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АКЦЕНТИ ОТ РЕЧТА НА Д-Р БОГДАН ТРИФУНОВИЧ НА ИЗБОРНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК В ОДЖАЦИ

КОМУ ПРЕЧИ ЕДИНСТВОТО?
ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАЦИ 
ОННИЯ ОТБОР ЗА ИЗБОРИ ПРИ 
РК НА ССТН В СЪРБИЯ

СПАЗВАТ СЕ ИЗВОР
НИТЕ СРОКОВЕ

^ ВЯН^А^АЛРРГ^пм?аФт^Т?РДг,?Й1т 0Т СъРБиЯ не се ПРИМИРЯВАТ с изграденото единство 
БИЯАШАТА РЕПУБЛИКА и с НАРОДНАТА ПОДКРЕПА НА ПОЛИТИКАТА, КОЯТО СЕ ВОДИ В СЪР-

Изборите за делегати на скупщи 
ните на обществено-колитически 
те общности в /СР Сърбия „те- 

утвърдените сроко 
кан-

кат“ според
ве. Предлагат се предимно 
дидати, които са .авторитетни в 
средите си и чиято досегашна 
актвиност гарантира успех на об
ществената и стопанска реформа. 
Това е подчертано на заседание 
на Координационния отбор за 
избори при РК на ССТН в Сър 
бия.

Председателят на Председател
ството на Централния комитет на 
Съюза на комунистите в Сърбия д-р 
Богдан Трифунович участвува в ра
ботата на състоялата

Заради интересите на нашата ре
публика, относно заради по-добър 
живот на всички нейни граждани, 
добри междунационални отношения 
и стопански и обществен напредък 
е нужно да се пази единството в 
Съюза на комунистите в Сърбия, 
равноправието и единството на всич 
ки народи и народности в СР Сър
бия върху основните реформни оп
ределения и политиката на СК в 
Сърбия, за която се определихме. 
Никой няма правото да нарушава 
това едниство с безпринципни по
стъпки и липса на готовност за де
мократическо предоляване на ня
кои спорове. Изборите в СК, оста
налите обществено-политически ор
ганизации и в скугацините на об- 
ществено-пол итичес ките общности да 
ват възможност да се изберат в 
истинска демократическа процедура 
хора, които имат авторитет и поли
тически и личен интегритет, хора, 
които вдъхновяват доверие и които 
са способни да завършат тежката 
работа, коят0 ни очаква.

се тези дни 
Извънредна конференция на СКвъв 
войводинското градче Оджаци и в 
речта си между другото изтъкна:

— Благодарение на силната, ши
рока и демократическа политическа 
ангажираност на народа във Войво- 
дина, който се избори да бъде от
хвърлена политиката на предишното 
ръководство и да се сменят ней-

Републиканската кандидацио- 
нна конференция на която ще бъ 
дат утвърдени кандидати за де
легати в Обществено-политичес
кия съвет на Скупщината на СР 
Сърбия ще се състои <на 24 октом 
ври. Обществено-полцтическите 
организации 
предвидените срокове, за да се 
спази докрай демократичната и 
законна процедура.

ните носители е постигната 'истори
ческа победа. Тя прокара път на 
прогресивни и демократични громе
ни, съвременна стопанска дейност, 
единство в СР Сърбия, енергично 
разрешаване на тежкия косове ки 
проблем и на жизнените въпроси на 
хората във Войводина, Косово и 
цяла СР Сърбия.

Енергичното определение на СР 
Сърбия за демокрация в социализма, 
нашите идеи, предложения и ре
формни мерки внесоха в политиче
ския живот крупни промени. На 
същата вълна са и демократиче
ските промени в избирателната си
стема, гарантирането на граждан
ските права, самостоятелността на 
съда,
страна на държавните органи и 
пр. Демократическият политически 
живот в нашата република най-до
бре показва какви крупни промени 
се вършат и какво е постигнато.

трябва да спазят

В БРОЯ:Д-р Богдан Трифунович

тизъм, неосталинизъм, великосръб- 
ски национализъм, унитаризъм и 

пр. С дезинформации и тежки об
винения те създават в средите си 
неверна представа за други среди, 
народи, ръководства, които уж пред 
ставлява

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТВОТО НА МРО В НИШ

ЕПИДЕМИЯТА Е ПОТУШЕНА — 
ПРОБЛЕМИТЕ ОСТАВАТ

стр. 3опасност. Накъде ни во- 
Нима не е ясно, че по

тспазването на законите от ди товаг
този начин се подкопават междуна- 
пионалните отношения и се раздух
ва недоверие. Крайно е време това 
да бъде прекратено.

