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СФРЮ Йосип Бро 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено е 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

езидента на 
з Тито от-

I
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РЕШЕНИЕ НА СКУПЩИНАТА НА СР СЪРБИЯ СЪЮНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ПОДГОВОТИ АНТИ- 
ИНФЛАЦИОННИ МЕРКИПРЕЖДЕВРЕМЕННИ ДЕЛЕГАТ 

СКИ ИЗБОРИ В РЕПУБЛИКАТА
Започва съдбовна битка 

срещу инфлацията?
“ Н&аНйНущ(в"‘,амв

™ А1и X? НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКО
ТО ПОЛОЖЕНИЕ В РЕПУБЛИКАТА Н НЕ СЕ РЕАЛИЗИРА 
ПРОГРАМА ЗА КОСОВО

изпълнителен лен сегашният оборот 
паричната маса.

Съюзният 
съвет (най-сетне) представи 
в Скупщината на СФРЮ ан 
дцинфпационни мерки. /И 

веднага каза ясно и катего
рично: „Или всички мерки 
— или пито една". Защото, 
доколкото Скупщината на 
СФРЮ приема целия пакет- 
мерки, съюзното 
ство твърди, че инфлацията 
може да се обуздае до края 
на тази и в началото на

на

Личните доходи няма да 
бъдат ограничени с адми
нистративни мерки, но и 

не могат да се увеличават 
в зависимост от жйзнените 
разноски. Те трябва' да за
висят от осъществените, а 
не от заплануваните резул
тати. Който иска да ги уве 
личава месечно, ще трябва 
да изчисли месечните си ре 
зултати.

ЮГОСЛАВСКАТА

По инициатива на Пред
седателството на Републи
канската конференция /на 
ССТН и Председателството 
на Съвета на Съюза на син 
дикатите в Сърбия делега
тите на Скупщината на СР 
Сърбия насрочиха тгреждев 
ременни делегатски изборй 
в републиката за 10 и Г? 
ноември т. г. На 10 ноември 
ще се гласуват делегати в 
съветите на сдружения труд. 
а на Г2 ноември делегати 
в съветите на местните об
щности, обществено-полити
ческите съвети и съветите 
на общините. Учредителни
те сесии на общинските ску 
пщини ще се състоят на 27 
и 28 ноември, на Скупщина 
та на Белград на 1 декем
ври, на покрайнинските ску 
пщини. н а 4 декември и на 
републиканската скупщина 
на 5 декември 1989 година. 
Датата на делегатските из
бори на територията на Но 
ви Сад ще бъде определена 
допълнително.

ло, грама за Косово не се ре
ализира. Ясно е защо не се 
реализира тази 
Политиката на СЮК за Ко 
сово за съжаление 
отпори не само в Косово, 
мо и вън от него. В някои 
среди има и абсурдни уси
лия да се отрече и осуети 
тази политика, като че ли 
не се схваща, че неосъщес- 
твяването на Югославската 
програма е и неосъществя- 
ване на политиката на Съ
юза на югославските кому
нисти във връзка с Косо
во. Социалистическа репуб
лика Сърбия е принудел 
почти сама да предприема 

реализацията и а

и основните държавни 
функции.

Йевтич и този път изтък
на, че високата инфлация 
напълно обезценява положи

правител-
програма.

среща
тел нит е резултати и зато
ва е необходимо час по-ско
ро да се 
нна програма.

идната година.
Целта на основната кон- 

предложенатаприеме всестра- цепция на 
антиинфлационна програма 
е заяви на пресконферен
ция съюзният секретар за 
развитие Божидар Марен- 

дич — страната да избави 
завинаги от сегашната кри 
за и с помощта на стопан-

ПО-ЕВТИНИ СТОПИ от 
ЧУЖЕБИНА•* ДА ОСТАНАТ В СИЛА 

НЯКОИ ИЗВЪНРЕДНИ 
МЕРКИ в косово Инфлационното огнище в 

областта на пазара и цени
те ще се потушава с мер
ки, които премахват моно
пола и засилват конкурен
цията.
Една от тези мерки е вна
сяне на евтини стоки за ши 
роко потребление от чужби 
на (валутните резерви на 
страната дават такава въз- 
можност). Ще се намалят 
вносните такси. Законът за 
контрол на цените ще обуз 
дава увеличението на цени 
те в големите системи и 
комуналните дейности. Ще 
продължи стимулирането 
на износа и вноса. Суфи- 
цитът на клиринговия па
зар занапред няма да се 
„покрива" с първичната еми 
сия. В областта на фискал- 
ната политика правнтело 

твото не е предложило вси
чки мерки, които трябва да 
се предприемат на съюзно 
равнище, понеже Констнту 
цията не му дава такава 
възможност.

Социалната политика не 
е в компетенция на Съюз
ния изпълнителен съвет, но 
той е предложил модели 
за социални програми. Фе
дерацията ще помага реалн 
зацнята на тези програ
ми, особено в изостанали- 

* ге краища. За целта може 
би ще бъдат ползуваше и 
средства от чужбина.

Положението в САП Ко
сово, каза председателят 
на Съвета на общините Дра 
ган Николич, все още е те
жко. Не е прекратено изсе- 
лванто на сърби, черногор
ци и други жители от нс- 
албански произход. Затова 
е необходимо да останат в 
сила някои извънредни мер 
ки, все докато не се пре- 

опас-

ско-системни 
да не се дозволи „репри- 

на такова тежно поло
жение. Съюзният изпълните 
лен съвет смята, че и фе
дерацията, и всички оста
нали субекти на югославска 
та система найънапред тр
ябва да подсечат корените 
и да потушат огнищата на 
инфлацията.

предписания

за

мерки за 
гази програма.

Николич посочи конкрег 
ните резултати на трудови 
те организации от Сърбия 
в реализацията на Югослав
ската програма за Косово 
и задачите, които ще извъ
рши Сърбия до края на го
дината.

махне и последната 
носг за сигурността на стра
пата.

Оценяваме, че актуалната 
обстановка в републиката 
и развитието па положени

ПЕТ ОБЛАСТИ

Предложената от Съюзния 
изпълнителен съвет антиин
флационна програма съдър 
жи мерки, които 
/пет области: финансовата 
политика, разпределението 
на личните доходи, пазара 
и цените, износа и вноса и 
фискалната система. Финан 
совата Политика досега е 
била приспособена към ви
соката инфлация, а занап
ред ще бъде твърде рестри- 
ктивна. Всички парични про 
цеси ще бъдат йод контрол 
на правителството и Народ
ната банка на Югославия. 
Предварително ще бъде не
обходимо да се 
всички вътрешни дългове в 
страната, да се извърши са 
нация
се допусне създаване на но 
ви дългове. Ще бъде нама

.и НАДПЛАНОВ РЪСТ НА 
ПРОИЗВОДСТВОТО засягат

I
Информирайки де легати

те на Скупщината на СРС 
за стопанските резултати и 
актуалното икономическо 
положение в републиката, 
председателят на Репуоли- 
канския изпълнителен съвет 
д-р Десимир Йевтич между 
другото подчерта, че про
мишленото производство в 
С Р Сърбия през изтеклите 
8 месеца е осъществило ,ди- 

от 23 на сто. 
е по-толям от 

Макар

утвърдятнамичен ръст 
Този процент 
запланувания.
през последните два месе
ца е добавен,
промишленото производство
все още е над заплануващ 

равнище. Това пости 
жение на стопанството се 
дължи преди всичко на по 
лишената производителност

че
В Йокалович, 3. Соколовия и Б. Кляич при подписване 

преждевременните избори
па па старите, и да не

ръстът на решението за

Косово изискват енер 
на Оле-ето в

гично провождаме 
ративната програма, която 
обсъждаме на днешната се 
сия. Тази програма е подгот 
вена въз основа па крупни 
те промени в положението, 
отговорността и ком нетен 
циитс на републиканските 
органи след приемането 
промени в Ко/гституцията 11а 
СР Сърбия, какго и въз осно 
ва на съществено промени 

политически обстоятсл 
които дават възмож- 

м иогоч го-ефикасм о 
: на проблеми- 
наша нокрайни-

п ъвг --адянI.то

Коментар
СМУЩЕНИЯ НА ЕКРАНА

Изборите в СК в Босиле- 
градска община
ОТГОВОРНОСТТА Е ПРЕ
ХВЪРЛЕНА НА КОМИТЕ-

стр. 5

В БРОЯ:на труда.
Целта ни е, каза Йевтич, 

стопанството да разполага 
■С 60 на сто от дохода ой. 
В настоящия момент то ра
зполага с 59,3 процента от 
дохода си, което е охрабр- 
явахц факт. В резултат на 

за облекчаване 
на стопанство

ГМС НА БЪЛГАРИТЕ ’В навечерието на прежде
временните скупщински из
бори

К И ИДИ ДАТИТЕ И ИЗБИ
РАТЕЛИТЕ - ЛИЦЕ СРЕ
ЩУ ЛИЦЕ

на
В ЮГОСЛАВИЯ

ТА
ените 
тва, 
пост за

политиката 
положението 
'го е намалено вземането за 
държавни разходи. Занап
ред обаче не могат да ос 
очакват значителни резул
тати в освобождаването 
дохода на стопанството от 
даждия, защото в противен 
случай ще 
жизненоважните обществе
ни дейности, особено на об 
разоваиието и здравното де

Босилеградските търговци и 
инфлациятастр. 3разрешаване 

те в тази 
на чрез по-пряко ангажира 
не па републиканските ор
гани и безпрепятствено 
трудничество с органите в 
САП Косово.

Изпълнителният съвет и 
скуищипскитс отбори оце
няват, че Югославската про

ПО-ЛОШО И ОТ „НЕТО
ЧЕН" КАНТАРПредконгресни разисквания

КАКЪВ СОЦИАЛИЗЪМ 
ТАКЪВ СЪЮЗ НА КОМУ
НИСТИТЕ

стр. 6па ■ Iсъ-
Димитровград
ЕИДЕМИЯТА Е СПРЯНА

стр. 9
се застрашат

стр. 4



1 ПО СВЕТА н А с Iи а
ЯЗгеКЕУ юЖ0йГд™т'СА нов ПОДТИК в отн<™- ДЕВЕТАТА СРЕЩА НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРА

НИ В БЕЛГРАД: ДЪЛГОВЕТЕ СА ТЕЖКО БРЕМЕ 
ЗА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИСътрудничеството с нищо не е 

ограничено Мирът е под удар 

на дълговете"кЕЧ»”"”™™ ‘"■ ....... “вил
.Дойдохме да водим ра

зговори как интензивното 
сътрудничество между на
шите страни да стане още 
по-оператнвно" — заяви при 
пристигането в Умаг нталн 
анският министър 
седател Андреотн. Неговият 
домакин, председателят на 
Съюзния изпълнителен съвет 
Маркович след еднодневния 
югославско-италиански диа
лог каза: .Добро продълже 
ние на изключително до
брите отношения, начало на 
ново качество".

председател Длгьж;м и шк ата криза, е болест на целия свят, 
потвърдиха разпитите страни в съобщението — 
по време >на Деветата ореща — като подчертаха, 
че дълговете па развиващите се страни ще бъдат 
увеличелви с 16 милиарда долара, понеже повечето 
СУ1- тях няма да могат да отплатят лихвите и затова 
ще се увеличи обемът на парите, които трябва да 
върнат па заемодателите. По този начин богатите 
страни практически признаха всичко онова, което 
изнесоха участниците на Деветата среща когато го
вориха за длъжнишката криза.

Според оценката на необвзрзапите това е кри
за, която затруднява и спречава икономическото 
и социалното развитие на страните — длъжзшчки. 
Това до голяма степен слага под въггрос и мира 
и стабилността в свегга.

перспективата на 
шито комуникации м^жду 
европейския Изток и Запа
да. както н между Европ
ейската икономическа 
щност 9 дунавсксИЗалкан

ския басейн.

пнтензнн разговорите п па прескон
ференцията, а и о подписа
ния документ е подчертано, 
че занапред сътрудничество 
то трябва да се развива „па 
целокупната територия на 

двете страни, а особено ме 
жду техните южни и цен
трални области". Тези нови 
облици попе в началото би 
могли да се 
върху опита от рамките на 
Трудовите общности Алпите 
Адриатнкът.

об-
пред-

ПОДТИК ЗА ОСЪЩЕСТВЯ
ВАНЕ НА МЕМОРАНДУМА

обосноваватВ подписания документ 
двете правителства не само. 
че изразяват намерение — 
но поемат задълженнето-с 

всички разполагаеми ннетру 
менти да подтикват колек
тиви за възможно попроду 
ктнвно и по-модерно сътруд 
ннчество: формиране на
съвместни предприятия, от
криване на нови технолож 
кп. кредитни и инвестици
онни процеси и пр.

На иресконферсенция га 
Апте Маркович изтъкна, че 
в Югославия е отворен нов 

па си- 
навлп-

ПОДПИСАНО Е „ИЗЯВ- 
ВЛЕНИЕ ЗА НАМЕРЕНИ 

ЯТА"
процес па реформа 
стемата, който сега 
за в. друг, 
етап за чисто осъществява
не е нужно „силно откри
ване към Европа и света".

с Италия

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СРЕЩАТА
порешителен Участниците на Срещата не правиха забележка 

тга никого за днешната световна обстановка, но 
отморено констатираха основните факти. Един от 
тях е, че все по-тежката икономическа обстановка 
в тези страни и натрапените мерки на пестене пред
ставляват сериозна причина за дълбоки социални 
вълнения и застрашават политическата стабилност.

С 1320 милиарда долара дълг (което предста
влява една половина от целокупния бруто нацио
нален продукт), развиващите се страни стенят в 
отплащането и практически не могат да изпълняват 
основните си задължения. Твърде високите лихви 
отвличат голяма част от прихода от износа, па дори 
и от онова което създадат или са спестили. В до
кументите от Срещата са подчертани основните 
насоки за решаване на дтъжнишката криза.
Като пръво се предлага да се свика среща, на ко
ято длъжниците и кредиторите да търсят съвместни 
решения.

В предложенията се идва от цялостно отпи
сване на дълоговоте до намаляване «а размерите на 
лихвите и за отпускане «а нови кредити под по- 
-благоприятни условия за най-неразвлтите страни. 
За средно длъжните и онези които имат някакъв 
капитал също тако се предлага да се намалят реал
ните лихвени размери, както и тяхното свързване 
с процента «а прихода от износа. Търси се да се 
продължи и времето на връщането, както и дълго 
вете частично да се отплащат в национална валута.

На Срещата бе заключено, че трайното реша
ване на кризата зависи от създаването «а необхо
дими условия за по-ускорено развитие на страни
те, кюито имат дългове и според тяхната преценка 
тези условия трябва да създадат всички заинтере
совани страни: кредиторите, длъжниците, банките 
и международните финансови организации.

Онова което трябва да о- 
сигурн ново качество в от
ношенията между Югосла
вия и Италия е сътрудниче
ството да стане още по- 
оперативно — казва се в 
„Изявлението за намерения
та", което на края на дело ту 
вата среща в Умаг подли- . 
са)са шефовете гиа днпло- -ТУУ 

мациите на двете страни У 
Будимир Лончар и Джулно 
Аиреоти. Според думите на 
Андреотн този документ оз ' ■

етал в

А отношенията

' -

улД;У *
' ?

.
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хи. , ?■
мачава „основен 
развитието на нашите от
ношения в областта на адри 
атнческото сътрудничество, 
но не се ограничава само 
на крайбрежието на Адри
атическо море, но е значи
телно по-широк".

Така наречената „адриати 
ческа инициатива" на Югос 
лавия и Италия е открита 
за участие на всички стра
ни на крайбрежието на мо 
рето. Тя е открита и за ос
таналите страни, които гео- 
графически и исторически 
са свързани с адриатичес
кия басейн. На пръв план 
се има предвид Албания и 
страните на централна Ев
ропа — Австрия, Унгария и 
Чехословакия, които също 
така трябва да са заинте-

Андреоти и Маркович: добро продължение на отношенията 
и начало на нови качества

Двете правителства 
мат задължението да уско
рят всички етапи за реали
зиране на Меморандума от 
1988 година, „на стойност" 
от 500

пое- — добави гой-могат да бъ
дат един от главните 
ща в света. За да се осъще 
ртв|ят докрай започналите 

реформи, 
дефицитите

ресовани за екологическо
то опазване на Адриатика 
и за подобряване на него
вия туризъм и инфраструк
тура.

Поради това в „Изявлени 
сто за намеренията" покрай 
оповестяването на съвмес
тен {югославско-италиански 

план за еколожко опазване 
на Адриатика, особено се 
подчертава значението 
по-добро поморско, 
железопътно свързване. Още 
повече ако се има предвид

мъти

ла се покрият 
в различните 

сектори и да се извърши 
престройство ма 
чо стопанство необходими 
са ни преди всичко свежи 
финансови

милиарда лири и ве
днага да започнат „задълбо 
чено да процеияват 
те икономичеески ефекти и 
възможностите за

негови- югославско
неговите

импулси на финансовия, 
зарен и технологически 
план".

ФОРУМ НА ДЛЪЖНИЦИТЕпа средства .
от „ТАЙНО" ЗА ФИНАНСИРА 

НЕТО Не оа отминати и Обединените нации, и -м«о-
гобройните
И от тях

пътно и
От значение международни финансови институции, 

се търси тто-бързо да се включват в ре
шаването на длъжншлжата криза. За пръв път на 
срещата се чу и предложението за изучаване на 
възможността за създаване на форум от страна 
на длъжниците, чиято основна задача да бъде раз
мяна на информации, 
пеенето ша

е да се под
чертае, че и по време Разговори за финансови

те въпроси са водени, но
по-подробни 
са оповестени. В

на

еат°на1западАНСКИ бежанци ПРЕЗ УНГАРИЯ ОТИ- резултати не
кръговете 

__ г.пТаЛИа,1ската Делегация 
“то Долара,които да се обазпечаг от 
различни ясточници. Също 
така се изтъква, че итали
анското правителство : 
напред ще се застъпва при 
международните институ
ции, преди всичко в Евро
пейската икономическа об 
щност, „Парижкия клуб" 
Международния 
нд, които да дадат 
ляма подкрепа на

на

Безкрайна река които да влияят върху уиоре- 
позициите иа длъжните развиващи се , 

страж ори преговорите.
„„„ Развитите страни ее търси да унеличат оред- 

‘ а финансираме развитието на страните от 
капитолом^1' ИПН чрвз заем, официална помощ или 
тГГ“еНВД в развиващите се страни. От 
понеже длт ж».™* 1рябва да се очакват резултати 
Защото неотгп^ИШКата криза засяга и развитите, 
кало колапс яеаса^еТК> ^ 1дългопете би предизви- 
туции ню и <. само на богатите финансови инсти
туции, но и на целокупната финансова

тлгт
‘гГзОоТрГжда.ш Т М' унгарск°-австРийската граница минаха

Бежанци пристигат в неограничен брой. Все още не 
е известно колко источногермански поданици ще пристиг
нат в Унгария, нито пък какво занапред ще предприемат 
властите в двете германски страни, Австрия и Унгария.

и за-

чвалутен фб 
по-го-

__ югосла
вските усилия за съживява 
ме на стопанството.

система.*
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Според сегашното реше
ние трябва да се очаква, че 
в началото на ноември труд 
ещите се и гражданите ще 
излязат на избирателните ме 
ста в трудовите колективи 
и местните общности, а до 
края на ноември трябва да 
се учредят всички скупщи- 
ни на общините и междуоб- 
щинските регионални общно 
сти, включително и Скупщи
ната. на СР Сърбия.

Тази година работниците 
в предгьиятията, селскостопа 
нските производители и за
наятчиите ще гласуват за де 
легатите в съветите на сдру 
жеиия труд на общинските 
скупщини и едноименния съ
вет на Скупщината на СР 
Сърбия.

