стадионите. От ня- ността^а' тотщ^т^правяТзамТчшги Щ°Т° МНОГО Добре' знаем° к ъде''това
пребиваването на комисията на Ев- кои техни поведения и поръчения ето: „Смятаме че гакоп! 3^!?“чени може да ни връне. Срещу национа-
роиеиския парламент на Косово и ™ човек се вдига коса ма главата, нанася голяма'втеда върху споптни лис”гге и национализмите трябва Да
^Г^”Яа^Нее^д3: Й^“Т!ГрК жава,,^д°".аЛИИ '™°™ ^ еНе™
силила. Така тези дни отново са на националистическите явления и
зачестили нападките срещу ЮНА, провокации, или тяхото реагиране 
разтуряни са памфлети е които ра- с неосезаемо: остава си сам© иа 
потниците албанци се позовават да прякора и благата осъда. А не са 
стачкуват, а учениците да бойкота- редни и настоявамията подобни 
рат занятията. Всичко това е на- ления да се оправдават като: „И нам 
правено в сътрудничество с албан- ни вражески скандираха когато там 
ските националисти в западное — гостувахме“. Не трябва да се изтък- 
вропейските страни, които от своя ва към коя посока всичко това 
страна уверяват обществеността на 
тези страни, че на Косово албанци-

ти

итета на своите акции все до ден стават все по- за-

посленовател- 
но със съвместни сили да се защища

1Н
когато голямо3 ^ 101763 от фРамдия, “°*е да Разчита на разбирателство
шлото Т!. ° зрители пр<4з а ,™даРепа от други на пЪ-широко
Гл°„Тб°п силн° скандираха: югославско пространство, шгто пък
„Елобо, съроине, ножът не ти гине“. в конкретните случаи 
Л това скандиране е премълчано в и Разбирателство от народите и ко- 
информативннте средства в СР Хър- мунистите в Хърватско шпо 

и да оправ- атсК0, ил& сам0 е загатнато в сти- ваха историческа победа над ножо-
те са жертви, а не преследватели, даваме, да минимизираме или преу- ла’ че ..отделно число зрители са се вете и Да се надяваме епии път зя
тъкмо онова което се твърди в ня- величваме опасността ог чиято и да отнасяли неприлично“. За това за винги, че са го поместили ячл,зе«
кои текстове във вестници, които се е националистическа „веселост“, не съжаление не е могло да се прочете на нашето (не) славно минало У
печатат в Хърватско и Солвения. можем да останем равнодушни и в чуждестранния печат, особено във Докато «гинало.

без коментари към някои най-нови Й“1™ ^ Нашите прия- прием«тво
нащтонаилетически прояви, които се .з^иже^Гпод^овГ15™ И 
случиха в Осиек и Загреб. Измина- иа зрителите в Загреб, 
ха няколко дни от събитието, а об
ществеността е разбрала, че футбо
листите

яв

на подкрепа
ниотвежда.

Без намерние който

това се случва, звучи не- 
заключението на Предсе- 

дателството на ЦК на СК в Хърват 
ско от заседанието 
ден, че на

поведение
от преди някой 

„първото следващо засе-
да затваряме очи, без оглед къде дание Ще се лозанимаят 
това може да се случи. Сочим само нципините нападания

гари..“ А става 
от които трябва да

Пред такова поведение не смеем
с непрп-и ръководството 

„Синджелич“ (това име клубът носи 
_ вече 60 години) от сръбското село

Растко ИОВЕТИЧ Търпипье край Вуковар

на ФК на нашите друг 
дума за другарите,тези два примера, защото са най- 

свежи и са се случили в Република, 
в Република, в която такива и по-

.се защищаваме.
са доживя-

Момир Бръкцч



Комунист 3
АНКЕТА

Конституционни промени

СЪЩА ЦЕЛ,
° нужностАпонежеЛ^тяТпредпоставкаПзаНпррпппС^истема Е

НА ПЪТИЩА, ПО КОИТО ТРЯБВ А1и^^тигнпП™Д^ГАНЕТ0 
ФОРМА. В СР СЪРБИЯ и СР СЛОВРНМ?ЕглТЖй^ДР ГАЗИ РЕ- 
ЛОЖЕНИЯ КАК ДА СЕ ИЗВЪРШИ РЕФОРМАТ^т?^^ ПРЕД- 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЯХА КАЗАНИ РАШШШ1^мнЪимаИ„Й2 ТЕЗИ 
ПОТВЪРЖДАВА И ОТ НАШАТА АНКЕТД1? Рдкп™тЯт’„К5?ТО СЕ 
ВО, ТИТОВО УЖИЦЕ И ЛЮБЛЯНА ТА ° РАБОТНИЧи °Т ВАЛЕ-

МИЛОШ ПАНИЧ, 
„ПЪРВИ ПАРТИЗАН“ 
УЖИЦЕ

‘ - ™тово Жн^Жабриката

ЯСНО И ОТКРОВЕНО НЕ ЩА ДА БЪДА НАБЮДАТЕЛ

Преоктореформата на политичес- Становищата на Комисията па 
ката система съдържи всички пред- Председателството на СР Сърбия 
поставки за учредяване наСърбня ка разширяват протстранството на чо- 
то модерна държава. Този проект е вешките права и политическите сво- 
и първата конкретна крачка към боди на гражданите в една правова 
дебюрократизация на общество- държава, в която например псавосъ- 
то. Сърбия пръва предложи доку- днето ще работи само въз основа 
мент, които е ясен и откровен. Да- на законите, а не под влиянието на 
ли той ще оъде достатъчен — това отделни политици, както се случва- 
наи-вече зависи от нас, относно от ше в миналото. Сега е крайно Бое
готовността ни да го приемем като ме да се проведат свободни избо-
свои- РИ, които аз разбирам като свобод- дяват афирмация на демократич-

Всички становища в документа но кандгщатнране и застъпване за пата правова държава, в която пар- 
и бъде- Кандидат който е по волята на тнята е раздвоена от държавата и 

ще. Сега е важно да се използсва народа. Дълга години трудещите се държавните органи, за да бъде оно-
благоприятната политическа атмо- н гражданите бяха сам0 наблюдате- ва, което трябва да бъде _ идей-
сфера в Сърбия за практическа ре- ™ в изборите. Непосредствено из- по-политически авангард. След това 
ализация на тези становища. бгграхме салго делегати в местните с тезгг становища се афирмира фе-

Процесът на демократизацията тр- общности и трудовите организации дерацията и се премахват стреме- 
ябва да ттродължгг но не ще и съм- и нямахме никаво влияние върху жите към конфедерализъм. който 
пение, че това няма да стане лесно П1>нататъщната процедура. Делега- някои части на Югославия ггрерас- 
Като пример ще посоча Закона за тите ?Равеха както знаеха и умееха тва в сепаратизъм. Доколкото се 
приемане на стажанти чнето при- и добре знаеха- че ако подкрепят приеме предложението от Станови- 
ложение видях именАо в моята лошо решение, к0ето е по волята на Щата за учредяване на Съвет на 

трудова организация Наложи се да п°™™Ш«те, избирателите не могат труда в Скупщината на Югославия, 
приемам стажанта, често пъти и в да т! нравят нищо. Та нали ние този съвет 
администрацията, колкото да „зпъ- “ ™ избирахме, а само гласувахме н^задия .га
лнтг законното си задължение за ' и
броя а не затуй, че имахме вакант- Дооре е, че Комисията на Пред- прекадения нормативизъм, който е 
ни работни места и повече работа седателството на СР Сърбия по въ- Р Ме върху плещите на създатели- 

Втоцо което е твъпгте важно в ПР°СИ на обществената реформа се зае те на материални блага, 
този документ? е ггремЙвадето на тъпва 33 прекратяване на тази прак Добро е, че сплотена Сърбия пре- 
бенефиции и ггривгйеггш Ндотдав- тика и за ловече кандидати, които дложи становггща за реформа на 
на то^ох и^^ - неоправдоГа ще се отличават със знание, чес- политическата система, понеже те 
привилегия. Няма оправдани и не-

сТщгт^и^тТщ^ва пред няма да бъДе Решаващо мие- дерна демократггческа държава,, об-
дасачудж^нТ нашето с^щТство, н^о™, ^ГГро^Гиз“
но е факт, че мнозина, пък и някои кпмнгии КГяггп гтпг^гп кппруГ кян. ’ Тткоето народът се из-ревотюиионеои започнаха да из- комисии> които досега кроеха кан оори още в Народноосвободнтелна- реваиициомери, Згшичпалп ал па ДИДатСКИТе ЛИСТИ. Досега беше ДОС- та борба 
неверяват на революцията когато татъчно шой да бъде морално-по- 1
започнаха на плувал в море от при- литически благонадежден (макар че ЯНЕЗ КРАНЦ ИКОНОМИСТ В 
вилегии. никой не знаеше да обясни на на- „АУТОМОНТАЖА“ — ЛЮБЛЯНА

сдружения труд, рода какво означава този термин) 
който трябва да съществува в Скуп и послушен, р при това можеше да 
щината на СФРЮ е казано много, бъде невежа, слаб ученик и студент,
Не ще и съмнение, че той е много слаб специалист и човек, който го- 
важен. Но преди това трябва да ВОри както е курдисап. 
бъдат извършени радикални проме
ни в избирателната система. Защ- 
ото, ако някой някогашен депутат, 
който сетне е бил делегат в Съвета 
на републиките и покрайнините, се
га стане делегати Съвета на сдруже- 

това е голяма несполу- 
дд се създаде възмож

ност в този съвет да се намерят 
истински представители на работни
ческата класа, които ще бъдат отго
ворни само на работническата кла
са в страната. Само по този начин 
може да се обезпечи влияние на 
всички непосредствени производите- 

аната и

реформата на политическата систе
ма, а инфлацията върлува жестоко. 
Същевременно се казва, че е необ
ходимо политическата система да 
бъде съгласувана с пазарната ико
номика, а на практика се работи 
твърде малко в това отношение. 
Освен това от закономерностите в 
развитието на производителните си
ли на обществото е ясно, че поли
тическата система трябва да споделя 
съдбата на икономическата система 
и обратно, но у нас това не се приз
нава.

имат политическа тежест

в

ще се избори за рацио- 
всички обществени 
за премахване на

— третата взаимозависимост е 
свързана с отношението между от
делното, съвместното и общото, от
носно между цялото и една него
ва част; между гражданина и дър
жавата, .между съюзното и репуб
ликанското. Силата и суверенитетът 
на държавата зависят от силата и 
суверенитета на гражданина.