Различни са мотивите и иитере-

ИЗБОРНА ДЕЙНОСТ В ССТН И 
СИНДИКАТА В ДИМИТРОВГРАД

ЗА НАЙ-ОТГОВОРНИТЕ ПОСТО
ВЕ ПО ДВАМА КАНДИДАТИ

+ НЕ ОСПОРВАМЕ МЕРКИТЕ 
НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛ
СТВОсите, които стоят зад тези постъпки. 

Тук бих посочил само един, който 
изобщо не се крие. Някои полити
чески фактори вън от СР Сърбия 
не се примиряват с изграденото е- 
динство в нашата република, с но
вото ръководство във Войводина и 
Косово, с доброто сътрудничество 
и доверието между републиканско
то и покрайнинските ръководства, 
с народната подкрепа ма политика
та, която се води в Сърбия.
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СИНДИКАЛНАТА ИЗБОРНА 
ДЕЙНОСТ В СУРДУЛИЦА

НОВАТА РОЛЯ НА СИНДИКАТА 
„ИЗБИРА“ РЪКОВОДСТВА

Когато става дума за целокупна
та югославска обстановка, подчерта 
д-р Богдан Трифунович голяма е
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Влиятелните средства за ма
сова информация в Словения и Хър
ватско и някои политици вън от Сър
бия упорито ни обвиняват в догма-

стр. 5

ЗАПИСАНО В ЦЕХА НА „НА
РОДНА РАДИНОСТ“ В БОЖИ-Съюзът на комунистите ня

ма никакви изгледи да играе 
важна роля в обществото ако 
стане коалиция на републикан 
ските и нокраГппшскнте СК, а 
така също и Югославия няма 
никакви изгледи да се разви
ва успешно като конфедера
ция. Нима кризата, в която 
изпаднахме не потвърждава 
това?

ЦА

РАВНОПРАВНОТО Е НАРУШЕНО ПОЛАГАТ ОСНОВИ ЗА БЪДЕЩЕ 
стр. 6Определенията за реформни промени, на XIV извънреден кон

грес на СЮК и за кова Конституция на СФРЮ могат да бъдат 
резултат само на съвместна работа. Едностранчиви и натрапени 
промени на конституционното устройство на страната — какъвто 
е отггът с амандманите в Конституцията на СР Словения под- 

както основите, така и перспективите на югославската

МНЕНИЯ И СТАНОВИЩА

ИЗВИНИТЕ, КОЙ Е ОТГОВОРЕН 
ЗА РЕФОРМАТА?

копават
социлаистическа федерация.

Тук не помагат обясненията за някаква ушп-аристична 
кост Остава фактът, че е нарушено равноправието на нароцитецгггяа =,*=
КОТ° С-мцествено Дс°* нарушен отношенията във федерацията. Илю
зия е ако се мисли, че нещата са завършени с топа. Предстои 
обсъждане в Конституционния съд на Югославия, но тук 
но възниква следният политически въпрос: въз основа на какво 
може да се очаква, че останалите републики ще се съгласят да 
останат^! неравноправно положение; може ли да се изключи въз
можността ^ченякоя от тях също едностранчиво ще осъществява 

интереси? Какво изобщо може да се очаква от така 
наречената асиметрична федерация, която е федерация само на
имй урТрасии Х че СЮК народите и нарощ.ости-г^граждщште
в нашата стлана няма да се съгласят с тази работа. 1с нмаг
интерес да раждат модерна и бТвТТЙзсшш“
федерация и не искат тя да се претворява в лабава и безсилна
конфедерация.
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' ГЛАСнаБЪДГАРИТЕ ]загрижеността па народа в нашата 
република преди всичко поради хи- 
периифлацията и политическия раз
дор и стълкновение в страната. 

Ние не оспорваме предложените 
Съюзния

мерки, а само казахме защо смята
ме, че тези мерки не са достатъчни 
или са 
сведения
се влошава твърде бързо и затова 
е необходимо иай-сетно да се при- 

цялостпа антшшфлационна про-

В ЮГОСЛАВИЯ
неизбеж-

изпълннтелен съветот

несъответни. И последните
показват, че положението

сме 
грама.



Н А С |[ПО СВЕТА и а
ИЗРАЕЛ И МИРОВИЯ ПРОЦЕС НА БЛИЗКИ ИЗТОКПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

СЪВЕТ АНТЕ МАРКОВ! 14 НА ПОСЕЩЕНИЕ В САЩ Опасна неизвестностСрещи с най-висши 

американски личности
С тикана оценка днес се 

съгласяват и иояечето ин- 
раелци. ватова падежи/е 
им са насочели към Ва
шингтон, който в настоя
щия момент обективно мо
же да тласне напред, т. е, 
от мъртва точка да мърдне 
мировия процес. Втлтрос е 
обаче на кой начин ще се 
опитат американците това 
да постигнат. В израелски 
политически кръгове се из
тъква, че американците /ле 
приемат ролята на посред
ник между Египат и Изра
ел, а //е и активно да се 
включат в мировия процес.

