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нашите народи и наронности
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?™?СЕДАТЕЛСТВОТО НА ск НА ССТНЮ ОБСЪДИ СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В СТРАНАТАВ СЪБИЯ

Ш ИЗБЕРЕМ СПОСОБНИ. ЗШШШ Е ми ш и»ОТГОВОРНИ. ЧЕСТНИ и ® Обществените акции, програми и прокламирани, мерки 
не бяха резултатни, така че сегашното социално поло
жение на хората вече става голяма бариера пред ре- 
формните промени

да се създават условия за 
по-големи заработки и за 
живот, достоен 
в нашето социалистическо 
самоуправително общество.

Мерките в областта на со 
които 
изпъл-

съвет — бе изтък 
нато на заседанието на Пред 
седателството на СК на СС
ТНЮ — са добри и могат 
да се приемат. Най-важно
то е обаче тези мерки да 
бъдат приложени последо
вателно и в най-скоро вре
ме.

смели км за човека

Острата криза в Югосла
вия най-вече засяга окло 1,3 
милиона безработни и над 
60 на сто от югославските

ки и социалното разслоява
не на населението предиз
викват твърде голямо неза- 
доволство у трудещите се 
и ,гражданите* Огромните 

загуби са резултат и на не 
достатъчното приемане на 
школувани млади хора, а 
броят на безработните от 
този слой на населението 
изобщо не е малък — око
ло 40 хиляди души. Когато 
се знае, че югославското се 
мейство отделя 60 на сто от 
семейния си бюджет за пре 
храната си, ясно е защо са 
толкова енергични искове
те да се обуздае покачване 
то на цените, 
цените на 
совите стоки.

На съвместно заседание, 
което се състоя на 19 сеп
тември
конференция на Социали
стическия съюз и Съветът 
на Съюза на синдикатите 
в Сърбия призоваха граж
даните в републиката да 
вземат масово участие в 
преждевременните избори.
Тук поместваме целия те
кст на възванието.

Насрочихме преждевреме 
избори, понеже бърза

ме да победим кризата, да 
извършим реформи и да 
тръгнем по пътя на иконо
мическия и обществен про
грес. Искаме единство и 
стабилно развитие на стра
ната, по-хубав живот и си
гурно бъдеще за децата ни 
и за всички ни.

Имаме длъжност да гла
суваме, но имаме и възмо
жност да избираме. Да из
ползуваме пълноценно то
ва свое право. Да изберем 
най-добрите, те са сред нас, 
в нашата трудова и жиз
нена среда. Знаем ги.

При сегашното единство 
в СР Сърбия нашата крач
ка към успеха и бъдещето 
ни ще бъде по-бърза и по- 
-дълга ако ни предвождат 
способни, отговорни, чест
ни и смели хора. Да ги по
търсим сред нас, да ги пре 
дложим и изберем в деле
гациите и за делегати в на 
шите скулщини. Когато на 
кандидатските листи се на- 

мнозина добри лес- 
избират най-добрите.

Изборите са ново насър
чение за всестранна моби- циатива 
лизация на всички умни ческа, обществена и част- 
хора и творчески сили в на; да осигурим всестран- 
републиката — за възраж- но икономическо, лолити- 
дане и прогрес на стопан- ческо и културно развитие 
ството и обществото; за и равноправие на всички 
сплотена и силна Югосла- нации, които живеят в на
вия — федеративна, демо- шата република; да откри- 
кратическа и социалисти- ем жизнена, трудова и гво 
ческа общност на свобод- рческа перспектива на мла 
ни и равноправни хора, на- дежта; да бъде по-щастлив 
роди и народности; за сп- личният и семеен живот на 
лотена и икономически бс- всеки наш човек; да обез- 
гата Социалистическа репу лечим сигурно бъдеще па 
блика Сърбия; за обвдест- децата ни; да защитим ста- 
вена система, в която тру- рите и болните; да укре- 
дът и резултатите ще бъ- пим физическото и духов- 
дат мерило на всички об- лото си здраве; да изграж- 
ществени стойности, за вк- даме морални критерии и 
лючване в света на разви- съзнание за пеобходимост- 
тите страни, в който сво- та от солидарност между 
бодата, мирът и животът в хората и народите; да па- 
достоинство и благоден- зим и повишаваме автори- 
ствие ще бъдат негови ос- тета на Югославия, 
нов ни характеристики. Граждани на Сърбия,

На отговорните ^постове Да излезем на избори. 
в скупщините /да изберем Да потвърдим още веднъж 
хора, които ще избавят от предаността си към поли- 
кризата обществото ни и тиката на обществен нап- 

ще го поведат към прогрес, редък. И по този начин да 
хора, които ще допринасят дадем принос за укрепва
ла икономическите и поли- не на единството между 
тически реформи, демокра народа в Сърбия и нейно 
нията, културата и обрало- то ръководство. Нашето 
ванието. бъдеще е в нашите ръце!

даваш
Щ циалната политика, 

предлага Съюзният 
нителен

пенсионери, както и деца
та, младежите и студенти
те, които ползуват социал
на помощ. Социалната зас- 
трашеност на населението 
в страната стана твърде ма 
сова. Над два милиона жи
тели на

Републиканската
■ 'к*: ч -

Югославия днес
приемат твърде малка со
циална помощ 
между другото Йелена Ми 
лоевич, председател на Пред 
седателството на Съюзната 
конференция *на Социалис

тическия съюз на състояло
то се тези дни

Изтъкна

Я)
ННИ . •сошмуаюпнав

РЕПУБЛИКА сТ
срби1а >;

особено на
заседание 

на Председателството ма СК 
на ССТНЮ, на което беше 
обсъдена социалната 
тика в страната.

хра нител нонвку- В този брой:
Макар Че тази година бя

ха осъществени и някои по 
ложителни резултати, дъл
гогодишното намаляване на 
жизненото равнище на хо
рата, реалното намаление 
на заработките и пакупател 
пата сила на населението 

—и спадането на производи
телността на труда и ефи
касността на стопанската 
дейност обусловиха тежко 
социално положение в стра 
мата, което вече стана го- Димитровград 
ля ма бариера пред рефор-

поли- Заседание на ОК на ССТН 
в ДимитровградДа изберем ония, които 

ще ни помогнат да пови
шим жизненото си равни
ще; да създадем условия 
за труд и живот, достоен 
за човека; да повишим про 
изводителността на труда 

си; да подобрим положени
ето на селското стопанство

Социалното положение в 
Югославия е още по-слож
но, ако се има предвид фа 
ктът, че е все по-го ля м бро 
ят на работещите, които се 
нуждаят от социална 
мощ. Всъщност около 63 на 
сто югославяни имат личен 
доход, който е по-малък от 
средния личен доход в Юго 
славия (4,6 милиона динара 
относно 210 долара).

Обезценяването на тру
па лошата

ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ 
— ГОЛЯМ ИЗПИТ

стр. 4

Председателството на ОК 
на СКС в Босилеград
ЗА АФИРМАЦИЯ НА ДЕ
МОКРАТИЧЕСКИЯ ЦЕН
ТРАЛИЗЪМ

по

и да му създадем условия 
за развитие; да защитим 
природата и жизнената си 
среда; работниците и твор 
ците по градовете и села
та да бъдат първи хора; да 
развиваме хуманни, духов
но богати и интернационал 
ни отношения между хора
та и народите; да укреп
ваме единството на наро
дите и народностите в СР 
Сърбия; работата на ръко
водствата да бъде отраже- 

волята и потребно

стр. 5

ГОСТИЛНИЧАРСТВОТО ЗА- 
мните промени. Затова пред СЕДНА НА ВЪРХА 
извиканите от обществено

да е резултат 
структура на югославското 
стопанство и на различно
то регионално и отраслово

Сурдулица

СИНДИКАТЪТ КАТО „БЕ
ДНЯШКА МАЙКА"

В цеха за чорапи в Босиле
град

икономическата криза со
циални проблеми имат пър
востепенно политическо зна 
чение. Стачките 
повни. За първи път в ис
торията на нова Югославия 
имахме „митинг на 
те“ и „митинг на селяните" 
Девизът им е един и същ:

остойностяване на 
Това е

труда, 
причината, че някои са ежед-мират 

но се
ние на
стите на хората; да подкре 
пим и помогнем всяка ини-

стонански сектори дават 
ниски лични доходи незави 
симо от качеството на сто 
папската им дейност. Все 
ио-големите социални разли

НОВИТЕ МАШИНИ СА 
ПОД ВЪПРОС

трудова и гвор- гладни
стр. 6

Изказвания: Петко Методи
ев, Петьрлаш
ЕЛАТЕ НИ ВИЖТЕ!УКАЗ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

КАДРОВИ ПРОМЕНИ В ИМА стр. 7

След епидемията в Дими
тровград
МНОГО ВЪПРОСИ БЕЗ ОТ
ГОВОР

Гснсрал-нолковник Благос Аджнч_ о назначен за на
чалник на I снсралщаба на въоръжените сили иа СФРЮ

С указ па Председател
ството па СФРЮ тези дии 
бяха извършени кадрови 
промени във върха на Юго 
слаоската народна армия. 
За нов началник па Геие- 
рашцаба на въоръжените 
оили иа страната е назна
чен генерал-подполковник 
Благос Аджнч. Генерал-под 
полковник Александар Спи 
рколски е назначен за ко
мендант на Първа военна 
област, а генерал-подпол
ковник м-р Коирад Код- 
шек е нов комендант на 
Пета военна област. За по
мощник — съюзен секре
тар на народната отбрана 
за военностопанския секг

стр. 9тор е назначен генерал-под 
Iюлковннк д-р Александар 
Стаматовнч. Генерал-под
полковник Славолюб Джо 
кич е назначен за комен
дант иа Териториалната от
брана на СР Сърбия.

Тези кадрови 
са извършени, защото, ге
нералите които се намира
ха па тези постове досега 
— Стеваи Мирковпч, Ан
тон Луксжнч, Мириш Шпс- 
гел, д-р Светислав Поно- 
вич и Спасос Тодорошгч — 
ще заминат в пенсия на 31 
декември т. г. съгласно За
кона за службуване във въ
оръжените сили.

ГДДС нд българите'
В ЮГОСЛАВИЯ

промени



и у н с |
ЦК НЛ КПСС ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС

Деленията са 

авантюра

[ ПО СВЕТА
ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

Открита 44-та сесия на 

Генералната скупщина
■ В ГЕНЕРАЛНАТА ДЕБАТА ГОВОРИ ЯНЕЗ ДЪРМОВШЕК

На 20 септември а Ню 
Йорк започна 44-та редовна 
сесия на Генералната скуп
щина на Обединените на
ции. В работата на сесията 
участвуват 129 страни член 

на ООН. За председател- 
Генералната 

бе избран ннге- 
носланнк Джозеф

»ю сесията за резултатите 
от Деветата среща на не
обвързаните страни в Бел
град, н между другото нзтт.к

Я В съветската общественост се остро критикуват дефор
мациите в областта на националните отношения и пагу
бните последици на централизма и иеонравдателиото 
бюрократично управление, което се чувствуваше в от- 

новечето народи „Тази критика е опран- 
от това, тя е необходима“ — подчертал

на: ношеимята към 
дасма и, повече 
Михаил Горбачов в доклада за националната политика 
на пленума на ЦК на КПСС.

— След дълъг период на 
напрежение, чрез последни
те няколко години сме сви
детели как се мени обста
новката в света, отслабва 
напрежението, което поло
жително влияние на прине
са на

ки
наствуващ 

скупщина 
райският 
Гарба.

В дневния ред на тазго
дишната сесия на тоя све
товен форум има 149 точ
ки, по конто ще се разиск
ва в първите три месена на 
сесията, тоест до края на 
годината. От 25 септември 
започна триседмичната деба 
та, в която между остана
лите ще говорят и двадесе
тина държавни глави.

В качеството на предсе- 
дателствуващ на движение
то на необвързаните и пред 

югославското

моншитс народи. Ясно е, 
чс тогавашното съвестко 
ръководство, предприемай
ки различни мерки за ук
репване 
страната 
фашизъм, е грубо наруши
ло ленинските принципи“ 
на външната политика.

„Ние това решително ос
ъждаме“, казал Горбачов 
като подчертал че колело
то па историята не може 
да се върне назад. На те
риторията на СССР живеят 
пад сто нации. На всички 
тези народи и унитаризмът 
и командуващевадмииист- 
ративлата система на ръко 
водене са нанесли огромна 
вреда.

И историята 
ската държава 
да остане пито една „бяла 
хартия“. Обществата тряб- 

да получи цялостни и 
юдробии информации за 

всички етапи от миналото, 
без оглед кол ката те да са 
горчиви. Но, също така би 
било погрешно да не се 
спре нихилистичното отно
шение към по-новата исто
рия. „Нима ние можем то
ва да забравим и да се от
кажем от интернационали- 
стическото наследство на 
нашата революция“, запи
тал Горбачов.

па съвет- 
не може

решаване
дълготрайни спотаиш 1 кри
зи н проблеми 
председателят на Председа- 
телството на СФРЮ Янез 
Дърновшек на светованата 
общност от трибуната па 
Генералната скупщина на 
ОН.

— В същност, става оно
ва, за което необвързаните 
се застъпваха, обаче поло-

па някои
сигурността на 
пред налетялиявипоръчп |
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Дърновшек на трибуната 
на Генералната скупщина 

на ООН

света още се воюва. Поли
тическият детаит на линия
та Изток — Запад не е по
следван от икономически 
детаит на линията Север — 
Юг. Процесът на обеднява
нето на Юга продължава. 
Тех полоп 1чес к итс 

• мия могат да донесат огром 
ни подобрения на качество
то на живота, но и трагич
ни разрушения. Човешките 
права някъда са елементар
на предпоставка за живо
та, а другаде далечна цел.

— Необвързаните страни 
оценяват, че светът се на
мира на кръстовище. Може 
да се стигне до ускоряване 
на прогресивното развитие 
на международната общ
ност, но и до драстичен у- 
падък.

— В света на все по-голя- 
ма взаимна зависимост, не
обвързаните страни изразя
ват готовност да поемат 
своя дял на отговорност в 
решаването на общите проб 
леми. Затова се и ориенти
рат към разглеждане на 
ония проблеми, които прив
личат нарастващо внимание 
на цялата международна 
общност, като що е напри
мер, защитата на природа
та, проблемите с наркоти
ците и др.

— С десетилетия се борех 
против конфронтациите 

в света, съзнателни че проб 
лемите може да се решават 
само чрез диалог 
иичество. Готови сме 
смисъл
всички други държави в 
света убедени, че реализмът 
Ще надделее предразсъдъ
ците и догмите.

жението с още далече от 
жел аното. М ежду н ародните 
отношения днес съдържат 
характеристики и на ново
то и на старото. Детатнтът 
е далече от универсалния, 
защото в много части на

наседател 
Председателство на 25 сеп
тември произнесе реч и д-р 
Янез Дърновшек.

В речта си д-р Дърнов
шек запозна участниците КОЛЕЛОТО НА ИСТОРИЯ

ТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ 
ВЪРНЕ НАЗАД

постиже-
ОТВЗЕТИ ПРАВА

Разговори Милошевич - 
Власов за сътрудниче
ството

В миналото, особено по 
войната и непо-

Главен крайгълен камък 
в развитието на съветска
та държава е положен 

1922 когато е заклю-

време на 
средствено след нея по от
ношение на отделни наро
ди е имало същински не- 
законности. Целокупни на
ции са насилствено отселе- 
ни и изпъдени от огнища
та на които с векове са 
живеели. Затова, сега тря
бва да се направи всичко 
за да се възвърне правото 
на съветските германци, 
кримските татари, турците

през
чено споразумението за съг 
здаване на СССР и ггрез 
1940 когато в състава на 
СССР са влезнали Молда- 

и балтишките републи- 
— Литвания, Литвия и 

Естония. Около тези исто-
I вия

КИ

рически събития сега 
водят широки дискусии. О- 
става да се изготвят 
доста анализи и да се да- 
дат оценки за тези 
тия. Но, без съмнение е, 
подчерта Горбачов, че ре
шение за влизането на бал- 
тишките републики в съ
став на СССР са взели та-

се

още
— месхетннците, калмици- 
те, балкарцнте, карачайци- 
те, чечешгге, ингушите, гъ
рците, корейшгге, 
те н другите. Колкото то
ва да е тежък път трябва 
да се намери гтрнемчиво

събн-/<\ ш■щ ■%; курди-щ V/..

: Щ 5* ,

Власов и милошевич по време на разговорите в 
Председателството на СР Сърбия

Председателят на Пред
седателството на СР Сър
бия Слободан 'Милошевич 
на 25 септември т. г. во
ди разговори с председа
теля на Министерския съ
вет на Руската социалисти
ческа федеративна съвет
ска република и кандида
та за член на Полит-бюро 
на ЦК на КПСС Алексан
дър Владимирович Власов, 
който с делегацията на тая 
съветска република се на
мира на посещение в СР 
Сърбия.

В по-дълъг приятелски и 
сърдечен разговор, в кой
то участвуваха и членове
те на делегацията на тая 
съветска република и пове
че най-изтъкнати предста

вители на СР Сърбия и 
град Белград, бе изразена 
двустранна готовност за 
по-нататъшно издигане на 
отношенията във всички 
области, защото за това 
съществуват обективни ус
ловия. Временните затруд
нения, какъвто е случаят 
със суфицита на югослав
ската страна в азмяната 
със СССР трябва да се пре

одоляват с по-иататъшпо 
разширяване, а не намаля
ване на сътрудничеството.

Власов връчи покана до 
Милошевич, изпратена от 
председателю на РСФСР 
Виталий Воротников 
сети РСФСР, 
удоволствие прието.

II сътруд- 
-■ в тоя 

да сътрудничим /с
да по- 

което бе с

решение за всички, което 
да подхожда от сегашната 
реална обстановка.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО. НА СФРЮ ЗА ДЕВЕТАТА

Югославия оправда
СРЕЩА

доверието Съветската партия зана
пред последователно ше 
осъществява „ленинската 
национална политика“, вн

осно-

Председателството на СФРЮ положи
телно оцени хода и изхода на Деветата 
конференция на необвързаните страни на 
най-виско равнище. На заседанието на 
Председателството на СФРЮ (председа- 
телствуваше д-р Яанез Дърновшек) бе 
приета прелиминарна информация за ре
зултатите на неотдавна завършената Де
вета конференция на шефовете на дър
жавите или правителствата на необвърза
ните страни, състояла се в Белград от 4 
до 8 септември 1989 година, коят0 
съюзният секретар на външните работи 
Будимир Лончар.

Подчертано е, че Декларацията, приета 
от Конференцията и отделните документи 
за някои конкретни въпроси, отразяват 
становищата на необвързаните страни 
съвременните процеси в международните

и иаблягапето на движението 
на тия процеси да даде свой принос.

ишгаГ!“!?™’ Че е обща оценка на участ- ниците в Деветата конференция на необ

■Мтек на^ всички което
иТс-

лючвайки и нейния
на самоопре

деление. Но самоопредел
ил ето не може да се набл
юдава като някой едност
ранчив акт, който е свър
зан с право на отделяне, 
казал Горбачов и подчер
тал, че ако сега започне 
прекрояването на вътреш
ните граници ще затрудня
ва и без това лошата 
становка и на неопределе- 

отсрочи рс- 
на перс

вен принцип

изнесе

СФРк?1 н^Н° е* Председателството 
чет резултатат? на^^етата^опферет^"

тентни съюзни органи. ДРУги помпе

на

но време ще 
ализиране целите 
стройката.

по
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ЗАСЕДАНИЕ НА СКУПЩИНАТА НА 
В ЛЕСКОВАЦ я НА ЮЖН ОМОРАВСКАТА РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ НИШ'
Агропромишленост, 
образование и 

паметници

Сесия н 1 Скупщината на 

регионалната стопанска 

камара

пътища, средно 

трудоустрояване,
На сесията на Скупщи

ната на Южноморавската 
регионална общност в Ле- 
сковац, състояла се на 26 
септември т. г., делегатите 
са обсъдили няколко важ
ни въпроса. Първите два — 
утвърждаване ч.йа 
жението на

Разгледани са още ин
формациите: '„Състоянието 
на пътищата в региона“, 
„оа съгласуваността на 
школуването на 

школската

В информацията пък за 
школуването ,на средно
школците и 
те за

развойните програми и за
писване на заема е подне
сен отчет за провеждане на 
програмните мерки на Скуп 
щината на СР Сърбия за 
финансова консолидация на 
стопанството и банките, от
чет за евидентираните раз
войни програми за ползува- 
не средствата на заема и 
други извори.