Гражданите в местните об 
щности и ще избират свои 
делегати в съветите на мест- 
нмге общности в общински 

те скупщини и съвета на об 
щините в Скупщината на СР 
Сърбия.

Листата на кандидатите в 
обществено-политическите съ 
вети ще бъде съставена по 
части, относно за всяка об 
ществено-политическа орга
низация и за нея ще гласу
ват гражданите 
ствено.

В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННИТЕ СКУП ЩИНСКИ ИЗБОРИ — да се ползват с довери- 
ето на трудещите се и граж
даните, без което никой не 
може да бъде предлаган и 
избран на определени длъж
ности, което трябва да пред 
ставлява най-голяма придоби 
вка на антибюракратичната 
революция, която започна са 
мият народ.

Следователно предложени
те избирателни закони съз
дават простор за изява на 
автентичната воля на изби
рателите. Проблем ще бъде 
дали на листите са онези, 
които са предлагани от тру 
дещите се и гражданите, по
неже обичайно при свежда
ме на листите винаги се на 
мират посредници, които от 

волята на избира
телите. В случая на скупщин 
ските избори това могат да 
бъдат кандидационните кон 
ференции, които са запазе- 

филтър между гра
жданина като предлагащ и 
гласоподавател.

Колко този и други суро
гати на непосредствената де 
мокрация ще останат в на
шата избирателна 
зависи от това с каква ско. 
рост ще навлезем в приема
нето на новата Конституция. 
Понеже сегашната избира
телна система е ограничена

Кандидатите и избирателите 

с лице срещу лице
яне на кандидатите", което 
като форма в избирателния 
процес се прилага за 
път от въвеждането на де
мократичните избори. Изби
рателите ще могат да изис
кват пряко присъствие на 
кандидатите, когато се ра
зисква за тях, което подраз 
°ира различен модашитет, 
какъвто е: представяне 
програми, за които ще се за 
стъпват, информиране за со
циалното и имуществено по 
ложение, отговори на бро
йните запитвания на избира
телите, разговори на ТВ и 
радиото,
средствата на масовата 
муникация и т. н. Разбира 
се, този принцип още се ра
зработва, но безспорно ще 
намери разбирателство на 
избирателите.

бия, а при други това има 
факултативен характер, от
носно според желанията на 
избирателите или желание
то на кандидатите.

Трябва да се напомни, че 
мандатът на кандидатите, но 
и на функционерите в скуп- 
щините ще бъде 4 години 
(което досега не е било 2+2 
години) и че функцията на 
делегациите може да бъде 
доверена на работническия 
съвет или скупщината на ме 
стната общност, че в трудо
вите колективи те ще бъдат 
учредени на равнището на 
трудовата организация, а не 
на равнището на основните 
организации на сдружения 
труд и че няма да бъдат из 
бори за самоулравителните 
общности на интересите, по 
неже те се премахват и щс 
се формират фондове.

сти са недействителни. Сега 
ясно се подчертава, че под 
недействителни листи се под 
разбира онази листа, която 
е непълна или със съгурност 
не може да се установи за 
кого избирателят е гласувал. 
Това значи, че гласоподава
телят—на листата за гласува
не може да внесе и повече 
и по-малко кандидати, откол 
кото се избират, понеже по 
тоя начин изразява своята 
воля. Разбира се, при всич
ки избори, па и този път, се 
поставя въпросът какви кан 
дидати трябва да 
лагат и избират? За разли
ка от предишните избори се 
га пряко не се въвеждат ни 
какви особени ключове по 
отношение 
на кандидатите, но се пред
упреждава, че за това тр
ябва да се държи сметка. 
След всичко, станало в на- 

демократична практи 
ка, имайки предвид, че се 
намираме 
трудна криза, 
пея е обоснован с избора на 
най-добрите кандидати 
ключовите места в общество
то, които ще изпълняват ня
кои основни критерии:

първи

на
клоняват

се пред ни катоизказвания чрез
ко-

на структурата

система
Покрай избирателите и ка 

ндидатите трябва да бъдат 
изправени „лице срещу ли
це" с трудещите си и граж
даните. За да получи тази 
своеобразна агитация орга
низирана форма, организато 
рите на съвкупната активно 
сти трябва да бъдат органи
зациите и ръководствата на 
Социалистическия съюз. Още 
не са известни всички еле 
менти кой от кандидатите 
трябва да се представя пред 
избирателите. Трябва да се 
очаква това да бъдат кан
дидатите преди всичко за 
функции в скутацините 
обществено-политическите об 
щности и делегатите в скуп 
щините на СФРЮ и СР Сър-

непосред-
шатаИЗБОР НА НАЙ-ДОБРИ

ТЕ КАДРИПРЕДСТАВЯНЕ НА КАН
ДИДАТИТЕ

в изключително
изходът от със съответни утвърдени ре

шения, за които трябва да сс 
каже, че са по-добри от пре 
дишните, но че са недостат
ъчни за 
радикални промени, за да до 
ведем

Избирателно право имат
всички граждани с напълне
ни 18 години живот. При 
селскостопанските произво
дители, студентите и учени 
ците това право получават 
с 15 години. С оглед на свръ
зката на кандидатите и та 
йиостта на гласуването от
делно се поставя въпрос за 
прецизна разбработка по ут 
върждаване на резултатите 
на гласуването. В досегашна

За всички съвети е пред
видено на листата да бъдат 
двойно повече кандидати от 
колкото се избират, 
за обществено-политическия 
съвет, където са предвидени 
само по-голям брой кандида 
ти, но не са дадени 
ви ограничения. Отделна но 
вина в тези избори, покрай 
приемането на принципа за 
повече кандидати, непосред
ствено и тайно гласуване, е 
„таканареченото „представ

ка

внасяне на още поосвен
— да са постигнали успеш 

ни трудови резултати в пра 
принципност, ре-

избирателната систе-
ктиката, 
шимост и последователност 
в решаването на съществу
ващите проблеми;

последователно в съзву- 
желанията на избира-

маннкак-
чие с
Телите и демократичните тра

на диции.
— да притежават най-ви

соки морални качества;
та практика е имало разли
чни погледи за това кои ли- М. Илич

СТОЯДИН СТОШИЧ — ДИЧА

(4)Развитието на антифашисткото ^ 
движение в Босилеградски край

НАВЪРШАТ 45 ГОДИНИТАЯ ГОДИНА
ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БОСИЛЕГРАДСКО 
ОТ ФАШИЗМА. ПО ТОЯ ПОВОД В НЯКОЛКО 
БРОЕВЕ НА „БРАТСТВО" ПРЕДАВАМЕ ЕСЕТО
ПОД ГОРНОТО ЗАГЛАВИЕ НА СТОЯДИН С10- правле1гието на една чука, която водеше на- „Осма сръбска бригада в .марша на юг, на 
ШИЧ — ДИЧА, ОТ КНИГАТА МУ „ОТРАЖЬ- атък към посокаха на Босилеград... 16 май цял ден води ожесточена борба с Вто-
НИЕ НА КРУПНИТЕ СЪБИТИЯ ВЪРХУ МАЛ- Българското население, което за пръв видя ри български кавалериен полк на планина До- 
КИТЕ МЕСТА", ПОДГОТОВЕНА ПРЕЗ 1985 ГО- югославски партизани, приятелски прие наши- гашща. След отхвърлянето на тая българска вои-

те борци От хората получихме точни сведе- скова част, бригадата през Радовнщда, на 17
------------------ - 1444 голина софийското ния за местата Трекляно и Средорек, които бя- май пристигна в рйона на село Сурлида .
В началото на .май 1944 година сскри ха направлението по което се движехме... („Хронология , стр. 282).

правителство ангажира една армия за Р Откровено говореха против българското прави- БОСИЛГРАДСКИЯТ партизански отряд е 
на партизанската свободна територия о‘ * телСтво и неговата политика... От тия села ни формиран на 20 май 1944 година в Дърна река,
ново до Пирот. За комендант на тая арм> ^ се 11рИдружи една група младежи, изказвайки в разгара на ожесточените сражения с българ- 
назначен генерал Боидев. започнали ж желание да тръгнат с нас и ние ги приехме... ската фашистка войска, в така наречената май-
битки, част от които се вода на тер Р Към вечерата, Осма бригада тръгна към ска офанзива.
на Босилеградски край реряар македонскИ Трекляно и Средорек, по големи български мес- За това събИТие, за формирането на Боси-

_ —Оттегляйки се със та близко до югославско-българската грашща.^. леградския партизански отряд, има запазени пи-
И в района на Църиа ... Село Извор се намира на югославска сани документи от тоя период а има и прежн-

сражения се„конц!трЖ^ Гопина бива решено ритория, но е населено с население ог б <р вели участшщи, което дава възможност фактп- 
трава. На 12 май 1944 годи райо„а иа ската народност. Нашето челно подел'=1 ис чеСкото състояние за това събитие веродостой-
партизанските части Да»апу по срещнало някоя българска част и се Сс ос А |щ Дд се отдележи Записано е, че отрядът при
Църна трава и ед"а ко Сува планина, а мило, че българска войска през деня не ‘ формирането е имал 60 борци, а до септември 
направлението Запланье у се върие ло „ Босилеград. ■ Бпш- на 1944 година е ндрастнал на 250 борци,
друга през българска тер Р (Понеже в ... Тук трябваше да се тръгне край Формирането на Боснлеградскня отряд на

свободната територияв . с бо- леград и през селата Паралово и Яреш I Д» 20 май 1944 година, една година пред оконча-
тоя текст говорим за съоигия_ * тежките се стигне на Църноок... гелиото освобождение на Югославия (Югосла-
силеградски край, няма да “ събития са пи- Спускайки се низ баира Славче, постоянно вия окончателно е освободена' на 15 май 1945 
битки вън от тоя край- оа 1 нред очите ни бс Босилеград: околийски център година (представлява събитие с историческо

други автори). «опийте о-г Ос- в бивша Югославия... значение, с оглед на -мястото, времето и усло-
Еадна колона, в която оили порции- о Минахме покрай самия Босилеград, край впята, които дотогава съществували на тоя те

ма сръбска бригада, Трета македонска МОСЛСд,Ште му къщи, край пътя към Кюстен- рен.
Първа косовска бригада и Р* МШшла бъл- дил. Сиг-урно с, че сме били забелязани от по- в момента на формирането отрядът съчн- 
ски отряд, иа 13 май 1944 А Бариос и ве- лилията и от някои хора от власпа. Но, иенч- Ш|Вали борци от Бонслеградски край, от Бъл
гарско-югославската гранил ггг„пгкитс ,ьашистки ки си мълчали и никой пе се дръзнал да нз- гария и сръбски борци, предимно от Църна ре 
диага стъпила в борба с оъ 1 ' ,иосето чезне нред Осма бригада. ка, Бабина поляна и Радовшща. (През Наро-
частас, които блокирали и ур п{и засади Нашата дълга колона по мсссчт 1а ^ по ^^вре-- д00свободнтелпата. борба пе било изключение 
Клисура — Трън. сРе“ЗУ гтобив към вътреш- ме на спускането в долината на ДРаговищида борци от различни народности да бъдат заедно 
се атакувало и е извършел! р таналитс парти- на жителите в Босилеград сигурно е изглеждг - ц ед110 поделение. Така било и в тия краища, 
ността на България, покрай клисура и Стре- ла огромна... Във Втори южноморавски отряд, а по-късно и

ден край пътя м син от ро- Над село Паралово започна да съмва... „ Осма сръбска бригада, освен сърби се боре-
зимировци загинал Любчо ^ От Църиа През деня пристигнахме в местността Бели и българи, италианци, а имало и неколцина
ждена сестра на части сс дпи- води, в района на Чупило бърдо..руснаци — червеноарменцн, които ог герман-
•грава през Знеполе, партизански своите За същото събитие в Хронологията иа И. ско плешшчество избягали при партизаните,
жели през Трекляно към ьосш | ■ еджич е Маиасисвич и X. Ракич е забелязано: Някои от тях били на ръководни постове, Та-
спомени за това придвижва! - ]4 зори па 15 май 1944 година Осма сръб- ка българските партизани били иа ръководни
.„писал- __„ешлгг.лхме ло ска. Трета македонска и Косовска бригада па ,юстопс във Втори южноморавски отряд: Ден-

Вече беше ден когато при оошш марша иа района на Църна трапа през Зпепог <ю р10ров — Знеполски бил политически коми-
пътр който води от Трън към Стр забелязах. 11С Към пчинския терен, минаха пътя между сар иа чета, а Кирил Марков — Златан бил 
и Власина. • • От посоката към ,<авалс- Босилеград и Райчиловци . А в следващия аб- ком.шдир „а чета в тоя отряд. Някое време в

приближаването, иа ^^ТТтижсние зац се казва: Осма сръбска бригада бил комащщр иа чета
пийна част Тая войскова част бе в ц0. .----------------- ------------------—----------------------Павел, които като пленен чероеногвардеец до-
и достатъчно близо, така че ти , (д дСведжич: „Мостове на живота), шъл п 11артаюпните п Църна трапа),
делдагГя огкриха огш орет Напротии, „Ико.игмическа политика“, Белград 1982, стр.

Бригада (Осма бршада)™^^ к?1и иа- 177
нейните части ускориха двил

ДИНА.

ки партизански 
косовеки

на

сали

зани, гоя

ме
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ПРЕДКОНГРЕСНИ РАЗИСКВАНИЯ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СК В ДИМИТРОВГРАД,МОК НЛ СКС В НИШ

Какъв соцнаянзъм-такъв 

Съюз на комуните Единството е въпрос 

с предимствоЗА ДА СЕ ДАДЕ ОТГОВОР НА ВЪПРОСА: 
КАКЪВ СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ ИСКАМЕ, ТР
ЯБВА ДА СЕ ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСА: КАКЪВ 
СОЦИАЛИЗЪМ ИСКАМЕ

отчетът за работата и 
дейността чга Общинска 
та организация та Съю 
за та комунистите за 
период от 1986—1989 го 
дина, както и ориента- 
ционата програма за пре 
дотоящата четиригодиш
на дейност. Документи
те бяха приета като из 
хелдна основа за пгубли- 
41Г0 обсъждане в ггьрви 
чните организации на Оь 
юза гга комунистите, ко 
ето трябва да приключи 
до 25 септември. Утвърд 
ена е и листата на въз 
можгги кандидати за чл 
енове на Общинския ко 
митет, Председателство 
то му, отделни комисии, 
делегати за предстоящи
те конгреси и носители 
на функции в общинска 
та организация. За пред 
седател на ОК на СК 
кандидати са Никола 
Стоянов и Васил Нико
лов, а за секретар на 
Председателството Душ 
ан Латес и Миролюб 
Георгиев. Както бе при 
ето листите са отворени 
все до изборното събра 
ние на Общинската кон 
ференция, което трябва 
да се проведе към сре 
дата на октомври.

Общинският комитет 
на Съюза та |КомуI писта 
те в Димитровград та 
заседание от 13 септем
ври, сумира разисквани 
ята по документите — 
„Основни таейки оа пре 
образоваше гт Ст.ю:»а 
на югослапокнте кому- 
птетн”. Както изтъкна 
вън 'встшиталното си 
слово председателят та 
ОК на СК Никола Сто
янов по време на ггуб- 
личпото обсъждане гга 
документите е дадегга 
подкрепа, по са игапра- 
венп и кон креп и г забе
лежки. В това отноше
ние осебен акцент е сгго 
жен почти гга всяко- 
събрание в първичните 
партийни организации) 
на единството в Съюза 
на комунистите. Оценка 
от публичното обсъжда 
не е, че този въпрос са 
мо бегло е обработен. 
Миенне сред комунисти 
те в общината е, че в 
сегашния момент, кога- 
то са налице изразител
ните процеси «а дезинте 
грация и политическо 
иеешинство, единството 
в редовете на Съюза на 
комунистите е от особе 
ню, дори магистрално, 
значение.

Първичните организа
ция са объдали и вънро 
са за
централизъм и е нолу- 
чил пълна ггодкрепа ка
то основем и общ ггригг- 
цит в организирането и 
действувагге гга СК. Оба 
че становището за хори 
зопталното свързвате чга 
члегговете особеню роля 

приемане 
решения, счита 

се, слага под въпрос то
зи същ демократически 
I гентрализъм.

Що се отнася до по- 
-ггататъшното съществу
ване тга Актива гга ра
ботниците — комунисти 
от непооредствеягото про 
изводство, досегашното 
му съществуване гге се 
е оказало като ггай-спол 
учливо. Затова -има мне 
ние, че той не трябва да 
се счита н дефинира ка 
то уставна форма на ор 
ганизпране на комунис
тите.

дом ократичеоки
вп идейни въпроси 1, на 
конто той трябва да да
ва отговори.

Съюзът на комунисти 
те трябва да се дсетатн- 

и демокра тизира 
и да бъде готов да дей
ствува в условията 
още почипразен плура
лизъм на разлнчшг ин
тереси, в който той тр
ябва да действува като 
равноправен политичес
ки субект, а не от гго- 
защшгга на власт. Затуй 
е нужно и самият да се 
демократг гзг фа,

Председателството на 
Между общинската кон
ференция на СКС в Ниш 
и нейн ата Комисия за 
идейна и теоретична ра
бота на 15 т.м. оргази- 
раха разисквания по 
проектодокументигге за 
14-ия извънреден конг
рес. на СЮК — „Основ
ни направления за прео- 
бразяването на СЮК". 
Във всъпителаната реч 
др. Владимир Щамбук, 
изпълнителен секретар 
на Председателството на 
ЦК на СКС и в изказва 
нията на останалите у- 
частници в разисквани
ята се чуха много диле
ми, мнения и предложе
ния във връзка с рефе
рата на Съюза на кому
нистите, като важна 
част от цялостната сто
панска и обществена ре 
форма в Югославия.

Няма дилеми, бе изтъ 
кнато в разискванията, 
че Съюзът на комунис
тите трябва да бъде еди 
нствена организация, в

зира

па
та та 
някои

-гга

а това
значи членството и пър- 
вгмннте партийни орга
низации да бъдат осно
вен субект в крог сране
то на партийната поли
тика и в нейното про
веждане. Такава роля
на членството и първич 
иггге партийни организа 
цгги търсят и тяхна по- 
-флексибилна организи
раност в предприятията, 
местните общности и ос 
таналите институции.

Дали Съюзът на кому

И димитровградските 
комунисти напълно под
държат становищата за 
по-нататъшна демократи 
зация на изборггге, а то 
ва значи: повече канди
дати и тайни, непооред 
ствени избори.

На заседанието бе об 
съден и приет проекто- А.Т.

БОСИЛЕГРАД: РАЗИСКВАНИЯ ПО .ПРОЕКТА НА ОСНОВНИТЕ НАСОКИ ЗА
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НА СЮК"

БЕЗПАРТИЕН ПЛУРАЛИЗЪМ
ЗЯ За да може да мобили

зира работническата класа, 
а с това и да се афмрмират 
съществуващите обществе
ни потенциали, Съюзът 
па комунистите занапред 
трябва да се откаже от до
сегашния начин на действу
ваме, т. е. да се откаже от 
власт и монопол. Още пове
че, че се досегашното си ми

тница дебата, в която уча- въпроса във връзка с разде 
ляне на партията от държав
ната власт още по-смело 
да се върши депрофесиона- 
л и зация на отделни партий
ни функции.

■ В разискванията по по
вод документа за предстоя
щия партиен конгрес кому
нистите в посочените колек 
тиви, както и комунистите 
от производствените цехове, 
с които същевременно води 
разговор, Садия Хървич, по
литически сътрудник при Ма 
рксическия център „Милен- 
тие Попович в Лесковац, са 
единствени при становище
то, че какъвто и да е вид 
партиен плурализъм още по 
вече ще влияе върху разеди 
пението и неединството в пар 
тийните редове. За по-уско- 
рено излизане от кризата по 
дчертаваха те е нужна един 
ствена, югославски определе 
на партия 
ято ще бъде близка и аван
гард на работническата кла
са, а не партия на монопол, 
власт и контрол.