Когато премеря и сръбските, и 
словенските становища, стигал! до 
извода, че първите са по-цялетнп, 
понеже засягат и икономическата 
система, но когато говорят за ре
форма на политическата система и 
едните, и другите правят една и 
съща грешка. Без радикални про
мени в обществено-икономическите 
отношения, по-специално в общес
твено-икономическото поолжение на 
човека не може да се очаква възоб 
новленне на федерацията с помощта 
на единия югославски пазар (сръб
ско становище), Ннто съвременна 
политическа система, в чиито осно
ви ще бъде вграден политическият 
плурализъм (словенско становище). 
Защото радикалните промени на по 
лнтическата система, например в 
скупщинската система, не 'могат 

автоматически да заличат жалкото 
наследство от изтеклите 15 години. 
Системата да се харчат бъдещите 
резултати изтласна една част от 
гражданите на обществените марги 
ни и ги набута в бедата, а на друга 
част от населението създаде възмо
жност да живее на гърба на първите. 
Съдбата на реформата, колко и да 
не признаваме, съдбовно 
именно от разрешаването на този 
Бъпрос, на този Гордиев възел. Уве
рен съм, че бъдещето на страната 
иай-непосредствено зависи от пре
одоляването на социалната разсло- 
еност на населението (която не се 
корени в труда и резултатите), а 
не от реформата на политическата 
система. Затова смятам, че при оцеи 
яваието на реформните становища 
най-важно е следното: какво ре
формата носи на човека, на работ
ника, на гражданина на СФРЮ, по-

За Съвета на

БЕДАТА И ПЛУРАЛИЗМЪТ

И сръбските, и словенскитеС учредяване на Съвет на труда 
в Скупщината на Югославия, ние в новища във връзка с реформата на 
преприятията отдавна лредгапахме политическата система са неконзн-

стентни. Словенските

ста-

такъв съвет, ще се намали влияние
то на политиците и тяхната намеса несиметрична държава търсят под
при гласуването на решения, поне- крепа в сегашната практика (макар 
же работниците умеят да се догопо- че мнозинството не е доволно от 
рят по-добре и по-отговорно. Ако нея); сръбските становища за въз- 
в този съвет се намерят работници обновление на федерацията ггьк под- 
от непосредственото производство, немя ват влиянието на досегашната 
а не директори и разпи политичее- практика. И първото, и второто ста 
ки дейци, те няма да позволят да се попнще не обещават нищо добро, 
взима от работника кому колко Всички завръзки и развръзки са 
трябва в гази скъпа държава, те СВЪр3а1Ш с три взаимозависимости, 
няма да допуснат в нашата страна КОИТо липсват и в сръбските, и в 
бюрокрацията да живее по-добре от словенските становища, относно при- 
създателите на дохода. В стремежа СЪСТШ1ето им в тези становища ме 
си да запази позициите си, благода
рение на които си живее много 
хубаво, бюрокрацията всеки деи из
мисля закони, които не се прилагат 
от никого.

становища за

ния труд — 
Трябвака.

ли върху съдбата на стр 
върху собствената им съдба. / зависи

Забелязва се, че в Словения и 
Хърватско възразяват срещу до

кумента на Сърбия, което може би 
е и логично. Защото в Сърбия, как- 
70 каза поетът, се сбъдна народът 
и се откри силен процес на дебюро
кратизация. Там, откъдето ни напа
дат, бюрокрацията все още сигурно 
пази позициите си, твърде често го
вори в името на народа, но ле съм 
сигурен, че е голяма грижата й за 
интересите 
Следователно 
се „сбъдна народът", но е известно, 
че и при тях някои неща ще се про
менят радикално, понеже работни
ческата класа има еднакви интере
си във всички краища на страната 
и еднакво носи бремето на труднос
тите, така че общите й интереси ще 
надделеят.

е достатъчно:
— първата взаимозависимост с 

свързана с отношението народ — 
човек. Няма суверен народ без су
верен човек, особено днес, в иконо
мическо отношение. Днес се увели
чава (политизира) значението на на
рода, или па една негова час-г до- 
като човекът е доведен до ръба на 
скзистемцията, в бедата. . . И кол
ко тогава му струват всички хва- 

■" лоспеви за политическия плура
лизъм?

БРАНКО ДУДИЧ,
ИНЖЕНЕР ВЪВ ФАБРИКАТА 
„ГРАДАЦ“ — ВАЛЕВО

КРАЧКА НАПРЕДна собствения народ. 
— там все още не неже това е основата и на личната, 

и па народната свобода и суверени
тет.

Становищата във връзка с ре
формата на политическата система 
са крачка напред в демократичес- свързана с отношението между по- 
ките процеси в СР Сърбия, които 
бяха открити на Осмия пленум на 
Централния комитет па Съюза на тема. Например днес ние (всички) 
комунистите в Сърбия. Те представ- прекадено изтъкваме значението на

— втората взаимозависимост е
Подготвиха: 

Милица ТурулпЬ 
Йован Стопи 
Власта Ипнч

лнтическата и икономическата сис-



4 Комунист

СТОПАНИСВАНЕ

ОСВОБОЖДАВАНИЯТА“ ОТНАСЯТ ПЕЧАЛБАТА)|
с пай-големия износител с три ми
лиона динара и то на конвертируе
мите пазари. Все повече стоки пла
сира па пазара в САЩ, Тези дни 
към износ тръгна и фабриката за 
кекс „Бамби“. Тук важи правилото: 
да не се изнася по всяка цена, но 
щом се удаде възможност да се из
ползва.

жаренап Драголюб Митич, изтъква, 
че е момент за по-репштелпо засича 
не. Онези трудови организации 
то е години стопанисват със загуби, 
конто се мъчат е оборотни ср 
п не могат да се приспособят към 
условията па стопанска дейност, кон
то имат почти цяла година блоки-

♦ СТОПАНСТВОТО НА ПОЖАР);ВАШКА ОБЩИНА ПРЕЗ ИЗТЕКЛИ
ТЕ МЕСЕЦИ Е БИЛО ОБРЕМЕНЕНО, КАКТО И МНОГО ДРУГИ 
Б СТРАНАТА. С ВИСОК РЪСТ НА ИНФЛАЦИЯТА, БЕЗПАРИЧИЕ, 
ЛИПСАТА НА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА ... В ТАКИВА УСЛОВИЯ 
ФИЗИЧЕСКИЯТ ОБЕМ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ОТ
ЧИТА НАМАЛЕНИЕ С 1,5 НА СТО: ОТ 13 ПРОМИШЛЕНИ ОТ
РАСЛИ САМО ЧЕТИРИ БЕЛЕЖАТ РЪСТ
На бройни събрания в Пожаре-

кои-

сдстна

В подобно положение е и ООСТ 
вац тези дни се чуха убеждения, че „Лнтас", стопанисваща и състава ни 
загубите ще бъдат саинранн, попе- ТО „15 (октобар“ н Пожаревац. С 
же най-голяма част сс намира и години стопанисват добре н не :ша- 
селскотопанските организации, а е Ят за загуби. Техните Д)0 аптобуса 
известно, както каза Радиит Сю- покриват 10 общини на Подуипв- 
яновпч, ръковпдетел на план и ана- екця регион, а дневно сс иреисаат 
лнз в СОСТ ПИК „Пожаревац", че само от ножареиашката автогара 
в селското стопанство през първото повече от 10 000 пътници. Веекидиев- 
полугодие се влага, а печалбата се пият ръст на цените обаче застра- 
взнма едва след продажба па ре- шават резултатите от 
колтата. дейност.

На територията на ПИК „Пожа- ~ ПРез . пъРП11Те »*сст
“ инак пшеницата е дала добри ^ отвел ихм”1 ^Д!!ЛЖ7а1хода отделихме около 7,4 милиар

да динара. Ако тези средства бяха 
вместо в държавната 
нашата каса бихме били 
ние да купим 20 нови автобуса. 
Като задължение към обществото 
от всеки 100 динара трябва да от
делим 80 динара, сподели Миливое 
Богданович, ръководител на сектор 
развитие в ООСТ „Лнтас“.

От ръководителите на колекти
вите със загуби като виновни за 
сегашното положение се посочват ви 
сокнте лихви н недостигът па рабо
та. понеже уж други па територия
та на общината им взимат рабо
тата. Виновници са п банките, поне
же не искат да им отчислят лихви
те и подобно... Обаче председател
ят на Общинската скупщина в По

рт ш текущи сметки — трябва да 
фалират. („Воченродукт*', ГИК 
„Стиг" . . .). По тоя начин ще сс сьз*

В стопанствопожаревашкото 
предстои значително преустройство. 
13 някои колективи започна, в дру
ги ще започне. Започна и изготвяне
то на нови производствени програ
ми. 13 ЕИК „Костолац“ знаят, че въг- 
лищата и токът ме са вековни за
това подготвят редица нови произ
водствени програми: ироизводство-

дадат условия за ново качество. Ще 
се разплатим със стария начин па 
работа, начело па трудовите органи
зации ще дойдат млади, способни 
професионални кадри, които по-рс- 
шптелпо ще навлезат в процеса па 
обновление па производството. Име- 
сио па иожирепапжото стопанство 
е необходим млад професионален 
кадър. 13 много трудови организации 
(и в стопанството, и извънстопаис- 
твото) според анализите на профе
сионалните служби на ОС, се на
мират хора със несъответната про
фесионална подготовка. 13 ръковод
ните тимове вече петнадесетина, па 
н двадесет години са едни и същи

стопанската то на храна в оранжерии при пол
зване на отпаднаха топлина енер
гия от електрическите централи, раз 
ширяванс на трикотажната конфек
ция, изграждането на «промишле
ност за производството на строи
телни материали на базата на су
ровини, получена в търсенето на 
въглища... шанс е и в нафтовите 
резерви в Стиг. Все пак най-голе- 
мият шанс е в селското стопанство. 
Тук казват, че и досега предимство 
е давано на 
производство: направени са редица 
преработвателни мощности за пре
работката на пшеницата, слънчогле
да, захарното цвекло, соята, месото, 
овощията и зеленчуците. Оттук се 
очакват, че новите .мерки на Съюз
ния изпълнителен съвет ще създа- 
дат условия и
производство да бъде доходно.