На сесията на Скупщина
та на Регионалната стопана 
камара в Ниш, състояла се 
на 28 септември т.г. разгле
да и обсъди няколко въпро
са, между които: стопанска 
та дейност в реиона през 
1989 година, консолидация 
на стопанството, развойни
те програми и записване на 
заема, изискванията на ОСТ 
за решаване на актуалните 
проблеми в стопанисването 
и предприетите мерки на 
камарата за тяхното реша
ваме, активностите по при
лагане на Закона за пред
приятията и някои текущи 
въпроси.

възможности- 
тяхното трудоустро- 

изтъква, че пора- 
специфичностите 

Южноморавски

среди о- 
младеж с въз- яване се

димож постите за 
яване на

натрудоустро- 
територията на 

ЮМ10 (Южноморавската 
регионална общност)“, „За 
осъществяване на 
по защита, пазене и поддъ
ржане на паметниците от 
освободителните войни и 
социалистическите (револу- 

ции“, както и някои други 
текущи въпроси.

В информацията за пъти
щата в региона се посочва, 
че в 13-те общини има 1016 
км регионални и 313 км 
магистрални пътища. Съще 
ствуващата пътна мрежа 
не задовлява нарасналите 
потребности на стопанство 
то и населението от съоб-

предло- 
статутарното 

промените в

регион, не
говата изостаналост 
разените миграционни 
цеси в

и из- 
про-

екстремионеразви- 
I ите и крайграничните об
щини, школуването е било 
по професии, даващи на 
средношколците възможно
ст да продължат образова
нието си. Едва през тази 
учбена година е осъщест
вена пропорцията 70:30 в 
полза на производствените 
профсии. Заключено 
в бъдеще 
средните училища трябва 
да се обърне с 
потребностите

решение за 
статута на Южноморавска
та междуобщинска 
онална общност и

задачитереги- 
проекто- 

решението за измененията 
и допълненията в документа 
за работата на Скупщина- 

Южноморавската

Делегатите се запознаха с 
изискванията на СОСТ Елек 
ронна индустрия Ниш, про
изводителите на меблите и 

организаШш;

та на
междуобщинска -----
на общност са чисто

регионал- 
-■ орга

низационни въпроси, зася
гащи преустройството в ра 
ботата на това тяло.

търговските 
както и с отчета за пред-е, че 

записването в В информацията за сто
панската дейност се разлеж 
да периодът от януари до 
юни т.г., външнотоъргов 
ския обмен за същия пери
од, загубите в стопанство
то, прилагането на Закона 
за финансовата дейност и 
блокиране 
сметки, както и за жетва
та и изкупуване на пшени
цата, и подготовките за 
есенната сеитба.

приетите мерки и активно
сти за решаване проблема 
за подобряване на икономи
ческото състояние на орга
низациите на сдружения 

чиито мощности са 
построени според проекта 
„Морава II".

Останалите въпроси Иг 
мат пък по-широко значе
ние. Преди всичко инфор- 

„Състоянието, 
възможностите и насоките 
на развитие на агропроми- 
шлеността на територията 
на Южноморавската меж
дуобщинска регионална об 
щност“ е предизвикала осо 
бен интерес, с оглед че 
селското стопанство в ре
гиона представлява един 
от водещите отрасли, в ко
йто препитание изкарва о- 
громно мнозинство на на
селението.

лице към 
на стопан

ството.мацията за
щителни услуга и не е във 
функцията за ускорено ра
звитие на региона. Имен
но поради това се търсят 
съответни решения. В ин
формацията се посочва кон 
кретно колко и какви пъ
тища са построени в об
щините (поотделно) през 
1988 и 1989 година. Разре
шаването на този жизнено- 
трептящ въпрос представл
ява проблем номер едно.

По отношение на памет
ниците от освободителните 
войни и социалистическата 
революция е изтъкната не
обходимостта от всестран
но ангажиране паметници
те да се поддържат и тя
хната околност уреди, съо
бразно изискванията.

труд,

текущитена
На сесеята е поднесена 

и информация за предприе
тите мерки и активности за 
ползуване, на югославско- 
-германския кредит.

В рамките на консолида
цията на стопанството и Ст. Н.Ст. Н.

СТОЯДИН СТОШИЧ — ДИЧА

Развитието на антифашисткото 
движение в Босилеградски край (5)ТАЯ ГОДИНА НАВЪРШАТ 45 ГОДИНИ 

ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БОСИЛЕГРАДСКО 
ОТ ФАШИЗМА. ПО ТОЯ ПОВОД В НЯКОЛКО 
БРОЕВЕ НА „БРАТСТВО" ПРЕДАВАМЕ ЕСЕТО
ПОД ГОРНО^Г ЗАГЛАВИЕ^ НА СТОЯДИН СТО- ско Апостолов политически комисар Станко Пе- тър Стоянов, Петър Стоименов и Атексанъдр 
нит т,д сттнитр ™!итая ВЪРТО шл нев — Горан, заместник командир Милан Гогов, Тодоров от Восиле1рад . .
КИТЕ МРСТА" ПОПГОТОВЕНА ПРЕЗ 1985 ГО заместник комисар Никола Георгиевски от се- (Следва)ТИНА МЬС1А ’ 1ЮЦ11Л<_>БЬНА ЧГЬЗ 1985 Ю ло ГоЛямо Малово — Софийско. Командир на
ди нл. първа чета бил Никола Тодоровпч от Църна

Поширока информация за Босилеградския рока, а политически комисар Радко Любенов от
партизански отряд, относно за неговото форми- село Качиметово Велико търновско, а поли- и
ране е записана по следния начин: „На 20 май тически комисар Георги Величков от село Чеш- ски кран , стр. 264 (Издание на
в село Църна река край Тръговище е формир- отбор на Субнор, Враня 1981).
ан Босилеградският Партизански отрад с 60 том!
борци и това от жители от територията на Бо- ™° тоторипеаси институт, Белград 1933, том
силеград, Цръна река, Бабина поляна и Радов- • - ' РМанас.',ев1гч _ Хранислап
ница. Шабът на отряда съчиняваха: командир Кшшологя “ сто 284 Лесковац 1979)Васко Апостолов — Дукатски, заместник ко- Хронологя ... стр. 284, лесковац 1979).
мисар Евстрати Илиев и разузнавателен офи
цер Вене Ангелов“.

Кратко, но ясно сведение за съществува
нето на Босилеградския партизански отряд се 
намира в един партиен документ, написан по 
време на войната и социалистеческата револю
ция. Именно, Окръжният комитет на ЮКП за 
Врански окръг, в доклада до Покрайнинския 
комитет на ЮКП за Сърбия за военно-полити
ческото пложение в окръга (писмо изпратено 
на 22 август 1944 година), където — покрай дру
гото се казва: „Осбено командуването на тери
торията, чийто щаб сега е назначен и която
уредихме съгласно наредбата на Върховния Така се е случило и с Милан Гогов. Всяка
щаб, образувани са още два отряда. . . Това са чест па Милан Гогов че е бил в ръководство-
Босилегранският отряд и Пчипският, които тр- то на Босилеградския партизански отряд, но
ябва да действуват: първият в Босилсградска също така неговият позор е по-голям дето през
околия, а вторият, в селата, където има драж- < [949 ГОдшт нелегално напуснал Босилеград и
иновци и на линията Прешсхю — Баня. с0 настанил в България за да се приключи

. . . Съществуването на Босилеградския и към аитиюгославската сталшшстка и ннфорб-
Вранският отряди е вече нужна форма на еди- юровска кампания против Югославия. С тая ка-
ници, на терените където действуват . мпанпя бяха нанесеш* големи щети на юго-

В една друга хронология за формиране ю на славскнте народи. И българският народ не мн-
Босилеградския партизански отряд се казва. ВасКо А|10СТ0Л01| _ Дукатски, сега живее като на по-добре. Разстрелян бе — покрай останал- 
„На 20 май 1944 в село Църпа рекаЧАР'“ '> пенсионер и Белград пто — н Трайчо Костов, едш! от главните ръко
е формиран Босилеградският народиоосвоо ди . водители в кому1шстнческото движение на Бъ-
телен партизански отрящ Отрядът нах>ро в!лянци — Босилеградско. (Фактът, че различни гария. Гогов участвува в изпращането на ди- 
борци: група борци от баталиоиа „лри 10 източници споменават нещо различим данни, всрзшггскн групи в Босилеград и понася от-
ев“, от жители от околността иа о й ч , Нс би трябвало да ии тревожи. Това само над- говорност за тия свои постъпки.
ЦЪРЗа &СрмкршЙ-оана°™да, за него^та акт- Фактическото Състояние и палата по- Разб11ра се. сега е всичко ясно. Милан Го-
игокют пъкомдителите на афяда и метода па греба нещата докрай да се уточнят), „в, Стоя.™ Гсргшгов и тем подобш., дожив-
работата имаме забележки от най-автентичиия По-нататък Васко пише: „До края иа май яхп морално падение, зшцото цнформбюровс- 
евидетел^първнякшяандир^на ^Р^Вас^о Ап<> ,944 годш1а „ отряда влезнаха другарите от ^“ш^ноТГ Съве^Гсъюз"» 
забележил важни и оргинал.ш подробности, босилеградските села, и това. Драган Янев от България. А боенлеградчанп на такива дисн- 

Васкд съто така твъди, че „Босилеград- Рикачево, Драган Смилков от Назърица, Сто- дептн отговор.™ по ней-очевнден начин, защо
гкият партизански огрял е формиран на 20 >ш Серфимов от Горно Тлъмипо. Пене Кирови- |ч) ™" компания не приеха от салтото и нача-

1^ЖайазатеКВ™ °К!?ЪсГ —в и Милан Максимов от Карамаиипа, Мн- ^^.,’хо^Та 'ръко^
оея^;кша?аКзаб1л°кка първото ръкводство ле Трайков ог Мусул, Глигор. Иованчов, Мак- „одшпе места в Босилеград и е народа 
нГ'<гфяда било вГследния състав: командир Ва- сим и Вене Брисови от Горна Любата. Дими- делеха трудностите н радостите.

1) Хронология на работическото движение 
на социалистическата револуция във Вран-

Общинския

Ракич:

Когато се пише за историческите 
споменават се и имена на хора, които са били ва
жни октъорн в тия събития. Обаче, някои от 
редовете на тия актьори, в следващите пери
оди, по своя вина, тръгнали по криви пътища. 
Това може да с аз даде недоумение у неосведо
мените четатели. Но, никакви недоумения 
трябва да има. Историческите факти трябва да 
се забележат така, както са станали, материа
лната истина трябва да се уважва. Хора, които 
п следващия период на своя живот са преда
ли своето движение е имало във всички вре
мена н по всички мерднани.

събитя.

не

столов
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ИЗБОРИТЕ В СЪЮЗА ИЛ КОМУНИСТИТЕ В БАБУШНИШ, 
КЛ ОБЩИНА

ОТ ОК НА ССТН В ДИМИТРОВГРАД

Предстоящите избори голям изпит С ЛОВЕНЕ КАНДИДАТИпубличност и демократи
чен характер вън всички

Делегатите па Общииска- 
на Соии-

ходим стационар, топа днес 
е пределно ясно 
Миланова. Освен това тр
ябва много повече да се па 
нрави в областта на пре
вантивното действуваме, за 
да нямаме поело много по- 
-тежки последствия.

казата конференция
аднстическия съюз в Дими- фази на избирателната

обсъдиха отчета «спънка; като (нредусловие 
за пълна изява па афнрмн- 
раиите и сиособии хора, 
конто да бъдат в състоя
ние да провеждат набеля
заните обществени рефор
ми — каза между другото 
Златанов.

■ АКТИВНОСТТА СЕ ПРОВЕЖДА СПОРЕД УТВГЬДЕНИ- 
ТЕ СРОКОВЕ ■ ПРИКЛЮЧВА ОБСЪЖДАНЕТО НА ОТ
ЧЕТА ЗА РАБОТАТА ПА ПО НА СК, ОБЩИНСКИЯ КО
МИТЕТ II НЕГОВИТЕ ОРГАНИ И ТЕЛА

ио-
тровград 
за дейността му в периода 
юни — септември 1989
година, приеха решение за 
състава и броя на делега
тите в общеетвено-йлолнти- 

съвет и Съвета на 
общности на Об

ира-

Общинският комитет, не
говите органи и тела и пър
вичните организации и а СК 
чрез интсизивиранс на ак
тивностите си и по-решител 
но действува не да изнаме
ри пътища и решения за 
преодоляване на трудностите 
чрез постоянно укрепване 
па идейното единство и де
еспособността си.

Сгъстеният календар гга 
изборната дейност в Съюза 
ма комунистите в Бабуггг- 
нигнка община в настоящия 
момент навлиза в твърде игг 
тепзивен етан. Именно на 
11 септември т.г. сс състоя 
заседание па Общинския 
комитет, гга което бе обсъ
ден проектоотчета за дей
ността първичните органи
зации, Общинския комитет 
и неговите органи и тела 
за период март 1986 до сеп
тември 1989 година. Ведна
га след това този проектоот 
чет е предоставен гга пър
вичните организации на СК 
на собствена оценка, а ве
че на 25 септември отново 
Общинския комитет обсъж
да всички предложения, 
сюгжостии, забележки и го 
утвърждава като стчет.

Едновременно с това об
съжда се и листата на кан
дидатите за членове на Об-

СЕРИОЗИИ ПРОБЛЕМИ 
— ПРЕД ЕСЕННАТА СЕ
ИТБА

ческпя 
местните
аптеката скупщина,

ССТН п обсъди
ха информация за (изпълне
нието на тазгодишната жъ- 

есенната

КАК ДА СЕ СПРЕ МИ
ГРАЦИЯТА?

вилата на
11рнсмайки информация 

на проведената жътва и 
подготовката за ирсдстоя- 

сссппа сеитба 1мпо-
Взпмайки думата а раз

искванията Вера Миланова 
изтъкна, че избухналата не 
отдавна епидемия на енте- 
роколнт е сериозно иреду-

тва н плана за 
сеитба.

В уводното си изложе
ние, Цнлорад Златанов, 
председател на Общинска
та конференция. на ССТН 
в общината подчерта че 
предстоящите избори са 

полптическа-

\щдта
зина делегати сс съгласи- 

жътноти е била наха, че
по-аисоко равнище от1 
палата година, 
изнесени и някои отрица
телни явления, както и

съдействие

Силен импулс на съвкуп
ната активност па членство 
то, организациите и органи
те гга СК даде Осмото за
седание на ЦК на СКС, което 
укрепи едейгго-политическо- 
то и акгшонггото единство, 
реафирмира основните прин 
ципи гга действуваме и ра
бота гга СК, подтикна про
мените в метода и съдър
жанието на работата, изос 
три отговорността и задъл
бочи процеса на идейно-по
литическо разграничаване,

ми- 
Обаче бяха

№ а не-

Ш достатъчното 
ма общинския щаб с щабо- 

мсстппгс общности
най-важната

задача, която се нами
ра пред Социалистическия 
съюз и Съюза на синдика- 
тите. Тази най-широка ма
сова трибуна трябва да мо 
бшшзира гражданите и §ШЩршр| 
трудещите се в тази насо- 
ка, както и да се включва 
още по-дейно в разрешава- ' ох 
нето на жизнените пробле
ми на гражданите и труде
щите се. И въпросите 
стопанската и обществена- щ 
та реформа постоянно тряб щ 
ва да бъдат в центъра на 
вниманието на ССТН. Спи
рането на инфлацията и по
добрението на жизненото 
равнище на населението, 
както и ускоряването на 
реформата на политическа 
та и конституционната си
стема на Югославия са 
предусловие за успешно 
провеждане на всички не
обходими обществени про
мени, установяване на за- 

и отговорност и 
подобряване на действува- 
нето на всички институции 
на системата.

Спирайки се върху зада 
чите на Социалистическия 
съюз в провеждането 
предстоящите избори М.
Златанов посочи, че съще
ствените промени в 
бирателната система, а пре 
ди всичко демократическо
то кандидатиране и изби
ране на делегати, предлага 
нето на повече делегати, 
промените в състава на 
кандидационните 
ренции е да се обезпечи на
истина решаващо влияние 
на трудовите организации, 
местните общности, като 
се издигат повече кандида
ти, тайно гласоподаване.
Това нещо изисква пълна

■ШИ!>- ' пето по 
и изпълнението пи тази от-

#1 говорна задача.
Димитър Славов изнесе, 

че е загрижел за провеж
дането на плана по 
пата сеитба, 
сме, че ще засеем с пше
ница 900 хектара в частния 
н 180 в обществения сек
тор. Но дали по-обстойно 
сме изучили при какви ус
ловия ще стане тя? — попи 
та Славов. Как производи
телят ще вземе пшеница 
за семе, когато за един ки
лограм атестирана — тряб
ва да даде 3 кг мерка! стил
на пшеница? Ако към то
ва добавим поскъпналите 
изскуствени торове цените 
на услугите и др. възпро- 
изводствени материали' — 
ще видим, че в сеитбата 
ще има големи трудности.

Къде ще е сметката на 
производителя? Струва ми 
се, че обществото все още 
недостатъчно се грижи за 
развитието на аграра — 
изтъкна между другото 
Славов.

Във връзка с проблемите 
на селското стопанство се 
изказаха и Кирил Мито в 
от Мъзгош, Иоваи Елен- 
ков от с. Желюша, Петко 
Методиев от с. Петърлаш и

*
ш$ есен- 

Пабелнзали

на
ОтложенДИМИТРОВГРАД

граничният събор в 
Драгоман

I й
М. Златанов

преждегше, че редица ко
мунално-битови въпроси 
трябва да се разрешават 
неотложно. Тя посочи съ
що, че Социалистическият 
съюз трябва активно да 
съдействува в разрешава

нето в общината е влоше- 
леми на хората.

Граннчнияат събор на населението от Дими
тровградска община (СФРЮ) и Драгоман (НРБ), 
който трябваше да се проведе на 24 септември в 
1 р. Драгоман е отложен. Това стана в послед
ния час, по искане на българската страна, отно
сно Областния съвет на гр. София, по здравослов
ни причини.

Кога ще се проведе събора в Драгоман ще 
бъде утвърдено допълнително.— Един от всекидневни

те проблеми пред които се 
Димитровгр адска 
- изтъкна Мил ат 

заставянето на

М. А.конност
намира 
община 
нова е
миграцията. Бавно се про
веждат набелязаните про-1 
грами за изграждане на 
цехове в някои районни 
центрове. В резултат на ми 
грацията имаме само 3 от
деления на основните учи
лища в цялата община. За
това занапред ще трябва 
да се борим 
развитие на стопанството, 
но и на аграра 
Миланова. Тя също изтък
на, че с последната реор
ганизация на самоуправи- 

телните общности по здра
вна защита здравеопазваг 

нето в общината е влоше
но, вместо да се подобри. 
На Димитровград е необ-

щ ниския комитет, Предсе
дателството му, членове на 
комисии, делегати на МОК 
на СК, делегати на 11-ия кон 
грес на СКС и делегати на 
14-ия конгрес на СЮК.

Оценява се, че в изборна
та дейност в СК, за разли
ка от предишните изборни 
дейности, този път далеч по 
вече е пропита с критика и 
самокритика па собствената 
дейност. В 81 първични ор
ганизации (48 в местните 
общности на село, две в 
местната общност в града и 
31 в организациите на сдру
жения труд и обществени
те • дейности) се изтъкват 
откровено всички пробле
ми, измъчващи всяка среда. 
Така например на село пре
обладават въпросите от ко
мунално-битов характер, до- 
като в трудовите организа
ции централно място в ра
зискванията заема произво
дството, дохода, разпределе 
името на дохода, жизнено
то равнище 11а заетите и

гласност и демократичност 
в работата.

Интензивността в работа
та на ОК на СКС личи и от 
броя на заседанията (на 21 
заседания са разглеждани 
109 въпроса, докато Предсе
дателството на 30 заседания 
е разгледало 122 въпроса.) 
Състояли са се и няколко 
съвместни заседания на Пре 
дседателството с изпълнител 
ннте органи на останалите 
обществено-политически ор
ганизации и Изпълнителния 
съвет на ОС, на конто са 
раглеждани актуални 
проси, каквито са: самооб
лагането, трудоустрояване-

на

из-

др.
От името на Републикан

ската конференция на Со
циалистическия съюз Кон
ференцията поздрави Бо
рис Костадинов. Взето бе
ше и решение на 10 окто
мври да се проведе избор
но заседание ма Общинска
та конференция на Соци
алистическия съюз в Дими- 

М. А.