ствуваха комунистите от 
Средношколския образовате
лен центьр, Основното учи
лище и Отделението на въ
трешните работа. В рази
скванията бе подчертано, че 
занапред Съюзът на кому
нистите трябва да бъде без 
каквито и да е привилегии, 
а чрез всестранна, плодо
творна п насърчителна дей
ност във всички области и 
с личен пример да ои избо
ри мястото и авторитета в 
о б ществс и о-1 юли тичес к ата 
ни система. При това е нуж 

подчертаха няколкото

ПО трябва да останат творци на политиката на СЮК

пистите ще успее да пре 
юдолее мееданството в 
своите редове, особено 
в ръководствата (и дали 
на Четиринадесетия из
вънреден конгрес ще се 
приемат документи, кои 
то ще трасират път за 
неговото преобразяваме 
и приспособяване да дей 
ствуъа в реформирания 
югославски социализъм. 
Това бе главната диле
ма, която остана в ра
зискванията. Н а всички 
е ясно, че Съюзът па ко
мунистите трябва да се 
„крои" по мерките на 
социализма, който иска 
ме. Но противоречията 
в реформата на 
лавокото общество днес 
са толкова големи, че и- 
зобщо не е ясно как ще 
се |намери отговОр тък
мо 1на главния въпрос — 
какъв социализъм иска

която демократичният 
централизъм трябва да 
остане основен принцип, 
върху който се уреждат 
отношенията в него. 
Съюзът на комунистите 
трябва да бъде истиноки 
авангард на работничес
ката класа, но тази не
гова авангарди ост, бе
подчертано, не е даде
на, ню зададена. За до
верието на работничес
ката класа той постоя
нно трябва да се бори 
и отново да го печели. 
Затова и не трябва да 
съществуват дилеми да
ли и по-'нататък Съюзът 
на комунистите трябва 
да съществува в пред
приятията. Дори сега не 
говата роля © предпри
ятията е още по-голяма, 
ако се има предвид, че 
в условията на пазарна
та икономика, различни 
те видове собственост и ме. 
пр. ще съществуват и но

новническо-бюрократмческо
влияние, вместо да бъде 
деща идейно-политическа си 
Ла па работническата класа, 
все повече се превърща
ператиш ю-управл явапбект. Поради 
налага
преобразование 

комунистите 
който ще бъде 
ма на

во-

в о-
( су- ио,това нужно се 

коренно 
на Съюза

въпрос за души в разискванията, ко
лективната и лична отговорна мост да се издигне 
соко равнище, да се 
чава укрепването на 
вския патриотизъм, с пълно 
равноправие на всички

— въпрос 
основна те на ПО-В11

насър-
югосла

предстоящия Четйри- 
извънреденнадесети 

грес на СЮК.
коп-

на-Това между другото роди и народности, във вси-
черта директорът на Марк 
сическия център „Милентие 
Попович" в Лесковац, 
Диклич,

чки сфери на обществено- 
-политическия живот

ЮГОС-
н дей

ствуваме, да се напусне бю
рократичния начин на дей- 
ствуване, а да укрепва
мократическия
При това трябва
стри отговорността 
провеждането на 
ното и уставно да

Аца
на нроведната в ми 

ьалия петък в Босилеград, в 
рамките на публичното ра
зискване по „Проекта 
ловните насоки за преобра
зование на Съюза

партия ко-де-
нентрализъм. 

Да се изо- 
за не- 

договоре- 
се реши

на ос

на югос- 
пар-В. Димитро® лавските комунисти",

М. Я.
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в СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБ. 
щИНА

БЕЛЕЖКА

Инфлация от признания 

и — разходи!

Предстои двумесечна 

изборна дейност
^ Лсвечс кандидати за всеки ръководен пост Щ Отчетът 

за досегашната работа на Общинския синдикален 
е на публично обсъждане

съвет

неразвита. Впрочем, и празникът трябаше 
да се посрещне с по-големи трудови по
стижения.

Икономически изостаналата Босилеград
ска община тазгодишния си Ден на осво
бождението от фашизма — Осми септем
ври, посрещна със скромни резултати. Не 
се откриха изградени стопански обекти, 
нито се започнаха нови. Очаква се на
скоро да бъде открит цехът за конфек
ция, който до известна степен да облекчи 
твърде изостреният проблем на нетрудо 
устроността. Понастоящем работа търсят 
дори 1550 души.

По две неща обаче в празничния ден 
общината се нареди всред развитите сре-

лен съвет в Лесковац и кан
дидати за делегати на пред
стоящите синдикални кон
греси. Едновременно с из
борната активност за отго
ворните постове в първични
те синдикални организации 
ще се води и изборна актив
ност за предстоящите деле
гатски избори, г. е за чле
нове на делегации и делега
ти в обществено-политичес
ките общиности.

През септември и октомв
ри в организацията на Съю
за на синдикатите в Босиле- 
градска община предстои за 
силена изборна активност. 
Според утвърдените изборни 
срокове, които тези_1дни_бя- 
ха приети на заседание на 
Председателството на Об- 
юинския синдикален съвет, 
тази важна обществено-по
литическа задача трябва да 
приключи най-късно до края 
на главата половина на но
ември т. г. чПрез този пери
од първичните синдикални 
организации трябва да избе
рат нови ръководства, кри
тично да оценят своята ак
тивност и работата на Об
щинския синдикален Съвет, 
неговите органи и тела, да 
евидентирант кандидати за 
членове на Общинския син
дикален съвет, 
Междуобщинския

Второ, след празника на адрес на ОС 
от хотела е доставена сметка за предста- 

стойност от 40,1 ми- 
В ОС до известна степен

вителни разходи на 
лиона динара, 
оповергават това, като подчертават, че на 
празника са похарчени „само“ 15 милиона 
динара. От тях 8 милиона са похарчили 
делегатите на коктела след тържествената 
сесия, а 7 милиона една „агнешка брига
да“ след това. Сметка от 4 милиона са им 
изпратили футболистите на местния отбор, 
а 6 милиона артистите на самодейното 
дружество, които по случай празника пре
миерно се представиха с „Косовеки бой“. 
Тук подчертават, че ОС не може да за
плати разходите на футболистите и арти
стите (които достойно ознаменуваха праз
ника) и че сметките ще им върнат.

ди.
Според изборния кален

дар до края на този месец 
трябва да се проведат пред
изборни събрания. Изборни
те събрания трябва да при
ключат до края на октомв
ри, а
конференция на 
синдикатите ще се проведе 
между 5 и 10 ноември т. г.

Първо, Общинската скупщина на тър
жествената си сесия присъди (по предло
жение на комисията си) над 80 осмосеп- 
темврийски награди и признания: 12 на 
трудови колективи и 69 на отделни лица. 
Според тврдения в трудови колективи и 
общности. едно число награди са присъде
ни без да се имат предвид обществените 
критерии и без предложение от „базата“. 
Затова тази инфлация от признания до 
голяма степен девалвира значението и на 
самите признания, и резултатите на 
истина заслужилите лауреати. С толкова 
число наградени, разбира се ако призна
нията са присъдени за извънреден принос, 
трудно може да се говори, че общината е

общинската изборна 
Съюза на Останалите средства — 16 милиона ди

нара по различни поводи са похарчени от 
август досега. Трудно може обаче да се 
каже, че яденето и пиенето на обществена••членове на 

синдика- м. я. сметка има обществена опора. По всичко 
личи, че поводите и направените предста
вителни разходи са продукт на лични апе
тити.

на-

НА 24 СЕПТЕМВРИ В ДРАГОМАН, НР БЪЛГАРИЯ
Б, БОЖИЛОВ

ГРАНИЧЕН СЪБОР
в ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СК В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРИ
КЛЮЧИ РАЗИСКВАНЕТО НА СК И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО МУ 
ЗА СЪСТАВА И ВЪЗМОЖ НИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ОК

На 24 септември тази година в Драгоман 
(НРБ) гце се състои събор на населението крал

от общините Ди-югославско-българската граница ___
митровград (СФРЮ) и Драгоман (НРБ). Съоорът 
ще трае от 7 до 17 часа, югославско време. Към 9 
часа сутринта от името на съборянските комисии 
па двете страни присътвувагците ще приветству- 
ват от югославска страна Слава Тодоров, предсе
дател на Обптинската скупщина в Димитровград и 
от българска, Цветан Станев, председател на Град- 

съвет в Драгоман.

Отговорността е прехвърлена 

на Комитета
ския народен лекция' в листата. Едно чи

сло организации обаче тази 
демократичност като че ли 
злоупотребиха. Дали не ис
каха да объдят листата по 
задълбочено или бяха на 
мнение, че „нищо не може 
да се мени“, те дадоха под
крепа на всичките 53 канди
дати за ОК и на 14-те души 
за Председателсвото. Най- 
-кратко своята отговорност 
прехвърлиха на ОК на СК, 
който ще има за задача да 
нзвъши потбор всред кань 
дидатите.

Преди да се направи то
ва налага се да се обърне 
внимание на един въпрос: 
кой кандидат е получил до
верието на базата-дали оня 
когото са гласували над 40 
първични организации (в об 
щината има 59 организации 
с 1140 членове) с 400 члено
ве или оия в когото са сло
жили доверието, на пример,
15 организации с към 800 
членове? Подчертаваме зна
чението на (не) масовостта 
на първичните организации 
II от един друг аспкт: някои 

общински 
функционери, инак „сериоз
ни" кандидати за състава на 
ОК п председателството му 
не получиха доверието в ня
колко по-масови 
организации.

ОК на СК резултатите от 
публичното обсъждане ще 
обсъди тези дни когато ще 
утвърди окончателна листа 
за кандидатите на посоче
ните органи и/тела, а 
борната конференция ще се 
проведе до средата на ок- 
томри.

т За членове на ОК на СК, неговите органи и тела 
бяха предложени много повече кандидати отколкото трябва 

изберат - По вредна ^ Ж
прехврърля на ОК, които тези дни 

и да утвърди окончателна

За югославски граждани, идващи на събора, егй&гг <=: зялга-ж-
обезпечат табелка „С“ ще таксуват като обикно- 
вени пътници в събора.

да се
вичнитс организации 
че сега отговорността се 
трябва да сумира резултатите 
листабъде изпълнена и подбрана

група от гр. Бела паланка, а от българска — са
модейна група *от Благоевград и певицата ^ 
Иванова. '

За съборяните ще ка, в ТО „Изградпя“ и пар
тийната организация в мест
ната общност в Назърица, 
които не успяха да прове
дат събрание, всички първи- 
чкн партийни организации 
в Боснлеградска община се 
произнесоха за предложени- 

за членове на

Освен първичната партий- 
в местнатана организация 

общност в Босилеград (вто- 
в общината), 

„принципни
___ __върна листата
ОК па СК на дообработ-

ра по масовост 
която поради 
становища"

Лили

на
тс кандидати 
ОК, Председателството му, 
п останалите партийни орга- 

общнната. В ОКкпшянФар
СМУЩЕНИЯ

ни ■и тела в
СК подчертават, че разн 

скването за състава и за въ- 
члеиове на посо- 

и тела е мн- 
демо-

на

НА ЕКРАНА зможпите
чсиате органи 
иало п откровена и

обстановка, 
бъде от полза при 

свеждане на

риозно се засяга и правото на българска
та народност равноправно с останалите 
народи и народности в СР Сърбия, да бъ
де информирана, както и те. Изнесло бе
ше че другите народности (конто предим
но живеят в двете покрайнини) имат мно
го по-развито информиране — и по 'теле
визията (имат и детски програми, .. .кон 

младежта и пр.), докато 
само ТВ-

ко-на българ- кратическа 
ето ще 
окончателното 
листата.

В досегашните подготовки 
за най-от- 

ОК п

Телевизионното предаване
популярния ТВ-журнал, което със 

подготвяше малката енту- 
с главния и отго- 

Йотов напос

оки език, 
завиден успех 
си аз прана екипа начело 
ворен редактор Димитър 
ледък е доведено под въпрос.

Защо след 13 години успешна работа, 
обмисля за по-нататъшно раз-

за попия състав н 
говорните постове в 
Председателството му един 

особеновместо да се 
шир яв а не и обогатяване на предването, сс 
разисква, как да се „смести“ в тв-схсма- 
та, а има препоръки от компетентни ли- 

Телевизия Белград заетите в редак
цията да бъдат намалени, да се ™рси из- 

ангажирането на хонорарни сътруд-

момент заслужавазаи програми 
българската народност 
-журнал.

Последното единодушно беше потвър- 
изказшшията па членовете на

комнейи. Между другото

от сегашнитеИменно, ньрвич-пмаше внимание.
имте организации. предло
жиха голям брой възможни 
кандидати за състава им. Су 
мпрайкп резултатите ОК за 
повия си състав намали ли
стата па 53 души, и предло
жи на организациите да се 
изяснят за 40, от конто 35 
ще се изберат. Бяха предло
жени повече души и за Пред 
седателството, а ОК на пу
блично обсъждане пусна ли
ста от 14 души, от конто ще 
се изберат 9. Тази възмож
ност (от повече души да се 
изберат най-добрите) послу
жи па известиочмело първи
чни организации, 
време на публичното изясн
яване задачата си разбраха 
сериозно н извършиха „се

ца в депо и в 
посочените две
бС"Й конференции

Тч-тн II Ниш И Лсскоиац да сс но- 
спешно да обсъдят възникналия

ход в
“Те^^вмеото^се .шправи кр-

неотдавна в Димитров- 
на комисията за 

комитет и 
Общинска-

първични

наачка напред
На проведеното 

град съвместно заседание 
информиране при Общинския 
Секцията за информиране ЛР“ 
та конференция иа Социалисти
юз беше заето категорично становшце час
по-скоро да бъде разрешен в пр .)С(,1И 
лъчването ма ТВ-журнала, 1 „ „пе
дали е възможно да бъде вър
китния термин — неделя. __

Основно, заключение беше: с предложе
ната „реорганизация" на 1 В-журнал , 
маляването на времетраенето му, е >,р 
карваието му" от термин до термин,

търски

Емерки възникналото недоразумение да

"РОцеиено беше, също така, че бн тряб- 
иало да се поиска отговорност от тези 
които „тласкат ТВ-журшш от канал ка 
канал', с което предизвикват остро него- 
дуване иа ТВ-зритслитс. дид0110„

съ-

113-

КОНТО НО

В. Б.
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пипизввдствпжаддсамоупвавяениестопанство
В МАГАЗИНИ НЛ 14) „БОСИЛЕГРАД" ОБЩЕСТВЕНИЯТ 
КАПИТАЛ СЕ ПРЕЛИВА В ЧАСТНИ РЪЦЕ

БОСИЛЕГРАДСКИ „АВТОТРАНСПОРТ" Е ПРЕД НОВО Ил 
ЧАЛО

ПО - ЛОШО И ОТ „НЕТОЧЕН“ НАНТАР НОВ ДИРЕКТОР - СТАРИ 

ПРОБЛЕМИмото имущество защитава са 
мо службата па вътрешните 
работи, ако не се 
нивелиране на цепите 
ако това прави магалииерът 
с никое частно лице и и.юс- 

спс! 111 юто действупане

В някои среди в общината хората са изправе
ни пред дилемата: ако не може да се премахне ин
флацията н препаленото покачване на цените, мо
же ли да се обуздаят находчивите търговци, ко
нто продавайки стари стоки по нови ценн не само 
че ги подкрадват, но и общественият капитал пре
ливат в свои ръце?

върши
или 10 Преди три месеца и половина „Автотранспорт" ос

тана без директор, но избраното временно ръководство 
как успея да държи кормилото на организацията. Тези дни 
начело й ще застане новоизабраният директор Ивайло Стан
чев. юрист. Какво го очаква на този „нежежен" пост

ия-

таше
па инспектори по пазара и 
съдията за нарушения и ос
таналите съдебни органи по
требителят ще бъде принуден 
п занапред да отделя част от 
своя доход да заплати безо-

„Автотрапспорт" 
шестмесечието па годината 
със загуба от около 560 ми
лиона динара, 
ръководство, обществено по
литическите организации и 

органи

Въпреки известните пости
жения, не може да се каже, 
че босилсградският автопре- 
возвач е без проблеми. Ня
кои датитират отдавио, дру
ги са от по-нова дата,

— Понастоящем имаме ра
бота и може да се зарабо
ти, особено с товарните 
ли. Но, нямаме 
возила — казва Стоименов. 
В пътния транспорт имаме 
25 технически изправни ко
ли, докато четири са в ре
монт. По-зле е в товарния, 
транспорт, където разпола
гаме с 23 коли, от които по
вече са спари (средно 13 го
дини). Те са често в дефект. 
Затова не само, че не може 

се работи, но и когато 
работим с гях заработката 
е малка.

Сдружаването на „Авто
транспорт" с някоя икономи 
чески по-силна организация 
е една от главните задачи 
занапред. Стоименов подчер - 
тава. че трябва да продъл
жат (прекъснатите) разгово
ри с „Югопревоз" от Чачак.

Подобряването 
ношенията в организацията 
и излитането на трудовата 
дисциплина на по-висово ра
внище също е важна за
дача. Наистина, 
парната комисия през изте
клите три месеца е наложи
ла единадесет дисциплинар
ни мерки, но трудовата ди
сциплина тук все още не е 
„под контрол".

завърши

През миналата седмица в 
повечето магазини на ТО 
„Босилеград" в Босилеград- 

община като че ли бе 
настанало извънредно поло
жение. Някои считаха, че се 
касае за разпродажба на бра 
куванн стоки. Стоките оба
че бяха качествени и онова 
което характеризираше 
зи „извънредност” бе, че ра 

стоки от широко но

кц за да прекъсне своеволи
ето. Хората все по-често ко
ментират и търсят да се ут
върди отговорността и от ма 
газннернте, които едвам се
га си припомниха за обикно
вения потребител и му пред 
ложнха стоки по ирнемчнва 
цена.

Ненадейният 
ри очи не само па потреби
теля. който сега 
ннте
по-свободно, 
чето официални лица и су
бекти. Дали тези субекти ще 
изпълнят 
сега не е известно. Известно 
е ебаче едно: ако общество

Временното
тговорпостта на други.ска

с а мо у| I раи I пел 1\ итс 
организираха работниците и 
успяха да решат проблема. 

— Финансовото

Че организацията трябва 
да защити потребителя поло 
га н следният факт: ТО „Бо 
сплеград" започна да губи 
монопола в снабдяването в 
общината н личните доходи 
за работниците (сега сред
ният личен доход е около 
2,5 милиона динара) 
могат да се увеличават ако 
общественият капитал и за
напред се отлива в ръцете 
па отделни лица.

ко-ноложе- 
кме на организацията в на
чалото па юни, когато оста
нахме без директор, беше 
теж ко

достатъчно
та-

контрол отво
казва Иван Сто-злични

требление се продаваха^ 
твърде низки ценн. Разбира 
се, ако се имат предвид са- 

(нови) цени на те 
В някои магазин 

можаха да си купят

в магази
нни:!» 

но н на пове-
за имеион, изпълняващ дльжно- 

13 касатаколко-толко трудно стта директор, 
имахме само 61 милиона ди
нара и дългове от 630 мили* 

които 430 за отпла- 
,1а нови автобуса.