месеца 
от до-ревац

резултати, а се очакват добри до
биви и от царевицата, слънчогледа, 
захарното цвекло... .Добре е“, спо
деля финансовият директор на Мое 
ната промишленост ..Пожаревац“ 
Гойко Ду кич. че „човечето обще
ствени ферми засега нямат загуби, 
но не е добре, че оборите на име
нията на индивидуалните селско 
стопански производители са праз
ни. Животновъдният фонд е почти 
унищожен. При свинете той може 
по-бързо да се възобнови, но при 
говедата това върви бавно. В МИП 
през изтеклия период нямаме загу
би. Износът на конвертимуемите па
зари бележи ръст от 14 на сто, ръст 
бележи и физическият обем на про
изводството, и то по отношение на 
лани с 3,7 на сто, коефешштът на 
обращението расте от 1,17 на 1,82 
на сто, намалихме залежалите сто
ки. Обаче личните доходи в общя 
доход отчитат намаление от 6,63 на 
4,24 а акумулацията от 3,3 на 1,5 
на сто. Същевременно лихвите в 
общия доход от 17 „скачат“ на 23 
на сто. И обременяванията са все 
поголеми, въпреки обещанията, че 
те ще бъдат по-малки, така един

останали в 
в състоя-

хора.
Възможност па чуждестранните 

пазари да се предложат стоки на 
стойност и над 50 милиона долара 
тук съществуват. Обаче износът през 
изтеклите месеци по отношения на 
лапи бележи спадане. По-малък е 
и по отношение на плана. А всичко 
това, поради факта, че с години 
много трудови организации са' били 
ориентирани изключително към из
точните пазари (примерът на ФИО 
„Минел"). Месната промшленост 
„Пожаревац“ през изтеклия период

се лек отостолан с кото

селскотостопанското

Мнодраг Попович

ДИАЛОГ 

ВМЕСТО ИЗКЛЮЧИТЕЛНОСТ
КАЗАХА Югославия е федеративна дър 

жава и такава трябва да остане. 
Всяко тежнение лека полека да 
се превърне в хлабава конфеде
рация е прютивно на Второто 
заседание на АБНОЮ, на което 
бе утвърден нейният характер, 
а в конфликт е и с действител
ните интереси на нейните наро
ди и с логиката на организаци
ята и развитието на многона
ционалната държава.

Не може да се приемат из
нудванията или дори заканите 
в Югославия да се пристане на 
живот само ако е такава, ка- 
квато определена среда, а още 
по-вороятно политиците в тия 
среди я замислят. Това не води 
никъде, освен към естествения 
отпор на други среди и към 
по-нататъшно изостряне на !отно 
тенията. С това трябва веднаж 
да се престане. Югославия ще 
бъде такава, каквато на всички 
оттговаря. Пред нас е сложна
та задача да стигнем до тия ре
шения, обаче за това е необхо
дим демократичен диалог, а не 
надменна и кавгаджнйока изкл
ючителност.

Днес при нас са най-изразени 
динар доход е обременен с 90 па- проблемите на междурепу блика 
ри, което е с пет пари повече от . ' . _
лани. Растат и дълговете. Фондът нските отношения, което до го-
за развитие на животновъдството ляма степен е последица на пре 
за износно стимулиране не дължи,
от април до сега, повече бт седем калено подчертаната роля на 
милиарда динара. Тези пари инфла- републиките и покрайнините в 
цията вече обезцени. Наплащането 
на реализацията закъснаява, само 
в седмия месец дължимата сума е нтациите взеха такъв размах че 
била по-голяма от 30 милиарда ди- 
нара.

политическата система. Конфро

в последно време ооществените 
Фабриката за кекс „Бамби“ с информативни средства в някои 

години е във върха на кондитор- ореди се специализираха за на- 
ската промишленост. Дневно от про 
изводствените линии слязат повече 
от 40 тона различни произведения други републики и покрайнини 
и всички намират място сред ку-
пувачите. Складовете са празни, но и сРеЩу всичко, което идва от 
и доходът е все по-тънък. През пър
вите вшест месеца от общо осъще
ствените 14 милиарда динара като 
обществено задължение са дадени 14 
на сто, което е повече от брутолич- 
ните доходи.

падки срещу ръководствата на

други среди.
По тоя начин — иска ш ние 

това или не — се върши твър
де опасна националистическа и

— Това е резултат на всекиднев- шовинистичеока И1ГДоктрииация 
ни взимания от дохода, на които на народа. Като че ли нямаме 
края не се знае. Изглежда, че би 
било по-добре да стопанисваме 
по-малко успехи, понеже тогава 
бихме имали и по-малки задълже
ния. Да бяхме господари на нашия

Откровен, явен диалог демо
кратичен диалЮг за конкретни
те разлики,

тежко изкуство с подобна ин- 
доктринация в Косово в изми
налия период. В интерес на вой

които евиденшно
съществуват, трябва без отлага 

чки наши народи и народности, не да замени сегашните обви- 
доход през първото полугодие, мо- основателите на тия средства на нявания 
жехме да открием още една ли- и иеггърпеливост между
ния за производството „а кекс и да отговорен 1Да отдел,ни «реда и ръководства,
трудоустроим 60 нови работника, СГ1Рат по-нататъшното тровене Всяко друго становище е бяга- 
заяви Петар Тутавац, директор на иа междуизционалните опгоше не от реформите, «оицо 
„Бамби“. иия в нашата страна. са ни

пеопхевдими.
Д-р Борисав Йович

Комунист Урежда единна редакционна колегия* гла д
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СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

НЕ Е ЛЕСНО 

ДА СИ ОВЧАР!

гтатаа-

БЕЛЕЖКА
Ь

ДА СЕ ПОМОГНЕ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕАко не беше дошъл от 
името на група овчари от 
фермата на Липинско поле 
да' (приеме Септемврийска, 
награда, овчарят Джордже 
Мийов едва ли щеше да се 
намери в колонките на вее 
тника. Но този път и гри
жовното 
Джордже Мийов, Влада Пе 
йчев, Ангел Ставров и Урош 
Асенов за овцете не оста
нало незабелязано.

— Всички сме от с. Ку- 
са врана и дълги години 
работим заедно. Разбираме 
се много добре и затова 
може би по-добри» оезулта 
ти от други, макар че на 
овцефермата д Липинци 

има още мнозина добри ов 
чари
(Мгцйов, отговорен ръково
дител на групата.

— Трудно ли е да се ов- 
чарува днес?

— Не е лесно, макар че 
условията не са, като на 
село докато си бях...

— Кои са трудностите? 
— Много овце, 24 

бота.
— Почивка?
— Работи се 20, а 10 дни 

се почива.
— И?
— Ако

часа ра
И на последната сесия на Обшинската 

скупщина в Димитровград стана дума за 
щетите, които на селското стопанство нана
ся дивеча.

— В нашия край свине опустишиха вси
чко: и царевицата, и картофите и др. култу
ри. В някои села и вълци нападат стадата.. . 
Нямаме съдействие и помощ отникъде. Са
ми не можем да се справим — каза Димитър 
Андонов, делегат от Долна Невля.

можеше и .за нас 
овчарите да се издейству- 
стяж беНДфицира1и трудов стаж... Не е лесно под от 
крито небо.

отношение на
ва

— Още?
■ Ако личните доходи 

можеше да бъдат по-висо
ки. 2,7 3 милиона динара 
На месеца какво са 
днешната инфлация? 
ме добри условия за 
вот, обезпечена храна 
потреби.

— Дали би променил про 
фесията си с друга?

години
овчар. Обичам професията 
си... Не бих 
друга. Само ...

Казаното от Димитър Андонов не е ни
каква новина. През последите години, колко- 
то повече намаляват засетите площи поради 
остаряването на селата, толкова повече се 
множат дивите свине, вълците и др. диви 
животни които търсейки храна, нахлуват и в 
оборите. На няколко пъти се случва да „по
сещават“ и най-близките на Димитровград 
села като Лукавица, Сливница и други.

Общинската скупщина прие решение да 
се отправи призив до ловджийското дружес
тво „Видлич“ за да се организира хайка и да 
се окаже съдействие на селскостопанските 
производители. Това беше и единствен из
ход. Сега е на ред „Видлич“. Може би и до
сега не е трябвало да се чека, но както и да 
е, остава да видим, ще има ли резултат. Инак 
поставянето на
нивите с тел и др. подобни мерки не 
да заплашат гладните зверове.

при-
Има-

жи- 
и др.

сподели Джордже

— Вече 15 съм

я заместил с

М. А. Председател на групата от 
фермата „Бачевско поле“

ЧЙЙЙф ТРЪНСКИ ОДОРОВЦИ

НОВ
МАГАЗИН V *^-2

плашила, ограждането на 
могатВремената се менят. До 

докатопреди година * две, 
проблемите с пътя през до 
лината на Ерма още не бя- М. А

отха разрешени, хората 
района на Трънски Одоров- 
ци освен пътя най-често ть 
рееха селските им магази
ни да бъдат по-добре снаб
дени и уредени. ДъргокоогТ 
тогава говореше, че селски
те магазини „зарабатват“ 
само загуба. Но това беше 
преди година-две ...

|Д йУ

ХЛ1 В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА• ...

И жътвата н коентбата 

едновременно
Новият магазин на „Търгокооп“ в Т. Одоровци

бдяването на 
от Трънски Одоровци 
говата околия",
Петър Еленков, 
на Дъргокооп' на скромно 
то тържество по този по
вод. Новопостроеният обе
кт има ползваема площ от 
85 м2, а проектосметката в 
.момента започване на рабо 
тите е била 160 
Тъй като цената е догово
рена фиксно, парите ведиа 
га „преведени", зачитайки 

и инфлацията и дребностите, 
които още трябва да се до

вършат от вън, средствата 
изразходвани за магазина 
ще излезнат па около 230 
милиона. Но трябва да се 
каже, че в рамките на този 
обект е частта предназначе 
па за изкупуване на 
ък на площ от 20 м2. 

тържеството

населението 
и не 

изтъкна
А на шести септември та 

зи година в село Трънски 
Одоровци, цо повод Деня 
на освобождението 
щината, тържествено бе оз 
наменувано завършване стро 
ежа на нов съвременен ма
газин. Направен от строит
елите на „Градня" за само 
два месеца (което е своео
бразен рекорд) 
обект „не само че ще до
принесе за по-хубав изглед 
на селото, но преди всичко 
значително ще подобри сна

директор
на об-

добпт- Прибирането на тазгоди
шната реколта в Босилеград 
ска община за разлика от 
предишните години, се при 
бира едновремено. Мнози
на селскостопански произ
водители започнаха с при
биране на сеното, след то
ва временно коентбата за
стана, а започнаха с жътва 
и сега пак със сено. В та
кова положение се намери
ха преди всичко онези сел
скостопански 
ли при които се явяваше 
недоимък на работна ръка, 
а такива са над 70 на сто 
в селата па Босилеградска 
община, 
климатически условия, }по 
точно казано дълготрайни
те ^ проливни дъждове през 
ю!Ги и юли когато трябва
ше да се събира сеното в

подчерта Евтим Тасов, сел
скостопански производител 
от село Груинци. И не са
мо той. С него

На освен
представители на местната 
общност присъствуваха пре 
дставители на обществеио-

_ _ „ споделиха и
Добри Велинов от село Зли 
дол, Славчо Петков, от се
ло Бистър, Евтим Тодоров 
от село Църнощица и 
го други с конто разговар
яхме във връзка с прибира
нето на тазгодишния, дето 
казват те, берикет.