не само за

посочи
конфе-

въ-

тровград.
От предложените 53 

кандидати за състав 
на Общинския коми
тет ще бъдат изабра- 
ни 45 — десет души 
по-малко от сегашния 
му състав. Председа
телството на ОК ще 
наброява 13 души.

НЕ САМО ФОРМАЛНО 
ДЕКЛАРИРАНЕкОМУШПСф

Намираме се пред прага на нови деле
гатски избори за които подготовката е в 
пълен разгар. Искаме да се спрем върху 
един въпрос, който досега, в много слу
чаи, беше чиста формалност. Именно, ви
наги казваме, че ще избираме — най-до
брите, най-дейните, най-способните за де
легати в Общнската скупщина.

И огромно мнозинство от избраните 
делегати, наистина са хора, които заслу
жават народното доверие. Но стават и 
пропуски: нерядко минават и хора, които 
с бездейността си, с честото си отсъству- 
вале от сесиите на Общинската скупщина, 
с нищо не допринасят, или просто казано, 
не оправдават даденото доверие. През из
теклите четири години имаше случаи, ко
гато поради липса на достатъчен брой де
легати за Съвета на сдружения труд, или 
Обществено-политическия съвет (делегатите 
ка Съвета на местните общности бяха по- 
-редовни) — се налагаше кворум да се 
набира по телефона...

. А защо? Защото сред избраните делега
ти са „минали“ хора, които безотговорно 
са се отнасяали към даденото им доверие.

Искаме да посочим и друго нещо: при 
усвояване на предложенията, делегатите

подписват ДЕКЛАРАЦИИ, че 
предложението, че са 
емат задачите, които им се вменяват в 
дълг и под.

През изтеклите четири години _ в Ди
митровградска община — зарад неактив- 
пост е заместен само един делегат. Имало 
е основание да бъдат замесетни,

и други. Последното сигурно би 
станало, ако от делегатите се искаше от
чет: как осведомяват своята избирателна 
база.

приемат 
състояние да по-

пр.
то, агрокомплексът, природ
ните бедствия и пр., въпро
си от жизнен интерес за 
цялата .община. Разбира се, 
от броя на проведените за
седания и разглежданите 
въпроси далеч по-важно е, 
че са избегнати голослов- 
ността и че се действувало 
конкретно в разрешаването 
на проблемите.

Отчетният период харак
теризират политическа и 
икономическа криза, отри
цателни тенденции в разви
тието на самоуправлението, 
бавност и непоследовател
ност в осъществяването на 
Дългосрочната програма за 
икономическа стабилизация, 
неефикасност във функци
онирането на политическа
та система и колебания в 

необ-

или отзовани

Сега е удобен момент още при самото 
предлагане — всеки от предложените де
легати публично да изнесе: чувствува ли 
се способен да поеме задачите, които се 
поставят пред него, или не. Не е никакъв 
опортюнизъм, ако някой от предложените 
стане и каже, че не е по силите му да се 
справя със задачите, които ще трябва да 
поеме.

В настоящия момент, когато имаме га
лопираща инфлация, когато трябва да бъ
дат прокарани политическа, стопанска и 
др. реформи, за делегати наистина трябва 
да изберем най-добрите, най-способните и 
най-енергични хора. Такива има, и трябва 
да им дадем шанс. М. А

Много по-конкретно, кри
тично и задълбочено ще се 
даде оценка за дейността на 
ПО на СК, ОК на СК, Пред 
седателството, органите и 
телата на ОК на СК на пред 
стоящото заседание на Об
щинския комитет на СК. А 
окончателна дума ще има 
изборната конференция, на
срочена за първата полови
на на октомври.

осъществяването на 
ходимите промени 
Това от в нея. 

своя страна предиз 
виква влошена платежоспо
собност на стопанството, на 
маляване на акумулацията, 
висок ръст на инфлацията, 
постоянно и високо 
ване на цените 
телио намаляване 
нето равнище на 
ето.

покач- 
и чувстви- 

на жизне 
населени-

Ст. Н.
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ДИМИТРОВГРАД ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СК 
В БОСИЛЕГРАД

По-голяма афирмация на де
мократическия централизъм

УТВЪРДЕНИ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КОЛЕГИИ
На неотдавна проведена

та заседание на Общинска
та конференция на Соци
алистическия съюз бяха 

оформяни и избирателните 
колегии за утвърждаване 
на листи на кандидати за 
делегати в Съвета на сдру
жения труд. Те са следни-

на колегия 
от 14 членове

ще се състои 
и то: събра

нието на местната общно
ст в Белеш ще

Каменица 
товци и

, Сенокос, Иза- 
Брайковци 

докато от страна на Соци- 
алитическия съюз трябва 
да бъдат излъчени 4 кан
дидати. Кандидационата 
конференция в избирател
на колегия №12, ще съчи
няват
в Г. Криводол, Д. Криво
дол, Вълковия и Болевдол 
по 2 кандидати, а от стра
на на ССТН ще бъдат из
лъчени 4 кандидати. В 
бирателна колегия на кан- 
дидационната конферен
ция ще бъдат излъчени 9 
кандидати и то: местната 
общност в Смиловци ще 
предложи 4, Радейиа 2 и 
Социалистическият 
Смиловци и Радейиа — по 
2 кандидати. В избирател
на колегия 14: местната об 
щност в Т. Одоровци и 
Гуленовци 9 а местаната 
организация на ССТН — 3 
кандидати. В избирателна 
колегия №15: местната об
щност в Бребевница, Пърто- 
попинци, Мъзгош и Моин- 
ци по 2, а от страна на Со
циалист! тенекия 
тези три местни общности 
ще бъдат излъчени 4 
дидати. На заседанието Об 
щинската конференция ут
върди и по колко делега
та трябва да бъдат излъче
ни за Обществено-полити
ческия съвет в Общинска
та скупщина. Общинската 
конференция на ССТН ще 
излъчи 4, Общинският син
дикален съвет, общинска
та конференция на Съюза 
на младежта, Съюзът на 
бойците и Общинският ко
митет на Съюза на кому
нистите

по 2, на ЦК трябва да се избира 
на по-дълг период, но не и 
с !всички пълномощия ко
ито се предлагат в доку
мента. Да се изостри отго
ворността на всички рав
нища, а примането в СЮК 
да се (върши не като до
сега въз основа на само- 
желание, а въз основа на 
всестранна обществена и 

трудова изява, която ще о- 
ценяват първичните парти
йни организации.

На 21 септември т. г. в 
Босилеград се проведе за
седание на Председател
ството на Общинския ко
митет на Съюза на комуни 
стите. На дневен ред бяха 
няколко въпроса, върху ко 
ито тези дни ще разискват 
и членовете на Общинския 

Членовете

излъчи 3, 
Прача 1, Лукавица 3, Слив
ница 1, местната 
ция на 
съюз за Белеш и Лукави
ца — 4 души и местната 
организация на ССТН в 
Сливница и Прача — 2 ду
ши. Избирателна колегия 
№6, която ще наброява 8 
членове ще съчиняват 
тната общност в Поганово 
с 3 и Драговита също с 3 
делегати, а местната орга
низация на ССТН трябва 
Да излъчи 2 делегати (за 
двете села). Избирателна 
колегия №7, която ще на
броява 11 членове, а ще ги 
излъчат местната общност 
в Барйе, Било и Врбача по 
2 и от страна на ССТН тр
ябва да бъдат излъчени 3 

Избирателна

оргаииза- 
Социалистическия

местната общностте:
Избирателна колегия №1 

обхваща 
Димитровград и се състои 
от 25 членове, а ще я съчи-

общностместна накомитет.
Председателството сумират 
ха и резултатите от парти 
йната дебата по „Проекта 
на основите насоки за пре
образяваме на Съюза

МСС- из-няват делегати, които пред 
Кандидационната 

местната
ложи
конференция-19, 
организация на П район 2, 
местната конференция на 
ССТН на П район 2 и мет 
стната организация на III 
район също 2. Избирател
на колегия №2 ще наброя
ва 12 членове и ще я съчи
няват: местните общности 
в Бачево 2, Градини, Пет- 
ърлаш и Паскашия по 2 и 
от местната организация на 
Социалистическия съюз по
I член, или общо още 4 
члена. Избирателна коле
гия №3 също ще наброява
II души и ще я съчиняват: 
местната общност в Жел- 
юша 9, Грапа 1, местната 
организация на Социали
стическия съюз в Желюша 
ще делегира 3 и местната 
организация на ССТН в 
Грапа 1 член. Избирател
на колегия №4 ще наброя
ва 12 членове и то: мест
ната общност на Гоиндол 
4, Бански дол 2, Планини- 
иа 2, местната организация 
на Гоиндол 2 и местната

Бански

на юг 
I“ и Когато пък става дума за 

лроектодокументите 
предстоящата изборна кон
ференция, членовете 
Председателството конста

тираха, че и отчетът за до
сегашната четиригодишна 
работа и програмните ак
тивности

ославските комунисти 
дадоха съгласие на проек- 
тодокумеитите за Общин
ската изборна ' конферен

ция: отчета за работата на 
ОК на СК, неговите орга
ни и тела за период од 
март 1986 до юни 1989 го
дина и програмните актив 
пости за следващия 
ригодишен изборен период.

за

насъюз в

за предстоящия 
период отразяват и набеля
зват най-съществените въ
проси и активности с ко- 

Общ извод направен въз ито се занимавал и ще се 
основа на проведената пар занимава и Общинският 
тийиа дебата в организаци комитет и неговите органи 
ята на СК в общината, ка- и тела. При това бе изтъ- 
кто подчерта председателят кната потребата за по-гол- 
на ОК на СК, Иван Васи- яма и конкретна актквно- 
лев е, че комунистите в ст в първичните партий- 
Босилеградска община да- . ни организации, всред тру
пат подкрепа на проекто- 
документа за преобразява- 
нето на Съюза на югослав
ските комунисти, който 
ще бъде основна тема на ряват. 
предстоящия Четиринадесе 
ти извънреден конгрес на 
СЮК, като при това под
чертават, преобразяването 
да бъде във функция на по- 
-голямо политическо и, ак- на възможни 
циоино единство на всич
ки равнища, демократиче

ският централизъм да бъде 
във функция на откровен и

кандидати, 
колегия №8 ще делегира 12 
членове и то: местната об
щност в Скървеница, Гор
на Невля, Верзар, Долна 
Невля по 2, а от страна на 
Социалистическия 
тези местни общности тряб
ва да бъдат излъчени 4 
делегати. Избирателна ко
легия 9 ще трябва да излъ
чи 12 членове и то: .местна
та общност в Т. Одоровци 
4, Пенчовци и Петачинци 
по 2, както и местните кон
ференции на ССТН в Т. 
Одоровци и Петачинци — 
по 2 кандидати. Избира
телна колегия .№10: 9 кан
дидати, и то 7 ще предло
жи местната общност и 2 
местната конференция на 
Социалистическия съюз. В 
избирателна колегия 
която ще наброява 12 чле
нове: местната общност в

чети-

съюз в съюз в

кап-

дещите се, а по-малко фо- 
румна работа, като при то
ва приетите решения и за
ключения да се оползотво-

В продължение на засе
данието, членовете 
Председателството разис
кваха и утвърдиха листата 

кандидати 
за членове в отделните об
лици на действуване при 
Общинската конференция 

на ССТН от редовете на 
Съюза на комунистите, ка
кто и за възможни члено
ве за седемте комисии, де
йствуващи при Общинския 
комитет. Общ белег е, че 
на листите са утвърдени по 
вече души отколкото се 
избират.

Председателят на ОК 
на СК в Босилеград, Иван 
Василев, запозна Предсе

дателството и с досегашния 
ход на изборната активно
ст, като подчерта, че тя се 
провежда според утвърден 
ната динамика. Публично
то обсъждане по листата 

за възможни кандидати за 
на Комитета и 

му, уо- 
пешно приключва. Избор
ната конференция трябва 
да се проведе до 10 октом
ври т. г.

на

организация 
дол и Планиница (заедно) 
2 делегати.

Избирателна колегия № 5. 
Кандидат юнната 
ренция на тазн избирател

на

11, по 3 делегати.
конфе-

М. А.
съдържателен диалог, съг
ласуване На мисли, дого
варяне и изнамиране на 
най-целесъобразни реше
ния, с общоюгославски ха
рактер. С друга думи, 
СЮК, да бъде в истинския 
смисъл на думата, аван
гард и мобилизатор на ра
ботническата класа. По

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССТН В БОСИЛЕГРАД

„Тесните“ срокове не трябва да 

влияят върху демократичността
дейност е приета като важ 
на обществено-политическа 
задача, успешно и съдър
жателно е преминала. Ра
зискванията били всеобхва 
тни, конкретни и в духа 
на преодоляването на про
блемите. Обаче имало и та
кива събрания където бо- 
гло се минало върху досе
гашната работа, без про
грама за предстоящия пе
риод, което не е в унисон 
с изборните определения. 
И още един факт загри- 
жава. Именно става дума 
за неприсъстваие па граж
даните в отделни местни 
общности, поради което и 
предизборните и изборни

те събрания са проведени 
със сравнително малко чи
сло присъстващи. 13 мест
ната общност в Райчилов- 
ци, където живеят над 500 
граждани присъствували са
мо двадесетина.
Подобни случаи има и в 
други местни общности. 
Между причините за това 
се изтъкват все още сезо
на на земеделската работа, 
а и голямо иедоволствис 
па населението в отделни 
местни общности за бавно
то разрешаване на отделни 
комунално-битови пробле
ми.

Въпреки, че подготовки
те за настоящите избори в 
Социалистическия съюз на
време започнаха и органи
зационно бяха добре поста
вени, в местните организа
ции в Босилеградска об
щина те не се провеждат 
със запланувания темп. От 37 
местни организации до за
планувания срок (20 октом
ври) изборни събрания се 
проведени в 28. В местни
те организации на ССТН: 
Горна Любата, Мусул, Бо
силеград, Рикачево, Мле- 
коминци, Извор, Ресен, Бу- 
цалево и Брестница, до то
зи срок не са проведени. 
Това между другото бе 
константирано на проведе
ното през миналата седми
ца заседание на Председа
телството на Общинската 
конференция на ССТН в 
Босилеград, на което пред
мет на разискване бе про
веждането на изборната 
активност в Социалистиче
ския съюз и подготовките 
за изборната активност за 
членове на делегации и де
легати, носители на която 
в местните общности е Со
циалистическият съюз 
'фудовите колективи 
зът на синдикатите.

Сумирайки изборната ак
тивност в местните орга
низации на Социалистиче
ския съюз, • председателят 
на ОК на ССТН в Босиле
град, Симеон Захариев, 
между другото подчерта, 
че там където изборната

време да се проведат лре- 
останалите изборни събра
ния. До средата на октом
ври е запланувано да се 
проведе общинската избор 
на конференция, на 
новоизабраните 
трябва да изберат лица за 
11ай-отговорннте 
председател и секретар на 
конференцията, както и де 
легати за 
ската и Републиканската 
конференция па ССТН.

Когато пък става дума 
за изборната активност за 
членове на делегации и де 
легати, където изборните 
срокове също така са „те
сни“.
взе решение за съгласува
не па изборните единици с 
решението на Общинската 
скупщина. С оглед ма фа
кта, че изборните срокове 
са утвърдени от страна па 
Скупщината па СР Сърбия 
(10 попемрм се гласува в 
Трудовите организации, |\ 
12 в местните общности), 

нужно е да се действува с 
ускорен темп, по при то
ва да се спазват всички из 
бирателни критерии: демо
кратичност при 
мето, повече, кандидати, те
зи които се предлагат да 
имат авторитет в своите 
среди 01 пр.

време на партийната деба
та, както бе подчертано на 
заседанието 
в Босилеградска община 
даваха и конкретни пред- 
ложешгя, конто трябва да 
се намерят в този конгре
сен документ. Преди всич
ко става дума за мандата 
на председателя на 
тралния комитет, 
комунистите от Босилеград 
ска община са на мнение, 
че занапред председателят

комунистите
която 

делегати

постове,
членове 
ПредседателствотоМеждуобщнн-

Цен-
Именно

М, Я:

П рсдседателството
II СУРДУЛИЦА ДНЕС ЩЕ СЕ УЧРЕДИ НОВ ОБ
ЩИНСКИ ОТБОР НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ

ДВАМА КАНДИДАТИ ЗА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Па заседание на Скупщината на общинската 

организация на бойците от Народоосвободнтелната 
борба, което ще се състои на 29 септември (днес) 
в Сурдулнца ще бъдат верифициранн 
па 21 членове на новия Общински отбор, 
са нзабраш! от местните сдружения на Съюза 
бойците. Ще бъде нзабрано Председателство 
Общинския отбор от 9 члена, както и председател 
и секретар на Председателството. За председател 
на Председателството са предложени двама кан
дидати: Мнодраг Пеним и Боршюе Мнленковнч.

К. Г.

, а в 
Съю-

мандатнте 
които

на
на

предлага-

С оглед па факта, че мно 
го време за чакане 
Председателството 1взе ре
шение да се активират вси

чки субекти и в най-скоро

няма,

м. я.
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ДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВО СЛЕД ПЪРТОВО ПОЛУГОДИЕ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

ГОСТИЛНИЧАРСТВОТО 

НА ВЪРХА
заседна зо ГОДИНИ БЕЗ ОТСЪСТВИЕ

Сред получилите похвал
ни грамоти по случай 8 
септември — Деня на осво
бождението <па Димитров
град е и 52-годишпият ра- 
ботиик в ТО „Димитров
град" Милова» Гъргов. Ло- 
бсеедвахме е него за нада
лата, работата и проблеми
те, с които се среща.

пуск по болест, пито пък 
отсъствие. Редовно преиз
пълня вам трудовите си за- 
дичи. За мене те са винаги 
на първо място.

— При какви трудови ус
ловия работите?

— Работя в производст
вото на технически стоки, 
предимно за износ. Усло
вията за работа са добри, 
но би могло да бъдат и по- 
-добри. И нашият цех вече 
би трябвало да се модерни
зира и реконструира, как- 
то това стана с някои дру
ги цехове. Трябва да се 
върви в крак с развитието 
на науката и техниката, за 
да може да се дава и тър
сеното
ките на .Димитровград" за
доволяват изискван 
пазара, но утре... ?

— Други проблеми?

— Както и мнозина мои 
другари, а аз пред 30 годи
ни дойдох от село. Там ос
танаха родителите ми. До
ка то бяха по-млади беше 
добре, но сега' е друго по
ложението. Остана сам ба
ща ми. За щетие здравето 
го служи, и за да не стои 
сам у дома, той макар и 
на 80 години — е овчар на 
фермата в Сенокс.

— Личен доход?

— Доскоро беше 2, а се
га е 4 милиона динара. И 
малко, и .много: защото ин
флацията си прави свое
то. ..

Инак Мнлован Гъргов е 
получил апартамент от сво
ята трудова организация, а 
когато има свободно време 
— отива, както и мнози не
гови другари, на село.

мТТ.

с 571,7 на сто. В сравне
ние с жизнени те разходи то 
ва е реално увеличение от 6 
на сто! В сравнение със съ 
щня период па миналата го
дина, обшцтс приходи са 
величани с 616,7 на сто, кое 
то е сравнително високо и 
преди всичко се дължи на 
увеличените пени. В Ъъщес- 
твяваме на съвкупния при
ход най-много участвува нро 
мишлеността със 72 на сто 
след това търговията с 11,5 
селското

Като се имат предвид то- 
жкнте условия за стопанс
ка дейност, през първото по 
лугодие на годината димих 
градското стопанство е осъ
ществило положителни резу
лтати с изюочение ■ на ТО 
.Димитровград“, която има 
загуба рт I 136 083 000 дина-

ираита реализация, полож
ителните валутни разлики 
и ревал оризи раите лихви.