гашннте
зи стоки. она, от 

щанс па 
Такова положение за / орга
низацията ни не беше нищо

своите задачи за-
хората
панталони за 20 хиляди дина 
ра, чорапи за 5—6 динара, 
печка която сега струва о 

за 600 хиляди, оде- 
200 хиляди, люта ра- 

колкото сега струва ед-

В. Божилов

ново, понеже често стопани
сваме със загуби или на ръ
ба на рентабилността. Моби
лизирахме се и сега органи
зацията ни е платежоспособ
на. В касата имаме (13 т. м.) 
620 милиона динара. При то
ва различни партньори и по 
требители на дължат 
600 милиона динара.

Стоименов 
е подобрено и материално
то положение па работници
те, (около 160 души) макар 
че същото все още не е за
видно. Личните им доходи 
Афодължват да се увеличат 
(тези дин ще вземат запла
тите си за август), така че 
г.одач на кола с 20-годшнен 
стаж, на пример ще има ли
чен доход над 4 милиона 
динара.

милиона 
яло за 
кия 
на бира ...

Откъде тази милост от стра 
на на магазинерите?

ИЗЯДЕН ПОСПА НА ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕ-

ГОТВЯТ СЕ
ЗА ДОГОДИНАНЕНАДЕЕН КОНТРОЛ към

Отдавна набавените стоки, 
които поскъпвали няколко 
пъти, но на които не е ни- 
велнрана цената магазине
рите извадиха от известните 
само за тях места и складо 
ве след като в няколко ма
газини бе извършен ненадеен 
контрол. Този контрол оба 
че се различаваше от досе
гашните. Сега сигнал за тре- 
вог а дадоха отговорни лица 
в Службата на вътрешните 
работи и контролът бе задъл 
бочен и без възможност „аз 
на тебе, ти на мен". И ма
газинерите нямаха как — 
без оглед, че загубиха дове
рието, стоките които бяха 
предназначени за близки, 
приятели, шефове и разби 
ра се за увеличаване на се
мейния бюджет, 
пред 
ния"

подчертава, че
на взаимот

днеципли-

В. Б.

БАБУШНИШКИТЕ ТЕКСТИЛЦИ ПОСТИГАТ ДОБРИ РЕ
ЗУЛТАТИ

НЕДОСТИГАТ ОБОРОТНИ СРЕДСТВА
Значително място в обща 

та заетост и износа заема 
текстилната промишленост, 
относно трите конфекции: 
„Лисна", Текстил-кодор" и 
„Първи май”. Младата ра
ботна

зе в инвестиция 
кадия на част от 
ствената 
лац, което създава възмож
ност за трудоустрояване на 
още 50 работника.

От друга страна утвърде
но е задължението „Лисца" 
и ..Първи май“ чрез своите 
развойни служби и осми- 
лят и подготвят програми до 
края на годината, за да мо 
гат да кандидатствуват за 
използване средствата 
заема.

Посочва 
расъл има също свои проб
леми: често изменение на 
производствените програми, 
борба за качество 
нение на нормите, 
обортни средства, постоян
ното покачване цените на 
суровините и пр.

изнесоха
,обикнове-

дисло-
Горската секция в Босиле

град, която стопанисва в 
рамките на Горското стопа!I 
ство от Враня, ритмично из
пълнява производствения си 
план, и вече се готви за ид 
ната година. Тази констата
ции се отнася най-вече за ак 
тивностите по възобновяване 
и използване на горите. Са
мо в течение на настоящата 
година на територията ма 
Ьосилеградска община 
лесени над 390 ха голини и- 
ли 60 ха повече от заплану
ваното. Добавим ли и десе
тината хектара, които ще 
оъдат залесени през настъ- 
павщата есен, резултатите 
от тази дейност са още по убе 
дителни. С това Горската 
секция в Босилеград пряко 
дава свой принос в републи
канската акция „СР Сърбия 
без голини, до 2000

—- Залесяването — казва 
Стойков — и занапред ще 
бъде една от нашите прио
ритетни задачи. В това отно
шение

производ 
програма в Стре-

очите на 
купувач.

Иван Стойнев, директор на 
ТО „Босилеград" казва, че 
е извършен контрол в мага
зина край автогарата в Бо
силеград и в смесения мага
зин в Г. Лисина и че е ут
върдено, че по нова цена- 
(увеличена) са продавани, 
стоки, които са набавени Го
рано и чиито цени не са ни 
велирани. Сега се потвърж 
дава разликата между тога
вашната цена и цената по 
която стоката е продавана. 
Подчертава, че ще се потър
си отговорност от онези ко
ито са присвоявали обществе 
но имущество.

вече предприемаме 
съответни мерки за догоди
на. Вършим подготовка 
производство на 
материал — бор и смрика. 
Разчитаме догодина над 50 
на сто от посадъчния матери 
ал да бъде от 
водство. С това 
телиа степен
залесяванетотой.

сила напълно овладя
производството, а трудови
те условия през последните 

,няколко години значитедч 
са подобрени. Извърше- 
са или към края са ор- 

гаиизационите промени спо 
ред новите системни зако- 

според които „Текстнл- 
колор" ще бъде

за
посадъчен

по
ни

наше пронз- 
до значи- 

ще поевтиним 
— подчерта

са за нани,
предприя

тие а „Първи май" и „Ли
сца

се, че този ог-
производствени едини

ци в рамките на обществе
ни предприятия, 
тук трябва да се 
че средствата на Фонда за 
насърчване развитието 
изоставащите краища са из 
ползвани на 
и че тези колективи 
дават доверието.

„Лисца" 
цията и 
приема на

В Горската
град със секция в Боси ле
пят -о -, 4заД°в°лствие гово-
тати пАГ™еСеч,,ите Р^л- тати. Полугодишната печал-
ба възлиза на пад 35 милиар-
сата" "а3,”3' Разбира се’ « „ка- ™ за лични доходи е по- 
-пълиа. Средният личен д0- 
ход възлиза на над 300.000 
динара, с тенденция/на 
месечно увеличение. И 
довата дисциплина

Отделно'
изтъкне. и изпъл- 

малки
на

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ТЪРСЯТ 
ДА ЗНАЯТ ЦЯЛАТА ИСТИ- правия начин 

оправ-година".НА
Характерно за трите тру 

дови организации е, че пои 
надлежат към нискоакуму- 
лативен отрасъл с ограни
чени възможности същес
твено да подобри тзканаое- 
чената обращаемост и на
трупване на „качествени" 
средства. Именно за това 
тук се държи строга смет
ка за кого ще се произве
жда, относно производство 
Т° Сттза известан потребител. Част от продукцията се 
изнася и на външни паза-

Залесяването, в 
градска община 
традиция. Само 
ните десетина

Босиле- 
има дълга 

през послед- 
години, както 

Уведоми Тодор Стойков, 
референт за възобновяване 
па горите в Горската 
чрез различни г 
акции, включително 
ледните две младежки 

акции, .са залесени 
4000 ха

след реконструк- 
модернизацията и 

нова работна си
ствотКо°Г'’~

хелий резултати. Честото** 
додовеждат под въпрос 
пълнението на нормите а 
С това и личните доходи' На
зас1шен^ИТе’ КОето нзискаа засилено ангажиране на всп
зшц*.У И В тезн 0Рганн-

„Текстилколор"

Нечестната сделка на ед
но число магазинери в об-

еже-
тру- 

е на за
видно равнище. Намалени са 
осъствията по болест, 
иеже, поне за 
ските

лащината, която обезпокоява 
потребителите повече 
кото „неточния" им кантар, 
не е нова. Тя е известна и 
на самоуправителните орга 
ни в организацията. Сега оба 
че потребителите търсят от
говор на въпроса защо не са 
предприемани конкретни мер

откол- по-
босилеград- 

разпре- 
личния доход 

резултатите на

секция, 
залесителни обстоятелства, 

делението наи пос- 
тру-

л над
голини. Освен това, 

се води съответна грижа за 
защита на насажденията.

из-
зависи от 
труда.

■!

М. я. ри.
пък навле Ст. Н.СТРАНИЦА 6
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нр ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНИЯВАЙТЕ СЕ!Комунист
Орган на Съюза на югословенските комунисти БР°Й 1690 година хьу1
и на Съюза на комунистите в Сърбия Белград, 22 септември 1989

СТОЙНОСТТА по национален предзнак, все повече се 
разпалва, показва, че нещо в основите на 
тези определения, все пак, не е в ред. За- 
туй маниерът на ново съсредоточаване 
мо на известни определения ще бъде из
лишна работа. Защото, отново да перефра- 
зираме Маркс, животът а не възванията 
определят съзнанието, 
което се прилага 
— лошо.

на своите дълго подго
твяни становища за междунационалните 
отношения Централният комитет 
проба още при самото им приемане. На 
26-то заседание, чиито отрицателни отзву
ци още не стихват, ЦК прие тези Станови
ща, Целестин Сарделич, който взе участие 
в създаването им, позовавайки се именно

ДА ЗАПАЛИМ 

СВЕЩ!
сложи на

са-

а лошо решение
и за стоти път си оставана тях, разгорещи нови междунационални 

разпри и престрелки.
ни и други стълкновения не би трябвало 

Вече от по-дълго отворената Пандори- Да се кара през цялата планета, тогава и
един призив на Де Куеляр или пък на па-

С искането за преразглеждане на опре
делението, има ли нужда да се повтаря 
това, не позоваваме Робеспиеров или Ста- 
лииов концепт, според който в името на 
създаването на нов (един) народ, децата 

Ако главните производители на нацио- Трядпа да се отделят от родителите. Но 
нализъм, както в Становищата се конста- СЧИтаме, че националното определение 
тира, националните бюрокрации, а те пра- (или признаци) на човек може да бъде от 
вят това, тогава приказките за човешките значение, но никак и най-доминантна рам- 
права и свободи, признаването на правова ка на политическа изява и задоволяване 
държава и обещания, че СЮК ще се бори На потребите на хората“, значи че техни- 
за „прогрес на всички народи и народно- те политически представители своя леги- 
сти и за осъществяване на национално ра- тимитет Не могат да почерпват само от на- 

ва все по-голямо и по-силно лесно при- вноправие“ и този път могат да бъдат на- ционалното. Това е, считаме, точка на ко- 
добива все повече привърженици. дежда и утеха само на хронично наивни- ;п0 известните политически определения

те хора.

на кутия не може да се забрави ни с до
бре нагласените заключения, нито с же- пата, би разрешил всички проблеми на зе- 
ланието на мнозинство жители в страна
та да живеят в мир и да се гледат остро.
С хартиите и с хубавите желания е нео
бходимо да се направи и нещо повече, за
щото животът определя съзнанието, а не 
обратно. Национализмът, тази „голяма зли- 
на“ има на една страна стотици причини 
и създатели, а на друга, като фама — кри
лато чудовище, което с движението си ета-

мята.

най-напред би трябвало да бъдат сложени
Причините са различни, но е факт, ка

кто на посоченото заседание изнесе Здрав
ко Гребо, национализмът става инструме- причините на една, а цяр търсят на друга

„употребен погледа да се махне от не- страна. С такава постъпка нищо по-съще- че е по-добре едно (добро) решение, откол-
ствено не може да се промени. Все докато КОто с хиляди идеални определения, се ос-

под лупа.Съставителите на Становищата виждат
Затуй, като се държим към правилата,

нт,
способността да се разрешават съществен
ите социални проблеми и да се поддържа който и да било бюрократ, който личните меляваме да предложим, че политик, кан- 
една система, която съществено и продъл- си амбиции може да провъзгласява за на- дидат за каквато и да било функция от 
жително произвежда нещастие“. ционално добро и интерес, а политическа интерес за цяла Югославия, трябва да има

та промоция, поне отчасти, се налага да и съгласието на целокупната партийна и 
основава в насъскването на национализъм, югославска общественост. Тогава на само- 
или все докато (която и да било общинска, избраните защитници на „своите“ нации 
покрайнинска, републиканска. ..) олигар-

Основата на настоящите междунацио-
пални стълкновения, както се констатира 
и в становищата на ЦК е „борбата за вла
ст“ за такова устройство на СФРЮ, в кое- хия раздухва национални страсти, може 
то националните бюрокрации, при взаимна да защити своето привилегировано 
вражда, за сметка на демократичните пра- женИе — все дотогава националният въ- 
ва на работниците и гражданите, се стре
мят да вземат още по-голяма власт, и да 
имат още по-големи права“.

би бил затворен пътя към политическа про 
моция и би била осуетена отровната _им 
дейност. Ако е по-добре да се запали и 
най-малка свещ, отколкото да се прокли- 
ня тъмнината, тогава е по-добре да се опи-

поло-

в Югославия не може да се счита запрос
разрешен, нито пък междунационалните 
отношения могат някъде да бъдат идили-

та едно ново решение, а не само да се 
повтаря старото (добро) определение. Не
простима слабост на предложените стано- 

Фактът, че след 40 години повтаряне вища е в ТОва, че си остават на опреде- 
от- па едни и същи определения и малко по- леш1ята] а Ие предлагат решения, с които

Когато се знае, че в този гръм лежи 
най-страшната Сатана, тогава наистина е 

политически безотговор

ния.

несериозно, пък и
но да се счита, че междунационалните 
ношения, тоест проблемът е постоянно при- _Кратка кариера на концепта: нация — Дъ- поне да се навестява възможност да се из- 
дружен от национализма, защото за това ржава и по-нататък: национална партия — гаси нац-опасното националистическо ог- 

и поставя думата, могат да се раз- 
апели и позоване на съз- 

Ако това беше въз-

сега се
решат с празни 
наиие и хуманизъм, 
можно, тогава вълната от междунационал-

пационална идеология, нетърпимост между 
хората от едно и също политическо и со
циално поднебие, а единствено различно

ищце.

Мнливое Томашевич

КАКВО СЪДЪРЖАТ ДОКУМЕНТИТЕ
ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА СК НА СЪРБИЯ

дане на главните направления на 
начинанията в тая област. Следст- 
вене на това Проектът е поделен на 
четири части: стопанска реформа, 

обществени 
дейности, Съюз на комунистите.

Първата част на документа („Сто
панската реформа като условие за 
изход от кризата ...“ набляга па по
следователно и цялостно осъщестя- 
паие на стопанската и обществената 
реформа и поставя ясните цели: ,Да 
сс освободи и мобилизира инициа
тивата на всеки човек, че със сво
ите идеи, предприемчивост и сред
ства да създава перспективи за себе 
си и .обществото; да се обезпечи 
пълна самостоятелност на предпри
ятието, така че върху основата на

(На 4-тп стр)

СК на Сърбия както и Проектодо- 
XI киогрес па СК наЯСНИ ЦЕЛИ кумента па 

Сърбия „Оепопи па демократичната 
реформа на Съюза па комунисти
те“. политическа система,

В кратки черти предаваме съдър
жанието на гоя документ.

Проекторезолюцията па XI кон
грес на Съюза на комунистите на 
Сърбия с озаглавена „Съюзът на ко
мунистите на Сърбия и обществена
та реформа“. Писана е ясно и сбито. 
Тоя документ има около 20 страни
ци текст.

От по-рано с познато, чс Съюзъг 
ла комунисте на Сърбия пътищата 
за изход от дъбоката криза не свеж
да на формулата „за трите рефор
ми“, относно, че тая формула е при
ета като условна основа в провеж-

В юнските разисквания в РЪКО- проект,»
водството на Съюза иа комунистите ваг У изпълнени, срокът
на Сърбия бяха определени ^ така Че т първото сеп-
ните срокове за завършване на обе- е““деко заседание на ЦК бераз- 
хГ^Тн1р^аСК%ПСър"тогава гаедан Проектоотчета аа работата на
” — - етй? &КПГк^К Проекта
^ ГГрХмза конгресните ,Т резолюцията па XI киогрее па



Ш Комунист

СТАНОВИЩА
на ЦК на СЮК за активността на СЮК в раз 

витието на междунационалните отношения 

върху основите на социалистическото самоу
правление

бюрократичните рспубликанско-пок- ло и още по-бързо развитие на изо- 
райнипскн стълкпооянания и такета станалите социалистически релубли- 
иос редни честно на националните ии- ки, политика на ускорено развитие на 
тереен може да се превъзмогне са- пай-изостаиалите области и на рав- 
мо чрез демократическо преобра.зо- иомерно регионално развитие, 
вшшс па съществуващите общество- Заради 1)СССтра|11Ю съществено
1111 ОТНОШеПНЯ. пччпитий <ллЦСС1ВСНО

П'1.11иптп псмнкпятмшгка птми, ралвитие — се подчертава в Стано-Льлпото демократическо разви- нищата па ЦК на СЮК   Съюзът
тис па междунационалните отноше- югославските ^ъюзъг

— Множеството актуалии проце- вилня на тия принципи за пацнонал- "пя и равноправието на народности- , по-задълбочеио
аг, проблеми и конфликти в наше- ното равноправие — казва се в Ста- те в пашата стараха представляват демографското
то оощество непосредствено се ка- ношпцата, една от основните обществени пред- ' и "Л съ'
саят до межунационалннте отноше- Признаването н развитото па тия поставки па концепцията по общо- си тсхкюГ/ттиГТпГ™ 
ння или имат междунацноналан ха- нацнопашш стойности и създаване- народната отбрана и върху пея раз- С|/ж
рактер. Влошаването на междуна- То на услошш за свободна и равно- витата система за отбраната па
ционалнкге отношения е израз на правна изява па чувството за нани- СФРЮ. ™«а като^стаои7'^Г я
изострянето на различните общест- оналиа принадлежност на всички на Гръбнакът па тая система съчи- *а™’ С^5Г""“'
веш! противоречия, последица на роди и народности бяха н остават пява Югославската народна армия, ™
кризата на един още непреодолян принцшшално определение на ЮКП която и в бъдеще трябва да се из- { * • ^ род^тув-
“еЗ да (С1°К)- *»*« “ "овтърждава като °°Ща ние » ”“Гна ^атГю^
новнит^общественн* н ^ - "а национгтното Рав‘ “аоръжс"а сш,а иа вс,|чки "аш“ ,)а- славска територия. СЮК има зада-новните оощественн противоречия и ноправпе, които представлява трай- Р°Дн ” народности, относно хора и чата -1а -,опг)ияес„ премахване 
развойните проблеми, но и на неде- 11а ТОЧка на отноигетитч „ 1пк-п/ граждани Послепппятелмптп япл/ 4 13 да допринесе 33 премахване лотвопносття и неспособността на 7?ч-,е- отношенията в ЮКП/ раждани. последователното, аргу- 1!а онези политически и други при-
лотворността н неспосооността на /СЮК към нашюналщшя въпрос н монтираното и енергичното идейно- чиии и постетсгвия на миграционни 
Съюза на югославските комунисти и неговото решаване — който е прет- -политическо съиротнвяване срещу те 11роцеси' които произвеждат кон-

ворен в консснзусна политика с Ти- най-различните националистичски централи* и хемогенизадия на на- 
товото 1щване начело на ЮКП — на нападения против концепцията на сетпието на национална основа и
лага и днес, всички нормативни и общонародната отбрана и срещу по' този начи11 В10шват междуна-
институционални решештя да бъдат в Югославската народна армия е дълг ционалните отношения и създават 

ЮГОСЛАВИЯ БЕЗ НАЦИОНАЛНО Унисон с него. Броят на числящите на членовете, органите и оргаинза- условИя за засцлване на национа-
РАВНОПРАВИЕ Е НИЩО се към народите и народностите, и- циите па СЮК, осооено в средите, аизма

където такива нападения се явяват 
— казва се между другото в Ста
новищата.

-от пЕсрптрмирн шУггтпнм п°К Нл 2а™ си ЗАСЕДАНИЕ (ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 1989 ГОДИНА) ПРИЕ СТАНОВИЩА ЗА АКТИВ-

МЕЖДУ ДРУГОТО СЕ КАЗВА: Дукушлцл

на

проце-

останашгге социалистически сили в 
преодоляването на кризата.