Инак, както ни уведоми
Васил Антанасов, селско

стопански инспектор 
Общинската скупщина, до
бивът но отношение на пред 
ходната година е по-добър 
п при житата и при сено
то. Разбира се става дума 
за онези площи които не 
са страдали от градушка. 
Покрай това охрабрява и 
фактът, че тази година в сра 
внение с предходните годи
ли почти във всяко село са

милиона.
този нов

оргаииза--политическите 
ции, Общинската скупщи
на и „Сточар". мно-

А. Т.

Нова изкупвателна станиця иронзводите-ДИМИТРОВГРАД

В началото на улица 
„Сутйеска” на празното
пространство е завърше , "|
на и по повод Деня на „ , • ,
освобождението на гра- |ИН|

към

Л Неблагоприятните
■ ' V 1унв

да предадена на упогре I
ба сградата на „Коюлер шв МММ | 
аят”, в която ще бъде Щ I
поместена изкупвателна рЧДЯНЩЦ [ 
станция за кожи, гъби и ___
Друго. Същевременно в 7. :.....5*». ■ ^ _____

ШШ
производители ще могат
да се снабдяват с раз- площ от 169 м2. 'В мето 
ни погреб} гости — изясу ще бъде поместена 1И се 
^гвена тор, пчеларски про лсюостопанската служба, 
изведени*, прибори и таКа че винаги да бъде дии. 
прочие. Обектът е иа на услуга на произведи

низките села, оневъзможи- 
ха това. Затова и 
тбата главно

тук коси 
се проведе 

през август, когато и жи
тата вече стасаха за жът
ва. Подобен е случаят и се 
га в по-високите села, къде- 
то житата вече „пристигат", 
а косигбага все оце пее 
приключила.

у
изорани далеч повече пло
щи- Това'1 потвърждава 
че наистина все още малко, 
по все пак, и в Босилеград
ска община се възвърща ин 
тересът към обработването

II

Новопостроената сташщ» в Димитровград
на замята, което е крачка 
напред в преодоляванетотелигге. Обектът е постро 

ви за 60 дай (монтажен) 
а цената е 382 448 000

— Друго не ни остава, но 
с косенето да прекъснем и 
след като приберем жито
то, пак да продължим —

на настоящото кризисно по 
ложение. м. я.А. Т.
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ЗА КАКВО
ПИШЕШЕ ^

ьт>т<*пч2%
Димитровград

Епидемията стихва
о ВСЕКИ ЧЛС - НЛ 14 ПУНКТА СЕ КОНТРОЛИРА НО' 

ДАТА
О ХЛОРИНАТОР 11 „ЧУЙ ПЕТЕЛ"
С> ПРИЧИНА НА ЕПИДЕМИЯТА — СТАРИЯТ ВОДОПРО 

ПОД
О „СТРОШЕНА ЧЕШМА" — ОПАСНА!
О ЩЕ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪЗДАДЕНОТО ПО 

ЛОЖЕИИЕ

ПОДВЕДЕНИ ПОД 
ОТГОВОРНОСТ
Заместник-общииският пр

г~

По повод 40- годоиши ината па точат на бъл
гарска га «народност в Югославия и 30-годи- 
шдшгга на вестник „Братство", редакцията 
на в-к „Братство” в рубриката КАКВО ПИ
ШЕШЕ БРАТСТВО ще »и продава материал
на! за отделни събития и случки, помествани 
в пйрвпте броеве на вестника.

скурор в Пирот Джордже 
Аиджелкович е възбудил 
следствие срещу Мирослав 
Й овала ви ч, технически ръ 
ководител в ,Комунални' и 
Гошо Гергинов, ръководи
тел на трудова единици „Во 
довод и 
Димитровград поради осно 
пателло съмнение, че са из 
вършили тежко углавно де 
ло-дело против здравето на 
хората.

Ма 14 пункта в града, 
всеки час, се върши кон
трол на водата. Ве 
това се упражнява 
трол над правеждането на 
'дшбеллзалитс! друг|и; 
пршггии с цел колкото се 
може по — скоро поло
жението /напълно /щ се 
нормализира. Всички кла

денци, помпи и чешми не 
бива да се ползват, за то
то новечето от тях са за- 
мръсс1Ш.

Епидемията ма емтероко- 
лпт, която захвана в края 
па август п началото 
ссмпемврп Димитровградска 
общипа| стихва. До преди 
няколко дни 
имаше 2300 заболели, а сред 
тях се намират и десетина 
души, при които имаше при 
знаци па холера, 
са изолирани. Т 
ни съобщи представител иа 
комисията, съставена 

специалисти на Босилеград- 
скпи и Нишкмя хнгнеиски 
институт.

„Връх“ па епидемията е 
бил 28—29—30 август. При
чина е — водата. Епидеми
ята е напълно под контрол. 
Наложените хлгиешкЯсани 

тарни мерки сс провеждат 
изцяло. Действува и щабът 
ца гражданска защита.

Д»«о С 
кон

на канализация“ в

ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ НА 
МЛАДЕЖТА ОТ КАМЕНИЦА

в общината

Театралната група на основното училище 
„Васил Левски" от село Каменица представи 
с голям успех пиесата в повечето от ви- 
сочките села. Особеният успех на тази гру
па се дължи на примерното залагане на Ли
ляна Гигова: учителка, която ръководи с ра- 
ротата на актьорите.

Също така и самодейната група при мле- 
дежката организация в селото проведе ожи
вена дейност в настъпилите предизборни дни.

Младежите подпомогнати от учениците 
и членовете на ССРН приготвиха и дадоха 
пиесата „Зона Замфирова“. ^Подготовката 
ръководеше Васил Гъргов, управител на ос
новното училище.

Същите 
Гсзп данни па такива, както изтъкват 

специалистите, 1 има пове
че.кУГ

НЯМА МЯСТО ЗА ПА
НИКА

Опасна 1е и „Строшена 
чешма“, която някои не- 
съвестни граждани и по — 
нататък ползват и затова 
ще бъде определен пазач. 
Годна е за ползване само 
чешмата край старата бол
ница.

— Няма място за пани
ка — изтъкна Представи

тел на екипа от здравни 
специалисти, която Преби
вава в Димитровград. Ко- 
гато го попитахме как о- 
ценява мерките, които пре
ди известно време пред
прие Пиротска община с 

цел да се зашити от евен
туално пренасяне на еите- 
роколита той каза:

— Ако имаше нужда от 
такива мерки, първо щях
ме да ги приложим тук. В 
Димитровград работят и 
училища, и трудови орга
низации с една дума, жи
вее се нормално. Със сво
ите мерки, те предизвика
ха известно неспокойствие 
— изтъкна той.

Какво трябва да се пра-
ДИМИТРОВГРАД ЖИВЕЕ 

НОРМАЛНО
ви?

Покрай повишението на 
хигиената трябва да се по
добри 'и здравно-възпита
телната работа сред насе
лението. Извършва се де
зинфекция, дезинсекция и 
дератизация на помещени
ята, като по такъв начин 

подсичат ' възможните 
корени за нови чревни за- 
болявання. Причинители

Тодор Ташков, наставник Въпреки епидемията — в 
Димитровград и околност
та животът тече нормално. 
Всички училища, обществе
ни заведения, стопански ор 
ганизацнД . работят. Мож^ 

да се каже, че не съществу 
ва паника. Работниците в 
Здравния дом са на крак. 
Може би подобре би тр
ябвало да действува ин
формирането.

Може би ще ви интересува

ПРОИЗХОД НА ДУМАТА „ШОП“

Потеклото и значението на думата ШОП, 
вече изчезващо название за жителите от 
Краището, е вече тълкувано многократно, 
като до днес не е постигнато пъно съгласие 
между учените. Едни смятат, че „шоп“ идва 
от думата „сапеи“ — име на едно старо- 
тракийско коляно, други 'от названието 
„шаб“, с което се наричали сасите — няко
гашните преселници — миньори в Краище
то, трети от думата „цопон“, името на едно 
печенезко племе, четвърти от думата „сопа“, 
турската дума тояга, пети от немската дума 
„шупен“ — колиба и т. н.

М. Андонов

Случва Се, поради недо- 
информираност,

ЛИЦЕТО И ОПАКОТО НА ВЪПРОСА

(Не)нужни телефонни сму
щения

статъчна 
някои мерки да не се про- 
1 ьлкуват добре. Поради ела 
бия натиск във водопрово-

жилищнд 
обслл'жват три 

Димнтров-

ди по-високите 
квартали 
цистерни, 
градският водопровод е с 
мощност от 15 литра в се
кунда, а са необходими 40 
л/сек.

Недоразумението .между 
ООСТ за ПТТ съобщение 
от Враня и тези боенлеград 
чани и райчиловчани нао- 
танаха преди две седмици 
във връзка с таканарече- 
ната прнкачна тарифа. По- 
-точно казано, трудности
те настанаха на 28 август 
тази година, когато работ
ническият съвет на ПТТ 
службата във Враня е взел 
решение за покачване це
ната на тази тарифа — от 
770 043 на 1 422 040 динара. 
Всъщност, касае се за та
рифа, която се заплаща за 
приключване на телефон
на на телефонната мрежа. 
На всички които до тази 
дата не са приключени на 
мрежата тази служба тър
си да заплаят още по 652 
хиляди динара.

Недоволните босилеград- 
чанн и райчиловчани изтъ
кват разпоредбите в склю
чения договор. В член 2 на 
договора се казва, че ПТТ 
службата трябва да завър
ши всички необходими 
работи, освен землищните, 
със своя трудова ръка и ма
териал и телефоните на 
гражданите да свърже с 
мрежата в срок от 18 ме
сеца от деня на сключва
нето на договора.

Бора Николов, ръковог 
дител на ПТТ службата в 
Босилеград казва, че граж 
даните трябва да имат пре 
двид и член 3 в догвора, 
където покрай другото се 
изтъква, че „таксата за 
прилючване се заплаща не
посредствено преди свър
зването на телефона с те
лефонната мрежа и се оп
ределя според 
са, който е в 
това той казва, че всички 
онези, чиито телефони са 
свързани с мрежата след

след 28 август ще заплатят 
по новия ценоразпис, т. е. 
ще трябва да доплатят.