Чистите лични дходи, в 
които са зачислени и болни 
чии дни, държавни праз
нини, годишни почивки и т, 
и. са уоеличеаи, с 5,7 пъ
ти. Най-високи са осъщсс 
твепи както се и очаквало 
в гостил винарството а пай- 
-малкп (къде-то обикмовпм 
ят човек ие очаква 
търговията. Изпеиадва ви

сокото класиране след ше 
ст месена па личните дохо 
дн в комуналните дейнос
ти — па трето място, дока 
то нромишлеиоста с на вто 
ро, а селското стопанство 
на четвърто място . . . Да 
кажем че при първите 
срсдеинят личен доход за 
шест месеци е бил 1 286 000 
п в комуналните дейности 
1123 000 в нромишлеиоста 
1 176 000 динара. Но въпре
ки значителното увеличе
ние на личните доходи, те

V ■

— И знаех,
съм получил септемврийска 
награда. Това е направено 
по предложение на трудо
вата ми единица, а предло
жени са били и още неко
лцина мои другари. Радвам 
се, че получих това призна
ние. Могло е да бъде при
съдено и па някой от мои
те другари и също не би 
било незаслужено 
ли Гъргов.

чесам нера.
Около три хиляди и седем 

стотни заети са осъществи
ли общ приход от 190 548 099 
000 динара, разходите еа 175 
298 400000 което значи бруто 
печалбата е 15 249 691 000 
нара. Осъществен е доход 
от 50 милиарда динара аку
мулация от 4 956 805 000 и 
среден лични доход од 1148 
699 динара, което в сравне 
ние със същия период на 
миналата година е увеличен

в
съсстопанство 

гостил ннчарствого 
4.5 сторитслство с 3,2 и ко 
муналните дейност! 1 
с 1 на сто. Тябва да се ка 
же че периодичната равно 
сметка е правена на 
начин така че в съвкупни
ят приход влиза и фактур

7.6 едн-

само

качество. Засега стосиоде-НОВ

пята на
— В „Димитровград" ра

ботя към 30 години. Полу
чих похвала и при честву- 
вапе
пашата трудова организа
ция. През изтеклите 30 го

ла 25 годишнината наВ ЦЕХА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧОРАПИ В БОСИЛЕГРАД

Новите машини са под въпрос са по-малко от средмния ли 
чен доход в СР Сърбия с 
над 35 на сто (в края на 
миналата година с 29,7%).

иай-мно-
лемн. Защото полиакрнло- 
нитрилът е суровина тру
дна за работа, а и машини
те ни трябваше да се при
способяват за този вид при 
зводство. Работехме и в 
чети.рн смени. За да изпъл
ним навреме плана, бяхме 
принудени да занмствува- 
ме няколко машини от тек 
стилната фабрика „Црвена 
звезда“ от Скопие, а 
колко н от Лесковац. И е- 
то с усилия на всички сдел- 

за Западна Германия 
успешно и навреме изпъл
нихме, а надявам се че ще 
изпълним и сделката за 
Съветския съюз.

Заплануваната модерни
зация на цеха за производ
ство на чорапи в Босиле
град, който стопанисва в 

текстилната 
Вел- 

, с 83 
,43 шев

За акумулация 
го е отеделено в гостилнич 
арената трудова рганизац- 
ия „Балкан“ — 53,6 на сто 
или 2 654 703 000 динара сл
ед това в „Циле“ 692 053 
000. Поради загубата гума- 
рата не е отделила нищо. 
за акумулаця. Но положе
нието сигурно ще се проме 
ни. тъй као гумарата се о- 
ринетнра на доходовни пр 
нзводения за известен куп 
вач, а и износът напълно 
се освеществява според пл 
ана.

рамките на 
промишленост „Зеле 
кович“ от Лесковац
съвременни машини 
ни и 40 за плетене, по вси
чко личи, че ще почака о- 
ще някое време. Такъв из
вод може да се направи от 
последните разговори, ко

нто се проведоха през ми
налата седмица в Босиле
град с най-отговорните от 
този колектив. Новите ма
шини ще бъдат монтирани 
там, където ще бъдат най- 
-продуктивни, което значи 

босилеградския 
цех, а в Лесковац. А какво 
значат тези машини за бо
силеградския цех, най-до
бре отразяват думите на 
ръководителя на цеха Ра- 
дован Мишич: 
те, за които става дума са 
между
производствени 
Италианско са производ
ство. С тях производстве
ната продукция бихме уве
личили с 50 на сто. Доста
тъчно са икономични. Раз
бира се, с тях ще се създа- 
дат условия за нови триде
сетина работни места, ко
ето за Босилеградска об
щина, с оглед на големия 
брой незаети, преди всичко 
млади, много значи. А да
ли ще бъдат монтирани 
тук, както беше запланува
но или на друго място, ос
тава да се види.

ня-

ката

Цялостно в изкючително 
трудните условия на стопа 
писваме осъществените ре 
зултати задоволяват.В цеха ни уведомиха, че 

и сега при изпълнението 
ма плана за Съветския 
съюз имат проблеми. Тъй 
като продукцията за Съвет
ския съюз е от вълна, ма
шините се приспособяват, 
а работниците овладяват 
за този вид производство 
производствения 
След време това ще бъде 
преодоляно, а ако трябва 
ггак ще бъде въведена че
твърта смяна.

не в

А. Т. М. Гъргов

.ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В СУРДУЛИЦА ПАРИЧНО ПОМАГА НАЙ- 
-БЕДНИТЕ РАБОТНИЦИМашини-

Синдикатът като „бедняшка майка“най-съвремените
машини. процес.

Всеки динар, който остане в касата на Общинския 
синдикален съвет (за щастие и това се случва!) се дава на 
работници с малки лични доходи и на други трудещи се, 
които в определен момент са изпаднали в тежко матери
ално положение

прилага първият начин, по
неже е много по-практи- 
чен.

Как Общинският синди
кален съвет в Сурдулица 
намира пари за помощ на 
иай-бедните работници?

м. я.
„Преди известно време 

почина съпругът ми и се
мейството ми се

згледа писмото на тази дру 
гарка н нашите възможно
сти и ще вземе конкретно 
решение. Едно е сигурно: 
другарката ще получи па
рична помощ от Общин
ския синдикален съвет.

Молбата на споменатата 
другарка не е първият та
къв документ“, който се 
получава в Общинския син 
дикален съвет в Сурдули
ца. Преди няколко дни Пре 
дседателството на ОСС е 
удовлетворило молбите за 
парична помощ на 'трима 
работници. На двама от 
тях са отпуснати по 1,5 
лиона, а на един 
лион динара. От началото 
на годината досега е отпу
сната парична 
15 бедни работници. Помо
щта сс дава по два начи
на: !или ОСС дава парите 
непосредствено па работни
ка, който се е обърнал за 
помощ, или пък общинско
то синдикално 

ство ги „прехвърля 
говата
лна организация, за да му 
ги даде тя. Обикновено сс

Три изкупват
елни пункта

намери
в тежко материално поло
жение. Не съм платила на-

Засега само по един
наначин: икономисваме

обяснявавсяка крачка,
Маринкович. — Ще приве
да един прост пример. От
казахме се от изтърканите 
фрази и голословието, та
ка че документите ни са 
много по-кратки. Значи и- 
кономисваме значителни 
количества хратия, а освен 
това не я купуваме на дре
бно, понеже е много по-ск
ъпа. На първи поглед това 
изглежда незначително, но 

спестяваме

ема за три месеца и елек
троенергията за два месе
ца. За учбеимци на децата 
си трябва да дада над 2 
милиона динара, а запла
тата ми стига едвам ?» 
храна и облекло. Затова 
ви моля да ми помогнете 
с 5 милиона динара“.

Това кратко писмо — 
молба до Общинския син
дикален съвет в Сурдули
ца е написала една служа
ща в судулишкия Меди
цински център. Проблемът 
й ме е лесен, надеждата й 
е голяма. Какъв отговор 
ще получи?

— Ще й помогнем — за
яви председателят на ОСС 
Иван Маринкович. 
Цъжаление нашЬгге възмо

жности са скромю*. така 
момента не мога да 

кажа можем ли да й помог 
нем, с посочената в молба
та сума. Тези дни Предсе
дателството на ОСС ще ра-

(?) ООСТ „Продукт” 
тази година завърши из 
граждането иа три пунк 
та за изкупуване и съх
раняване иа селскосто
пански продукти, горс
ки плодове гъби и лечеб 
ни билки в Йелашвица, 
Божица и Оувойеица. 
Беше запланувано да 
бъде завършен и изкуп
вателният пункт в Кли
сура и да се препоокрие 
съществуващият склад в 
Дубрава, но поради из
вестни несъгласия 
граждането им започна 
със закъснение.

Когато лък става дума за 
изпълнението на производ
ствения план в босилеград
ския цех подчертават, че 
той ритмично се изпълня
ва. Неотдавна приключи 
изпълнението на договоре
ното количество детски чо
рапогащници от 150 хиля
ди чифта за Западна Гер
мания, а тези дни започна 
изпълнението на нов дого
вор от 100 хиляди чифта 
чорапогащници за Съвет
ския съюз.

ми- 
I ми-

сумата, която 
по този начин не е незна
чителна в това тежко вре
ме. Такъв е подходът ни и 
към всички останали раз
ходи. Така успяваме да 
„завардим“ известно коли
чество пари, с които пома
гаме на двадесетина работ
ника годишно. Броят им не 
е голям, пък и сумите, ко
ито им отпускаме са мал
ки, но какво да правим — 
такива са възможностите

помощ на

За

— Сделките за Западна 
Германия работехме от 
март до средата на септем
ври. В началото имахме 
отделни технически, проб-

че рЪКОВОДп 
“ на не-из-

първична синдика-
ни.

К. Г.
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„СВЕТИ РОК“ И РАЗУМЪТ
С многобройните проблеми, 

че дълго време се среща СЮК 
целокупно общество, възникна и въпросът 
дали или не в предвидения срок ще се про
веде Четиринадесетият извънреден кон
грес на СЮК! А срокът, както се знае, 
ориентационно е определен до края на 
тая година. Оценките, които

интереси. Защото, малкото отлагане на 
срока за провеждането иа конгреса не ме
ни същината и целите, но се създава про
странство за по-ясно изразяване и дефи
ниране тъкмо на тая същина. Затова, хва- 
щането за сламката, наречена срок не тря
бва да се драматизира, но, напротив тря
бва всичко това да се разбере като шанс, 
може би и последен, да създадем предпо
ставил! за успешен конгрес и изход от то
ва опасно положение.

с които ве- 
и нашето

във връзка с 
това се чуха на заседанията на Председа
телството на ЦК на СЮК, 
множество заседания на работните 
които подготвят тоя конгрес, 
заключението, че 
на комунистите няма да може да се про
веде в този срок, но ще е потребно 
гане за средата на януари 1990. Тонът и на
мерението на опия, които изнасяха тези 
оценки, бяха добронамерни и във функция 
на успешното провеждане на конгреса.

Обаче, както това

а и инак на 
тела,

сочеха към 
тая най-голяма среща Също така, трябва да се каже, че и 

отлагането на срока за провеждането на 
конгреса за ония, които са се заели с 
подготовката на същия не би трябвало да 
представлява причина за отслабване на 
усилията им в тая работа. Отсрочването 
на конгреса, иска някой това или не, би 
значило явна критика за бавната работа 
и още по-бавната, почти никаква актив-

месеца, в който би трябвало да се състои 
Четиринадесетият извънреден конгрес на 
СК>К и Това като че ли са се надпревар
вали кой подготовката за тоя най-важен 
конгрес на СЮК ще доведе в цайтнот и 
отложи неговото регуларно провеждане. 
А принципът на СЮк тук е съвсем ясно 
определен и неумолим: от последния кон
грес или конференция на СК в републи
ката или покрайнината трябва да мине 
най-малко един месец. Дали тогава има 
сметка да се философира във връзка със 
срока или със „свети рок“? Толкова пове
че, ако се има предвид, че конгресите и 
конференциите на другите обществено-по-

отла-

в последно време 
по-често бива, всеки почин или раз

движване на нещо, което би било за крач
ка или две вън от „пуснатата линия“, у 
мнозина създава чувство на недоверие и 
съмнение, че се касае за надмърдуване 
или

все
кост по вертикалата и хоризонталата на 
СЮК, когато се касае за подготовката на 
Четиринадесетят извънреден конгрес на 
СЮК. Защото, здравият, разум и трезвото 
размисляне, показват, че без и никакво 
съмнение би било най-добре когато кон
гресът би се провел в срока, в който е 
„идейния проект“ е определен. В това не 
трябва да съмняваме. Дори, напротив, ако 
е това възможно и ако е в духа на це
лите и същината на конгреса, тогава не 
трябва да се губи време, а и надежда. 
Обаче, ако поради повече причини това 
не е осъществимо, тогава трябва да бъдем 
умни и да се освободим от навика, че все
ки от нас има своя общественост и всеки 
й се кланя но с мъдри начинания да се 
търси и изнамери оня синтез, обща линия, 
върху която ще расте една обективна яв- 
ност, следователно едно единствено общо 
становище — че не се касе за субектив
ни, но за обективни потреби, че конгресът 
за седмица или две или най-вече за един 
месец да бъде отложен, така че да бъдат 
удовлетворени всички устапни и действи
телни потреби и спечелено необходимото 
време за една солидна подготовка.

непринципни конфротации. По тоя 
начин, вместо намаляване на различията 
и презъзмогване на деленията, те се под
тикват и, разбира се, задълбочават. Че 
това е така показват: най-новите изку
ства, където очевидно се потвърждава, че 
вместо приближаване, нарастват несъгла
сията, че с раздвижването на всяка и най- 
-малко по-сериозна тема или проблем, все 
ио-заканително имаме падение на търпе
нието, толеранцията, мъдростта и умът. 
А без тия последните атрибути политиката 
не е вече дейност, която мени света, но 
фактор, който скарва и руши света и не
говата постоянност.

литически организации (освен в Черна Го
ра) ще бъдат всички под знака на „редов
ни“ и тая логка — според сегашното със
тояние на нещата — ще последват и някои 
други политически акпчи и събития, про
ектирани за следващата година (освен в 
СР Сърбия, където са разписани изборите). 
Когато това „редовно“ и „извънредно“ се 
съпостави и когато се разграничат техните 
носители, излиза, че СК>к е най-извън- 
редният субект на политическото действу- 
ваце у нас, което — обективно и реално 
— му създава големи трудности, въпреки 
факта, че неговата роля и в настоящия 
момент трябва да бъде на равнището на 
историята.

Така е и в тоя случай. Повече се раз
мислил и полемизира за срока, отколкото 
затова какво действително конгресът ще 
направи на това жестоко кръстовище на 
югокризата и кои перспективни ще от
крие. Ведиаж утвърденият срок се пре
връща в „свети рок“, а всичко което ста
ва свето, впрочем религиозно, е необясни
мо, непонятно, ирационално, далече от 
реализма и мъдростта. Затова трябва да 
се съгласим с ония, които твърдят, че тоя 
„свети рок“ трябва да разберем в служба 
на съществената цел и осъществяването 
на резултатите. А това значи, че демисти- 
фикацията на срока и неговото евентуално 
отлагане не трябва да се схване като по
беда или поражение на тоя или оня, но 
напротив, като нужда и определение, пък 
ако се ще и като твръдо решение по-си- 
гурно да се тръгне напред.

Що се касае до ония, които биха час себе, 
час други отъждествявали и схващали 
като „победители“ или „поразени“, трябва 
Да се каже че това би трябвало да остане 
тяхна лична работа, а не да се поставя 
на трона на висшите (главно национални)

В обстановката, в която цари атмосфе
ра и иа извънредно и редовно, където из
вънредното постоянно се подчертава, а ре
довното пази като паспорт за изправност, 
трудно е да се съгласуват всички нишки 
и да бъдат пропити с логиката на творче
ската работа. А тая атмосфера през след
ващите три четри месеци ще бъде посто
янно на сцената и постоянно ще се преду
преждава („моята“ и „вашата“) обществе
ност какво е изправно, а какво би тряб
вало да бъде и остане (не) изпрпвно. Такъв 
ход имат и републиканските конгреси и 
нокрайиииските конференции на СК, къ
дето в тоя електричен кръг се търси точ
ка, от която изправността и (не) изправ
ността по-добре ще се виждат. Топа и аде
кватно се отрази, защото почти всички ре
публикански конгреси сп резпределени в ВЛАЙКО КРИВОКАПИЧ



2 Комунист

ИЗБОРИТЕ В СЪЮЗА |1А КОМУНИСТИТЕ В СЪРБИЯ пичпито оргапизиции пц Съюза крий това че винаги ее 
на комунистите в реализацията стоявало организацията на СК в
на становищата на по-висшите общините е изправена пред ис-
органи, след това, п непровеж- типата, и че се е нротиволостав-
дането на собствените програми ял на опитите за прикриване на
и планове за работа, в тъпчене- положението и разхубавяване

■'то ни място, в отсъствието на на положението. Това обаче не
'критика и симокритика в оцеп- намирало подкрепа, а комитетът
яването д-ш собствената работа и не прилагал разполагаемите уе-
припоса на членовете и т. н. тавии възможности се олитавал

„ . _ Малко например в отчетите на да влияе с призиви, цредупреж-
(-рокът за провеждане на из- селски организации на СК, ко- СК ни СК в Лозница, първични- дения и критика. Когато се опи- 

оорите в общинските организа- ито трудно се събират зарад при- те организации са се насочили тал да разреши проблемите, тр- 
ции на 'Съюза на комунистите в бирането на реколтата. Факт е към обща мобилизация на ра- ябвало да полага много усилия
Сърбия (13 октомври) наближи, обаче че тъкмо първата фаза па ботниците и гражданите, а не са и време да се утвърдят фактите,
а не е далече и срокът за про- изборите с завършена в предай- били присъстващи пито в само- а имало е и голям натиск. В
веждане (на междуобщинските дения срок и то п пя хоп типично управителните организации, де- повечето отчети за изборите се
изборни конференции в СР Сър- селски общини, каквито са Вла- легатските скушцини, общество- констатира, че критически пре
бия (15 ноември). И макар че димирци, Голубпц или Осечина. по-политическите организации и глед на собствената работа се 
изборите, общо взето, заслужа- А какво би трябвало да се ка- другите институции па система- свежда до критика на известен 
ват положителна оценка как- же за ОК на СКС в Житище, ц та. брой членове зарад недостатъч-
то се посочва в отчетите на об- която и общинската копферои-
щинските и междуобщинските ция на СК била пропедена п Отделни общински 
организации на Съюза на кому- юни! Споменават 
пистите, които постъпват в Цен
тралния комитет на СКС — мал 
ко по-критично отношение към

е на-Подготовна за промени
ИЗБОРИТЕ В ПОВЕЧЕТО ОБЩИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В СЪРБИЯ НАВЛИЗАТ В 
^^^ПТЕЛНА ФАЗА И МАКАР ЧЕ ОБЩАТА ОЦЕНКА Е 
ПРЕНЕБРЕГНАТ' ИЗВЕСТНМ СЛАБОСТИ НЕ МОГАТ ДА СЕ

па ангажираност, относно зарад 
комитети тяхното недостатъчно насърча- 

се малочисле- "а СК изтъкват, чс и те носят ване на активност в средата,
ни първични организации, в ко- Дял от пината за такова поло- която ги е избрала,
ито членовете са се пръснали, жение в първичните организа-
но е факт че именно такива ор- ции ма СК. Така парачинският

тази важна предконгресна, ак- ганпзацпи са най-агилни, в ня- комитет подчертава, че не е про- 
ция не е излишно. Трябва да се кои случаи общинските комите- явил достатъчно последовател- 
проговори и за някои слабости ти са ги или разпускали или са пост и храброст в утвърждава- 
в изборите, предимно зарад фак- ги реорганизирали В подготов- пето на отговорност на първич- 
та, че тези предписания са опор- ката на изборите. ните организации на СК за не-
тюнистическо наследство на и- В отчетите и информациите за провеждане на становищата и слеяствие
нертност и некритичност, от ко- изборите, които се получават в заключенията. Проблем е както СЮК и в оби(еството изобщо,
ито организациите на СК трябва ЦК на СКС се забелязва несъотве оценяват там, че не се 'следят Това е’ констатира се послед- 
да се извлекат, за да бъдат спо- тствие между оценките за всеоб- изискванията на времето, а лип- ствие от Дисонанса измежду о- 
собни да раздвижват промени и 4 щата дейност в организациите сва и повече оперативно анга- нова» което се прокламира и о- 
да менят положението в обще- на СК и ефектите на тези ак- жиране на терена и колективна 
ството, да привличат и мобили- тивности. По правило, всички работа на членовете на общин-
зират членовете й. оценяват, че са се занимавали с ските органи. Активността на слеДствие от нарушаването на

Макар че спазването на сро- истинските въпроси и проблеми, ОК на СКС в Парачин, както се Демократическия централизъм в 
ковете не е от съдбовно значи- които не налагало положението привежда в отчетите е развод- Съюза на комунистите.
™133 дачеството на извърше- в обществото, че са утвържда- нявана и смекчавана в ония сре- Забе тежката е вяона и сигто- 
рара Р а’ сигУРно е че има вали съответни мерки и дей- ди, където е трбвало да се ут- но е зарад некртшчност 
=Р Д ’,™п° изб°Рите не са ствия за тяхното разрешаване, върдят пропуските и виновници- сивност и опоотюшиъч на’ч№- 

ав ршени до края на ав- Същевременно, общо място е, че те за допуснатите грешки По- р
густ и много говори за състояли- не е съществено променено не- Добно нещо е конста^Гал и ОК обшЯТЯ В ВС6'
ето в тези организации. Инте- задоволителното състояние и от- на СКС в Светозарево, оценявай- Р *якт „„ И>Щ? Така
ресно е, че главно фигурират ношения в -средата, където се хи че не е бил достатъчно енео- * *™ ’ п°-°стРата Диферен- 
две оправдания, макар че нито действува. Интересно е, че при- гичен в осъществяването на ста- т,™ н в °рганизацшгге и °Рга“ 
едно не може да издържи по- чините за това, по правило, се новищата и заключенията и по- “ На кД™стите
-сериозен анализ. Споменават се търсят в действуването на пър- люпенията и по Не ще е прекадено. Освобожда-

у ването от неактивните членове
и изобщо изострянето на СК 
може само положително да вли
яе върху неговата всеобща ак- 
ционна подготвеност.