кономическата сила както 
щето на икономическата напредна-

ран°е?^нНа^он=еСп^У^И- ™ "^йа”

аП°заР=оН„е дТГпр^

н°етоДе^4вб™ 5УЖ праваГТгшГ^: ■
вената реформа. Затова е задача и иствителни 111,11 
по-голяма отговорност на членовите 
и органите на Съюза на югославски
те кумунисти да бъдат в първите ре-, 
дове в борбата за обществена 
форма и в противопоставянето на 
факторите и процесите, които я спъ
ват и на силите и идеологиите за 
реформиране на обществото и пре
дизвикване на раздори в нашата 
страна. Също така, нужно е реши
телно противопоставяне срещу все 
по-подчертаните опити в СЮК и в 
обществото, изострянето на отделни 
национални въпроси и тяхното така 
наречено решаване чрез игнорира
не или порицаване на югославската 
федеративна общност на равноправ
ни народи и народности, резултите 
на югославската социалистическа 
революция и досегашното развитие 
на междунационалните отношения.
Това задължава СЮК да укрецва 
критическото си отношение към ре
зултатите на собствената си поли
тика и да издига нейната делотвор- 
ност.

и равни- Извънредния конгрес на СЮК 
трябва да приеме идейно-политичес
ка платформа, в която ще бъдат 
вградени Становищата на СЮК по 
промените в политическата система.

комунисти 
ще се застъпва за такива конститу
ционни промени и промени в поли
тическата система, които ще бъдат 
насърчение за изграждане на СФРЮ 
като рационална и ефикасна феде
рация, самоуправннтелна и демокра
тична общност и правова държава 
на равноправни и свободно сдруже
ни народи и народности, в която 
ще се уважават и спазват правата 
на гражданите и човешките свобо
ди като основа на политическата 

. система.
Съюзът на югославските комунис 

ти се застъпва за изграждане и раз
витие на демократически отношения 
и норми на всички равнища, на ко
ито се разрешават проблемите и 
споровете в междунационалните от
ношения, СЮК смята, че на тези 
проблеми трябва да бъде отнета се
гашната им подчертана изключител
ност, идеологизнраност и дневно- 
-полнтическа 
което им обезпечава употреба в 
различни политически стълкнове
ния. Това изисква да бъдат създаде
ни условия, при които национално
то ще бъде важна, но не и единст
вена и доминантна рамка за поли
тическа и друга изява на хората и 
за задоволяване на потребностите 
им. Проблемите в междунационални 
те отношения не могат да се разре
шат с помощта на изкуствени наци 
опал ни хомогенизации, натиск и кон 
фронтации.

ФАКТОР НА ПО-НАТАТЪШНОТО Съюзът на югославските 
РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО

измислени заслуги. Провеждането на стопанска ре- 
Дълг, е на челновете на, органите форма — отворено пазарно стопан- 
и организациите на СЮК едасепро- егво, икономическа мотивировка на 
тивопоставят срещу висички облици производителите, висок 
на национална дискриминация и на- ръст и ефикасност, ускорено трудо- 
ционалистически заговори за деление

стопански
ре- устрояваме. иконом! 1ческо-1 газарна

ннетру ментализация,

Принципното отношение към ре
шаване на националния въпрос
многонационалната общност, каква- на нациите на „малки“ и „големи“, мотивировка за интегоапия
» есо=^еКс°^=^^: :'ж-- иа едимиияК югославски^ пааар10ВиТе

~ ИнаТРо^ГТеГ^а: т“

Осъществяването на национални- в^СтанойиЙ^''0 П°Дсто?явшйГнГна1ЙЙтеУнарощ™° н“ виетй°^А^^шХеКса %Редп™№

на °3?^е съставиа част Констатирайки, че съществените Р°Днос™. *а за пълна свобода и равноправие
хопатя и "ра®3 на общесвено-икономически източници Икономическо „ народите и народностите. Затова
Лн?рода^~ Т™М Ти во се^намират в^ототабвТиего^щ6^ НСФ^ТТ^ -““"на ™ = "нГ

без равноправието на народите и ава че такава т ^ 1™ДЧСр" нистите се застъпва в стратегичес- ла г?з11еЖЪТ на СюК гражданинът
народностите, без тяхното браство и ческите обшестпейи и то. ®ТаТИСТИг кия КУР° на стопанската реформа ца ® аФиРмира като основен субект
единство, без демократичното феде- ™ отношеХ™ да 00 разРаб°™ 11 последоватод^ йебрегЛз^еСКата система не е "Р^
ративно устройство. Затова за СЮК станали спип™ време са осъществява политика на ускорено отп™™ и изтласкване на нацп-
е неприемлива каквато и да е ре- ™од=иТе "Й йа“^""о^тие“ йа^сКЗ а ° ИНТеР6СИ " еМ”ацИЯ"

13

качестве-

зационно ^Кя^йеЧ“юКИ ЦНМШП'няма да
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ш«УСм сепаратистко® .I33*1 афирма' Ри на Дестабилизацията на между- щм за сепаратистко и хегемонско националните отношения в САП Ко- 
отричане правата на отделни наро- сово, в СР Сърбщ и в цялата стра- 
Я» " нито за застраша- на. НеГОвото ко..трареволюцио,шо
ване на националното равноправие, действуване е едшГ от основните

фактори за застрашаване на стабил
ността на СФР Югославия — подчер
тава се в Становищата.

ДА СЕ ПРИЗНАЕ, ЧЕ ПОДИТИ- > 
ЧЕСКИЯТ ПЛУРАЛИЗЪМ Е ЗНУЖг " 

НОСТ
УВАЖАВАНЕ ПРАВАТА НА НА
РОДНОСТИТЕ

Политическият плурализъм, за ”
който се застъпва СЮК изхожда от
човека като основна ценност на об- Вътре в развитието на цялостта 
ществото и основен фактор на по- на {междунационалните отношения 
-нататъшното развитие на общество- СЮК^и занапред ще се ангажира 
то и демокрацията. Затова е необ- върху усъвършенствуването на поло- 
ходимо да се признае, че политичес- жението и осъществяването на пра- 
кият плурализъм е нужност, а вне- вата на народностите за тяхното 
дряването му в политическата сис- всестранно развитие и афирмация 
тема трябва да бъде една от основ- 
ните насоки на обществената рефор на техните култури, език и обичаи.

Задължение е на членовете, ор- 
ганите и организациите на СЮК да 

Основните принципи на АВНОЮ се борят за зачитане на всички по- 
днес представляват стабилна основа литически права на числящите се 
за развитие на равноправието на към народностите, да осуетят на- 
народите и за потатъшно развитие, стояванията тези права да се орга- 
задълбочаване и укрепване на един- ничават или оспорват. Същевремен- 
ството на югославската многонаци- н° това налага и последователно 
онална общност съгласно новите ус- ангажиране преди всичко с актив- 
лговия и потребности. За историчес- ното съдействие на числящите се 
ките, социални и национални стре- към народностите да се осуетяват 
межи и интереси на нашите наро
ди е вредно и 'сепаратисткото, и 
унитарното прекрояване и разтрог
ване на югославската федерация.

ма.

наслояванията политическите права 
на народностите да се абсолютири- 
зират и използват за действуване 
срещу действителната афирмация и 
еманципация на самите народности 
и за тяхното стълкновяване с дру-

Социалистическите републики се 
резултат на революционната борба 
на югославските народи и предпос
тавка и фактор на федерацията на ги народи и народности преди вси- 1Лралпчг1„ т _ __ _ _ _
основите на АВНОЮ като добровол- чко от позициите на национализма. гославия не смее да открива относно СЮК и Иосип Броз Тито
на социалистическа общност от простор за действуването на други дадоха огромен принос. Тези напа-
общ интерес. В социалистическата _ Вгестоанното „аявитие и абиР- национализми, за изява на реван- дения са най-чест облик на изява 
демократическа общност на равно- шизъм и създаване на чувство на
правни народи и народности отно- мация на националния идентитет на А заспп^еност °
шенията трябва да бъдат уредни по числящите се към югославските на- игур р пр
начин, който изключва натрпване в други отделно в съседните числящите се от албанската народ
на федерални център като надаа- грижа „а всички „а. ност.
ционална и хегемонна роля на коя- г ^ „
то и да е нация и който също та- ши народи и -народности. Затова 
ка изключва и сепаратизма като на- СЮК настоява за пълно осъщестя- 

разоряване на СФРЮ чрез ване на легитимните права на юго- 
национални

борба срещу албанския национа- революционното 
лизъм в САП Косово, СР Сърбия и ционалния въпрос, на което ЮКП,

на националистическите идеологии 
и политика. Задължение на членове
те, /органите и организациите на 
Съюза на комунистите е да съдей- 
ствуват активно и творчески в кри
тическите разисквания по всички 
релевантни въпроси на концепцията 
и практиката на нашата револю
ция, идейно-теоретически да се ос- 
пособяват за отделяне на тези раз
исквания от нападенията и дисква- 
лификациите на делото и лика на 
Йосип Броз Тито. Също последова
телно и най-енергично идейно-по
литически да се противопоставят 
срещу всички облици на национали
стически Посегателства, срещу де
лото и лика на Йосип Броз Тито.

чин за 
създаване на отделни 
държави.

ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИМ 
СРЕЩУ ПОСЕГАТЕЛСТВАТА 
СРЕЩУ ДЕЛОТО И ЛИКА НА 
ЙОСИП БРОЗ ТИТО

славската държавна общност в.
съгласие с валидните международ

на СЮК ин норми и се застъпва за пълна
към

ч Централният комитет 
смята, че хората от народите и на-

чки граждани, уважавайки 
Личностите на отделни среди сво- цинства 'живеят в съседните стра- 
бодно и равноправно да развиват ни и за зачитане на правата на 
собствените си национални култур-
да ^^ат^^^^вен^Ти език веят в други страни -
и писмо обществено-политическата п този документ.
обшност * е длъжна за това да им
осигурява еНеобхо,димите материални
V други условия.

афирмация на числящите се 
югославските народи, особено на о- 

специ- нези, които като национални мал-

Нарастваието на национализма 
всички нейни граждани, които жи- във всички сектори на обществения 

се изтъква живот недвусмислено посочва за 
необходимостта от организирана, 
последователна и енергична актив
ност за премахването на причините 
и последствията и за осуетяване дей
ствуването на техните носители 
Сърцевината (на ,'тази борба на 

СЮК с пълното ангажиране за по
следователно осъществяване поли
тиката на национално равноправие, 
братството и единството на основа
та на самоуправителшгге социали
стически отношения 
в този документ.

Задължават се Председателството 
на Централния комитет на Съюза 
на югославските комунисти, репу- 

' бликанските и покрайнинските ко
митети, както и комитетът на Съю
за на комунистите в ЮНА да опе- 
рационализират и осъществяват те
зи становища в своята конкретна 
вдейно-полнтическа активност — се 
казва между другото на края на 
този документ.

За СЮК югославството е израз
на принадлежност и патриотична 
принадлежност на югославската со
циалистическа общност, готовност 

вложат всички сили, знания
Последователното наблягане вър

ху националната афирмация и еман
ципация на народа, без разлика на да се
териториално-политическата опреде- в нейното по-танатъшн0 демокра- 
леност на отделни негови части тично развитие и решително да за- 
казва се в Становищата задължа- 
ва СЮК последователно да сс про-
тивопоставя ^^^ф^рматГпа нот0 югославство изхожда от наци- 
грижа за национално развитие на оналНата принадлежност, 
отделни части на „своя“ народ в 
други републики да се довежда под само
о^^юНсъщеслнуващкя?°ог<х:лавски хора и народи се чувствуват сво- ,шстн отхвърля дилемите за малко 
федерализъм. Това се изявява като 6од1Ш| равноправни и доволни или повече национализъм. Принцип- 
се почне от търсенето за създаване Съюзът на ЮГОславскитс комунисти .иият ИЗХод ма СЮК е, че всеки па
на нови автономни аяминиеграашня_ с(. застьгша за осъществяване на ,,н0папизъм е опасен, а най-опасен 
*Г епитопи4 до поставяне „еотчуждимото право на човека за с оизИ| среЩу който Съюзът на ко-
под въпрос на самия смисъл за сгюбодн0 и равноправно изясняване муниотгге не се бори в собствената 

отделни федерал- ка~ ЮГОславямим, за изясняване и среда и който прониква в неговите
национален смисъл, редове.

нейната териториална ця- 
независмост. Така разбра-

щитават

налисгически се изтъквачс па
на СФРЮ сапредъка и развитието

ако в нея всички Съюзът па югославските кому-

съществуването на 
ни единици. неизясняваис в

— Дълг е на органите, организа
циите и членовете на СЮК изцяло
^истатГполетикаТХдада^пОД- пистите в Сърбия и Съюзът на ко- на
крепа и окажат помощ на Съюза му цистите в Косово — се казва по- дисквалифициране на роляга и де
на комунистите на Косово в про- _нататък _ са длъжни с всички лото на Йосип Броз Тито, които в 
н^Гна ЦеС~ТакомитстЮЧиа прогресивни сили в Косово, действу- същността си представляват пана- 
Ж за Кс^Гс това ще сс до- „айки в единния фронт на труде- ден,.е срещу югославската соцЪшш- 
принесе към обновата на междуна- щихе се и гражданите на всички етическа революция, срещу )кон- 
ционалното доверие и възвръщане- роди и народности в Косово, да цепцията на социалистическото са- 
то на мира и сигурността за хората ‘ т коренихе на сепаратиз- моуправлешю и срещу политиката
от всички народи и народности, ко- ' осуетяват конграреволю- на национално равноправие, брат- ,,,,,,,,,,,, .
ито тук живеят. Албанският нацио- ** / а, решителната ството и единството, относно срещу ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆Ъ
нализъм е един ог главните факто- ционното действуване.

— В най-ново време — се казва 
Съюзът на кому- в Становищата — зачестиха опитите 

политическо минимизиране и

Съюзът на югославските ко-



работата, отвореност за влияния 
работническата класа, народа и на 
родиостите, 'науката и културата 
освобождааане от бюрократизма и 
опортюнизма, като при това бор
бата аа власт и привилегии се за
мества с борба за идеите и нрограм- 
ните цели на СЮК“.

Заточа СК в Сърбия

ЦЕЛИЯСНИ(От Ьип стр.)

обществената собственост п друппт 
облици на собственост с пипна ико
номически отговорност на пазара да ЧИ. мрЛавнтие на социалистическата 
се бори за възможно по-голяма не- демокрация върху основите па само- 
чадба, а с това (и за по-големи за- уПравлСнието, демократически избо- 
нлатн и акумулация; с последова- рИ и уважаване на човешките пра
тели» и цялостни промени на сто- аа и С1Юбоди; установяване на де- 
панската и политическата система мократнчески и рационално оршпи- 

възможност за функ- зираио правна държава в служба 
.ефикасно пазарно стопанство, 

конституциоииосг и законност; по- 
с решителна антиин- следователно изграждане па един- 

флацнонна политика и съществено СТ1ЮТО и националното равноправие 
облекчение на стопанството от мно- в Ср Сърбия " в Югославия; ири- 
жеството непотребни разходи ак- емапс ,ш нова конституция на Юго- 
тивно да се тръгне към цялостни Славия, която трябва на нов и де- 
рвформеки промени; констнтуцнон- мократнчески начин да изрази п 
ното единство, постигнато в Сг подтикне демократизацията па оП- 

Сърбня да се заздрави с по-голямо- щестиенИте отношения н изгражда- 
то единство В стопанското, научно- Нето на демократична федерация, 
то и културното развитие с нел зп слособна ефикасно да осъществява 
по-бързо общо развитие на гсн\- споитс констнтуцнон ши функции", 
блнката и покрайнините . Така поставените цели

Сърбия трябва да достигне 
жнрайки се па 15-те таксатшшо по
сочени насоки па активност, а те — 

_ />„« покрай другото — подразбират иъл-
Тия цели значат, че СК на с р- па афпрмацня и зачитане на „ико- 

бия „от Усвоите членове търси Р®" номнческнте и социалните права, 
шнтелно провеждане" на реформек - си0(з0дата па мисленето и определе
те определения, касаещи се до Щ сД* нпего, свобода на печата, равно- 
приятпето като основен оолнк правно на гражданите иреД закони- 
стопанисването на пазарни при ц - тс верски свободи, свободно сдру- 

самостоятелност на стопанския 
субект, който приема делови реше- 

и поема риск за тях и 3 ко- 
работннцнте стопанисват със 

средствата в обществена собстве
ност непосредствено и чрез работ
ническите съвети да управляват с 
труда, капитала и знанието, при ко
ето възможно по-голямата печалба 
е основна цел. Документът подчер- 

равноправнето на обществена- 
другите облици на собственост-

литическни плурализъм но социали- 
отически основи", като при това Съю- 

в рамкитезът ма комунистите
Социалистическия съюз и в де

мократически диалог със социали
стически идеи и програми — се бо- 

иенчки останали „обществено-

па се застъпва 
за социалистическа демокрация, ко
ято „изключва всеки -политически 
монопол, включително и монопола 
на Съюза на комунистите, и откри 

пространство за афирмация на 
политическия плурализъм на соци
алистически самоуправителни осно
ви“, в рамките на Социалистическия 
съюз като „облик за изява па поли
тическия плурализъм", при което 
„отговорността на Съюза на комуни
стите като автентичен носител на 
контиууитета на сацоиалистическата 
революция при условията на поли
тическия плурализъм става още ло- 
-актуална“.

ри е
-политически и обществени органи
зации, сдружения па гражданите и 
други облици на демократическа и- 
нпциатива". Разбира се, това изсква 
да бъде извършена коренна рефор- 

ССТН. и който „съществен

да се създаде 
шюннране на единния югославски 
пазар на стоките, капитала, труда 
и знанието;

па
ва

ма ма
демократически въпрос ще бъде сво
бодната артикулация, демократиче
ското съгласуване и синтеза на ин
тересите на социалистически осно
ви, а ле дилемата многопартиен или
<;Д1 Ю1ШРТИС! I МО! ЮПОЛ".

С този документ се определят на
соките на дейността на комунистите 
в Сърбия във връзка е траисформа- 

югослапската федерация, на 
конституция „трябва

СК па 
анга- МИОЗИНСТВО — МАЛЦИНСТВО

цнита паТЪРСИ СЕ РЕШИТЕЛНОСТ Във връзка с проблема мнозин- 
малцинство в документа се

която новата
да върне правния и политически су
бектните т п суверенитет“.

Подчертава се, че комунистите в 
Сърбия „се обявяват енергично сре
щу сепаратизма и срещу всеки опит 
за претворяване на федеративна и 
социалистическа република Югосла
вия м конфедерация и за изменяне 

нейния социалистически харак
тер, както п срещу бюрократическия 

урализъм“. централизъм“.
Понеже развитието па хармонпм- Третата част на документа („Ре- 

междунапнопалнп отношения е форма па обществените дейности")

ство —
констатира; „В Съюза на комуни
стите в Сърбия малцинството няма 
;щ се ииституционализира, пито ще 
действувува като фракция и с от
ношението си 

няма да блокира провеждането на 
и политиката на СЮК и

към мнозинството

пи, жаваие и деиствувапе па гражда
ните като една от предпоставките 
на социалистическия политически

решения
СКС. Тя има правото да посочва не
достатъците. непоследователността и 
грешките в реализацията на прието
то от мнозинството решение и по 
начин, който ше бъде утвърден 
партийния устав да предложи нови 
аргументи в подкрепа на станови
щата си. При това тя не може явно, 

организацията или по друг 
девалвира или оспорава

па
ння
ето пл

впи

вън оттава начин да 
осъществяването на демократически 
утвърдената политика, 
решения на мнозинството.“

В проекта на отделния документ 
Основи на демократическата рефор- 

Съюза на комунистите“ се 
един вид теоретична и и- 

от която

та н
'та, застъпва се за становището за
платите на работниците да бъдат 
мощен инструмент на стопанската 
реформа, според формулата на дву- 
делен личен доход.