Сега едно число гражда
ни негодуват, но имайки 
предвид колко средства са 
заплатили просто „вдигат 
ръце“ и доплащат. Други 
търсят да се спазва член 2 
в договорите като под* 
тават, че не могат да за
плащат безделие, безотго
ворност, роднински и при
ятелски връзки... Някои 
казват, че без оглед че са 
изминали 18 месеца все- 
още не са им приключени 
телефоните поради 
приц на отговорни в 
в Босилеград. Посочват и 
примери: през двора или 
къщата на НН минава ли
нията и за двама 
Съседите са получили но
мер и са включени на мре
жата по старата цена. И- 
ма ли смисъл Н. Н. да за- 

новня ценораз- 
ако договорите са

!, Причина за избухването 
на епидемия -на ентероко- 
лит е — старият водопро
вод, който неизправен бил 
включен във водопроводна
та мрежа.

КЪРВАВИ КАМИК — ВОДОДЕЛ НА ПРИ
ТОЦИ НА ЕГЕЙСКО И ЧЕРНО МОРЕ

Изворите на планината — вододел Кър
вави камик при Власинското езеро дават на
чалото на реките Драговищица и Ерма Дра
говищица в горното си течение минава през 
Босилеградско, а Ерма в долното отива на 
север и преминава през Димитровградско.

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ 
ПРАВИ?

Преди всичко — като не
обходимо се налага пови
шение па личната и обще
ствената хигиена. Резулта
тите от направената мровер 
ка па здравните специално 
ги показват, че е имало ре 
дица пропуски и слабости 
в организации, занимаващи, 
се с продажба па хравител 
ни стоки. Също така всич
ки работнице в тъх подло
жени на преглед. Водата в 
регионалния водопровод се 
хлорира. Тя е напълно из
правна.

ка-пттСТАРОСТТА НА АНТРАЦИТНИТЕ 
ВЪГЛИЩА ПРИ РАКИТА

Растенията, от които са се образували ан
трацитните въглища на мина „Ерма“ при с. 
Ракита, Бучи дел 
реели през мезозоика (юра), което ще рече 
преди около 150 милиона години.

„Братство“, 1 март 1960 година

съседи-

и околността им са ви-

плати по 
пие
сключени един и същ ден, 
ако акцията за новите те
лефонни номера е (водена 
едновременно? Казват, че 
ако трябва да се заплаща 
допълнително трябва да се

солидарността

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИН- 
СКАТА ^СКУПЩИНА В СУ носител на целокупното раз 

витие на Власииа.
щини, понеже техните кад
рови възможности и ико
номическа сила са далече 
под равнището на амбициоз 
ните планове за използува
ме на полемите туристичес 
ки и други възможности на 
Власина. Споменатата (и из 
вестна) белградска органи
зация — поне с такава уве 
реност делегатите гласуваха 
решението 
да осмисли една съвреме- 
на развойна концепция и 
Да я реализира успешно.

1
преизучи 

в акцията и ПТТ или да 
се откаже от допълнител
ния приход или в крайна 
сметка всички които са 
получили или ще шолучат 
номера да доплатят нало
женото наказание.

По този начин е разрешен 
един от на-чувствителиитеВласина е 

„дадена" на 
„Югоекспорт“

въпроси във връзка със за
планувания туристическо-
икономически понем па 
пределите сколо Власинско 
езеро. Задачата, която с 
решението на Общинската

граждани
се оплакват и при пред
ставителите на обществено- 

организа-

Недоволните

На сесия на Оущинската 
скупщина в Сурдулица, коя 
то се съствоя на 5 септем
ври 1989 година делегатите 
взеха решение „Югоекспорт“ 
от Белград да бъде главен

скупщина в Сурдулица е 
/падена 'на „Югоекспорт“ 

беше много
е способна -политическите 

ции и ОС, които раздвижи 
ха акцията и които се за
стъпваха в нея да участву 
ват възможно по * вече ДУ"

голям „залък“ 
за туристическо-гостилни-

ценоразпи- 
сила“. При

чарските организации от 
Сурдулица и околните об ши.К. Г. В. Б.
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ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТАНА СЪЮЗА
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ В ЮГОСЛАВИЯ

ОТХВЪРЛЕНО СЛОВЕНСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Подготвяйки се за 13 

конгрес на Съюза на со 
циалистичесжата младеж 
в Югославия на заседа
ние на Конференцията 
на СЮМ с мнозинство 
гласове беше отхвърлено 
предложението на Репу 
бликанската конферен
ция на Съюза на 
алистическата 
чрез гласоподаване -да 
се изясни 
на 20 заседание на Пред 
седателството на КССЮ 
М, че словенската 
еж е аншисръбоки, 
югославски и антиармей 
оки насочена. От 89 де 
легати — 45 делегати са 
били ‘Предложението 
словенската младеж да 
се отхвърли, 28 са били 
против, докато останали 
те не се изясниха.

— Становището на Пр 
едседателсшвото на Реггуб 
ликанската конференция 
на Съюза на социалисти 
ческата младеж в Слове 
ния е, че доколкото не 
се премахне приетото на 
20 заседание решение — 
не възможна 
партиципация на РК на 
СЮМ в Словения в ра
ботните тела на Конфе 
ренцията на Съюза на 
младежта в Югославия

изтъкна между дру
гото Игор Лавш, член
на Председателството 
Съюза

в Словения, за проблеми 
те с които се среща ръ
ководството на младеж
ката
— каза Хожда.

та в тази покрайнина и 
че решенията на Скуп
щината на Югославия тр 
ябва

дкрепата на миньорите 
в Стари търг, искането 
да се ревизират оценки 
те на най-висшите дър
жавни и партитйни ор
гани за Косово, писания 
та на в. „Младина” и изк 
азванията на някои сло 
венски политически де
йци.

на
‘На младежта в 

Словения. Той също до- 
оави, че словенската мла 
деж като свой 
чеоки

да се провеждат. 
Не съм казал, че 

младежта в Словения е 
антисръбски, антиюгосла 
веки и антнармейски на 
строена. Говорех за 'По
литиката, която се води

организация там,
)

лолити- 
простор за дейс

твие схваща Югославия 
и Европа, 
да се затваря в свои гр 
аници и тя. --------------

Това свое твърдение 
Ходжа подкрепи с оцен 
ките си за събранието в 
Цаккарйевия дом, за по

соци >че не желае
младеж:

за оценката В разиокаванията, пре 
Ди глаоуването, взе у че 
«ие и РЕДЖЕП ХОД
ЖА, председател на мла 
дежката 
САП Косово, 
ни някои части

КАЗАХА

И МЛАДИТЕ В РАЗРЕШАВАНЕТО 

НА ПРОБЛЕМИТЕ
млад
анти

организация в 
като пояс

от свое
то изказване на 20 засе 
дание на Председателст 
вото на Съюза на 
дежта в Югославия, 
то между другото изтъ 
кна, че

Раздорът и неединството между феде
ралните ръководства, което 
време все повече заема размах, 
рее на труда и усилията за преодоляване
то на настаналото стопанско и политичес
ко положение, трябва да се премахне. 
Промените които се предприемат в СР 
Сърбия, чрез трите реформи и народния 
заем за стопанското възраждане на ре
публиката са конкретни акции, които по
твърждават определението на СР Сърбия 
за по-ускорено стопанско развитие, не са
мо на СР Сърбия, но и въобще на Юго
славия, като братска общност на всички 
наши народи и народности.

Предстоящите избори за органите на 
обществено-политическите организации и 
членове на делегациите в скупщините на 
обществено-политическите общности, са 
удобен момент, чрез пълна демократич
ност и всестранно съблюдаване на всички 
обстоятелствада да бъдат избарани ръковод
ства по желание на народа — ръководст

ва от млади професионални кадри, които 
със знанието и залаганто и своя енту
сиазъм и определение ще продължат за
почналите активности за съживяване на 
стопанството, а политическата стстема на
правят по функционална и приемлива на 
всички равнища. Затова младежката ор
ганизация и младежките ръководства тря
бва активно да се включат в предстояща
та изборна активност, а с това и в раз
решаването на всички досегашни непра
вилност и противоречия, които се явяват 
в нашето общество, а преди всичко в 
разрешаването на онези въпроси и проб
леми, които засягат вас младите: нетру- 
достроеността, проблемите във връзка с 
разрешаването на жилищния въпроси и

на в последно 
в инте-мла-

ка-

ултимативните
демокрации 
решения, водещи към ра 
зтуряне на младежката 
организация в Югоелав 
ия. Хожда същ така из 
несе, че към всяка него-

предлагат

ва дума на посоченото 
заседание са били добав 
яни още десетина, с цел 
&а се изврати истинска 
та картина за Косово. 
Той подчерта, че исти
ната за Косово най-много

кадрова
пр.

(Драголюб Петрович, председател на 
Регионалната стопанска камара в Лес- 
ковац, при закриването на тазгодиш
ното бригадирско лято в Босилеград.)е заинтересована младеж

СТОЯДИН СТОШИЧ — ДИЧА Развитието на антифашисткото 
движение в Босилеградски крайТАЯ ГОДИНА НАВЪРШАТ 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.

занска територия в тия краища и за посто
янното укрепване на революционната въоръже
на борба срещу българската фашистка управа.

Събитията, последвали през пролетта на 
1944 година още повече засилват революционно
то влияние върху населението в Босилеградски 
край.

В един по-сетнешен докад от свободната 
територия се дава оценката: „В Босилеградска 
околия жителите българи все повече се ориен
тират към партизаните. Административна власт 
не съществува, освен в Босилеград. Нужно е 
създаване на народоосвободителни отбори и 
отиване ма нашите поделения по цялата око^

В началото на 1944 година с още по-гол- 
яма сила се разаря народ освободителното дви
жение в Църнотравско-врански и Босилеград
ски край и на свободната територия в тия 
краища намира опора партизанското движе
ние в съседна България. С цел да се даде 
трайна подкрепа на българските партизани 
окръжният комитет за окръг Врански и Щабът 
на Втори южноморавски народоосвободителен 
партизански отряд обезпечават постоянни пун
ктове за приемане и настаняване на български
те партизани в селата Кална (община Дърпа 
Трава) и в Църна река (община Търговище). 
В тия места са станали исторически събития 
за партизанското движение в България, а в 
Църна река има база и Босилеградският пар
тизански отряд. В тия места са формирани 
българските партизански отряди (в Кална — 
Трънският отряд, а в Църна река свои бази 
имали Кюстендилският и Радомирският лар- 
зански отряд.