Това явление в информациите 
за изборите в МОК на СКС в 
Ниш се обяснява много обобще
но. Посочва се търпимото и ком- 
промисерско отношение към па-’ 
сивните членове на СК като по-

на състоянието в

нова което конкретно се про
вежда в живота, а отделно е по-

УДАР ВЪРХУ 

ЕДИНСТВОТО НА СТРАНАТА
АКТУАЛНО

Още един, изглежда неочак
ван проблем се появи през из
теклите избори. Макар че пър- 

да меияме пито буква, нито вичните организации на Съюза
на комунистите евидентираха 
кандидати за всички постове при

(обептен^ип^п/то1?™°СЛаВСКИ СЪЮЗ ко под Ф°Р“ата и в иитереес иа са- Няма
-

конкретно предложение ПЪЛНИ права “ до отцепленме, без лекции за демократичен диалог за
на амандмаш? на републиканска™ каквото и да е задължение и отго- противопоставянето на различни мие- твъРДе Демократична атмосфе-
Конституция за разгромяването на ^лавшр 33 същсствУваието на Юго' вия, за уважаване иа аргументите Ра и макар че са известни и от-
Югославия! Започна преди една-две иа противоположната страна! ричанп кадровите комисим има
години с открито антисръбство — Председателството иа СФРЮ, ко- На заседанието на Председател- ха върху тгт=
със солидаризирате и съюзяване с лективен шеф на държавата, реат- ството на ЦК СК в Словения (18 янир п-тФ по-малко
албанските сепаратисти, след това с Ра бързо и яемо, изясни се за амапд- септември), което също така от- ’ отколкото по-рано, изне-
жестока защита на автономашите и ма1|ите от Словения, които предлагат хвърли всички забележки върху надва факта, че в някои органи- 
разбивачите на Сърбия — за да разпадането на страната. В обширно амамдмаиите и безрезервно застана зации — споменават ср V!? ЪГпа 
както и стана, завърши с антиюго- съобщение за обществеността пзра- зад предложението иа Коиституцмон лево и лоуги „Р „ ’ р
славство. Младеждта вече се отлъчи м „загриженост“ за последствията, ката комисия, Славко Соршак каза- гт™„ не е имало до-

които биха можали да засети .т един „Трябва да се признае, че в Слове- а1ьчно предложени работни- 
ството на конституционно правовата чия има тенденции към отцепление"- ци и Селскостопански произво- 
система и стабилността иа страната а Иван Долничар, че „става дума Дители и комитетите се'наложи 
(подчерта С. К.), ако определени а- за голяма битка, в която, ако се ло да съглят»™ наложи-

Конституционната комисия на СР мандмани биха били приети в неиз- съди по всичко, Словения ще остане трит» псуват листите с кри- 
Словения оформи онова за което менени формулации в Скупщината сама в Югославия“! Двамата казаха Риитв на кадровата политика 
месеци наред се застъпваха лартий- на СР Словения...“! голяма истина, за съжаление в кон- И да спречават потенциални по-
заедно с^^ишш ^отоформирани^ар- О&ГГа^ Председателството иа Гда"^ Г нГли Възмо^-
ши и алтернативни движения (от нп и п°Д°бната „бележка то пък патриотична Р ’ „ ЛИ е членовете на СК да не
ляво надясно) и в детайли разработи СГОК“ „служби на ЦК “а Остава ни да се надяваме те , имали полза да използват
„конституционна техника за отце- чане от сяоюн?™^'4™0 ОТрИ' 31111свтото словенци ^ол“е би и » Демократичният прогрес
плението на тази република от Юго- връх и явии?о ш^,,,"°ЛИТИЧескИ С1<У™<ната на тази тепублш п ” “ изтеклите избови
дистЕШ1щр?нетоЯНот°’ юГслГиГ--' ™в„и™и република. „Не отстъп- щеста™“ и^надион^.тГс0 °СЪ~ поСКаТа СЦеНЗ Да извеДат
важни са белези на всички аманд- зал йоже Мо>™еГЬР'беше ка" суверенитет — н в нея вижлати ”0'смели 1хора, обърнати
мани, в които Конституционната ко- тоябт Смолс, един път ясно щето си. Може да с^ очя^пр1 бъде~ бъдещето? 
мисия е нормирала намеренията на ф„я™„адаг се каже: Стоп!“ - каза зумът и Ггошюттл р ' че Ра‘ 
политическия върх на тази републи- 'пдтионнпт^ТЪт^°Ле' члев на консти- ще надделеят там къдет ределение 
ка и както казаха Кучан и Смоле. “:омиси*|, ъ„Нашето ста- за ама^адманите Ако ?оте РС,ПаВа
е изразила разположението на сло- седаталя? ~ «а3а ..ред- случи - по ™едствад ще не Се
венските народаи маси!? И то всич- веСмила ™ тСл°' ~° словенс™„^од““

четат

вли-

от организацията, не искат, казват,
Ассм^ртицшгарат в Ра^отата на

през 
и на полити- 

нови, 
към

преди
Саво Кържавац

Р. Меворах ^



Комунист 3
ИЗБОРИ

?^,^ФОРМАТА СА ПОТРЕБНИ 

НОВИ КАДРИ
«|™ьи™м3„А: 

ПРЕСТОЯЩИТЕ ИЧКПРиА 7лР1БлВ,Л ДА СЕ ИЗБ0РИ НА 
ПРЕДЛОЖЕНИ ХОРАБ°кгштА ?^НДИДА1И Да БЪДАТ 
ВЕДАТ ТИЯ РЕФОРМИ ° °А СПОСОБНИ ДО ПРО-

Един от множеството недо
статъци на Конституцията- от 
1974 година бе, че на трудещи
те се бе отнето правото да из- 
оират свои представители, иоп- 
раво бе, им оставена 
стта само да потвърдят ония 
които някой „отгоре" предварй 
телно е определил 
представители на народа. С 
отдавна проведените конститу
ционни промени в СР Сърбия 
и тая разпоредба бе промене
на^ така че на
избери ще бъдат избрани дейст 
вително същински представите 
ли на народа. Възможност за 
това ще даде новият избирате
лен закон, приет от Скупщи
ната на СР Сърбия (14 
ври), според който на гласопо
давателите бюлетини обезател

бъдат непосредствени, следова
телно няма да се избират де
легации, пък те тогава да изби
рат делегати, но трудещите се 
и гражданите своите предста
вители ще изберат вече в пър
вия кръг, |без пооредственици.

П р едстоя щите изборни, 
десети по ред в СР Сърбия, ще 
бъдат запомнени

възможно

трима
да бъдат

не- и по това, че 
са превременеи, защото вместо 
Да се проведат през средата на 
следващата година, те ще 
завършат до 1края на тая годи- 

Инициашивите изборите да 
се ускорят дойдоха от базата, 
преди всичко от Войводина и 
Косово, защто там М1Нозина де 
легати .останаха поборници на 
поразените политики, които ли 
дерите на тия покрайнити Бож 
ко Крунич и Азем Власи, с го
дини провеждаха. Тия делега- мо 1НО®и 'кадри могат успешно структури и тоя път ще се опи 
ти не приеъствуват на сесиптге ,аа ос’ьществят прокламирани- тат да проведат своята кадрова 
на делегатските скушцини, или те РеФорми на политичеоката политика, преди всичко в тру 
в тия окупщини явно и тайно 'и стопанската система. Нова- довите организации, които сто 
се противопоставят на осъще- та кадрова политика, от общи панисват със загуби и в )общи- 
ствяването на новата полити- ната Д° федерацията, е погреб ните, където тия структури са 
ческа концепция. на за Решаване :Н,а множество- пуснали дълбоки корени. Съю-

Разбира се, делегатската об- то ДР^1ГИ неволи, (каквито са из зът на комунистите трябва да 
нова е потребна и в другите острените междунационални от осуети това, защото ако се ве 
части на СР Сърбия, защото са тюшения, работническото недо че застъпва за радикални по-

волство поради наглото спада литически и икономически ре 
не на жизнения стандарт, га- форми, тогава трябва да се из 
лопиращата инфлация «и така бори, че за кандидати да бъдат

предложени хора, които са до

се

СОУИпредстоящите
на.

РЕПУ
СРБИ1А

септем-

но ще има поне двойно пове
че кандидати, отколкото 
бират. Освен това, в тия изоори 
хората ще бъдат предварител
но подробно и реално запозна

се из

ти (с всички делови резултати 
предложените 

Съществено изменение е и то
ва, че предстоящите избори ще

на кандидати.

ЗА МЛАДЕЖТА, ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА

Съюзът на социалистическата младеж на Сърбия се включва 
в изборните активности за новия състав на скупщините, от об
щините до републиката, с цел да допринесе за демократизацията на 
самите избори, а преди всичко да се стигне до възможно по-ка
чествени и по-способ ни кадри, които ще ни представлвят в деле
гатските тела и в изпълнителните органи, на всички равнища на 
обществено-политическото и държавно организиране.

На младежта в Сърбия са потребни хора и програми, които 
са против кризата, а за решения които са радикална реформа на 
политиката, стопанството и обществото.

Обръщаме се към най-широката общественост, към всички 
Iраждани, които подържат изборната програма на ССМ на Сър
бия и самите да предложат свои програми, проекти, визии за раз
витието на обществото, разработки и допълнения на нашата из
борна програма и така да се самокаидидатират, относно да кан- 
дидират други. С това ще почне предкаидидациошшя етап на из
борните активности, предвидени с правилата на ССМ на Сърбия 
за участие в изборите за скупщините на обществено-политиче
ските общности.

Републиканската конференция на Съюза на социалистич- 
ската младеж на Сърбия ще обезпечи адекватна явна промо
ция на всички предложени програми и кандидати.

нататък.
казали, че ще провеждат тия 

и рефорлш, а същевременно и 
други изборни но- професионално оспособени за 

вини ще допринесат, че пред- тая работа. Ако се осъществи 
отоящите избори да бъдат по-

Няма съмнение, че тия 
множество

това, тогава на гласподаватели- 
- демократични ют предходните. Те ще бъде много лесно от та- 
Ето защо, трябва да се надява- кипва да изберат най-добрите, 
ме, че откликът на избиратели
те да бъде по-гошям отколко Общото политическо наслро 
досега. Задача е, не само на емне и големите надежди в тия 
Социалистическия съюз, но л избори само издигат отговорно 
на Съюза на синдикатите, кои- стта на Съюза на комунистите 
то^са длъжни да проведат тия в Сърбия за крайните резулта 
избори, а и на Съюза на кому- ти от тия избори. Тия резулта 
пистите и а Сърбия да не поз- ти във всеки случай ще бъдат 

на разнообразните нефор по-големи, ако бъдат предложе 
ма липи гругш и отделни личи нос ни и бъдат избрани кадри, кои 
ти от

воли

ръководствата, че на кан то работят и мислят 
дидащпотните списъци пак да .на нов начин, които са освобо 
се намерят опия хора, коагго в дени от всички догми, особено 
няколко досегашни избори лес ог бюрократизма. Колкото 
по заемаха местата в делегате- вече ще има такива 
мите окупщини, а своя мандат кандидат гоилите 
прахосваха без никаква
ворпюст. Народът почти петна- шге на ИК на ССТН 
десет години I, тоест от Конс/ги-

наистина
ОТ ИЗБОРНОТО ВЪЗВАНИЕ НА СЪЮЗА МА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ НА СЪБИЯ по- 
хора на

белисти
ютго- казано на съвместното

ИНФОРМАТИВНИТЕ СРЕДСТВА
заседа-

Ииформативните средства имат изключително значителна 
роля — и като осведомители и кат0 активни участници — в мо
билизацията на трудещите се и гражданите за осъществяване це
лите на изборните активности. Те са длъжни да дават пълен при
нос за създаване на демократично обществено мнение, отговорно 
и реално да осведомяват за кандидатите н тяхната рабта, да афир- 
мират положителните изкуства и резултати, да не падат под 
влиянието на сензационализма и под. Освен благовременното сле
дене на изборите и положителното влияние върху хода им, обще
ствените информативни средства трябва да бъдат и демократични 
трибуни, от които на избирателите ше се представят кандидатите 
за делегати и отговорни функции.

и на Съве 
та на Съюза на синдикатите в 
Сърбия — особенотуцията от 1974 година, бе ли 

шеи ют правото на глас в пъл
но демократично значение. В 
'гоя период почти на всички рав 
нища се формираха „структу
ри”, разбира се съставени от 
членове 1на 'ОК, които иимаха 
олром'по, поправо решаващо по 
лнтичеоко влияние върху нзбо 
рите. Няма съмнение, че тия

«в делегат
ска пле окупщини и в редовете 

обществепо-пол ип Ечеакнте 
организации, ще се издигне ав 
торитет на делегатките избо
ри, а ишституцшгге на система 
та ще получат 
по-голяма шгталност, авторитет

на

необходимата
ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ИЗБОРНАТА АКТИВНОСТ 

НА ССТН И СИНДИКАТИТЕ НА СЪРБИЯ
(На-4-та стр.)
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Какво става с производителността на труда
СЕГАШНАТА ИНФЛАЦИЯ НЕ Е НИЩО ДРУГО ОСВЕН ПОСЛЕДЕН ЕПИЗОД ИЛ ДОСЕГАШНОТО НИ РАЗВИТИЕ

В актуштннте политически раз
при около ефикасността на прави
телствените антшшфлашюшш мерки 
редовно се пренебрегава ключовият 
въпрос — производителността патру 
да. Разбира се, може да се приеме 
тезисът, че при настоящата висока 
ннфлцня повдигането на този въ
прос няма смисъл, от което оче
видно се ръководят и бранителите, 
и критиците на тези мерки, понеже 
и едните, и другите не го взимат за 
главен аргумент. А именно това е 
иобходнмо. Защото, който вземе пра
вото да се намери в ролята на спа
сител на югославската икономика, 
той непременно трябва да каже ос
новната причина за болестта й и 
въз снова на това да предлага мер 
кн. В сравнение с развитите страни 
югославската производителност на 
труда е по-ниска три до пет пъти там 
където технологиите са приблизи
телно еднакви, а още по-ниска е 
когато се вземе предвид нашето изо
ставане в приложението на съвре
менните технолопш. Тук не става 
дума за ефикасността на работните 
места, макар че и на този план сме 
зле като се има предвид лошата 
организация на производството и 
слабата трудова диещтлина. Най- 
много повече «заети отколкото е 
нужно, а това още повече може да 
се каже за надстройката. Изчисле
но е. че в производството всеки 
четвърти работник е ненужен. За 
излишните в надстройката не тря
бва и да говорим.

Става дума за проблема с „мърг- 
вите бригади“ по фабриките и вън 
от тях, който като последица на 
фиктивната политика за пълна за
етост доведе всички социалистиче
ски страни в най-лошата криза —

дукцни, който я прани прекадено го по-трудни икономически, социал- 
скъпа, а от друга страна този труд ни и политически условил. Но на на- 
индивидуално е платен много малко, шето не съвсем трезво общество и 
Така изпадаме в напълно псочаква- на неговия нс съвсем способен аван- 
на криза, която засяга вероятно и гард инфлацията служи като олрав- 
остшгалите социалистически страни данис за най-различни разисквания, 
— постоянен разрез между прекалс- които избягват решенията за клю- 
по скъпото производство и прека- човия проблем — недопустимо пи
лено ниската покупателна сила на ската производителност на труда, 
работещите. Тази обстановка обик- Своевременно някои чуждестранни 
попено има кратък век, но при нас бизнесмени, разглеждайки възмож- 
се запази дълго време с помощта постите за капиталовложения в кло
на едни не съвсем похвален факт: славското стопанство, твърде бързо 
почти три пети от покупателната са „напипали“ истинския проблем: 
сила па югославското население се пашата работна ръка им е много 
създават ог доходи, осъществени скъпа! Обяснявайки „откритието“ си, 
вън от редовната работа.

С една дума казано, нашето сто- ятия работят много хора, някои от 
напето отдавна щеше да се намери които повече пречат отколкото ра- 
в тотален колапс, ако не бяха зара- ботят и зова е основната причина за 
ботките от „сивата икономика“, до- юлямата нерационалност. А нашият 
пълнител! 1ите приходи на голям самоуправителен социализъм провъз 
брой работещи от селскостопанска- гласи суша ли нс .за клевета техните 
та дейност, неуловимите приходи па изявления, най-вече им пречат на
вее по-големия брой спекуланти и шите много ниски надници, които 
валутата па нашите работници в са пестимулативни дотам, че пред- 
чужбина, които дават възможност варително обезкуражават сериозния 
на нашата социалистическа иконо- бизнес да влага капитал в такива 
мнчсска система да избегне ката- предприятия. Впрочем и нашите сле- 
строфапната среща с проблема, на- стовници .много бързо ще си зададат 
речен скъпо производство, което не въпроса защо, освен от патриотични 
обезпечава достатъчна 
сила за собствената си реализация 
на пазара. Значи става дума за про
изводство, което с ниската си про
изводителност на труда прави себе

криза па производител костта па тру
да. И Югославия не можа да мине 
ненаказана. С години, пък п с де
сетилетия пие се примирявахме е 
ниската производителност па труда 
и същевременно разширявахме всич
ки сфери на потреблението. Дори 
измислихме своеобразна икономиче
ска система, с помощта па която 
покривахме това харчене без кръч- 
мар. Фактически всичко се свеж
даше до безотговорното заборчва- 
не в страната и чужбина, а когато 
пресъхнаха тези {източници, неиз
бежно започна да върлува необуз
дана инфлация. За да бъде на рав
нището на авангардните он претен
ции, Съюзът на комунистите трябва 
най-сетно да излазне пред общеетве- 
нноста с честна критика па собстве 
ните сн заблуди, произтичащи от 
увереността му, че може да из
гради ново общество о помощта 
на екстензивно, значи пределно не
рационално развитие. (Тогава въ
просът за целокупната обществена 
производителност на труда би по
лучил първостепенно значение във 
всички наши разисквания за криза
та. Има лн Съюзът на комупситнте 
идейна способност и политическа 
смелост, да организира 
инята по този начин? 
инфлация не е шнцо друг освен по
следен етап на досегашното ни раз
витие, характеризиращо се с лрека- 
лено натрупване на рабботна ръкав 

обществения сектор, което един ден 
неизбежно става причина за стагна
ция на целокупното производство, 
още повече, когато остават в сила 
всички видове потребление. Изпад
нахме в неразрешимо противоречие: 
от една страна имаме препалено 
жив труд в новосъздадената нро-

ге са заявили, че в нашите ггредири-

разнеква-
Сегашната покупателна мотиви, да влагат в предприятия, ко

ито вече са компрометирани най-на
пред с прекадената заетост, а сетне 
и с тоталната липса на мотиви у 
заетите, които със заработките си 

си неспособно дори и за нормално едвам свръзват двата края. При се- 
възпронзводевто. Този икономически гашиата инфлация такова разглеж- 
абсурд остана на живот дълги го- дан е на проблема може би изглежда 
Дини благодарение на заборчването абс\'рдно, понеже и на полуграмот- 
в страната и чужбина. А сега се за
пазва с помощта на високата инфла
ция. Разбира се, инфлацията не ре
шава нищо, тя само отлага развръз
ката, която сетне ще стане при мно- борба за по-висока производителност

на труда. Но как да .се поведе раз
говор за намаляване на инфлацията

пия организатор на производството, 
е ясно, че положителните делови ре
зултати много по-лесно се изкарват 
с покачване на цените, отколкото с

ЗА РЕФОРМАТА СА ПОТРЕБНИ НОВИ КАДРИ ако се премълчава въпросът за про
изводителността на труда? Защото 

^ този въпрос, макар и премълчан, не-
тая криза, не трябва да се съм- нзбежно ще бъде една от основните 
няваме, че на предстоящите из причини за разнообразни отпори на 
бори ще изберат иай-способни-

(От 3-та стр.) мат. Изборите могат да бъдат 
— така както е залисано —- не
посредствени, свободни и с 
повече кандидати, защото ако 
бяха такива през изтеклите го 
'Диви, не бихме имали автоно- 
мйсгка и сепаратистка полити
ка и политици.