Проектодбкументът набляга на 
това възможно по-бързо на равни
щето на федерацията да бъдат при
ети стопанско-системни решения, ко
ито стопанските субекти мотивират 
циркулация на стоките труда, об
ществения капитал и знанието на 
цялата югославска територия; укреп
ване на динара като национална ва
лута; единна и ефикасна система на 
икономическите отношения с чуж-

становиша и

ма на
предлага
дейно-политическа основа, 
трябва да изхождат конкретните ак- 

реформа на Съюза на кому- 
н обществото. Този доку- 

от становището
ции по 
кистите
мент изхожда _
Осмият пленум на ЦК на СК в Сър
бия освободи социално-класовите си- 

самоуправлението и творче- 
и че СК днес ..се явява като 

голям обществен со-

Ч Е

ли на
евтото
инициатор за 
циалистическн съюз за преодолява
не на кризата, съюз за стопанска ре
форма. развитие на самоуправдени- 

обогатяване на демокрацията.

за икономически рационално пове
дение за да оживеят интеграцион
ните процеси и да бъде запазен 
единният югославски стопански про
стор, което подразбира „свободна 
бина“.

Необходимо е — казва се в тоя 
документ — държавата на всички израз за осъществяваме на петори- 
равншца да се организира и дей- ческите интереси на сръбския и дру- 
ствува като модерна и ефикасна ин- гите народи и народности да живеят 
ституция, особено във воденото на в национално равноправие и брат- 
икономическата политика. Комуни- ство и единство — както в Репу- 
стите трябва да се борят и за пром- бликата така и във федеративната 
яна на системата и политиката на югославска държава, — СК на Сър- 
насърчване развитието на недоста- бия е в „непримирим и решителен 
тъчно развитите области, което зна- конфликт с всеки национализъм“, 
чи и за превръщане на съществува
щите фондове „в специални развой
но-финансови организации, които 
ще работят върху банкерски на
чала“.

ето,
укрепване на правовата дъражва и 
положението на гражданина, за про- 

СР Сърбия и СФР Югоопределя реформните цели в образо
вателната система („да се премахне 
утопистичко компилираната и волун- 
таристичио изградената система на 
профилираното образование и да се 
изгради единна образователна систе
ма, която ще уважава световните о- 
пити и нашата традиция и която ще 
допринася за прогреса“), науката, 
културата и здравното дело.

сперитет на 
славия“.

За съдържателната насоченост на 
документа свндетелствува и неговото 
разделение на част, посветена на ре
формата на Съюза на комунистите 
н обществото н на част, която го
вори за демократизацията, акцията 
и ефикасността като основа за про
мени в Устава на Съюза на кому
нистите. Илюстративни са и загла
вията на отделни глави: За демокра
тически съюз на социалистическите 
сили; Нова технологическа цивили
зация; Плурализъм на собствености 
с доминация на обществената соб- 
съвеност; Правова държава и со
циалистическа демокрация; Социали
стически политически плурализъм; 
Самоуправление; Напредничава Сър
бия и силна Югославия; Социална 
основа на Съюза на комунистите.

При това не се пренебрегава 
поли-

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ПРОГРАМИ БЕЗ МОНОПОЛ

Понеже „Съюзът на комунистите 
е отговорен за преодоляване на кри
зата и за по-нататъшен напредък на 
обществото, за освобождаване на 
всички творчески сили на обще
ството, които са блокирани от раз
ми монополи, пък и от монопола на 
Съюза на комунистите“, в четвърта
та част на проектодокумента („Пре
устройство на Съюза на комунисти
те“) са утвърдени 
ки на дейността за реформа на СК. 
Документът изхожда 
щето, че СК в Сърбия „закрачи 
пътя на собственото си преустрой
ство чрез укрепване на демократи
ческите отношения в организациите 
п ръководствата, изостряне на от
говорността за провеждане на 

тиката и становищата, публичност

Проектодокументът 
дълг на комунистите да се застъпят 
за реформа на комуналната и скуп- 
щинската система. Скупщините тряб- 

Втората част на проектодокумен- ва да укрепват чрез изграждане на 
та („Промени в политическата си- двудомната им структура до репу- 
стема) тръгва ог оценката, че „по- бликанско разншце (съвети на граж- 
литическата система на плана на даните и съвети на труда). В Скул- 
демокрацията и ефикасността е по- щината на СФРЮ трябва да се учре- 
казала крупни слабости и с това ди и съвети спа народите „като за- 
съществено е допринесла за дълбо- лог на равноправието и защита на 
ката обществена криза“, относно че жизнените интереси на народите и 
извършените конституционни пром е- народностите, който трябва да бъде 
ни не отговорят на „дълбочината на съставен от представители на репу- 
кризата, на изискванията на модер- бликите и покрайнините“, 
на, ефикасна [пазарна икономика, Документът се застъпва 
развитието и демократизацията в кратизация на избирателната систе- 
обществото“. ма, по- голямо политическо влияние

Кратко дефинирани, в тая област на трудещите се и гражданите, по- 
пред комунистите са следните зада- -широко поле „за афирмация на по-

вменява в
ИЗТОЧНИК НА КРИЗАТА

основните насо- фактът, че „в многослойната 
тизирана общественост и при усло
вията на политическия плурализъм 
Съюзът на комунистите трябва ДО 
се съобразява с истината, че 
щето му не е гарантирано и за него 
трябва да се бори“.

от станови-
по

за демо-

Слободан Клякич 
Мнодраг Стоилович

поли-
в
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митровСградМЕ ЛИ смесено югославско-италианско БОСИЛЕГРАД: НА ЗЕЛЕНИЯ ПАЗАРПРЕДПРИЯТИЕ В ДИ-

сирене като средство на нзплащане Зелввчун има, но „пресилен“
• ТАЗИ ПРОГРАМА ТРЯБА СЪВМЕСТНО ДА 

РЕАЛИЗИРАТ „АГРОФИНА” (ИТАЛИЯ)
ПКБ

трафо-поста, обзавежда
не с дизел агрегат и др. 
съоръжения. >В затваря
нето

до два, а само зеленчук ли 
трябва. А аз и мъжът ми 
сме пенсионри и едвам свър
зваме двата края, а как 
изкарват тези които са с 
една заплата, а отгоре и за
плащат квартира. А таки- 
ви има, поне в нашето се
ло, много. И Милка Хрис
това заета от Босилеград 
сподели с тях: — Тези дни 
една заплата отделих за 
книги и други потребносги 
за ученика си, а какво ще 
правя със зимнината и са
ма не зная. Лесно е на те
зи които имат големи зап
лати,, но за нас работници
те е твърде зле.

Че наистина е скъп зеле
нчука и купуването значи
телно е намалено потвръди 
ха и двама от, дето се каз
ва, редовни снабдители на 
босилеградиския зелен па
зар, инак селскостопански 
производители от лесковаш 
ките села Славко Митич и 
Новица Василевич. Това о- 
баче те обосновават с фак
та, че горивото, семето и 
другия нужен възпроизвод- 
ствен материал за произ
водство на зеленчук 
още по-скъп. Хлябът по от
ношение на пшеницата е 
много по-скъп, а 10 грама 
семе за домати (от в- 
нос) сега има астрономска 
цена дори 2 милиона дина
ра, един килограм найлон 
50 000 
вена тор 
тествено, всичко това се от 
разява върху определянето 
на цената на зеленчука. 
При такова положение 
веем е ясно защо пазарна
та кошница е все по-праз-

Босилеград, петък. По у- 
лиците този ден по отноше
ние на останалите движени
ето е по-голямо. Движат се 
хора, блъскат се 
по улица „Маршал 
и участъка към пазарище
то. Обикалят натоварените 
камиони със зеленчук. Раз
питват се за цената на чуш 
ките, доматите, зелето, крас 
тавиците, фасула, грозде
то. .. Мнозина дори се хва
щат 'за глава. Негодуват. Ня 
кои и гласно говорят: скъ
по, „пресолеио"! Някои чрез 
пазареие се опитват да из
действуват по-низка цена. 
Обаче малко има файда от 
това. Снабдителите, всички 
частни лица, човечето от 
лесковашките села, като че 
ли се договорили за единст 
вена цена. Не попускат.

В минилия петък напри
мер цената на чушките бе 
20.000 динара за килограм, 
килограм домати се прода
ваше в зависимост от ка
чеството им о т 8—10 хи

лиДимйтр схвгр адски „Сто 
— ООСТ „Ниша-

направим •разширяване 
на 5 съществуващи; и да 
построим 2 нови ферми 'КЮиструнция трябва да 
за кози в Липинци — участвуват: фондът за 
казва Велин Николюв, 
директор на ООСТ „Ни
шава" в Димитровград.
Ще трябва да се пост

на финансовата особено
Тито"чар

ва" ще данкурира за
средства от заема за сто 
паноко възраждане на 
Сърбия с програма за 
производово на здрава 
храна. Касае се за създа 
ване ма ферма от 2500 
кози в Липиноко поле. ^ 
Това би трябало да ста

насърчаване развитието 
на изостаналите краища 
в СР Сърбия, „Агронсн- 
женеринг", )а ще бъдерои и нова ветерлиар-

Не в рамките на така 
наречения 
кредит".

Ако се реализира ди
митровградската прог
рама ще бъде шеста, ко 
ято финансира италиан- ; гЧ ^ 
ската фирма „Агрофи- яН 
на” в Югославия. Чрез 
Белградския селскосто
пански комбинат — „Ни 
шава" би тряабало да 
получи кредит от 6—10 
милиона долара. Чрез 
Агроинженеринг вече се 
готви проектосметна до 
кументация за бъдещите 
обекти.

Какво се планира?

,, италиански

ляди динара, краставици за 
30.000 динара, картофи за 4 
хиляди, зеле за 3000 дина
ра, грозде 20 000 динара, по 
тази цена се продавайки, а 
фасула, по 40.000.

— Скъпо е 
Василева, домакиня от село 
Райчиловци която в кошни
цата си бе купила килограм 
до два чушки — но какво 
да правя, когато трябва 
да се яде, а и есента при
стига, зимнина трябва да го 
твим. Просто и 
зная къде ще му излезне 
края. И Зайка Миленкович, 
също домкиня това, спо
дели с Василева: — Купува 

онова което е най-

Фермата в Липннско поле е

на лаборатория, компю- 
тороки пункт, обект за 
преработка на мляко в 
сирене с мощност от 
10 000 литра. Биха се 
въвели и съвременни 
връзки с ПКБ.

теглен и кредит от Пи- 
ротока банка. казва Роза

ИЗПЛАЩАНЕ В НА
ТУРА динара, чувал изкуст 

300.000 динара. Ес
РАЗШИРЯВАНЕ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ 
И 2 НОВИ ФЕРМИ

Изплащането «а кре
дита на „Агрофина” ще 
става в натура. Именно 
60 на сто от годишното 
производство на. сирене 
ще се отстъпва «а тази 
италианока фирма.

сама не
съ-

Предвижиа се и раз
ширяване на пътя до 
фермата в Липинци, сет 
не модернизиране на

— Ако положително 
се отговори на нашия 
иск — би трябвало да

се само
-необходимо. По килограм.

БЕЛЕЖКА
80% отСъщо така и 

произведените ярета за 
месо, също ще се дава 
за отплащане на креди-Набират се овчари ■■■

та на италианския парт 
нъор, като основа за из 
числение ще се взима 
курса на долара па ми
ланската трудова борса.

Кой знае по кой път — в „Нишава“ се 
оплакват, че нямат овчари. Във ведомостите 
при клона по заемане на набота има много 

' търсещи работа, има сред тях и неквалифи
цирани или лолуквалифицирани, обаче ни
кой не иска да стане овчар.

— В Боровско поле, в Липинци, пък и във 
Висок — имаме нужда от овчари и доячи — 
казва Велин Николов, директор на ООСТ 
„Нишава“. Той изтъква, че и личните доходи 
на желаещите да станат овчари доячи ще 
бъдат поправени — ще надминават 4 мили
она динара.

На пазара: скъпо е но ...
I Ако въпросната идея 

се осъществи това ще 
бъде първото смесено 
чуждестранно - югослав 
око предприятие в Ди
митровград. Засега, как 
то ни уведоми Н1Икюл1оп, 
има изгледи това да ста 
не. В „Апроинжепоринг” 
■вече се готви проекто
сметна документация за 
осъществяването й.

ПРЕД ЕСЕННАТА СЕИТБА

ПОСТНИ БРАЗДИ
Царевицата още не е прибрана, а производителке 

вече се тревожат за провеждането на есенната сеитоа. 
11 не без основание. Тези днн беше съобщено, че е пока
чена цената на изкуствените торове (те и без това бяха 
високи) с 34 процеиата. От досегашните цени на торовете 
нс бяха доволни — пито производителите им, нито сел- 

пронзводителп. Регреснраната цена на ком- 
на 5000 и на азотните 4000

Ако се има в предвид, че .тези лични до
ходи се дават за 20 дни работа (10 дни са 
почивни), тогава и не е малко.

скостогтнските 
нлексиитс торове възлизаше 
динара. Ако се сравни пазарната цена на пшеницата в 
настоящия момент от 4500 динара — за един чувал тор 
трябва да се даде чувал и половина пшеница.Последното, разбира се, е относително по

нятие, тъй като следствие инфлацията и мно
го по-високи лични доходи, не биха били 
високи. Обаче в сравнение с личните доходи

Съществуващият дисперитет в цените, след най-новото 
поскъпване, ще принуди селскостопанските производители 
есенната сеитба да извършат без употреба на торове (или 
лък при недостатъчна употреба на същите), което си
гурно зле ще се отрази върху добивите. Ако се има в 
предвид, че и без това пашата страна е сред страните, ко
ито най-малко употребяват изкуствени торове (по 125 кг 
на 1 хектар), ясно е че нивите и по-пататък ще нзпосняват.

Може би решението е да се обезпечи 
куствеии торове. Въпроса не търпи отлагане, тъй като до 
започването па есенната сеитба остават броени днн.

С итейШогго реалшивра 
нс би се дал още по-гол 
ям тласък ига. развитието 
на жмвотггсхвъдството в 
Диммттровдрайока общи
на.

в някои други стопански организации, са зна- 
по-добри. Ако някой намали почив- 

— може да заработи и много
чително 
ните си дни 
повече — изтъква Николов.
I

Ето, желаещите да бъдат овчари и доячи, 
нека се обадят в „Нишава“.

п внос на 113-

М. А.
М. А. М. А.
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ИЛ ЕКОЛОГИЧНИ ТЕМИ

ЗА КАКВО
ПИШЕШЕ г—/

ьт>шспч2%
БОСИЛЕГРАД „УБИВА“ ДРАГОВИЩИЦА

пата стъпи без<л товорш/го 
попадение па ^Дьто; ран
ено рт", цеха на „Здравйе", 
клаипицата и други органи- 
ладии, както и на граждани
те, които намират за „благо
разумно" да хвърлят л ре
ката лсичко ненужно. Зато
ва коритото на Драговищи
ца надолу от града е препъ
лнено е пластмасови, стъкло 
пп, ламаринени и всевъзмож 
пи други отпадъци. Водата 
й етапа негодна за никаква 
цел, дори и за напояване. И 
което е още по-лошо, не е 
лдлече денят, когато реката 
ще стане огнище на епиде
мия!? Нима ще донус 
дойде този лош ден?

По беше много отдавна, когато реката беше тол
кова чиста, че водата й дори можеше да се ние. Но 
„Автотранспорт", цехът на „Здринйс", кланицата и 
други организации, както и гражданите я замърси
ха с всевъзможни отпадъци. А само малко средства 
н повечко воля са достатъчни да сс възвърне пре
дишната й чистота.

По довод 40-годщшимтта ага печат па бъл
гарската народност в Югославия и 30-годи- 
шнигга ага вестник „Братство", редакцията 
на в-к „Братство" в рубриката КАКВО ПИ
ШЕШЕ БРАТСТВО ще вн продава материал
ни за отделни събития и случки, помествали 
в пйрвите броеве на вестника.

в Босилеград вероятно ще 
се откриват пови и пови кр
ъчми и кафанета.

Напоследък твърде мпою 
се повиша на актуалността 
пс само па въпроса как да 
сс използува здравата еко
логична среда за ускорено 
развитие па общината, но 
още повече па един друг въ
прос: ще умеем ли, ще ус
пеем лн да запазим тази 
здрава и хубава природна 
среда? Както е започнало, 
отговорът едва ли може да 
бъде положителен. Защото 
и Босилеград вече има един 
остър екологичен проблем. 
За Драговищица става ду
ма. Някога, не беше отдав
на, реката беше толкова 
ста, че водата и дори може
ше да се пие. Сетне на сие-

За разлика от много гра
дове в републиката и стра
ната Босилеград все още е 
сравнително чисто градче. 
Тази блашпрпятиост се дъ
лжи не ни някаква органи
зирана обществена грижа, а 
па редица природни нре- 
диметва. Отдалечеността му 
от големите промишлени 
центрове, липсата па заво
ди, които замърсяват възду
ха, релефните и мпкроклп- 
матичееките особености и 
буйните гори —■ топа са ус
ловията, 
конто Босилеград и околно
стта му са здрава екологич
на среда.

В днешния замърсен свят 
това би могло да бъде едно 
огромно предимство на на
шия кран. Предимство, ко
ето може да бъде и основа 
па икономическия прогрес 
на рбщииата, стига да умс 
ем да го използуваме. Произ 
водството на здрава храна 
без употреба на химически 
защитни вещества е светов
но призната перспектива, съ
що и производството на ела 
дководна риба. Чистият въз
дух, природните красоти, ти
шината, 
пости
лов в тази непокътната при
родна среда „крият" хубави 
туристически 
Кой би се лишил от една 
прекрасна почивка в някой 
(бъдещ) туристически обект 
на брега на Лисинско езеро, 
на Църноок или в едно от 
нашите хубави села? За съ
жаление това все още е в об 
ластта на научната фанта
стика. Проблемът е и в па
рите, но не толкова в тх, 
колкото в инерцията, неуме
нието и тъпотата и в „май
сторството" на обществени
те субекти да забулят тези 
свои недостатъци с изтърка
ни фрази и празни обеща
ния. Пък и да се намери ня
кой е идеи, ентусиазъм и па 
ри, тук са административ
ните бариери и перипетии, 
които ще го принудят да се 
откаже. Затова и в бъдеще

СЕМИНАР ЗА СЕКРЕТАРИ НА 
ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СК

нем да
Тези дни, по почин на Общинския коми

тет на СКС в Димитровград е бил проведен 
семинар за секретарите на първичните орга
низации на СКС и за председателите на ни
зовите организации на ССРН.

На семинара са били разгледани темите: 
Методи на работата в първичните организа
ции на СКС; Общественият план и перспек
тивите на стопанското развитие на комуната; 
За подобрение на селското стопанството и ня
кои текущи проблеми.

Семинарът на за секретарите на първич- . 
тигге организации на СКС е продължиш три 
дни а за председателите на низовите органи 
задни на СССРН два дни.