В своите непубликувани бележки Васко 
Апостолов твърди: „Всички тия български от
ряди и отделни партизани на път за базата и 
обратно минаваха през селата на Босилеград
ски край. Народът ги приемаше, охрабряваше, 
осигуряваше, показваше им пътя за базата 
и нито в един случай не е имало предател
ство и откриване от българската фашистка 
войска и отделни хора".

Трънският партизански отряд е формиран 
в Кална през септември 1943 година, а през 
иай 1944 в същото село са формирали Първа 
и Втора софийска народоосвободителна пар
тизанска бригада. Също в село Радовиица (об
щина Търговище) на 24 април 1944 година с 
Формиран българският Кюстендилски парти- 
зански отряад.

Село Кална се намира близо ДО северната 
част на Босилеградски край, Църиа река бли- 
30 До южната част, така че от обективпи при- 
чиии жителите на Босилеградски край са били 
свидетели за създаването иа свободна ларти-

лия. . .
Бригадите на народоосвободителната вой

ска и партизанските отряди, без разлика от 
коя националност са, маршируват през сели
щата, баирите и голините в Босилеградски 
край, като на партизанска територия. Така 
„Докато врагът концентрера силите си, от Осо- 

— водейки постоянни и тежки борби —гово
край Тлъмино и па Църноок (Босилеградски 
край) се пробиват Трета македонска бригада, 
Косовски и Трънски отряди. . “2

На доминиращия връх Църноок край Бо
силеград няколко пъти в течение на народо- 
свободителиата борба партизаните са водили 
тежки сражения и най-често извоювали зна
чителни победи. В една записка се 
„На 6 май през целия ден ма планина Църноок 
(Босилеград) Косовският отряд, Трета македон
ска бригада и Трънският партизански отряд 
водиха ожесточена борба срещу българските 
части, с численост от два полка, които напа
даха от посоката на Босилеград, Д. Любата, 
Доганица и Бистър. Българската войска бе 
подпомагана и от тяхна авиация.

В тая борба загинали много войници от 
българската фашистка войска. Партизаните 
имали 20 мрътви и 30 раиеии.

Джордже Андреевнч — Кун 
Партизанска колонаказва: Ползувайки тъмнината и водачи от тере- 

па Косовския отряд, Трета македонска брига
да и Трънският отряд се пробили от обкръже- 
ннето и на 9 май се приключили към остана
лите сили на Народоосвободителната войска 
района на Църна трава“.3

в

Младежите от Босиле1радски край 
непосредствено да взимат участие в партизан
ските отряди. За жал, 
дома до партизанския отряд те се излагали на 
опасности по живота, като в 
са забележили хроникьорите: 
година младежите Цане Бойков и Тоне Ста- 
нойков от Горно Тлъмино тръгнали към Цър
ноок да се приключат към партизаните. При 
това попаднали на войници от българската фа
шистка войска, които след кратък разпит ги 
разстреляли“.4

почват

по някога по пътя от

примера, който 
„На 7 май 1944

1 Сборник 1Ш Воспноисторичсскил институт, 
стр. 381, том 1, ки. 9, 1955 год.

1 Ж. Ииколич: „22 дивизия", Воснноиздатсл- 
ски завод, 1972, Белград, стр. 101.

3 Й. Манасисвич — X. Ракнч: Хронология 
на работническото движение и иа социалисти
ческата 
1903—194

4 Пак там, стр. 280.

революция в Южноморавски регион 
5“, стр. 279, Лесковац 1979 год.

(Следва)
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11А ТЕАТРАЛНАТА СЦЕНА В БОСИЛЕГРАД

БАБУШНИЦА
ЧКТВЧ.РТА ПОРЕДНА ИЗЛОЖБА „КРЕАТИВЦИ"ПРЕМИЕРНО Е ПРЕДСТАВЕН 

„КОСОВСНИ БОЙ“
В рамкигге на озиаменуваието на 45-годииши- 

пата от свобождението на Бабушяица и окол- 
ността от фашизма в хола на градската излож
ба с открита художествена изложба на Секцията 
по изобразително изкуство при самодейното кул
турно-художествено дружество „Младост1' в Ба- 
бушиица. Покровител на тази четвърта поредна 
изложба е химическата промишленост „Лужии- 
ца".

+ По случай 600-годншшитта от битката на Косово н 
Деня на освобождението на Боснлеградска община, 
на 8 септември ентусиасти на драматичното н театрелио 
изкуство от Босилеград пред съгражданите си се пред
ставиха с поетично-сценичното произведение „Бой на 
Косово“. Аплодисментите на зрителите, които наисти
на не криеха удоволствието си, бяха най-хубавата на
града за вложения труд и себеотрицанията на боенле- 
градските спмодепдн.

„Загина цар Лазар, но при 
добихме боенлеградчани" — 
коментираха след предста
влението доволните артис
ти. НансйшЛ, босилеград- 

чанн отдавна не помнят та 
ка добре подготвено от 
свои съграждани 'театрал

но представление, което на

ма, ковкото в представле
нието траеше иредкосовска 
та епоха, косовскага траге
дия п сръбската трагедия 
след битката на Косово по На тази изложба сс представиха художници

те: Милованка Аитич, Винко Димитриевич, Зоран 
Живкович, Тихомир Йованович, Иван Величков, 
Снежана Косгич, Небойша ГГачич и Радомир Чи-

казаха, че театралната сце
на може да се развива тоъ 
рде успешно. Артистите — 
участвуваха към 40 души: 
ученици, студенти, работни 
ип и пенсионери 
мо че се „отдьлжиха" ,па 
съграждалите за дофгаш- 

11101 застои, па театралната 
показаха че в бо

рич.
Изложба бс открита на 4-ти и продължи до 

II-ти септември.не са-дмннава рамките па само 
де» ц юстта. Босилеград «.с к и- 
те ентусиасти па драматпч 
по го н театрално некуство, 
събрани около Центъра за 
култура и под ръководство 
ац\ опитния режисьор Го
ран Аарамовпч от Лески- 

1ищ за един час п иоловн-

Ст. Н.

сцена, по 
оилеградскага сред> има та 

конто могат да тла- Не се предават!лаптп,
скат напред не само теат
ралното изкуство, но л кул 

а общината катотура та та 
цяло.

Всички изпълниха зада 
чата си усишсио. Все пак 
особено впечатление па зри 
телите оставиха Коцс Бо

жилов (цар Лазар), Емилия 
Насева (царица Милица), 
Вене Велинов (Милош Оби 
лич), Захари Стяопов (цар 
Мурат), Радко Стояпчо» 
(прислужник Мнлутии)...

След успешното премиер
но представление „Бой на 
Косово“ ще се повтори още 
няколко пъти за работни
ците и учениците в града. 
Дружеството планира да 
се представи и в съседни
те общини.

В. Б.В .ДСосовски бой“ Е. Насева и К. Божилов Малки духови оркестри някога е имало 
почти всяко село в Димитровградска об
щина. Популярно название за тях е ,,банда” 
(което няма нищо общо с днешните ..бен- 
дове"), а най-познати са били „Славянската 
банда" във Висок и „Смиловската" в райо
на на Забърдие. Днес „активна" е само 
„Смиловската банда" и то не в пълен състав.

Духът на миналото, на големите селски 
събори тези дни ни припомни „Смиловска
та банда" по време на митинга във Вълно
вия по повод завършаване на пътя до това 
село. Макар и в напреднала възраст те не 
се предават и покрай селската работа че
сто взимат остарелите инструменти и за
свирват „Югославио", „Пайдушкото" или 
„Пешачката". С еднакво удоволствие ги слу
шат и старите и младите — старите да си 
спомнят своето време, а младите да почу
вствуват духа на миналото, на младостта 
на овоите родители, баби и деди. За разлика 
от съвременните} музиканти на „бандата” 
усилватели и микрофони не са нужни.

В ДЕТСКАТА ГРАДИНКА „ДЕТСКА РАДОСТ“ В БОСИЛЕ
ГРАД Е ОТКРИТ ОЩЕ ЕДИН ОБЕКТ

НОВА РАДОСТ В НОВИ ПОМЕЩЕНИЯ
Тези дни в кръга на дет

ската градинка ,Детска ра
дост" в Босилеград е от
крит нов обект, в който 
една част от подрастващо
то поколение в града ше 
прекарва част от 
ливото си детство, 
дума за обект, 
преди
който поради 
,дреболии" и обзавеждане 
едвам сега отвори вратата 
си. В този съвременен дет
ски кът има места за 50 
малчугани и имайки пред
вид капацитетите на стара
та градинка (изградена пред 
десет години), „Детска ра
дост" сега може да поеме 
около 90 деца от три до 
шестгодишна възраст.

шаст- 
Става 

построен 
години, но 

технически
две

А. Т.
Владимир Стоичков, ди

ректор на детската градин
ка казва, че са създадени у- 
словия в градинката да има 
две възпитателни групи: за 
деца от три до шест годи
ни и за деца от предучи
лищна възраст, т.е. за деца 
от щест и седем години. В 
целодневния престой (деца 
до шест години) досега са 
записани 30 деца, а има мя
сто за още 20. Във втората 

предучилищната

«ДИМИТРОВГРАД

По-малко първокласници в основното училище 4ШШ

Само преди осем години 
в първи клас в основното 
училище „Моша Дияде" в 
Димитровград са били за
писани седем паралелки, ми 
палата година четири, а 
(началото [на [гази година 

само три. Намаленият брой 
на (първолаците е (прич)^ 

на и за намаляване 
на учениците в цялото учи 
лшце. Така тази година ос 
новното училище заедно с 
паралелките р Желюша, 
Смиловци и Трънски Одо- 

ученици 
(миналата година 1222). Ка 
кто изтъкват в училището, 
учебната година училище
то започва напълно подго
твено. Учениците са снаб
дени с учебници още в края 
на миналата учебна годи
на, посредством [ученичео-

ката кооперация), така че 
родителите поне малко са 
облекчени >в началото на 
тази учебна година. Недо- 
стигат само учебници 
български език, 
могат да се намерят. Инак 
доста недоразумения сред 

родителите предизвиква фа 
ктът, че тази /учебна го
дина е записано само една 
паралелка, в която ще се 
изучава английски [език. 
Причина е, казват в учили
щето, че няма преподава

тел за английски езше. Но 
тъй, като има възможност, 
през септември да се из
бира език, то остава да се 
види какво ще стане след 
това.