Няма съмнение, че делатаг- 
ската обнова и новата кадрова 
политика е по-потребна на Ко 
сово отколкото на Войводина, 
защото задачите в Косово са и 
по-големи. Между дутото, но
вите кадри оа потребни за про 
веждане на разпоредбите на но 
вата Конституция :на СР Сър
бия, а също така и на много- 
бройните заключения на цент
ралните комитети на СЮК и на 
СКС, както и на Пакрайнщцс- 
юия комитет на СК на Косово 
за уреждане на положението в 
тая покрайнина.

като трудещите се в 
ОР Сърбия през изтеклите две 
години повече пъти показаха, че 
са дълбоко съзнателни за се
риозността на кризата в югос
лавското обгцеюто, 
твърде определени искания и 
голямо желание и самите да 
влияят върху преодоляването на

и лештимитет. Истинският чо
век на истинското място и ис
тинският човек на истинско ре 
шение на проблемите, това не 
е прост лозунг. Това е единст
веният възможен път да се раз 
чисти с послушниците и опорт 
юнистите.

Във Войводина официалната 
изборна поштовка зопочна с 
неотдавна проведеното заседа
ние на Координационния отбор 
за провеждане на скупщински 
те избори. На заседанието 'бе 
казано, че предстоящите избо
ри не бива да бъдат гласуване 
за вече избраните. И на тая 
среща бяха подчертани задачи 
те на членовете на Съюза на 
комунистите да се изборят, че 
на трудещите ке и гражданите 
да се създаде възможност сами 
да излъчват своите кандидати, 
така че познатите „субективни 
фактори” да не натрапват кан 
ДИДати, в които народът не вяр 
ва. При това особено бе подчер 
тано, че предстоящите 'избори 
са удобен момент автономисти 
те да загубаг овоите позиции, 
които в някои ореди и сега и-

оповестените мерки, каквито са на
пример мерките за пехвободен внос 
от чужбина, санацня на нерационал
ните предприятия и изплащане на

те, хората, конто могат и же
лаят предано да работят върху 
курса на промените, залегана- личните доходи след като се нзпътн-рггвк а гк; 5=
оия и в новата Конституция на евто. Най-сетне и самите работници, 
СР Сърбия. поне оння, които живеят само от

— Застъпваме се — заяви заРаботката сн «а работното място, 
Ратпгмхтт-** д все по-упорито ще искат лични до-

Д* шта Авджедюонин, оредее- ходи, които са на равнището на ня- 
дател па РК ;на ССТН на Сър- каква нормална цена на работната 
бия, на съвместното заседание Ръка в Югославия. Всъщност сега е 
ма РК на ССТН и на Съвета на време да се повеДе задълбочен раз-
оиц-гднкатите на Сърбия — чс ™вор ^ цроизводателността на тру- ^цриця че да, така че предприятията навреме 
раоотшгкът в предприятието и да си зададат дилемата: или ще 
гражданинът в местната о!бщ- въвеждат нови производствени про

грами, които ще им дават възмож
ност да произвеждат много повече 
със съществуващия брой заети, или 

се чуе как- Ще произвеждат същите количества 
во за решаването ма тия цроб с лшого по-малко заети. Другаде го
леми мислят ония, които са прел Зи проблем се разрешава чрез уско- 
ложени. Тогава това са плпяпр рено аакриваде на нерационалните 
ления зл тютг^гжь-олпо °|ГЧ>аде предприятия и откриване на нови,

политиката, програми по-рационални предприятия, като 
ге, хората, а ме само за функ- ПРИ това заетостта не се засяга, а 
цните и маидатигге. Защото, ус напротив се насочва към ново ~рав- 
пошността на изборите не е са нище на квалифицираността и твор- 
мо тяхната маюовост, но и в на чеството. Югославия обаче все още 
чаството на

мост да се изясняват не само за 
кандидатите, но и за обществе 
ните проблемаг, да

Тъй

че имаха (кадра-гге, исоито се не е достатъчно способна за такъв 
подход къмпредлагат и избрат. разрешаването на клю
човите проблеми на нейната криза.

Растко Йоветич
МИЛАН БАЕЦ

Комунист Урежда единна
вен н отговорен Адрес
Комунист Влаико Кривокапич, замес5шк гла- ?кж1С 
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ИЗКАЗВАНИЯ: ПЕТКО МЕТОДИЕВ, С. ПЕТЪРЛАЩ
СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

ЕЛАТЕ НИ ВИЖТЕ! Мнозина ще зажалят 

за селското стопанство— Другари, вие не мо 
жете да схванете каква 
напаст ни е натиснала 
на село. Дивите 
ни отлуотошиха! 
лака се Петко Методи
ев на проведената 
22 септемри Конферен
ция на Социалистичес
кия съюз в Димитров
град. Известно е, че на 
село сме останали преди 
мно остарели хора. Аз 
съм със своите 65 годи 
ни, сред по-младите. Ни 
кой не иока да ни 
мопне да се спасим от 
съществуващата 
Орем, засяваме, хвърля 
ме торове 
стигне за жътва или бе 
ритба — дивите свине 
унищожават нашия труд 
—- каза той.

— Затова ви каним, 
елате другари да ни ви 
дите в какво положение 
сме — обърна се към 
Конференцията и най- 
отговорните другари Ме 
тодиев, да 1гзлезнат в 
Петърлаш и да видят 
какво е останало от ца

репиците. Ако 
жете съдействие — 
°лед дълго 
Ще дойдем тук в града 

прелита

не ни ока
Занко Митов, е един от 

редките млади хора в села 
та на Босилеградска общи
на, който е оставил майстор 
лъка и сезонната работа и 
изцяло се ^посветил на ба
щиния имот в Долна Лиси 
на. Сега е между по-добри 
те селскостопански произ
водители в селото. Казва 
че ако на селското стопан
ство занапред се посвети 
по-голямо внимание, ще мо 
же и има възможност да 
бъде и най-добър.

— Това дето напуснах се 
зонната работа и се опред 
елих за селското стопанст
во, не ме тревожи. Още 
повече, че за селското сто 
панство идват 
дни. Недостигът на здрава 
природна храна, от е/ща и 
все по-големия натиск в 
градската среда и ежедне
вното повишавне на цени
те от друга страна, а с то
ва и по-скъппя градски жи 
вот ще влияе мнозина кои
то са напуснали бащините 
си. огнища да зажалят за 
тях — казва 45-годишният до 
лнолисинец.

не редовно без закъснение ми 
изплащат, което в днешния 
галопращ ръст на инфлаци 
ята много значи — добави 
той.

време и ниесвине
ОП ДВ търсим 

ние! .. .
на И Методиев, 

мнозина други от дру
гите местни общности в 
общината

Инак, Занко Митов понас 
стоящем отглежда 6 крави. 
До миналата године отгле 
ждал и овце, от които по 
ради недоимък на овчари се 
отказал. Казва, че говеда
та са много по-лесни за 
отлеждане. Земята обрадо- 
тва както и останалите със 
еляни, но започва да упот
ребява и съвременни агрот 
ехнически мерки. Казва че 
при прибирането на реколт 
ата му помагат и двамата 
му синове и съпругата. Та
зи година имал десетина дни 
оралия обаче добивът е 
слаб.

както и

постоянно тър 
сят помощ от Общинс
ката скупщина. Тя ги 
препраща към ловджмй 
окото дружество (и на 
последната сесия на ОС 
бешепо- отправена препор 
Ъ1ка до същото да 
ме мерки да се помогне 

производителите). 
Очаква се

взебеда. по-добри
на

и когато
да се огла 

он и ловджийското дру 
жество: да ли ще орга 
визира хайка на

— Лошото време, а пре
ди всичко "Градушката взе 
данъка си. Впрочем не ряд 
ко градушката за само Де 
сетина минути съсипе годи 
шния селски труд това е 
било и досега, а ще бъде 
и занапред — подчерта Ми 
тов.

На въпроса 
преспектива 

то стопанство? Митов доба 
ви: — Виждам. Обаче, ну
жни са коренни промени.

диви
свине и вълци, дали по 
друг начин ще действу 
ва, за пр оизводител ите 
не е от значение. Те търс 
ят помощ, защото техни

Че наистина Занк0 Мит- 
тов, е добър селскотопан- 
ски производител потвърж 
дава и факта, че той годи 
шно продава от 1 000 до 
1 500 килограма месо. Каз
ва, че в последно време до 
битъка продава на селско
стопанската 
„ППРО Враня“ от Враня. В 
нея вижда по голяма сигур
ност отколкото в ТО „Боси 
леград“ от Босилеград.

Добитъка продавам 
тази организация, но тя ме 
и снабдява с определено ко 
личество храна за добитъ
ка. И което е най-важно,

ят труд халосва дивеча. 
Крайно време е да им 
се излазе насреща.

ни, вижда 
на селско-ли

М. А. Преди всичко трябва мно
го повече да се цени селс- 
скотоланският труд и про
изведения. Тук работното 
време е от сутрин до ве
чер. И селскотопанските ор 
ганизации трябва да изост
рят отговорността спрямо 
нас. С. други думи, преспек
тива има природни възмож
ности също. Защо тогава да 
не бъдем оптимисти“.

НА ЗЕЛЕНИЯ ПАЗАР В 
ДИМИТРОВГРАД

организация

Тънка
туршия

на

М. Я.

По всички личи, че 
тази зима освен, шнице 
ла Ще бъде доста малък 
и туршията ще бъде 
тънка. Две основни при 
чини са за това. Първа 
та е, че в околността на 
Димитровград и Пирот 
традиционните снабди 
тели, зеленчуковите гра 
дини поради различни 
причини са пострадали 
Така, че нито има чуш
ки пито домати.

Втората причина е 
скъпотията предизвика 
на от недостига на зе
ленчук. Наистина произ 
водителите на зеленчук 
от лесковашките села 
идват и в Димитровград, 
но цената на техните чу 
шки е доста висока. Та 
ка един чувал чушки, 
по-голям, в миналият 
петък е продаван за око 
ло 50 стари милиона.

Обикновени чушки за 
„жива" туршия не мно 
го хубави, продавани са 
по 80—100 хиляди дина 
ра за чушка. Домати ед 
ва ли има и то некачест 
вени, но цената им не 
слиза от милион стари 
динара.

ПРЕД ЕСЕННАТА СЕИТБА

Звдачз с много неизвестни
Именно така може да се 

охарактеризира 
щата есенна сеитба. В ди
митровградска 
вече е известно, че с есенни 
ци ще трябва да бъдат за
сети 180 хектара в общест
вения и 900 в частния сек
тор.

ния сектор, както и да бъ
дат употреб 
НПК, 200 тона КАН 
торове.

Картофите се продават 
по половин милион. И 
на останалите плодове 
и зеленчуци цената е 
сравнително висока, та 
ка че се купува само 
най-необходимото и то 
в сравнително малки ко 
личества, поне ло-мал- 
кги околкото обикнове

но. А сигурно е, че и 
домакините тази година 
ще правят подбор в бро 
я на туршиите и разби 
ра се че слагат само те
зи, които са по-евтини. 
Тази зима, значи .с в ар е 
иа ракия ще има 
-малко салата!

204настъпва- ени тона 
и др.

община,
И що се касае до плани

рането, почти няма грешка. 
Но сега възникват 
други въпроси. Например, 
изкуствените торове неот
давна поскъпнаха с 34%, 
пшеницата за семе също, а 
н услугите на механизация
та сигурно ще бъдат по-ви
соки поради покачването 
на цените на горивото.

Това ще доведе до значи
телно поскъпване на есенна 
та сеитба. Вече е известно 
например, че частните поо- 
нзводители няма да хвърлят 
предвидените количества из 
куствени торове, а мнозина 
вместо атестирана ще упо
требяват своя пшеница за 
семе.

Неизвестността
Цена на пшеницата, 

регреса и др. мерки, които 
Съюзният изпълнителен 
вег трябваше да приеме за
дават главоболия на произ
водителите и На коопера- 
щште. Ако тези въпроси в 
скоро време не се разре
шат, тогава предвидените 
хектари с есенници може 
бн ще бъдат и засети, но 
е сигурно, че добивите ще 
бъдат по-ниски. А това ни
кому не е от полза.

редица

по-
Предвидеии са и 109 тона 

пшеница за семе — 54 в об 
тестения и 55 тона в част-А. Т.

БЕЛЕЖКА Конференцията не взе никакво 
шепне.

отно-

Безучастно
отношение

Петко Методиев говори за щетите, 
които правят дивите свине иа селскосто
панските производители в Забърдието. И 
пак нищо ме се каза, попе за утеха.

със защитСлучва се и на други събрания да се 
изнасят проблеми, които остро засягат хо
рата, но рядко се случва и веднага да се 
взимат 
па добре.

И последната конференция иа Социа
листическия съюз ясно лотврди, че към 
проблемите иа селското стопанство 
таваме почти безучастни. На думи (няко
га и без тях) сме натрупалите се пробле
ми в този отросъл да се разрешават, но 
след това — не действуваме.

ната

см ос- съ-мерки положението да се мени

Трудно се освобождаваме 
па за която в момента, когато

провеждаме реформи в политическа
та и стопанската система —

Не е достатъчно проблемите 
насят — трябват и

от инертнос- 
се готвим

Димитър Славов, директор па „Сточар“ 
шие се тревожни данни за проблемите, 
които ще възникнат в провеждането па 
есенната сеитба.

да
няма място, 

да се из-
отговори.

М. А»
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II ВОСИЛР.ГРЛДСКА ОБЩИНА
ЗА КАКВО М 

__ПИШЕШЕ
ь-ртгсччИ

Пътната мрежа - спирачка 

на стопанския подем
От 130 км регионални пътища, тридесетина километра 

са асфалтирани. И местните и пекатегори.тнраните пътища 
са п незавидно състояние. Нужна е много но-нолима помощ 
от обществото

ние пътища. Основен проб
лем и тук е недоимъкът па 
средства. Местното самоо
благане, което вече дава 
първите си плодове може 
да смекчи проблема, но 
нс и да го премахне. Та
чи година са поправени 
пътищата в местните об
щности Бранколци, Рибар- 
ци, Рикачево, Долна Лиси
ча, а до края на годината 
е запланувано да се поп
равят и пътищата в мест
ните общности Бистър, 
Долно Тлъмино и Натьри
па. .

По повод 40-год1 пинияIата та печат па бъл
гарската народност в Югославия и 30-годн- 
шшьта ага вестник „Братство”, редакцията 
на в-к „Братство” и* р\Ч>рнката за КАКВО 
ПИШЕШЕ БРАТСТВО ще ви предана мате
риали за отделим събития п случки, помес- 
тавни в първите броеве на вестника.

ще бъде актуален все до- 
каго не се предприеме Тни- 
рока обществена акция, по 
добпа на акцията но елек
трификация па селата 
общината. Освен това и 
предприятието :»а пътища 
от Враня което е задълже
но за поддържане па реги
оналните пътища трябва 
да изпълнява задачите си 
но отговорно.

Лошата пътна мрежа и 
занапред остава една от ос 
новите бариери пред об- 
щеетве1ии1ко11омпческото 
развитие на Боенлеградска 
общиив. От около 130 ки

мът» I-
в

лометра регионални 
ща. само тридесети па ки
лометра са асфалтирани с 
твърде л»1цо качество. Въ
просът е още по-остар, 
ко ее има и предвид, че и 
кимнете! пт пп е ре! I убл и кан
ски органи не предприемат 

мерки.

Нашият коментар

Предлагам а-
■ ■■

Тук следва да отбеле
жим, че за местните и ис
кат оторизирани пътища 25 
па сто от средствата се о- 
безпечават от местните об
щности, 25 на сто от мест
ното самооблагане и 50 на 
сто от републикански из
точници.

Когато става дума за ме
стните и пекатегоризира- 
мито пъгпща в общината, 

положението е .длалко по 
-добро. През последните 
няколко години са пробити, 
разширени или прочистени 
стотина километра, но все 
още има села и махали, ко
ито нямат годни за димже-

ТЕЗИ дни във всички наши градове и се
ла се провеждат събрания на избирателите. 
Нашият човек — югославянин, свободно ста
ва и започва с онова типично: „Другари, 
предлагам... Той предлага, а събранието 
приема или не. Това е толкоз обичайно за 
системата ни, за нашата социалистическа де- 
мократия. Това „другари, предлагам” се чу
ва на заседанията на работническите съвети, 
по събранията на обществено-политическите 
организации и на заседанията на съвети
те.. . Днес тази свобода на изказване, пред
лагане и критикуване е съставна част на жи
вота на нашия човек, нещо, което му е ста
нало присъщо като водата и въздуха. Нашата 
страна е превъзмогнала оня период на уп
равление „в името на народа“ и преминала 
към непосредствено участие на широките 
слоеве граждани в органите на общественото 
управление.

И когато ще избираме отборниците за 
Общинското вече или Вечето на производи
телите за бъдещия народен отбор, нашият 
гражданин непосредствено ще участвува в 
тяхното излъчване, в тяхното гласуване. Но 
с това не се изчерпава неговото участие. Ут
ре той ще бъде избран в един от съветите на 
общинския отбор или в някоя комисия или 
чрез събранието на избирателите ще следи 
работата на отбора и ще иска от отборниците 
отчет за извършената работа.

Затова днес липсват похватите на няко
гашните предвоенни политици, които дема
гогски обещаваха „мед и масло“ на своите 
избиратели. Днес това е невъзможно, защото 
между избирателите и кандидатите не съще
ствува някогашната пропаст: днешните изби
ратели и избрани еднакво схващат нуждите 
и задачите на нашата общност и комуната, 
еднакво знаят за възможностите, с които 
разполагат. Разликата е само една. Избрани
те отборници ще трябва много повече да се 
посветят на разрешаването на комуналните 
проблеми. Именно, затова днес след онова 
„другари, предлагам ...“ следват имената на 
най-способните и "най-активните наши дру
гари — съграждани.

никаквипочти
11ро.ч последните 
години с асфалтова наетия 
кв са покрити само I 500 
метра, разширени са 5700 
метра, н са прокарани по
ми 4100 метра.

В Общинската скупщина 
подчертават, чс проблемът

пяколко

М. Я.

ЕПИДЕМИЯТА В ДИМИТРОВГРАД Е ПОБЕДЕНА

предстоят радикални рошения
Епидемията на еитсроко- 

лнт, която през втората по 
лов им а на август и начало 
то на септември върлува
ше в Димитровград и близ 
ките села, всс още е под зо 
ркото око на специалисти
те епидсмиолози. На 19 се 
птвември тази година в Ди 
митровград се проведе засед 
ание на републиканската ко
мисия от специалисти, която е 
имала за задача да даде оцен 
ка на случилото се и 
предложи решения да 
се случи, подобно. Комиси
ята е сформирна от Репуб 
ликанския комитет по здра 
веопазване, 
която се намира професор 
доктор Владимир Илич, ди 
ректор па Института за и- 
фективни н тропически бо 
лестн от Белград. Председа

ните проблеми в общината 
и на граничио-пропуеквател 
ня пункт.