А само малко средства и
повечко воля са достатъчни 
:,а се възвърне предишната 

Драговищица.пачистота 
По Еосилеградска община е 

с едното, и с друго-Олагодарепие на :<ле и
то.
* (БЕЛЕЖКА:. Надзаглавие- 
то междузаглаяията и заг
лавието са редакционни 

Иван НИКОЛОВ

начитвм
Писмо от Горна Любата „Червен кръст“ за трима 

босилеградски функционериУЧЕНИЦИ СПАСИЛИ УЧИЛИЩНИЯ ДВОР
големите възмож- 

за спортен риболов и Гълтайки прахта в Основното училище в Босилеград, 
където през лятото квартнруваха бригадирите, ние, двама 
прислужници в училището, бяхме свидетели на една 
стпва сделка. На 1 септември, след като се завърши акцията, 
економът Божко на трима боислеградски функционери раз
дели „червен кръст“: бригадирски дрехи и храна (консер
ви). Дрехите бяха останали от бригадите, храната също та
ка. Бригадирски дрехи, кецове и консерви взеха Иван Ва-

1, Васил Такев, 
Спаско Спасков,

На 20 фебруари беше надошла Любатска- 
та река и угрозяваше училищния двор в се
ло Г. Любата, Босилградско. Учениците ве
дно със своите преподаватели започнаха съ
щинска борба с водата. Учениците донасяха 
клони и дървета да запречат течението на 
водата. Помощ на учениците оказаха и сел
яните от съседните къщи. Акцията бе успе
шно проведена и подреденият двор бе спа
сен, а също така и игрището. В тая акция 
особено се проявиха нашите преподаватели 
Драган Зарев и Боян Станчев и мнозина уче
ници.

нече-
перспективн.

силев, председател на Общинския комитет 
председател на Общинската скупщина, н “ 
председател на Изпълнителния съвет на Общинската скуп
щина.

Поноже съм прислужник с малка заплата и бедно ци
ганче, помолих ги да дадат и на мен някоя дрехичка и 
консервичика. Но Божко ми обясни, че тези дрехи са дър
жавни. Аз му казах, че н аз съм държавен, но той не ми да- 

Когато функционерите заслизаха по басамацнте, от 
джобовете им започнаха да изпадат консерви. Аз и .моят 
колега Захари Иванов ги събирахме след тях и така събрах
ме по 5 консерви. Аз не ги изядох, но ги занесох на глад
ните ми деца. А функционерите сложиха „червения кръст" 
в багажниците на колите си и залитаха.

Право ли е фукцнонернте да имат големи заплати и 
още да им са дава „червен кръст"?

\ де.
Милчо Александров, VIII клас

ВЕСТ ОТ ПОГАНОВО

Първичната организация на Съюза 
мунистите в Поганово прие на последното си 
събрание трима нови членове: Витомир Гео
ргиев, Илия ^Иванов и Антица Стойкова — 
замеделски производители от Поганово.

„Братство“, 16 март 1960 год.

на ко-
Тоше В. Тодоров, 

с. Райчиловци

ВРЕМЕННИ ОБЕКТИ, 
ТРАЙНИ ИНТЕРЕСИ

БЕЛЕЖКА

Улица „Маршал Тито" в Димитров
град, от „Гациното" до изхода на авто- 
пътя (пред „Найден Киров") представлява 
източната „входна врата" за всички път
ници, които имат намерение да се отбият 
в града. А броя им, особено на чужден
ците през последно време значително се 
увеличи. По време на туристическия се
зон, особено когато се задръсети движен
ието но магистрала, моторизираните ту
ристи минават тъкмо по тази улица.

До тук всичко е в ред. Но изминаха 
вече няколко месеца, а шгго един гараж 
не е бутнат. Собствениците, не са саглас- 
ин да бутнат гаражите си, дори търсят те 
да им бъдат платени. В някои гаражи до
ри няма кола, а същите се използуват ка
то работилници или складове за дърва, за 
слагане па зимнина и прочие. Има и та
кива, конто гаражите в собствените си 
къщи са превърнали в жилищни стаи. Си
гурно е, че една кола днес струва мно
го и на обикновения човек е трудно да 
я купи. Затова и не е редно колата да стои 
навън. Но все пак това е личен интерес 
и проблем на всеки собственик. А строе
жът на улицата, която няма шгго тротоар, 
все пак е от обществен интерес, който 
по реда на нещата е пред личния. Още 
повече ако се знае, че между собствени
ците на гаражите има и такива, които са 
или са били на места и постове, от конто 
трябва най-много да се защищава общест
веният интерес. Никой не иска да им от
неме гаражите насила или пък незаконно. 
Но ако своевремено обществото им е из- 
лезнало на среща, давайки им празна об
ществена площ за гаражи и напомняйки 
при това, че обектите са временни, ред
но е сега и те да излезнат на среща на 
обществото. Защото в края на краищата 
хубав и уреден гр\д е и техен интерес.

А. Т.

Може би ще ви интересува

СТЕПНО ЖИВОТНО В НАШИЯ КРАЙ

Невестулката (текуница) е степно 
тно, но се среща и в нашия планински край. 
Учените са откроили присъствието й на Вид- 
лич-планина, около Пирот, Димитровград и 
лр., но не са успели де намерят във Войвю- 
дина и северна България. Божурът и 
ихътса са също така стенни растения, но те 
срещат тук — там апйо нашия (край.

живо-

Затова преди година-две, може би и по- 
-раио, беше прието становище тази улица 
от лукавшката рампа до изхода на авто- 
пътя да бъде цялостно уреден. В рамките
"та;„Т‘Г "!(°грама запо'ша уреждането, на „Гациното , като съставна част на площа
да, които също трябва да бъде преуреден. 
С проекта е предвидено част от улицата 
да бъде изместена към железопътната ли
ния, за да може движението

КОВ-

ИЗЧЕЗВАЩИ ДЕТСКИ ИГРИ

В Босилградско и Димитровградско все 
повече и повече изчезват старинните детски, 
селски и овчарски игри, каквито са: дранъе, 
дълго магаре, кутаница (криеница), гоненица, 
свинявка и пр.

.... „ да се насочи по улица „Нишава", а пред кафенето 
да се уреди паркинг и рейсова спирка. 
Гози проект предвижда да бъдат бутнати 
всичките частни гаражи. Да напомним, 
че те са построени на обществена площ 
и според закона са обекти с временнен 
характер. Съответни решения са връчени 
на висички собственици. Срок за завър- 
шаване на улицата е до края на тази го
дина.

„Братство“, 1 март 1960 год
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ДИМИТРОВГРАД
канализационата 
Вземат се мерки да се 
повиши хигиената, а прове 
ждат се и други., мерки,,, 
които наложат инспекция- 
та, Здравния дом и Щабът 
по гражданска защита.

Като трайно мероприятие 
се налага да се обезпечат

извори със здрава пите
йна вода, както и старият 
водопровод 
в изправно състояние.

Необходимо е ,и по-скоро 
да се завърши изцяло кана 
лизационната мрежа — спо 
дели С. Тодоров.

мрежа.

Епидемията спряна да се доведе

■ УСИЛЕНО ВКЛЮЧВАНЕ В 
МРЕЖА

■ ПРЕМАХВАТ СЕ ВСИЧКИ ЕВЕНТУАЛНИ 
ТЕЛИ

КАНАЛИЗАЦИОННАТА ворността на „Комуналац” 
в Димитровград, който вкл 
ючил стария водопровод, 
Хигиенния завод в [Пирот 
който според договора с 
^Комуналац" е длъжен да 
върши контрол над изпра в 
ността на водата 
[изпълнявал това свое за!н 
дължение.

М. А.— А. Т.

тяштттЗАМРЪСИ-

Най-кратък рапорт от Ди 
митровград, който през по 
следните две седмици е на 
крак е
опряна! Впрочем по този 
въпрос издаде и официал
но съобщение и Съюзният 
секретариат по Здравеопаз 
ване, социална политика и 
)груцоустрс*яване. Шнак з, 
Димитровград животът те 
че нормално. Засилен е ко 

работниците,

Заболелите от ентероколит 
вече оздравяват, 
случаи на заболяване ня
ма. И по-нататък 
чават причинителите на из 
бухналата епидемия. Сп&- 

циалистите категорично тв 
ърдят, че по ходричен път 
заразата е стигнала до хо 
рата. Както е оповестено, 
замръсената вода води по 
текло от стария водопро

вод, започващ при „Ивко 
ви воденици", в който са 
попаднали фекалии. Захва 
нала е към 2000 души. Най- 
голям интензитет е имала 
към 15 август. В борбата

и как еа нови
епидемията е V-"!се изу-

зя?

ЩЕ (СЕ ТЪРСИ ТРАЙНО 
РЕШЕНИЕ 1,’Л

Във връзка с възникнало 
1го положение се отнесоУ .

хме и към Слава Тодоров, Щ' У\ ,-Л . ГГ. 
председател на Общинска- 
та скупщина в Димитров
град 
то каза:

— С избухването на епи
демията на ентероколит се 
наложи да се вземат реди

нтролът на 
работещи с хранително-вку 
сови стоки.

Наложени са мерки зд 
премахване на сенгропите, 
много от които доскоро 
отвреме-навреме се !излйва 
ха. В „Комуналац" непрек 
ъснат-о се получават нови 
и нови искове във връзка 
с подобряване на комунал
но-битовата хигиена в гг>а-

който между друго- Щ

Помпата на стария водопровод — главен „виновник" 
епидемията

за

ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ 
Белград, 17 септември, Тангог 
Епидемията на ентероколит, която през втора

та половина на август захвана Димитровград, е 
спряна. По този повод Съюзният секретариат за 
трудоустрояване, здравеопазване, и социална поли
тика издаде следното съобщение.

„През втората половина на август 1989 година . 
се стигна До хидрична епидемия на заразни про
ливи (ентероколит) в Димитровград и включително 
с 16 септември, са регистрирани 1976 заболели. По- 
вечето от заболелите са били открити допълни
телно с епидемиоложките изследвания, защото се 
касаеше за по-леки форми на заболяване. В рам
ките на това епидемиоложко изследване бактеоро- 
ложки са изследвани 2282 случая. Сред причините
лите на ептсроколита в тази епидемия преобладава 
причинителя на дизентерия. В 17 случаи е изолиран 
предизвикател на холера „ел-тор“, като при това 
три лица са заболели от холера. Взети са всички 
необходими противепидемиоложки мерки и с де
тайлен преглед в епидемиоложкото положение е 
заключено, че епидемията е спряна“, се казва 
.между другото в съобщението.

да-
Група от специалисти от 

Заводите по защита здраве 
то на хората в Ниш и Бел 
град и занапред държи 
под контрол положението.

СТАНОВИЩА НА РЕ
ГИОНАЛНИЯ ЩАБ 
ПО ГРАЖДАНСКА 
ЗАЩИТА В НИШ

Спешни 

мерки и 

програми

Там където канализацията е прокарана в срок от два дни, 
вички грябва да се приключат

Регионалният щаб по гра 
жданска защита и Съветът 
по защита на човешката сре 
да при Скуппщината на Ме
ждуобщинската регионална
общност в Ниш тези дни 
обсъдиха проблемите, пора 
ди които [в Димитровград 
и околииите му села избух 
на епидемия от няколко за
разителни болести. Оценено 
е, че възможностите на Ди 
митровгр адска община не 
са достатъчни да се сани 

последствията от епиде 
затова й е нужна

ца мерки. Положително се 
знае, че източник на епи
демията е водата от стария 
водопровод при 
воденици”, която е замръсе 

Замръсен 
„Строшена чешма” и там е 
поставен пазач.

Тъй като вододайността 
на регионалния водопровод 
е малка, 15 л сек, наложи 
се по-високите части на гра 
да да бъдат снабдявани с 
цистерни. Тези райони об
служват 3 цистерни. Като 
необходимо се налага 
се извърши включване на

за заставяне на тези опас 
ност са участвували 
здравни работници, от ко- 
/сго 38 лекаршлтециали|с)| 

ти. Загубите в стопанство 
то поради отсъствия от ра 
бота надминават 30 мили
арда динара.

Изразходвани са над 200 
литра дезинфекционни сре 
дства, а повече от 20 вози 
ла непрекъснато са /Зили 
„в действие". Едновременно 
с борбата с епидемията се 
разследват и причините 
за избухването й: остава 

да се види каква е отго-

183

„Нвкови

е изворьтна.

„Строшена чешма" — забранена за употреба, но това ни
кой не спазварат

мията и 
помощ не само от Репуб 

и от съюзните

да

ликата, но 
органи и институции, поне 
же е установено, че огнище 
то на заразата е в санитар 
ния възел на гранично-про 
пусквателния пункт „Гради 
на". Този пункт не е в ком 

общината, а

почиствайки сенгропа при бензиностанцня-Именно,та (на снимката в кръга) край граннчно-пропусквателння 
' двама заети от Пирот са изсипвали

цистерната само стотина метра по-да- 
„Нншава“

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА

„ГОЛЯМА ПОМОЩ“ пункт, споменатите 
съдържанието на

бензиностаннцията, в слънчогледа налеч от
веднага край пътя, което се вижда 
този път минават мпожссетво чужденци и всички оста
нали, които ползуват услугите на „Балкан-Компас“, авто- 
•мото базата и бензиностаннцията. Какво тази „съвестна“ 
работа на другарите от Пирот представлява по време на 
епидемията, всеки може да си представи. Благодарение 
иа заетите от бензиностанцията, те са заловени на дело 
от началника на Щаба по гражданска защита в Дими
тровград п от фотоапарата на журналистите.

на снимката. А поПо време на епидемията на ентероколит п Димитров
град помощ идва от съседните общини в различни форми. 
Освеие лекари и други медицински лица и цистерни за 
вода, иа помощ е и тази цистерна на комуналното пред
приятие от Пирот с № ПИ 104-32, която се ползува за 
почистване на секгропи. Наистина същата цистерна със 
същите заети и досега с работила на територията на об
щината. Но топа, което по време па епидемията се случи 

никакв случай не може да се счита за помощ.

петенция на 
значението му е голямо за
цялата страна.

Ще бъде сформирана
да подготви

ко
която

информация. След ка 
то я обсъди П редседателст 
вопго на Скупщината на 
МРО в Ниш, информацията 
ще бъде изпратена по ком 
петентнйте регионални, ре 
нубликански и евюзни орга 
ни и институции, за да бъ 
дат предприети мерки, с по 
мощата на които ще се пре 
махне опасността от нова 
епидемия. Предимство тряб 
ва да получат най-слещии 
те задачи, а това са рекон 
струкцията на водопривред 
вата мрежа и изваждане 
тб на канализационна мре 
жа в Димитровград. Час по- 
-скоро трябва да бъде завър 
шена реконструкцията 
фанично-пропусквателния

пункт, за да се създаде въз 
можност за задоволяване 
иа всички потребности на 
транзитните туристи.

мисия,
ггьлна

А. Т.в

ма
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БОСИЛЕГРАД: ТЪРЖЕСТВО ПО ПОВОД ЗАМИ
НАВАНЕТО НА МЛАДИ вошищи нкш

•Тг.' \
ч

*•<?-. ^ Ш, *. .амлЛ
„Сбор“ на регрути 

и в Босилеград
а.. >&• с.

й ■ ~ш:±ту\*.*йм
****!&' Г“

ьй? з&фФШ/т/. у ■ ■/

По иопод заминаването
, Б младежи-средношколци и
ЮНА. ц този път н Боснле-

иравтели, добри н честни 
• раждани. Тук, п ЮНА, 
братството и единството се 

кове п изпълнението на 
нко задължение.

В продължение

\
"&/Ш

град се проведе скромно тъ
ржество. Организатор на тр- 
ржеството бе Общинската 
конференция на Съюза на 
социалистическата младеж 
в съдействие с Общинския

ис-
•■■.Vна 'търже

ството, УЧСН1Щ11ТС ОТ Сред
нощ кол с К11л образовате.» е 11 
център
основно училище изпълниха 
подбрана 
програма, а след това в рам
ките на тържеството б 
щнте войници направиха ко 
лективио посещение и град
ския

ш
и боснлстрадското «асекретариат за народна от- 

брана.
В малката културно-забавна

зала на Кул
турни дом, където бе устро
ено тържеството пред бъде
щите войници говори секре
тарят на Секретариата за 
народна отбрана към Об
щинската скупщина, Стонл- 

Смштков. Между друго
то топ подчерта, че военна
та повинж|:т е обществен 
дълг на всеки нан! младеж. 
Ватова всеки трябва сериоз
но и с гордост да изпълни 
тозн дълг.

В ЮНА войниците — бъ
дещи самоуправнтели н гра
ждани на нашата общност 
се подготвят не само да ов
ладеят с военните доктрини, 
но н да бъдат добри само-

« .Са!* .

Гъде-

4:1: ткгарнизон, където се зв- 
нознаха е войнишкия 
в казармата, разгледаха 
мещеннята за престой и спа
не, както п съответните 
енно-учбенн кабинети

ЖИВОТ
ПО-ко

’

1Ю-
н по

лнгонн. Гук в присъствие па Тук ще изпият ръст новите насаждения
войници-граничари успех н . .о пс^иллтт.
здраве но време на отбива- 1 м ДЬИНОСТ1А НА ГОРАНИТЕ В Б ОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
пето на военната им пови
нност пожелаха не само ко
мандирите, но н войннцнтс- 
-грапичарн от боенлеград- 
ския граннзон. Нови хектари гори

1 рябва да се схгбеле- 
В скоро време митото 

от голините в мерата на 
селю Горна Ръжана в 
Бос! I леградока община ри. 
ще изчезнат. За това се 
погрижиха младше го- 
рани, които две-три го
дини залесяват с десет
ки хектари голи прост
ранства.

м. я. общност. В резултат на 
единодействието км са 
и новосъздадените гори, 
прокараните местни пъти 
ща и лр. Понастоящем 
в селото се развива и 
оживена 
дейност.

жи и това, че горноръ- 
жанчани не само, че 
създават нови, тю пазят 
и вече създадените го-Осведоиеш на 

издателство „Братство“ В село Горна Ръжана 
сплотено действуват вси 
чки: и Съюзът

предизборна
на мла

дежта, и Социалистиче
скияРедакцията за книгоиздателска дейност 

към Издателство „Братство" осведомява за
интересованите лица, които имат подготвени 
или подготвят ръкописи за печатане като 
книги в течение на предстоящата година и 
имат намерение да предложат своите ръко
писи на Издателство „Братство" — 
трябва да направят най-късно до 15 
ври т.г. Това .могат да 
пия начин:

съюз и местната М. Я.

— Местната общност 
в Горна Ръжана посве
щава голяхмо внимание

И ТОВА СЕ СЛУЧВА

Срещу шефа — 

със змия
на този въпрос — спо
деля Захари Рангел ов, 
председател на Скупщи 
ната на местната общ но 
ст в селото. Вече две-

това 
декем- 

направят по след-

В „Автотранспорт ’ в Босилеград змиите 
се явяват не само когато не им е време, но 
гам където не ооитават. В тази организа
ция^ преди две седмици нечии майтап или 
злооа лично почувствувал шефът на товар
ния транспорт Стефан Рангелов, който мо- 
жал да мине далеч по-зле ако за присъс
твието на влечугата не го осведомило едно 
дете.

-три години младежки
те бригади тук 
ат. Освен със

— да доставят на Издателството окон
чателно завършения ръкопис,

— ако ръкописа «е е напълно завършен 
— да изпратят заявление, в което ще по
сочат заглавието.

залесяв- 
залесява- 

— големи прижи по 
лагаме и за комунално 
— битовото изграждане.
Прокарахме път, който 
свързва Г. Ръжана с ре
гионалното шосе Боси
леград — Вранска баня. 
В скоро време трябва да 
залесим още 200 хекта
ра голини. — казва Раи 
гелов.

ние
от какъв вид или жанр 

е ръкописа, какъв обем има (при условие 
да доставят ръкописа най-късно до края на 
януари 1990 година).

Ръкописите се доставят на Издателство
то в три егземлляра, написани на пишеща 
машина на български език.

Могат да се предложат за печатане сти
хосбирки, сборници разкази, новели, пое
ми, повести, романи, драми; критики, есета, 
научни изследвания; сборници от народни 
песни, народни приказки, предания, 
сани народни обичаи; преводи на художе
ствени производения от езиците на югосла
вските народи и народности.