За първи път след 
когодишна стагнация, 
ри и намаляване броят на 
учениците в средното об
разование тази учебна го
дина започва с повече за- 

»писани Ученици, отколко 
то през миналата учебна го 
дина. В първи 
писани пет 
145 ученици, докато 
лото

Премахната е така нарече 
ното блок обучение и в ия 
кои предмети четивата са 
малко по-,стегнати. Понеже 
работилницата <- 
ка на „мацщнците"

ня кол-
до

за \за лракти-но и те още е
далеч от завършаване тази 
година проблем е практи
ката, тъй като има много 
ученици от машинна спе
циалност. Проблем е физ
културна зала. Понеже и 
основното училище работи 
само в първа смяна, то до 
сегашната практика да се 
ползува тяхната зала е не 
възможна. В Образовател
ния център са приспособи
ли една учебна стая от 72 
м2 но това е малко. А пари 
за предвидената зала в съ- 
стцва на средното образо
вание няма.

група
възраст, децата сега се за
писват, а общо има 40 мес
та. Той особено подчертава 
и голямата роля на общест
вото, по-точно на СОИ за 
детска защита при финан
сирането на градинката ка
то изтъква, че тук родите
лите заплащат почти сим-

клас са за- 
паралелки съсброя

в ця-
година 

и в основ-
училшце тази 

има 340. Както - 
иото, и тук навреме 
ведени необходимите 

готовки, а има 
учебници, 

само по математика (сбор
ник от задачи). Както 
осведоми директорът 
УЧШЯището [Милутищ Цен-( 

ков, от оповестеното намал 
яване обема на учебния 
териал

са лро 
под- 

и достатъч- 
Недостигат

ровци има 1120
но

целодневниявволично: 
престой 300 хиляди, а в по- 

200 хиляди дина-
Н И
на

лудненвия
ра. ... ПОВЕЧЕ В СРЕДНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ мам. я. има съвсем малко. А. Т.
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РЕГИОНАЛНА БАСКЕТ
БОЛНА ДИВИЗИЯ —НИШ

СЪСТЕЗАНИЕ ЗА КУПАТА НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБ
ЩИНА В ЧЕСТ НА 8-МИ СЕПТЕМВРИ

Победа в
последните
секунди

ДСРИЛ“СПЕЧЕЛИ!)
РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ КУПАТА ПО ТРЕТИ ПЪТ
ОТНОВО ТОНКА ОТ ДУЗПА За ДСРИЛ се състезаваха: 

Евлош Георгиев, Ангел Го
гов и Александър Марин- 
ков.

В спортния център „Парк“ 
в стрелковата зала се про
веде традиционното състе
зание в стрелба с пневма
тична пушка. Учествуваха 
шест отбора.

(Крайното1 клафрайе! (0 
следното: първо място спе
чели Дружеството за спорт 
и рекреация на инвалидни 
лица (ДСРИЛ) в Димитров 
град с 467

Щ ,А Балкански“ „Раднички“ (Трупале) 1:1 (1:0) след 
изпълняване на дузпи - 4:1 за ,А. Балкански“

■ Дилшщошрад, 10 септември 1989. Спортният центъо Пя 
РК ' Теренът тревист времето дъждовно :ритош
души. Голмайстори: Александър Станкоп „ 

за „А. Балкански" и Зоран Кш:ичРза ,Радниики"8и 71УТа 
нута. Жълти картончета: 3. Стсфшюв Тт Сокоп,” Гд 
Балкански") и Д. Костич „ д. С?™сич ,^адш™™) 'съ
дията Владимир Ранчич от Ниш — добър. '

Ма4СвЕ7 Со' ИГРЗХа добйе в тРв°™ по-
“ I' И.' С кава^игра ®-РТгГми^а
Крумов 6, П. Костич 6. П. чрй ХекГандър28 (Е
Г=66.А3.Сето^' 1АоС6Н Балкански'? поведе I 
6 (С. Димитров), 3. Христов И през второто полувре-

димитровградските фут
болисти имаха 
играта. Гостите 
ганизираха защита пред сво 
ята врата и отстояваха. 

Само

В отделна конкуренция 
класирането е следното: Ев- 
логи Глигоров 173 кръга, 
Саша Михалков 173 кръга 
(но по-слаба последна се
рия) и Аница Михалкбва 
със 162 кръга.

Състезанието добре орга
низира спортното дружес
тво „Граничар“, Стрелкови- 

общината и 
СОФК в Димитровград.

Наградте и дипломите на 
най-добрите стрелци връчи 
Еленко Виданович, секретар 
на СОФК в Димитровград.

Н „Гоце“ (Д. Църнатово) — 
„Свобода“ 62:83 (43:42)

В Ниш, на 4 септември, 
се проведе баскетболна сре 
ща между отборите на „Го 
це“ от Долно Църнатово и 
„Свобода“ от Димитровград.

кръга,
но от „Граничар“ (мъже) с 
450 кръга и „Граничар) (же 
ни) с 361 кръг.

ДСРИЛ по трети път спе
чели преходната купа на 
председателя на Общинска
та скупщина в Димитров
град, така че сега ще му 
остане в трайна 
ност.

следва-

Играеше 
кърг, който димитровград- 
чани отбелязаха тясна, но 
заслужена победа. <С тези 
две точки те най-веротно 
ще заемат второ място в 
крайното пласиране, защото 
имат едно поражение пове
че от (отбора на „Милан 
Топлица“ от Прокупие.

ят съюз все последния

собстве-
6. д. с.ме

„РАДНИЧКИ? Ж. Ива- 
нович 7, Д. Иванович 8 Н 
Вучкович 6, Д. Йованович
6, Б. Живкович 6, Д. Спа- 
сич 5, Ч. Николич 6 (Д. 
Йованович), Г. Джордже- 
вич 6, (3. Кикич), С. Спасич
7, Д. Костич 7, Д. Йовано
вич 6.

Футболната среща между 
,Деен Балкански" и „Рад- 
нички" от Трупале отново 
се реши чрез 
на дузпи. И този път

превес в
главно ор-

Трябва да ПщшзЕТсе изтъкне, че 
димитроградските баскетбо 
листи се проявиха като до
бър колектив, в който глав- 

дума имаше опитният 
Зоран Геров, който 
е и капитан и 
отбора.

с редки контраата- 
застрашаваха врата- 
„А. Балкански". От 

едно такова нападение 
Зоран Кикич 
пяха да изравнят 
та в 73

ки те 
ря на КРОСОВИ БЯГАНИЯна

чрез 
трупалчани ус 

резулта-
ведно 

тренъор на В чест на 8 септември — 
освобождението

Роки СТОИМЕНОВ, Иви
ца МИЛОШЕВ и Бранислав 
ИЛИЕВ.

В категорията 
класирането е следното:

Душица ДЕЯНОВА и Пе 
ги ГЮРОВА.

В категорията младежи, 
класирането е следното:

Йовица ЦВЕТКОВ, Игор 
СТОЯНОВ и Аца КОЛЕВ.

На най-добре класирали
те се бяха връчени дипло
ми и награди.

Деня на 
на Димитровград в града 

се проведоха кросфи бяга- 
ния в няколко 
Бяганията успешно органи
зира СОФК-а Димитровград 
в съдействие с дейците по

минута. 
При изпълнението Последната победа „Свобо 

да извоюва в следния със
тав: 3. Геров, С, Станкович, 
В. Сотиров, 3. Миланов, Е. 
Соколов, И. Стоянов и Т. 
Алексов.

на ду
зпи домакините бяха по-ус
пешни и взеха една точка.

В петня кръг, на 17 се
птември, Лдимитровградча- 

ни ще играят с отбора на 
„Палилулац“ в гр. Ниш.

Д. Ставров

изпълнение девойки,дп- категории.
митровградчани имаха по
вече щастие, като с 4:1 (на 
дузпи) — взеха една точка. 

Инак завърши атлетика.наравно 
Димитровградчани1:1. Д. Ставров В категорията пионерки 

от V н VI клас, класира
нето е следното:

Сузана ЕЛЕНКОВА, Дани
ела КАМЕНОВА и Дание
ла АРСОВА.

В категорията 
V и VI ктас:

МЕЖДУОБЩИНСКАТА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУПА „Юг“

ДЕН НА МИЛЕ ЦВЕТНОВ Футбол-пионери 
ПОРАЖЕНИЕ ОТ ДУЗПИ
,А- Балкански“ — „Един 
ство“ (Бела паланка) 0:0

пионери.
♦ „МЛАДОСТ“ (Босилеград): „МЛАДОСТ“ (Сувойница) 7:1, 

(2:0) Босилеград, 10 септември 1989 година. Игрището 
„Пескара“ край Драговищица. Времето и теренът по
дходящи за игра. Зрители около 150 души. Голмайстори: 
за домашния отбор: М. Цветков, 3 и Р. Захариев 4 гола, 
а за гостуващия отбор С. Стоилкович. Съдия на срещата 
П. Костич от Леесковац.

От двата едноименни от
бора „Младост’' от Босиле
град и „Младост" от Суво
йница, които измериха си
лите си в четвъртия кръг 
от тазгодишното футболно 
първенство в Междуобщин- 
ска футболна дивизия Вра 
ня група „Юг” по-добър бе 
босилеградският отбор. Ре
зултатът от 7:1, полувреме 
2:0 потвърждават това. Ре
зултатът можеше и да бъ
де още повисок, ако на
падателите на домашния от 
бор бяха по-съсредоточени 
и ло-умело използваха то
пките, които на лявата стра 
на нахвърляше този път из 
вънредно разположния и 
хитър нападател Миле Цве 
тков, който сам отбеляза 3 
гола, а съдействува на Р.

В рамките на честву 
ването на Деня на ос 
вобождението на Бо- 
силеградска община — 
8 септември, на 8 се
птември в Босилеград 
се проведе приятелска 
футболна среща меж 
ду домашният отбор 
„Младост” и „Радник” 
от Сурдулица. В при
ятна и добра атмосфе 
ра двата отбора пока 
заха добър 
Победиха гостите 
4:3.

Бане ГЮРОВ, Игор КА
МЕНОВ и Александър ВЕЦ 
КОВ.

2:3
В първия кръг на пионер

ската междуобщинска фут
болна дивизия, група изток, 
„А. Балкански“ загуби сре
щу отбора на „Единство“ 
от Беле паланка на дузпи.

Гостите бяха по-точни и 
с 3:2 взеха една точка. Ин
ак мачът завърши наравно 
— 0:0.

В категорията пионерки, 
VII и VIII клас:Захаоиев при два гола. За

това не без основание мо
жем да кажем, че това бе 
негов спортен ден.