Най-спешните задачи тря 
бва да бъдат завършшени 
в срок от десет лена, а ос
таналите за един месец. В 
разрешаване на прблемите 
трябва обезателно да бъ
дат включени обществе
но-политическите структу- 
тури в общината, републи
ка Сърбия и федерацията.

Така казва професор И- 
лич. Значи сега предстои 
да се действува бързо и ен 
ергично, без сантиментал
ност, защото само по такъв 
начин могат да се према-

телят на кмисията заяви 
следното.

— Комисията от няколко 
аспекта изучи епидемията, 
която вече е потушена, за 
което е дадено и официал 
но съобщение. Разгледахме 
най подробно хигиенично- 
-санитарното положение и 
обстоятелствата, при които 
са заболели сравнително 
голям брой жители.

Положението с обосъде- 
ио и от обществено-държ- 
жавна гледна точка. Коми
сията реши да изпрати оце 
нките и становищата си до 
съотвеннте държавни органи 
и да им предложи мерки, 
които трябва да бъдат взети 
за радикално разрешаване 
на проблемите. Това преди 
всичко са водоснабдяване
то В а общината с питейна 
вода и саиитарно-хигиенич

да
не

начело на
хнат много несъответни и 
от случай до случай прила 
гани решения, конто, как- 
то се вижда могат да им
ат тежи последици.

А. Т.

ДИМИТРОВГРАД:

ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩО ЮГОСЛАВСКАТА 
АКЦИЯ „СОЛИДАРНОСТ НА ДЕЛО“

И Червеният кръст в Ди
митровград активно се вк
лючва в общоюгославска- 
га акция „Солидарност на 
дело“: събиране на парич
ни средства, облекло, обу
вки и др. за социално за
страшени лица. Това реше
ние е взето на проведено
то па 22

акция, когато отзивът бе
ше голям, и тази година се 
очаква населението в Ди
митровградска община ак
тивно да се отзове. Мина
лата година били събрани 
облекло над 6000 кг, 700 кг 
обувки, над 1,500 000 
ра пари.

Акцията

ганнзации, местни общно
сти, трудови организации и
пр.

Трябва да се отбележи и 
това, че Общинската орга
низация на Червения кръ
ст в Димитровград актив
но се включи и в потушаване

то на неотдавна появилата 
се епидемия на ентероко- 
лит, разпространявайки ма 
териали, свързани с изди
гането на здравната 
тура на населението.

дина-
септември заседа

ние .н а П редседателствого 
на Об

солидарност на 
Ден лридо- 

значе-
дело от ден на 
бива всещн! юката 

ция па Червения кръст. 
Имайки

организа- по-голямо
ние с оглед на галопира
щата инфлация. В нея ще 
бъдат включени всички об
ццествено-политически

„Братство“, 1 март 1960 год. кул-предвид минало- 
активност на 

в гази
годишната 
димитровградчани ор- М. А.

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА налените контейнери, унищожените зеле
ни площи.

И тук, на ъгъла между улиците „Мар
шал Тито“ и „Христо Ботев“ имаше мал
ко парче зелена площ, почти единственото 
в града. Тук се намираше и будката на 
чичо Абдула, а дело на неговите трудо
любиви ръце беше и зелената площ 
ло будката и тези прекрасни пет брези. 
Имаше и малка ограда, която пазеше зе
лената площ и поради недостиг на пейки 
служеше на младежта за седене. Будката 
па чичо Абдула е преселена на друга ло- 
кация. А какво остана от малката зелена 
ливадка в центъра на града — вижда се 
на снимката. И утре пак ще речем, че 
„еди кой си“ ни е виновен за опропастена
та ни жизнена среда!

Сами пазим и газим 
жизнената среда

ОК0-
До какво може да ни доведе замърсе

ната жизнена среда най-добре показа епи
демията на ентероколит в Димитровград. 
Въпреки това все още няма съчетание 
между нашите думи в полза на опзваие 
на жизнената среда и делата ни. Все още 
,.някой друг е виновен“ за боклука около 
нас, за счупените кошници за боклук, за- А.Т.
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СЛЕД ЕПИДЕМИЯТА В ДИМИТРОГРАД

Много въпроси без отговор
„а=0о0асооо==а0орссоа0==сор0аорааа0апаоаоо1:[,а[10„011„00|111[1[1моао[]00[]а0[][1оро[][11]с1о1зопао[]о[]осао[]̂ [| Младежка кооперация- 

да или не?Епидемията на ентероко- 
лит и „Ел тор“ колера ми
на, така ако може да се 
каже, благополучно. Дими- 
тровградчани полека заг 
почват и да я забравят. 
Само цистерните, 
снабдяват с вода по-висо
ките части на града напом 
нят за нея. На терена все 
още действуват медицин
ски и други санитарни е- 
кипи, които налагат съот
ветни мерки и (контроли
рат положението. Сега вси
чки дават официални из
явления, за разлика от пре
ди, когато журналистите 
едва ли можеха нещо да 
съобщят на читателите. Въ
преки това, все още има 
много неизвестни около са
мата епидемия.

налац“ е възбудена на бъ
рза ръка и че виновни 
много
Димитровград 
рият водопровод, който ид- 
ва от „Ивкови воденици“, 
винаги когато недостига 
вода от Пъртопопинци, се 
включва в градската мре
жа. Но дали 
това се проверява качество
то на водата, също е 
прос без отговоо. Няма от
говор и на въпроса защо 
Заводът за защита на зд
равето от Пирот, който е 
дължен да проверява каче
ството на водата, не е пра
вил редовен контрол на 
водата и защо ако в ана
лиза на водата от 29 авгу
ст са намерени вещества от 
фекален произход, веднага 
не е осведомил „Комуна- 
лац“, а това е направил ед
ва на 5 септември. Защо 
във всички отчети и съоб-

-40 случаи на дезинтерия 
(пролив). (Няма отговор и 
на въпроса защо е безсил
на общинската инспекция, 
която с години не може да 
забрани на- хората да от
глеждат разни домашни 
животни почти на главна
та улица и да не може да 
им наложи поне да поддъ
ржат хигиена, а не фекал- 
ните води и измета от до
битъка да тече по улица
та или по празните площи, 
там където се играят де
ца или минават и бройни 
чужденци. И още много 
въпроси.

„Босилеград“ от време на 
време имат потреба за се
зонни работници. Открива
нето й обаче е под въпрос.

има 
Всички в

Председателството на 
Общинската конференция 

на Съюза на социалистиче
ската младеж в Босиле
град, на проведеното през 
миналата седмица заседа
ние раздвижи една твърде 
полезна инициатива. Касае 
се за инициатива за откри
ване на младежка коопе
рация в Босилеград. Пред
седателят на ОК на ССМ 
в Босилеград, Георги Тодо
ров, подчерта, че в Босиле
град има нужда за откри
ване на младежка коопе
рация. Още повече че меж
ду незаетите 1550 души, 
голямо число са младежи, 
които поне през сезона 
чрез нея би могли времен 
но да обезпечат работа, и 
че в цеха за преработка на 
зеленчук и овощия, както 
и в трудовата организация

повече.
знаят, че ста

които
— Естествено е, че за от

криване на младежка коо
перация в Босилеград има 
нужда. Затова обаче тряб
ва да бъдат заинтересова
ни не само младите, но и 
останалите субекти, преди 
всичко трудовите колекти
ви. Инициатавата на Пред
седателството ще отправим 
до всички, а 
желание 
помощ, зависи 
на1* а инициатива ще бъде 
и реализирана или 
подчерта председателят 
ОК на ССМ в Босилеград, 
Георги Тодоров.

винаги преди

въ-

от тяхното
и материалната 

дали тази
Но, сега когато епидеми

ята е завършена най-спе- 
шен отговор търси само е- 
дин въпрос: какво да се 
предприеме нещо подобно 
да не се повтори. Сигурно 
е че всеки трябва да пое
ме своята отговорност за 
случилото се, но търсене 
„глави“ в случая не води 
към разрешаване на проб
лемите, ако не се намери 
отговор на предишния въ
прос. А отговора трябва да 
търси общината заедно и 
с помощта на република
та, доои и федерацията за- 
щото граничният пункт-из- 
точната входна врата — не 
са само димитровградски 
но югославски.

не
на

М. Я.На първо място все още 
е неизвестно източникът 
на епидемията. В самото 
начало това беше 
рият водопровод. Сетне ви
ната се прехвърли на сани
тарния възел на граница
та, а в съобщението на зд
равния дом от 14 септемву. 
се казва, че източникът на 
епидемията не е открит!

ДИМИТРОВГРАД
ста-

Зловредни слуховещения на разни комисии 
той изобщо не се спомена
ва, когато за проверка на 
водата и предлагане на съ
ответни мерки взима от 
.ДСомуналац“ два милиар
да стари динара?' Без отго
вор е и въпроса защо съот
ветната служба при Здрав- 

по време

няма. Ако се действува 
бързо и срочно — ще 
се затварят устата на 

е потушена бе разпространителите на 
зловредни слухове и ще 
се отнема ,духовната' 
им храна.

Избухналата тези дни 
епидемия на ентероко- 
лит в Димитровград, ко 
ято вече

използвана за раз
пространяване на най- 
-р аз лични слухове. И по 
край това, 
пъти е повторено, че из 
точник на заразата е во 
дата, и че положението 
е санирано, все пак се 
орещат слухове, че уж 
при някои от боледува
лите от ентероколит се 

жълтеница.

шеВтор въпрос без отговор 
и (който най-много е екс
плоатиран в чаршията) е: 
кой е виновен за случило
то се. По всичко личи, че 
следствената постъпка сре
щу двамата заети в „Колгу-

ния дом, която 
епидемията е работила де- че много Инак в Щаба ни уве 

домиха, че от 20 септем 
ври няма редовно дежур 
ство, защото няма нуж 
да. Засилен е контрола 

комунално-санитар 
което

нонощно и за пример, не е 
когато ежеднев- 

повече от 30-
А. Т. — М. А.реагирала 

но е имало и

на
ните инспекции, 
е съвсем разбираемо с 
оглед на ттроваждането 
ща наложените [мерки,

ДИМИТРОВГРАД Появила 
Някъде се чуло, че уж 
нещо
във водата и тем 
ни. Празни приказки!

било „пуснато
подоб продиктувани от поява 

та на ентероколита. ИНови членове на младежка 

та организация не е шнсакво „извънред 
но" мероприятие, 
се поиска отчет 
не се провежда решени 
ето яа Общинската скуп 
щина от 27 юни 1977 го 
дина, в което е посоче 
но, че в най-тесния град 
оки район не могат да 
се отглеждат (домашни 
животни, птици и др. И 
последното не може да

Водата от регионални 
я водопровод е напълно 
изправна и здрава 
еие. В ония райони къде 
то водата «е може да 
стигне поради 
вододайност, вода се до 
жарва с цистерни. А то 
ва са „Чуй петел”, „Са
телит” и някои друга 
по-високи окрайнини на 
града. Това е истината 
и нищо друго.

ако
защо

за пи
Общинската Председателство на 

та конференция на ССМ в Димит
ровград Драголюб Пейчев, който 
новоприетите ттионири в младежка 
та организация накратко запозна и 
с правата и длъжностите им в но
вата организация.

социалистическатаСъюзът
младеж в Димитровградска община 
от 22 септември е увеличен за 160 
нови членове.

на
слабата

Именно, макър и е малко закъс
нение/ )в младежката организация 

са приети пионерите осмокласници 
от основното училище „Моша Пия- 
де” в Димитровград, 
тържество 
за култура, за създаването и разви- 

Съюза на социалистичес-

Члеиски книжки на новоприети
те младежи връчи Небойша Стар- 
чевич, също член на продседател- 

Общииоката конференция 
ССМ в Димитровград.

На малкото
се тълкува другояче ос 
вен като 
мероприятие за подобре 
ние «а хигиената в гра

по този повод в Центъра ство на
необходимоА дето се налагат ре 

дпца други хигиенно-са 
нитарни мерки 
е друг въпрос и това е 
неопхоиимо. Преди ня
колко дни с затворено 
„пенсионното”, 
„Галилото”; преди това 
някои частни заведения 
— и го зарад някои не 
достатъци. Щом и там 
хигиената се доведе на

на
тието та
ката младеж и СКОЮ говори членът

А. Т. това
да.

М. А.

сетне

желаното равнище — 
„временните” мерки ще 
бъдат премахнати. Това 
ии съобщи санитарната 

Ясмина Стошвопекторка 
япова, потвърдиха го и 
в Щаба по гражданска 
защита. Друга причина
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УНИВЕРСИТЕТЪТ В НИШ 

СРЕДИЩЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА,
НАУЧНА И КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ & :

ПА КУЛТУРНИ ТЕМИ

Самодейността 

единствен изходшщи от други факултети 
от други университетски
среди.

Освен тона делегатите об
стойно ее запознаха е на- 
учио^паследователскага дей
ност, следдипломните сту
дии, сътрудничеството па 
университета е организаци
ите а стопанството и общес
твените дейности, издател
ската дейност, междуупи- 
не|К'11тет1 юто сътрудничест
во, както и международно
то сътрудничество, студент
ския стандарт, ниисстпцпо- 
П1 юто строителство и под
държане па инвестиционни
те обекти.

Определен интерес пре
дизвика въпроса за култур
ната и спортна функция на 
Университета, както и ра
ботата па марксичсскяя 
център към Университета.

Ст. Н.

Скупщината на Ушшерси- Характерно за Универси
тета в Ниш, на сесията си тота в Ниш е, чс през пос- 
от 26 т. г. между другото ледните пет години, еъобраз 
обсъди работата на Уннвеп- но политиката па СРС 
еитета през учебната 1987/88 свеждане па брои па сту- 
н 1988/89 година. На прпб- делтите в разумни граници, 
лнзително 90 страници де- са записани с 50,02% сту

денти по-малко. Продължи
телността на следването е 
намалена до 6,04 години, та
ка че през учебната 1987/88 
са дипломирали 1138 студен

Бабушиишкият Дом па 
културата ежегодно разви
ва сравнително богата са
модейна културно-художес
твена дейност. В своя със
тав има: самодейно-култур
но художествено дружест
во „Младост" с музикална 
и изобразителна секция, сек 
ция но ритмическа гимна
стика и танцов състав, му- 
.зейпа сбирка, народен уни
верситет, градска библиоте- 

библиотечии 
Ракита, 

Велико Вонилде

ка например само за едно 
представление на професи
онален театър се търси су
ма от два милиарда стари 
динара, което е немислимо 
да се реализира, като се 
знае чс общо бюджетът на 
Дома на културата възлиза 
годишно на няколко десет
ки. Подобно е положени-

33

легатите са запознати с це
локупната работата на уни
верситета през 
период, като при това от
делно място се дава на ак
тивността на Скупщината, 
колегиума, преподавателско- 
-научния съвет и Изпълни
телния отбор на Скупщина-

помеиатия

сто и с представленията на 
кукления театър, а да не 
говорим за копцерг на сим
фоничен оркестър, който 
ля кол кок ратно и админава
цената на едно театрално 

да речем.

ти.

В течение на учебната 
1987/88 година на факулте
тите на Университета а 
Ниш са работили 462 пре
подаватели, 207 асистенти и 
136 асистенти-стажашгги, сле 
дователно общо 805 препо
даватели. Между тях е има
ло 427 доктори на науките 
и 205 магистри. Освен то
ва били са ангажирани 120 
преподаватели и 16 сътруд-

ка с четири
Звонци,пункта:

Стрелац и 
и кино. Наглед застъпени са 

области в култур-

та.
представление 
Единствено концертите на 
та кана речените „народняци" 
/изпълнители на новокомло- 

иародиа музика), 
чиито гастроли имат 
пителна художествена 

привличат

Обстойно и задълбочено 
е проследена работата от 
областта научно-изследова
телската дейност, записва
нето и успеха на студенти
те н обучението, развойни
те въпроси и въпроси от 
кадровата политика.

всички 
пия живот.

обаче еДействителността 
по-ипаква. Изправел пред 

липса на материални
нирана

съм-
стой-остра

средства редица от секции
те или други облици (кило, 
библиотечно дело и пр.) нс 

състояние да разгърнат

по-голямпост, 
брой посетители.

Съвсем не по-инакво е по- 
ложението и в киното. Фил-

са в
такава дейност, която 
пълно ще задоволи култур
ните потребности на насле- 
нисто в общината.

ла
мите с висока художестве
на стойност се прожекти
рат не в лолулразни, а в 
почти празни кинозали. Об
ратно, еротичните филми, 
криминалните и филмите с 
дракули, вампири и тем по 
добнп, до известна степен 
привличат 
предимно младежите и пи
онерите.

При такова положение 
обективно изниква въпроса: 
как може да се изгражда 
висок естетически 
сред подрастващото 
ление с пошли сурогати на 
различни видове изкуство? 
Отговорът е — никакъв!

Оттук единственият изход 
е самодейността. И то она
зи самодейност, която съз
дават творчески надаоени 
лнчностн-ентузиасти, с кои
то Бабушнишка община 
разполага. Ето защо Домът

БОСИЛЕГРАД: КАК СЛЕД ..ВЪЗРАЖДАНЕТО СИ ЩЕ СЕ 
РАЗВИВА САМОДЕЙНОТО ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО?

Книжният фонд на цент
ралната библиотека и биб
лиотечни пунктове в общи 
черти задоволява нуждите 
на учащата се, средношкол
ска, студентска, работниче
ска и градска младеж, ра
ботници и селскостопански 
производители 
на книгата. Директорът на 
Дома на културата Стоян 
Милованович посочи, че 
трудно върви възобновява
нето на книжния фонд, с 
оглед че цената на книгата 
е енормно скъпа. За онези 
книги, които са бетсълърн 
сред читателската аудито
рия, трябва да се заплатят 
и по няколко десетина ми
лиона стари динара за_ ед
на книга. А това за бабуш- 
ншнката библиотека е не
достъпно.

Организирането на 
лични гостувалия, с конто 
до голяма степен се ораз- 
нообразява културния жи
вот в малките среди, е под 
огромна въпросителна. Та-

КАДРИ ИМА-ПОД 

ВЪПРОС СА СРЕДСТВАТА кинолюбители.

любители
С поетично-драматичното произведение „Косовски 

бой“ в постановка на Горан Адамович, самодейните арти
сти неотдавна потвърдиха, че в общината може успешно 
да се развива театралната сцена. Тази кадрова база обаче 
не е достатъчна, за да се решат всички проблеми и култу
рата да се тласне още повече. Липсата на средства е ос
новният въпрос, който не само засяга развитието, но и 
постигнатото досега в тази област

— СОИ за култура през 
тази година за развитие на 
самодейността на Центъра 
отпусна 20,1 милиона дина
ра. С тези средства не сме 
в състояние нищо да на
правим, ако се има пред
вид, че в тази област ра
ботят двама души. Сред
ствата ие с.а достатъчни и 
за личните им доходи. Без 
оглед това планираме да 
подготвим нещо ново. Още

вукус
ПОКО

След премиерното 
ставление 
бой“ — по случай Деня на 
освобождението '•на общи
ната, самодейните артисти, 
събрани около Центъра за 
култура в Босилеград пред 
съгражданите, се предста
виха още пет пъти. Те не 
само, че потвърдиха че те
атралната сцена не е за
бравена, но оповестиха“, че 
разполагат с таланти, ко
ито
на самодейността.

Разходите за проекта са 
могли да бъдат много го
леми от официалните, ако 
костюмите не са взети от 
Народния театър от Ниш, 
рефлектори и други техни-

пред- 
„Косовскина

на културата палата уси
лия да привлече в секции
те именно такива творци. 
Но как да успеят, когато и 
самодейността се нуждае 
от известни средства, а те 
липсват?

раз-

Ст. Н.надминават рамките

Пене Димитров, дирек
тор на Центъра за култура и 
един Всред^ 40/ге артисти 
казва:
лия и с огромната помощ 
на Авамович успяхме да 
спечелим доверието на съ
гражданите си. Не сме о- 
баче в състояние да се 
представим и в 
районни центрове 
за „Косовски С 
в тях нямат технически ус
ловия. От шестте представ- 
ления с 1170 зрители „за
работихме“ 14

Положихме уси-
В ОСНОВОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" 
В БОСИЛЕГРАД

ЦЕШЗЙ5„ЗА КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАД: КАК ДА СЕ 
НАМЕРЯТ СРЕДСТВА ЗА САМОДЕЙНОСТТА?