— Известно време не бях в 
и към край на работното време 
започнах да работя. Детето, което от вра
тата ме попита за разписание на рейсова 
линия не си отиде и след като му казах 
кога тръгва рейса. Забелязах го че упорито 
I леда над главата ми, т.е. в шкафа който 
се намира веднага зад стола ми. Когато го 
попитах какво толкова наблюдава 
каза над главата ми. Обърнах се 
да видя 
към (моята

канцеларията 
влезнах и

През лятотозапи- в мерата 
на Горна Ръжана са би
ли залесени и 21 хектар 
частни имоти

с очи по-
и какво

— змиюрината тръгнала е нейната 
глава. . . казва Рангелов, като 

подчертава, че не се касае за майтап, но за 
същинска злоба от едно число хора в орга
низацията, които вършат натиск да си по- 
гт" оставка и да напусне организацията.

* ва се °оаче, че това ще бъде последни 
ят им опит на натиск.

За какво

тере
ни, които не са. годни 
нито за паоища, нито за 
обработка.

От Редакцията за книгоивдателока дейност

БОСИЛЕГРАД: ПРЕД ДЕ 
ВЕТИЯ ПИОНЕРСКИ ПО
ХОД ,ЛО ПЪТЕКИТЕ НА ции е ознаменуват деветия 
СВОБОДАТА" * пореден пионерски поход,

който се провежда 
те на общоюгославската

чин и с редица манифеста- '

точно се касае 
още не е известно. Всички 
влечугата не е 
рията, а камо 
вата

тук засега все
са съгласни, че 

могла да влезне в канцела- 
ли да се изкачи по хлъзга-

сочват !4?1™3 На шкаФа- Мнозина по- 
а„ д ' анесема в картонена кутия. Ив-
всен™^аИДР<? "Р^едатеята комисията за 
всенародна отбрана и обществена 
щита казва 
шна

в рамки-Излети и
спортни
състезания

пи
онерска манифестация „Ра
стем под знамето на Тито". 
По този повод в училището
се вършат последните под- 
готовки, а манифестацията *\ самоза-

че иа това време бил ма гооди- почивка, че след това 
РОД работниците, 
не е превзето 
ят „майтапчия".

ще има общински характер 
с редица спортни 
ния и излети до близките ис 
торически места.

И тази годила, пионери
те съвместно с преподавате
лите в основното училище 
„Георги Димитров" в Боси
леград, по тържествен

се разпитвал ве
че официално нищо 

за да се открие евентуаггни-

състеза-
но

на- В. Б.М. я.

СТРАНИЦА 10
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Физическа куА1урз,1Ж0/р^Т; Регионално състезание 
по спортна стрелба за 
инвалидни лица Р- киша опериранаМЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОБНА ДИВИЗИЯ — НИШ
ДВА МЕДАЛА ЗА ДИ- 
МИТРОВГРАДЧАНИПовторно - обрат в играта Операцията е успеш 

на и знаейки силната 
валя и упоритост «на 
Р. Алеюоова отново да 
учествува в спортни
те състезания, вярва
ме че в скоро време 
отново ще можем да 
се въодушевяваме от 
нейните успехи.
Да й пожелаем бър

зо оздравяване.

Вицешамоионката по 
спортна стрелба 
(Сеул, извеоната със
тезателка по спортна 
стрелба за инвалидни 
лица от Димитров
град Ружица АлежЮо- 
ва тези дни оперира 
в Белград здравия ои 
крак.
По такъв начин за 

известно време тя ще 
отсъсгвува от стрел
ковите зали.

от
На неотдавна проведе 

мото регионално състе
зание по соортна стрел 
ба за инвалидни лица — 
димитровградчани мина 
ха много добре.

В стрелба с -малока
либрена пушка Гроздан 
Велков опечели 
място, а на второ /се кла 
оира 'Александър Мари 
(ГГКЮВ. По
Велков и Маришко® 
л учиха право да 'участ
вуват на регтубликаско- 
то първенство. И остана 
лите чланове на димит
ровградския отбор 
класираха добре.

Щ „ПАЛИЛУЛАЦ" (НИШ) — Асен Балкански" 3:2 (0:2)

Щ Ниш, 17 септември 1989 година. Игрището на ,Младост" 
в Медошевац. Теренът тревист, зрители: 200 души. Гол
майстори: Петар Йованович 1:0 в 16 минута. На 2:0 
качи Александър Станков в 43 минута. На 2:1 намали 
Света Маркович в 50 минута; на 2:2 изравни същия 
играч в 76 минута и — в 82 минута също Света Мир- 
кович успя да отбележи и победоносния гол за „Мла
дост".

по-

първо

Жълти картони: Ненад
Стойкович, Миодраг Павло- 
вич, Сладжан Лазаревич 
(,Младост”). Съдията Иво 
Джорджевич от Ниш беше 
слаб.

такъ/в начин 
по-

играта те напълно надигра
ха своите домакини от „Па- 
лилулац" във всички елемен 
ти, на футболната игра.

През второто полувреме 
обаче настъпи обрат. Дими
тровградчани заиграха сла
бо и неамбициозно и домаш 
ннят отбор, този път под
помогнат и от слабия съдия 
Джорджевич, успя да нама
ли резултата, да изравни и 
накрая — да победи.

След петня кръг пласирането е следното:

М. А.

„АСЕН БАЛКАНСКИ”: М. 
Соколов 7, Л. Таков 6, Т. 
Рангелов 7, М. Тодорович 7. 
С. Крумов 6, П. Костов 6. Я. 
Христов 6, А. Станков 7, Е. 
Манов 6, 3. Стефанов 6, П. 
Йованович 7.

На 22 септември се навр 
ъшват 10 тъжни години от 
смъртта на нашия мил 
и незабравим

се

Д. с.
иован
ВиденовичДЪЖД ОТ ГОЛОВЕ!

П ..Партизан“ — „Пощар“ И РЯ 14 
(Пирот) 11:3 (6:2) гшап

7(1)1 1 10: 4 
15: 4 
12: 7 
12: 9 
11: 9

35Рудар
ОФК Ниш
Младост
Мрамор
Единство
Борац
Новоселац
Палилулац
Прогрес
Курпгумлия
Раднички
Будучност
Асен Балкански
Свърлиг
Омладинац
Синджелич

63 1 15 СДБ — Нишсъветник61 135 Димитровград, 17 септемв
ри 1989. Спортният център 
„Парк". Времето приятно 
за игра, теренът тревист. 
Зрители — 200 души.

Футболистите на „Парти
зан" от село Желюша напъ
лниха мрежата на вратаря 
на „Пощар" от Пирот. Това 
беше мач, в който домаш
ният отбор. правеше егзнбн- 
ции в наказателното поле 
на гостите от Пирот. Най- 
-добър беше Георгиев, който 
успя да отбележи пет гола!

Д. С.

60 235 В лози ден, в 10 часа, ще 
посетим зшгови»! гроб !на 
новите нишки гробища.

60 235
5(1)8: 51 225
5(1)7: 71225 Неговите най-близки5(1)7: 81225
413: 83025
49: 82125
46: 72125
410:123025
4(2)9:122215
4(2)8:112215
23:2040 На 27 септември тази го

дина се навръшват
15

05:143205

ДВЕ ГОДИНИПОБЕДИХА ДИМИТРОВ 
ГРАДЧАНИдимитров 

не са извекли по 
мачовете в последно 

по пра

Изглежда, че 
градчани 
ука от 
време, 
вило, 
вото

ПАЛИЛУЛАЦ: 3. Гърбович 
5, М. Саитович 6, Н. Стоил- 

6, Б. Бранкович 6, М.
от смъртта на милата ни и 
иепрежалима

Вврна Славова
^ „Прогрес" (Пирот) — „А. 

Балкански" 1:4 (0:2)кович
Павлович 7, 3. Милосавлевич 
6, 3. Стоянович 6 (Л. Иова- 
нович) Д. Мил кович 6, 3, 
Стефанович 6, С. Йованович 
6 (С. Стоил кович), С. Мир- 
кович 7.

когато като 
играят добре в пър- 

полувреме, а сетне да- 
слаба кондиция и 

или поради 
. оказват сла-

Въе втория кръг пионер
ският състав на „Асен Бал
кански“ от Димитровград 
като гост се наложи над от 
бора на „Прогрес" от Пи
рот с 4:1.

ли поради
концетраиия,
други причини 
ба съпротива.

В следващия кръг „Асен 
Балкански" ще бъде дома- 

отбора на „Новосе- 
село край

от Димитровград

на „АсенФутбол истите 
Балкански" направиха от го 
тово вересия! В мача срещу 
„Палилулац" заиграха добре 
от начолото и дори първото 
полувреме решиха в своя по 

2:0! В този период на

Това беше още една ху
бава игра на димитровград
чани умело водени от трен

ьора Николай Миланов.

кин на 
лап" от Ново 
Ниш.

В този ден, в 11 часа, ще посетим вечния й дом на 
димитровградските гробища и ще положим цветя на гробни. 

Каним близки и роднини да участвуват в помена.
Д. С.Д. Ставров

лза с От нейните най-мили
ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУПА „ЮГ"МЕЖДУОБЩИНСКА

ПОБЕДА И В ТРЕТИЯ КРЪГ
траят с дълги пасове н все 
по-често застрашаваха вра
тата па Павел Гашевич, по 
той пред себе си имаше го
ляма подкрепа от Д. Злат- 
ков, Б. Воиновмч, Г. Аиджсл 
кович и останалите от от
браната. Но и при това, до
машните футболисти отбе
лягаха още два. а гостите 
още едни гол. Резултатът от 
5:3 за босилеградския отбор 
бе и най-справедлив.

■ „ФЛЯМУРТАРИ" — „МЛАДОСТ" 3:5 (1:4)
На нашата мила и непре 

съпруга, майка, бала тяхната дпви-в рамките 
зия.

В отсрочената среща от 
на Междуоо- жалнма 

ба, свекърва и тъщатретия . кръг 
щинската футболна дивизия 
Враня група „Юг", между 
футболния отбор „Флямур- 
тари" от Несалце — Буяно- 
вац и „Младост" от Босиле
град, победя босилеградски- 
ят отбор с резултат 5:3, по
лувреме 4:1. С тази победа, 
босилеградският отбор укре 
ни позициите се на върха 
на таблицата. И не само то
ва. Победата срещу солид
ния отбор на „Флямуртари" 
с още едно потвърждение, 
чс когато босилеградските 
Футболисти сериозно схва
нат задълженията и когато 
индивидуалните си способ
ности подредят на колектив
ната игра могат да победят, 
без оглед на това, дали са

Инак, играта през първото 
бе по-качествена.полувреме 

Изобилствуваше с добри ак 
цни. хубави финти и точни 
удари към едната и другата 
ппата. При това босилеград
ският отбор бе ло-лаходчив. 
Неговите акции бяха по-умс- 
ли. Футболистите мо-съсредо- 
точени, а тези в защитата 

Като резултат 
на такава игра те успяха 4 
пъти да вкарат топката зад 
гърба на вратаря ма дома- 

отбор. Мазулип Фаз- 
на босилс-

Василка Мамчева
от село Радейна

В СЪБОТА НА 30 СЕПТЕМ
ВРИ ЩЕ ДАДЕМ

ГОДИШЕН ПОМЕН
Накрая дума-две и за съ

дията. Зоран Стаикович, от 
Лескопац, който твърде ко
ректно води тази извънред
но твърда но в рамките ма 
футболиите пранила,
Навреме донасяше 
решения, знаеше да отдели 
нарочните ог иепарочиите
нарушения. В това добре му „
помагаха, Милан Трайкович съпруг Кирил, с»ш Никола, дъщери Вена и Малинка, снаха 

лявата и Драган Бйелина Анка, зетьове Павле и Денко, внуци: Иво, Ема, Мая, Саша, 
по десиата страна. Типа и Ана и останали многобройнн родшпш.

в 11 часа на гробищата в Ра
дейна.

Кашш близки и познати да 
прнсъствуват 
помен.

по-си^рчи.

на годишния
шиия
лия. а мрежата 
градския отбор бе залюляна 
само ведмаж.

игра.
своите

I
Опечалеше

през второто полувреме 
отношението на терена до
някъде сс измени. Превес в 
играта, сега имаха домаш
ните футболисти. Сродиха 
своите редове, започнаха да

по

гости или играят на свой те
рен, всеки обор. Разбира се, м. я.

СТРАНИЦА И
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>аоавач

НОВИ БАСНИКАРИКАТУРЕН ЕКРАН
старецът и рибката

Улоиил старецът една златна 
рибка и как е редът рибката пзе 
да го моли да я пусне, а тя ще 
му изпълни гри желания. Старе
цът не беше гладен, та приема пре 
дложпното па рибката 
трите молби п топа: мърпата, да 
целува млада хубава жена; вто
ра, да бъде здрав до смъртта си 
н третта, да си има нари до 
края на лошота.

В гол момент и ред стареца се 
стори хубава като богиня млада 
жена, която започна да милва 
старото лице. Възбуди се старе
цът. развълнува се старото сърце 
п пукна. Старецът падна, а ху
бавата жена се пак превърна в 
рибка п изчезна във подата, по
неже с първата изпълни всички 
те молби.

Не искай да ти се върне мера
кът без младостта.

БАКСУЗ
п коза

Селяко ти е открай ароме исушуии- 
га. Нс умее бре да ее даайде како онай 
друг народ, да се измъкне на лю-лъко, 
да поживее како човек, но залея там на 
/нивата от заран довечер, и на оЬин, и 
на студ, и па вода; бие та му се гужня- 
ко отпира и нрави сметка че вале бога 
за таковота. Кой е бре от работа зачор- 
баджисал? Йок, море лема вайда от това 
додека те чужда въшка не подлази.

Гледай Ьи ти овия що са на държав
на работа. Провира се там от шас до два 
па коку че уработи, че уработи. Дойде 
ли први плата коку-току мора да има. 
Бута там петнаес-дваес годин па почне 
да вата приятелство с докторйе, с тия 
-ония връвари се по комисии те си ис~ 
кара пензия, седи ои дома и почне да 
одвърта мешляк. Назаран стане ли, ва
та се за Н есето и цеЬеро иде у лродав- 
ницата, купи си, па седне та се нажщеба 
и се истегне на кревето. Прияде ли му 
се па се нашЬемби, па си легне. Те това 
е живот.

А я се помислим що съм работа пре
метнал и тегоба превлекъл за мое време, 
море не е една, но три пензии да съм 
иокарал. Ама ка не съм умеял! Па 
да съм зарезал бащинията на времето и 
да съм ванал некоя дръжавна работа, 
досъга да съм «скарал пензия, па са под 
стари години да си седим дома и гайле 
да не ме е.

А я що? У своето, айде по бригади 
дръжава да обновиме. Правиме колек
тив. Растуриме го. После турна 
принудни откупйе: дай вуна, дай млеко, 
дай яйца, дай месо 
ме. Мина и това. После 
леми
па за даноко. А ние немаме 
аи кулиме опинци. И дън дънъсКе: тя 
що продаваш за оагатела, що купуеш ] 
оЬнн и олръл>. И па не може да ни дой
де акл у шупяБнте.

— ЖР—
Порица И лисиБез думи

Лс| ПРЕПИСАНО ОТ ЖИВОТА: Изповед на един наше- 
I нец (2)

С. КостопЕХ, ПРОКЛЕТА 
БЕЗРАБОТИЦА В ЧУЖДИ води

След успешния лов, жадния
лъв ее примъква до реката, за 
да ои утоли жаждата. Но, в гоя 
момент от пясъка скрит кроко
дил го грабна и отвлече в во
дата.

Моите нощни посетители не се объркаха:
— Слушай, ако се избере за делегат, нашият чо

век е сигурен председател на общината Затова сме 
тук ние... н тп... да не допуснем никакъв кнкс при 
избирането на делегати. Пък и да се случи нещо не
предвидено. .. обещанието си е общанне. Нашият чо
век е истински специалист по настаняване на рабо
та. Колко ги е настанил

Какво правиш!? — писна 
— Нали сме и дваматалъвът.

царе, ти във водата, а аз на зем
ята — викаше лъвът.досега — да си жив и здрав!

Проклета безработица! Убедиха ме. Така техният 
човек стана и мой човек. Мама „възвърна“ афежей- 
ската си младост, тате си спомни за народнофрон-

И тръгнаха. При роднини, съседи, 
приятели. Аз станах учебен пример за млад активист.

— Другари, — казах на едно селско събрание — 
ние, младите не смеем да си позволим нашите роди
тели да седят зад кутиите и да денгубят в това ра
ботно време. Организацията на изборите трябва да 
бъде наша!

Предложението ми беше прието с аплодисмент. 
В деня на изборите аз и още двама рано сутрин за
ехме местата си зад кутиите. Заприиждаха избирате
лите.

Крокодилът сякаш не го чува- 
отвлече го в дълбините и гоше, 

разкъса.
Ако си и цар не влзай в чуж- 

води, особено ако нс знаештовия си опит.
ди

1да плуваш в тях. елиС. Костов
I

ВЪЛК ТРЕВОПАСНИК
Додеяло на вълка да го всич

ки подгонват и проклинят като 
хищник та решнл да му изва
дят зъбите и в бъдеще да пасе 
трева.

Понеже овцете вече не се пла
шили от него, а заедно отивали 
на паша по едно врем започна
ли да го блъскат, а овните да 
го бодът с рогата. Вълкът все
ки ден оставал гладен, тъй като 
нямал нито рога, пито зъби за 
да се съпротиви на ония, които 
му взимали хубавата трева. Ко- 
гато видял каква 'грешка напра
вил вълкът зацвилпл, но това 
нищо не му помогнало — от цви- 
лене не израсват зъби.

За да бъдеш тревопасник не е 
достатъчно да 
и да не ядеш месо, да имаш ро
га и да позволиш да те стрпжът 
и измузват.

— Дедин — повика ме един старец — де ми ка 
жи как се гласува на тия избори, отдавна не съм 
гласувал...

Разбира се, че му показах: заврътях едно кръгче 
около номера на моя човек. Сетне не чаках да ме 
викат, сам отивах да им покажа. Така всички не
грамотни и полуграмотни деди, баби, стрини и чичи 
гласуваха моя човек. Там, където го бяха „забрави
ли“, аз поправях .дрешката“. Не ми беше трудно. Та
кива избори са чиста ангария за хората, а колегите 
ми зад останалите кутии използуваха ,добротата“ ми 
да закусят, обядват и да си купят цигари...

Вечерта бях много доволен. Моят човек беше гла
суван от „огромно мнозинство“. С нетърпение и на
дежда очаквах окончателните резултати на делегат
ските избори в общината.

ни на

още що не дава
ни насвирия го- 

дан оци. Коку изкараш за даноко,
сос що даI

пасеш трева, но Ма това му е било майсторията да 
сме вана ле по дръжавното па са да ся(Продължава) к. г.
имаме пензия. А ние сме се уплашиле че 
остане

у С. Костов
земя неработеща, че умре свето от

глад. Па елиЗАПАСИ/Р*-. *.ПЬ’кО & г има чиновници, 
длъжни да миел ат за това.. .

они са

Тъка ни проклел господ от зор ду
ша да ни изпадне. Тай заисон за селячка-Г,„ ниг>о имлм&и\
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А-на щя ли ця рркячиш 
(лещо от'дъгжя&ццте

~ — злпяси"?

- НИШ.О,,' ^ 
(уррд № га пензия го донесова како на подиграв

ка. Мене ме и не вата — стар съм бил. 
Кока съм я к аба ат дека съм остарея! Е, 
могло доброволно. Па

«/
я ако имам току 

пари да исуптуем стаж, я че си глоджам 
от парите и че си Бутим. Тъка ои и от
падна како тринафсто 
Бакоуз. За

%

прасе от опека! 
що да се ванем — све съне.
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