Гостуващият отбор, не иг 
раеше толкова слабо, кол- 
кото показва резултата. Ви 
сокият резултат е отраже
ние на добрата и този път 
отговорна игра на босиле- 
градския отбор. Добре му 
функционираха всички ли
нии: отбраната, средният 
ред и нападателите. Само 
през първите десетина ми
нути играта бе равноправ
на. И единия и другия от
бор като че ли изпробава- 
ха силите си. Повечето во 
деха грижа за своята вра
та, отколкото да предпри
емат нещо да отбелязат 
гол. След този период бо-

Ваня ГЕОРГИЕВА, Ната- 
ИВАНОВА и Сил^на 

МИЛЕНКОВА.
ша

Пионери, VII и VIII клас: Д. С.футбол.
с

Тъжен помен

На 23 септември т.г. се навършва една година от 
смъртта на нашия никога непрежалим син, брат, девер и 
чичо

силеградският отбор започ 
на с по-силни и оргаииза- 
раии атаки и като резул
тат на това в 13 минута от
кри резултатата, а след де
сетина минути успя още вод 
наж да улучи целта.

И през второто полувре
ме двата отбора продължи 
ха със същата игра. Дома
шният отбор атакуваша, а 
гостуващия сс защитаваше. 
Защитата им обаче не бе 
най-успешна.

Двата отбора 
следния. състав, домашния 
отбор: В. Гопсв, Д Златков, 
Г. Апджелкович, Й. Глиго
ров, Б. Воипович, С. Якн- 
мов, С. Стоичков, И. Рап- 
гелов, Р. Захариев, В. Та
сев и М. Цветков.

Гостуващият отбор: Й. Бо 
госв, II. Филипович, 3. Са- 
вич, В. Пейкович, Д. Павло 
вич, Г. Иванович, В. Стояио 
вич, С. Стоилкович, Г. Ам- 
джелковлч, С. Марковмч и 
Б. Младенович.

В следващис крът босиле 
градският отбор ще госту
ва на „Синджилич” е Ле- 
восое.

МИЛЧА ВАСИЛЕВ
От Горна Лнснна, Боснлеградска община
Твоето място сред нас завинаги е празно, но уви. Злоб

ната съдба е била такава, та ни те отне толкова рано, ко- 
гато трябваше да ни се радваш и на ти се радвал!, ти ни 
напусна зашшаги. Но всички ние, твои роднини, близки и 
приятели никога.
няма да те забрпвим. С тъ
га н безпределна обич прек 
ланямс глави пред светла
та ти памет.

На тозн ден, каним венч 
ки роднини, приятели, дру
гари и Милчови сътруднн- 
ци да прнсъствуват на го
дишния помен, който ще 
дадем на вечния му дом в 
горнолиеннекнте гробшц в 
10 часа, да залем гроба му 
със сълзи, и почетем па
метта му.

ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — ПИРОТ .играха в

От 0:3-ДО 4:3!
•М- „Таиаско Раич“ (Пирот) 

— “Партизан“ (Желюо- 
ша) 4:3 (2:3)

На почивка се отиде с с- 
дин гол повече в полза на 
„Партизан".

Във второто 
„Танаско Раич“ 
го по-амбициозно и с още 

— успя да се на- 
* „Партизан“. То-

полувремо 
заигра миоФутболистите на „Парти- 

ааи" от село Желюша има
ха хубав шанс да победят 
«Ганаско Раич“ в Пирот 
като гости. От началото на 
мача — ^келюшани заигра- 
*а хубаво и бързо поведо
ха с 3:0. Н0 колкото време
то повече изминаваше, те 
играеха все по-слабо, така 
Че голямата им преднина от 

" г°ла започна да се топи.

два гола 
ложи над 
зи мач може да послужи 
за поука на желюшани как 
самодоволството може скъ
по да коства. Остава да се 
надяваме в следващите сре
щи такива пропуска да не 
се допускат.

Вечно скърбящи
баща Владимир, мащеха 
Цветанка, брат Славчо, 
снаха Станка, братовчетка 
Оля, чичовци Борис, Стоян 
и Витомнр, баба Еленка и 
останали многобройнн род-

1ППП1.
Д. с. м. я.
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сатири - ^ас)аба
МОЛЯ ЬЕЗ ДОКАЧЕНИЕ

ПРЕЧИСТИЛТЕЛ

Тези дни п Димитровград е 
положен оспопсн камък за пре
чиствателна системи па фекални 
те води от градскита кинили- 
аации. Същспрсмсно в Дими

тровградска общини е в разгар 
епидемия на снтсроколит (зара
зителна дизентерия) предизви
кана от питейната пода.

Злите езици казват, ис е ли 
трябвало да се сложи основен 
камък и за пречистване на „чи
стата“ пода за пиене за да 

бъде и тази от канализацията 
по-малко замърсена.

м|
ЕПИДЕМИЯ
Чу дека у Цариброд завладсяла некиква. 

епидемия. Реко си да слезием при черкуту да 
видим кво йе това чудо. Слушам по радийото: 
резОолел се коджа ми ти народ. Говоре за иля- 
ди души.

Мислим си: брей Цариброд йе запустея. 
Очсш ама ка наближи Строшеиу чешму, сре- 
чам народ ко у пазарни 
|Насмеяпи, а понскойи и 
питуйем.

— Дете — реко на йеднога момчурляка — 
чу дека йе более патила, я мислим сви сте у 
църно, а гледам весел народ, кво му йе?

— А тД дедо, литуйеш за епидемии у ту. 
Има-има. Рекоше оди водуту йе. И съга тия 
народ не пийе воду, а пиво. Затова е и Йев- 
лия...

Перили ИлиевБез думн
дън. Ем много, ем сви 

затакуйу. Реши чеПРЕПИСАНО ОТ ЖИВОТА: ИЗПОВЕД НА ЕДИН 
НАШЕНЕЦ

Кой чука
в тъмнината

ДОБРЕ ИМ ДОШЛО

Че във всяко зло има и нещо 
добро, потвърждава тези дни 
епидемията на ентероколит в 
Димитровград. Тъй като основен 
източник на заразата е водата 
от стария водопровод (този кой
то води водата от градинско), 
повечето от гражданите не пи
ят водата от водопровода. Съще- 
времено консумирането на би
рата и останалите ?алкохолни 
напитки в обектите на „Бал
кан“ значително е увеличено.

Пойдо къмто чаршийуту. Наближи „Гали
лото", а унутра лема куде иглу да лущиш. Йе- 
дън 
и ока:

Беше ранна пролет когато през една нощ ме съ
будиха удари с тояга по входната ни врата. Майка 
стана и се запъти към вратата:

— Кой чука по тия тъмници?
— Отворете, свои сме! — чухме мъжки глас от

вън. Мама отвори и след малко се върна в стаята.
— Синко, ставай, тебе търсят!
Излезох. Пред вратата стоеха двама. Пълни мъ

же. Познати.
— Имаме да говорим с теб за една много важ

на работа.. ч
Въведох ги. Мама донесе ракия и мезе. Попри

казвахме за едно-друго, а сетне двамата започнаха:
— Ти си младо и умно момче, завършил си учи

лище. .. но си седиш дома без работа. И сам знаеш 
колко трудно днес се намира работно място, осо
бено ако няма кой да ти помогне. Ние имаме човек, 
който може и иска да ти помогне, но ще трябва и

що загреба.! малко повече, надигал шише

— Смърт на колеруту!
— Да живейе кол ерата! — изока друг.
Питуйем треЬега защо йедън ока „смърт , 

а други ,да живейе".
— И двоицата су прави. Тия що ока 

„смърт" оче с пивото да Ьу удуши, а ония що 
ока ,да живейе", н>ега жена досъга не йе ^пу
щала у кавену, а съга се одвързал, нищо не 
му орати, па му каже: по-добре мъртав пиян, 
него мъртав трезан...

Отидо и при уеркуту. Ка тамо деца се ис- 
потършкала на креветйе, стеню, и час по час 
бегайу къмто серникат.

— Мани тате, закасамо, ватнла некиква 
дрискавица, деца исцибреше, стануше ко све- 
че...

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Група димитровградски жур
налисти повече от час чака в 
Здравния дом да дойдат пред
ставители на Комитета по здра
веопазване от Белград и да да- 
дат официално съобщение. Тъй 
като същевремено навсякъде в 
града се провежда дезинфек
ция, един от тях с нетърпение 
пита директора на Здравния 
дом:

— Ще пристигнат ли друга
рите или да отида и аз да се 
дезинфицирам в „Бакан“?

ти да помогнеш...
— Как да помогна?!
— Лесно... сега са избори... Нашият човек е 

първи кандидат за председател на общината. Тук 
да си остане — това вече е готова работа, но за 
всеки случай и ти попродумай на роднини, съседи, 
приятели.*.. Нали си в младежкото ряководство на 
селото? Отлично, значи ще бъдеш включен в орга
низацията на изборите... Гледай да те назначат за 
дежурен зад кутиите и ще предупреждаваш други 
да не вършат натиск на хората при гласуването. И 
когато имаш възможност, шарни едно кръгче пред 
името на нашия човек... Щом завършат изборите, 
ти ще имаш работно място.

— Не зная какво да правя... Ще се въведа в

— Пооба ли със семе од лудиш? Мене ка 
ме ватеше, сварим джезве-две и оно ми ми
не. ..

— Море къв лудиш, бре тате? Луди су тия 
що пущише затровану воду у водоводат. Па 
нали видиш ква ни йе канализацията?

— А за ню ми не орати! Сама знайеш кол
ко пути съм ударал рабуш дека тека по ули
ците си течу г... Ама има ли кой да слуша? 
Ману с руку и кажу: „Манча си нема другу 
рабату!". Ама знайеш ли ти докига че трайе 
тая дрискавица, кво кажу доктурете?

— Кво че кажу: давайу некиква апчета да 
турамо у клозетат, давайу и некикви лекове, 
ама нема . „боже помози"...

— Море слушай кво че ти кажем я: досъ
га за Цариброд малко се йе говорило по теле- 
визийу и радио, малко се йе писало по весни- 
ци. А съга цела държава сваку вечер слуша за 
царибродскуту посирку. Съглам се прославимо.

Море одавна нийе си знайемо дека при 
нас посерковци колко очеш. Нема йедна рабо
та съглам да се налраи. Първо че се умурда- 
ри, а после че му траже колаят...

беля.
— Е, в каква беля ще се въведеш ако продумаш 

на свои хора?
— А какво ще стане ако вашият човек пропад

не на изборите?
(продължава)

К. Г.
А. Т.
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Ккч.
— Права си — реко я — само не знам съга 

кой че ни опере и пак ли че си буде ко що йе 
било: „Ни лук йел, ни на лук мирисал!".Т Ти.
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