чески съоръжения от Цен
търа за култура от Влади- 
чин Хан, ако драматизира
ното произведение 
подготвено
на доброволни начала. На
истина , на режисъора 
заплатени 10,5 милиона ди
нара, но толкова е напра
вил, казват всички тук, че 
ако се касае за финансова 
та страна винаги ще му бъ
дат длъжни.

Всички субекти в общи
ната са съгласни, 
дейната сцена 
се развива, че 
да спре. Средствата обаче 
и занапред са под въпрос.
По този повод Димитров 
казва:

Акция по събиране 

на шипков плод
селските 

понеже 
бой“ залите повече, ако се има пред

вид, че доверието ие бива 
да загубим. Артистите сане е 

изключително готови да положат 
силил.

Без оглед,

милиона ди
нара, а разходите за под
готвянето на произведени
ето, главно за технически 
«съоръжения бяха /няколко 
пъти по-големи 
зоха към 70 милиона ди
нара. При подготвянето 
финансова помощ от 30,4 
милиона ни оказа общин
ската СОИ за основно об
разование, култура, физиче 
ска култура детска и со
циална '/защита, а Общин
ската скупщина 2,5 милиона. 
Очакваме останалите сред
ства да обезпечи ОС и 
трудовите колективи в об
щината.

нови у-
В рамките на общество-полезния труд, който

е съставна част на възпитателно-образователния
процес през миналата седмица основото училшце 
,Д еорги Димитров“ от Босилеград организира дву
дневна акция по събиране на шипков плод. В акция
та учествуваха всички ученици от първи до оеми

са че средствата 
са под въпрос и че босиле- 
|Градското стопанство, ко

ето се намира в трудни у- 
словия, не може много да 
помогне, артистите 
рат да си пробиват път

и възле-

му
плани- В училището ни уведомиха, че очакват Да 

бъде събран около 6 — 7 тона шипков плод, ко
ито ще бъде продаден на трудов колектив,
Даде най-добра цена. Средствата, събрани от то- 
зи трудов вид обучение ще бъдат използвани за 
екскурзи и помощ на бедни деца и деца без Р°“ 
дители.

не
само в общината, но 
-широко. Планират с „Ко
совски бой“

койтои по-че само-
трябва да 
не трябва наскоро да се 

представят пред зрителите 
в Лесковац и Лебане, 
тне

М. Я.а се-
и в Княжевац.

В. Б.
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физическа куптура^|®р51) МФ — футболна диви
зия

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — ГРУПА 
ПИРОТтрета трупа

Висока разлика в класатаПОБЕДЕН ГОЛЯМ ПРО
ТИВНИКРегионална футболна дивизия — Ниш □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□!

„А. Балкански“ — „Драгош“ 10:1 (4:0)

Димитровград, 23 септември 1989 година, спор тик 
център „Парк“; времето слънчево, теренът тревист и под
ходящ за игра. Зрители 100 души.

Съдия — Кирил Ставров,
Димитровград.

Червени картони: В. Пей
чев и С. Митов от „Асен 
Балкански“.

В вървия кръг на между- пет гола, 
общинската футболна 
визия за младежи, футбо
листите на „Асен Балкан
ски“ от Димитровград на
пълниха мрежата на сла
бия състав на „Драгош“ от 
Пирот. Победиха дори с 
10:1 (4:0)! .

Да бяха използвали вси
чки голови положения, ди- 
митровградчани щяха да 
постигнат още по-висок ре
зултат. „Вина“ До извест
на степен защо не е така

ТРУДНА ПОБЕДА „Асен Балкански" — 
„Раднички” (Ниш) 1:0

(1:0)
„Асен Балкански” — „Новоселац" 1:0 (0:0) 
Димитровград 24 септември 1989 

ният център „Парк". Теренът тревист/времето слъ
нчево. Зрители — 700 души. Голмайстор — Зоран 
Христов в 75 минута. Жълти картончета: Емил 
Иванов („Асен Балкански") и Бобан Стойюович Ти
хомир Перич и Саша Стаменкович („Новоселац”)

Съдията на мача —
Раде Мвдюсавлевич, до
бър.

„АСЕН БАЛКАНСКИ":
М. Соколов 7, Л. Таков
6, 3. Георгиев 6 (С. Злат 
кович), М. Тодо-рович 7,
С. Крумов 7, П. Костов 
7 (Д. Алексов), Р. Хрис
тов 7, А. Станков 8, Е.
Иванов 6, 3. Стефанов
7, 3. Христов 7.

носи и вратарят на „Дра
гош“ Синиша Николич.

В отбора на „Балкан
ски“ най-добре играха: Са
ша Мйтов, който отбеляза 

сетне Бранислав 
Божкович, който почти сам 
удържаше нападенията на 
гостуващия отбор. Зарад 
неспортсменско поведение 
Саша , Митов и Васил Пей
чев от отбора на домаки
на получиха червени кар
тончета.

Във втория кръг „Асен 
Балкански“ ще играе с от
бора на „Лужница“ от Ба- 
бушница.

Димитровград, 24 сеп 
тември 1989. год.год. Спорт-

В третия .кръг на ре 
гионална футболна ди 
визия, пионерите на „А. 
Балканоки" отбелязаха 
минимална но заслуже 
на победа 'срещу 
ра на „Раднички" от Пи 
рот.

Димитровградският от 
бор беше по-добър 
целия мач и победата тр 
яоваше да бъде по-висо 
ка. Тъй като футболис
тите на „Балкански" 
проявиха 
умение и 
пред
врата — отбелязаха са
мо един гол.

ДИ-

отбо-ровградчани заслужено 
взеха двете точки. Това 
обаче ютана 
но.

твърде труд

Гостите се представи
ха като солиден съпер
ник. Пред Димитровград 
оката публика те се пре 
детавиха хубаво с добра 
та си игра. Затова ре
зултатът беше неизвес
тен все до 75-та мину
та, когато Ядран Хрис
тов след един пробив 
успя да вкара топката 
в мрежата на „Новосе 
лад".

през

д. с.
не

достатъчно
находчивост Общинска футболна дивизия — Пирот

противниковата

Висона победа„НОВОСЕЛАЦ”: Б.
Стойкович 6, Т. Перич 
6, Г. Тодорович 5, Н. Де 
нич 6, Б. Петрович 7, Д. 
Шкорич 7, Ж. Николич 
6, С. Митич 6, М. Зей- 
нилович 6, С. Стачен ко 
вич 7, В. Воинович 6.

Футболистите «а ,А- 
сен Балкански” 
макини извоюваха важ 
на победа. В тежка и 
и оспорвана борба с гос 
тите от Ново село лимит

В четвъртия кръг пи 
състав на

„Партизан” — „Добера ” 10:3 (4:2)
онерският 
„Асен Балканоки” ще 
се срещне с отбора на 
„Младост” от Ниш.

Фудболистите на „Пар 
тизан” от село Желю- 
ша поставиха голямо у- 
доволствие «а зрители
те и привържениците 
си. Победиха 'отбора на 
„Победа” от Държина с 
10:3 (4:2). Това е втора 
висока победа на желю 
щани в последно време.

Гостите от Държина 
започнаха мача добре. 
Отначало имаха дори 
превес в играта и пове

доха. Първо с 1:0, а сет 
«е и с 2:1. И това беше 
всичко.

Домашният отбор на- 
веднаж се съвзе и за-

В следващия кръг ще 
се срещнат: Омладинац 
— Свърлиг, Куршумли- 
я — Борац, Мрамор — 
Младост, Синджелич — 
ОФК Ниш, Раднички — 
Единство, Палилулац — 
Рудар, Новоселац — Бу 
дучност, ПРОГРЕС — 
А. БАЛКАНСКИ.

С тази победа димитровградчани значително 
поправиха положенито си на табелката, която след 
шестия кръг изглежда така:

Д. С.
почна да дава гол след 
гол. С тази победа „Пар 
тизан”като до

АТЛЕТИКА стана кандидат 
за високо класиране.

В следващия кръг жеИ ПОКРАЙ ТРУДЕНОСТИ- 
ТЕ — ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ люшани ще се срещнат 

с „Напредък” в село Из 
вор.

«по□□□□□□□□□□□а□□□□□□□□□□□□□□□!

Лекоатлетиците на дими
тровградски „Железничар" 
стоически поднасят всички 
неволи, преди всичко, от 
финансов характер, и прод
ължават да бележат добри 
резултати. Предваме резул
татите им от последните 
три състезания.

На 9 септември в Кране
во, на първенството на Сър 
бия за младши пионери, 
Ваня Георгиева се класира 
на трето, Сузана Елен кова 
на четвърто място.

В щафетата 4x400 метра 
в състав: Наташа Славова, 
Сузана Еленкова, Ваня Геор 
гнева 
спечели 
място.

На 9 септември в Ниш в 
четиримеча (Сърбия, Войво- 
дина, Черна гора и Косово) 
в състава на ' Социалисти
ческа република Сърбия 
бяха взети следните състе
затели па „Железничар": 
Ивица Иванов (300 м), Пе
ти Гюрова, в скок па висо
чина, Душица Деянова на 
300 м и щафета и Алексапд 
ра Димитрова — в хвърля
не па полле.

д. с.

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

6411 15:5
6 4 1 1 20:5
6411 14:8
6 4 0 2 14:9
6 3 12 10:5

6 2 2 2 12:12
6 3 0 3 13:14
6 3 0 3 11:12
6 2 2 2 10:12
6 2 2 2
6 2 2 2

6 2 0 4 14:12
6 2 13 10:10
6 2 13
6 10 5
6 0 2 4

9 (1) Човек в контейнер!8
8

Не малка била изненадата на Елка Николова, 
когато една сутрин изнасяйки сметта, отворила 
контейнера. Имала какво и да види. Вътре бил- 
-жив човек. И това: Драган Николов, 
като „Шурда“!

Откъде накъде „Шурда" да нощува
ил завързан с тел, за да не 

може да се освободи . . . Предходната вечер ,ДИу 
рда“, а и тези конто са го тикнали в контейнера, 
били на градус. .(По тази причина „Шурда" и 
,ДИикля вече са изпратени на лекуване). В 
какъв случай не бива да се допуска такава гав
ра с човека.

Ако Драган Николов с нещо е обидил някого, 
или ако е направил провинение, знае се, има си 
ред, и могло е по друг начин да се разреши про
блема.

8
7 (1)
6 (2) нзвестан

6 в контей-
б6 нер, а пък същия

6 (2)
и Юлия Каменова, 

също четвърто5 (1)7: 8
НИ-5 (1)7: 9

4
4

7:12 4
3:22 2

Могло с да да настъпи и смъртен случай. И 
тогова тези, конто са си правили майтап с него 
са щели да отговарят за живота му. Сигурно и 
сега няма да лишат безнаказано, макар н зарад 
една пресолсна шега.

5:17 0

Д. Ставров

М. А.
БОСИЛЕГРАД: МЕЖДУОБЩИНСКАТА ФУТБОЛНА ДИВИ
ЗИЯ ВРАНЯ ГРУПА ,ДОГ“

В Ниш на 23 се1ггсм 
на първенството на СР 
рбия за старши пионери, ди 
митрошраскитс ат логици по 
стигнаха хубави резултати. 
Така в бягане/ па 300 метра 
с препятствия Ивица Ива
нов сс класира па първо 
място, а па 80 м — четвър
то. Душица Деянова в бяга
не па 300 метра сс класира 
ма трето място, а Псги Гю
рова 13 скок па височина — 
също трето.

В хвърляне на полле и 
В следващия седми кръг хвърляне на копие Алсксан- 

босилеградският отбор го- дра Димитрова (и в двете 
стува па футболния отбор дисциплини) се класира ма 
„Мш/сралац“ от Врапска четвърто място, 
баня.

Г.
□□□□□ пар □□□□□□□□□□□□□аосш □□□□□□□□ □□□□□□□□□□аапоастасшаасшппоо□а

Гостите не дойдоха §:: ПОПРАВКА §
8 8Футболната среща между 

босилеградския отбор „Мла 
дост“ и „Моравац“ от Пре- 
деяне, който трябваше да 
се проведе в шестия кръг 
в рамките па футболното 

Междуоб- 
щииската футболна диви
зия Враня, група „Юг“ не 
се отигра.

Футболистите от Предо- 
янс не дойдоха.

Сега окончателна дума 
Ще каже състезателната ко 
мисия на МОФД, доколко-

то причината е оправдана, 
мачът ще сс отиграе доп- 
ълииталеио, ако ли пък ко
мисията оцени, че причи
ните са 

мачът ще бъде 
регистриран с резултат от 
3:0 за босилеградския от
бор.

8 88 В конкурса на основното училище „Ге
орги Димитров“, публикуван 
„Братство“ от 1 септември тази година е до
пусната грешка. Под №4, където се казва, 
че се търсят трима преподаватели по кла
сово обучение — стажанти за работа в под
ведомствените училища в Голеш, Доганица 
и Назърица е изпуснато, че същите се при
емат на ОПРЕДЕЛЕНО време.

88 8във вестник8 8неонравдателни, 
служебно 8 п

§ 5първенство в 3 I§
п

§
8
3[ |
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Ромео и Жулиета
(Ю-ВОрОПи) оаоасшиаасшасшопопосшопрайаосшашосшооош

В 1Ш й-добр! 1 ОП 11>11101ГИ-

ооосюаааооиооооаоааоопиаасшоо1юшшаооое1

Той, Ромео, бс млад, 
красив, учен, н разбира 
се, безработен. Та, Жу 
лиета, също млада, кра 
сива, учена и заета на 
определено време, до 
завръщането ма работ
ничката от отпуск по 
майчинство. Срещнаха 
се случайно м се влюби 
ха на пръв поглед. Иди 
лията започна. Считаха, 
че тяхното щастие няма 
край. Обаче съществува 
ше един сериозен проб 
лем. Те бяха от две ре 
публики, конто не бяха

— Д ти им кажи, че 
те са сепаратисти и на
ционалисти! — не сс 
стърпя Ромео.

Без оглед на всичко, 
венчаха се тайно, В тре 
та република. Но пабър 
:к> всичко излезе на пи 
дело. Бракът бс обявен 
за невалиден. Ромео бс 
остро разкритикуван п 
своята среда, а па Жу 
лиега намериха друг 
брачен другар от нейна 
та република.

Малкият брой прияте 
ли, които подкрепяха 
Жулиета ,я иаговориха 
да напие питие, с което 
ще изиграе мнима смърт 
и така ще отбепге от 
пенчавка, с човек, кого 
то пе обича.

Една част од печата, 
отделно (белградският, 
сонзационално писа за 
това събитие, което са
мо попречи на Ромео да 
■узнае правата истина. 
Той отива и затича мърт 

Жулиета. Не знаейки, 
че тя наскоро ще се 
събуди, в пълно отчая
ние отива на една на
ша река, напива се вода 
и намясто остава мър
тъв. Жулиета, след като 
се събужда от „лъжес- 
мъртта” намира мъртви 
я Ромео. Цялата сломе
на и при края на нер
вите си, решава се на 
най-лошото. В една час 
тна касапница купува до 
машен колбас. Смъртта 
е мигновена.

След известно време 
се срещат делегации на 
двете републггка и дават 
официално съобщение 
за това събитие, в кое
то «е се знае по кой 
път е казано, че е необ 
ходимо по-нататъшно 
ангажиране в идейно- 
-възпитателната работа 
с младите.

я.
Вее пак, Ромео като 

млад и прогресивен не 
държеше много за пссъ
глаоувашостта на техни
те две. Веднаж той по 
пита Жулиета:

— Мила, искаш ли да 
се омъжиш за моне?

— Аз желая, по 
смея от онези от моята 

, република!

ие
Е, мой побратиме! Ономад окну би- 

роп од брег «ад село:
— Чуйете ли, брссе! СваНи домачин 

да дойде па зборно местооо! Я съм стар 
човек, али ме чъчка да чуйе.м за какво 
се збирайу селягье. Пойдо. Цвета ме при- 
мети.

отвръща
тя.

— Защо?
— Затуй, че те за 

казват, че сте уишггарпе 
ти и шовинисти!

вас

— Куда ч’, бре?
— На збор.
— Ух! Г1 риелал деда уз говеда!
Она остаде да загомиля, а я отидо у 

школу. Улезо у учионицу. Погледа: нема 
иийедъи од мойи исписници! Помисли: 
куде су? Буда Върнда замирисал на ча- 
мовииу. Люба Дрънда — дойел леб. Бор- 
го Гръбля — утеганчил се. Йова Щърбля 
— улогавил се. Диса Мамин — отишъл 
си при покойнога бащу...

Не би чъс, улезоше Найден Пъцко, 
Неша Дзвърско, Стоян Пъшля и Лека 
Турчин.

ПРЕПИСАНО ОТ ЖИВОТА: ИЗПОВЕД НА ЕДИН 
НАШЕНАЦ (3)

Еаваи напипахме вратата
В ед!ш априлски ден тате се върна привечер от 

града и ни съобщи радостна новина:
— Сннко, давай си кръчма! Твоят човек стана 

председател на общината. А после, здраве да е. ще 
пием кръчма за твоята работа.

Искренео се зарадвахме. Досега се надявахме, а 
сега вече станахме сигурни, че ще разрешим най-го- 
лемня семеен проблем. Мама веднага донесе от лю
тата

ва
ракия и сушено месце. Аз и тате се начукахме 

до козирката.
Един месец по-късно отидохме при кмета. Че

ститихме му функцията и му напохшихме за обеща
нието.

Найден заборавил да си запекля лая- 
талоне. Неша му се смейе:

— Куде има мъртавъц — туй се вра
та не затварайу!

Поче збор. Първа тачка: пут за Ба- 
бушницу.

— А, бре! Ми смо веч доскърцали. 
Нам треба пут комто — гробшца!

Друга тачка: да се опраи школа.
Яви се Лука:
— Ма, що че ни школа, кад су наше 

село нема деца!
— ТреДа тачка: подигли порез!
Яви се я:
— Що ни га, бре дидзате, кад види

те да веч не можемо? На гьиве се търте 
само гърбави старци и недъгаве бабе!

Тодор Лужничъи

— За какво обещание впе говорите? — попита 
председателят. Тате му обясни впчко поред — от 
нощното посещение на ония двама общински дебел- 
янковш! до моя труд прп избирането на делегати в 
наше село.

— Какво искате вие, бре? Народът ме нека за 
председател и ме избра, а вие сега идвате да ми ка
жете, че 
Вънка! Провокатори!

Насмалко щеще да ни бие. Едвам напипахме вра-

сте ми помогнали да стана председател.

та та!
Когато излезнахме от канцеларията на кмета, 

случайно срещнахме в общинските коридори един 
от ония дебелянковци. Тате избухна:

— Мамката ви мръсна! Лъжци! Айдуци! Само 
обещавате, а си гоните лични интереси. За народа 
хич не ви е гайле. Проклетници!

— Де не се сърди, бае! Това е надоразумение. 
Ей сега отивам при кмета да му обясня работата. 
Бъдте спокойни, ще наредим нещата както е ду
мало. ЗБОР II

След пет минути той се появи на кметовата вра
та и ни повика да влезнем. Кметът ни посрещна 
много любезно.

— Елата след две-три седмици, аз дотогава ще 
свърша работата. Бъдете спокойни, давам ви честна 
дума!

Тека та йе побратиме! Опустеше се
лата, младиня наби градищата, па док 
бесмо по-млади, теглимо да им дадемо 
по нещо.

Еве и при нас заказаше збор, ама са
мо с йедну точку: дрискавица. До йучера 
гшйесмо воду оди Строшену чешму — и 
нищо 1ни немаше. Са турили табле коли- 
ко врата: тая вода не може да се пийе 
оти бегла неисправна.

На зборат никой ни не питуйе, ама 
почеше да ни обяонявайу дека не требе 
воду оди чешме и кладенци да пийемо, 
а само оди водоводат. А дрискавицата 
дойде баш по водоводат. И съга ми се 
чини дека излази по онуя народну: -По
газват първ ока „Държте лоповатога!”. 
Сви търляйу руДе — демек виновън йе 
друт некой. И кико у нас често бива: на
края нема да има виновън.

А за зборат да ти кажем йощо нещо: 
научим» се да ни съберу, поорате, поо- 
бещайу и после све си иде кико що йе 
било. А тека йе било оди памтивека.

Манча
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