Счита се, че Израел /де 
приеме такъв начин на по
средничество. Обаче не е 
известно как на това ще 
реагира Египат.

В Израел в настоящия 
момент пай-актуелен въпрос 
с — могат ли американците 
да осъществят онова, което 
израелското (правителство 

не можа — близкоизточния 
мпровен процее да тласнат 
от мъртвата точка? Повод 
за този въпрос е решени
ето на

Председателят на Съ 
юзнпя изпълнителен съ 
пет Анте Марковагч на 9 
т.м. задигна в шестдне 
вно трудово посещение 
в САЩ, по 
което ще води разгово
ри с най-в\ппите лично 
сти на администрацията, 
Конгреса ш стопанско- 
-фннансовите 
шш.

Очаква се Марковнч 
да води разговори с ам 
ериканския

Джордж Буш, а запла
нувани са и срещи с дъ 
ржашшгя секретар Бей- 
кър, конгресмените, ка- 
кто и с представители на 
Международна »я валутен г 
фонд и Световната бал-

кабипета па мини- 
111 а-//редседа/еляСТЪр

мир да не приеме инициа- 
/щ египатския пред

на непосредствени 
палестинците.

тивата
време на оедатсл 

преговори с 
Това решение иредизви- 

ка твърде остро реагиране 
Близкия Изток, особено 

Обща

Аито Маркоиич

ка. 1Ш ГШIГОГГОЛ! ИМ14СЮК! IЯТ СЪ
ветиик на председателя 
па Съюзния изпълнител
ен съвет Йовица Всйпо
Ш14
на Народната 
ска банка Жарко Тър- 
беович.

С Марковнч за САЩ 
заминаха членът на Съю 
зния изпълнителен съв
ет Джевад Муезиношгч, 
заместник съюзния сек
ретар на външните ра
боти Миливое Максагч,

на
всред палестинците, 
е оценка, че с това нсири- 
смапе Израел насочва 
ровия процес в опасна и с- 
известност.

инстшу ми-
и шщегувориорът 

югослап-

президент
СССР

Селяните поставят ултиматумПРЕГОВОРИТЕ МЕЖДУ САЩ II СССР ЗА НАМАЛЯВАНЕ 
ПА ЯДРЕНОТО ОРЪЖИЕ зн процес. Това особено се 

отнася до ракетите коиго 
сс истрслят от подвижни 
нзетрелни рампи на кора
бите и подводниците, а и 
до някои други решения в 
бъдещото споразумение.

Такива големи разлики в 
подходите няма когато се 
касае за ограничаване на 
подземните ядрени експло
зии, за което се водят от
делни преговори. МомеНг 

тално на дневен ред са два 
протокола, които трябва да 
дефинират начина на кон
тролирането на тези опити 
и експлозии, конто са ог
раничени на 150 кнлотона. 
Те всъщност трябва да бъ
дат един вид допълнение 
на досегашните две спора
зумения.

Представителите на двете 
страни са подчертали, че 
съществуват 
спективи“ ~ 
да се намерят задоволител
ни решения. Касае се за 
комбиниране на три систе
ми на контролиране. При 
това всяка страна би била 
длъжна експлозиите, чиято 
„мощност е далеч под 100 
кнлотона да оповести най- 

-малко 180 дни по-рано“.

На хиляди селяни са подписали ултиматум до 
Върховния съвет: ще престанат да предават на 
държавата селскостопанските си стоки и целокуп
ния излишък ще пласират на колхозните пазари.

Причини за тази постъпка са низките изкупу- 
вателни цени, с които колхозниците не са в състо
яние да покрият ни производствените разходи. Как- 
то оповести „Правда“ преди няколко дни ултима
тума са подписали над 12 хиляди колхозници от 
Днепропетровска област. Те търсят „приншшиално 
решаване на въпроса“, т. е. по-реални цени за сел- 
скостопанскотото производство. Колхозниците пред
упреждават, че все повече падат в дългове, които 
не могат да върнат. При това, селскотопанската 
механизация и торовете постоянно поскъпват и 
колхозите повече не са в състояние да обезпечават 
необходимите машини за обработка на земята.

В Женева се чувствува 

напредък
ф Макар че има значителни разлики в подхода към про

блема, участниците в преговорите изтъкват, че съще
ствуват .добри перспективи“ за изнамиране на опти
мални решения

Съветско-американските 
преговори 1за намаляване 

ка ядреното и стратегиче
ско оръжие в Женева са

в ход и се чувствува подо
брение, без оглед че съще
ствуват различни подходи 
към някои проблеми на то-

КИТАЙ

ДЪЛГЪТ ДОСТИГНА 
40 МИЛИАРДА ДОЛАРА„добри пер- 

за двете страни

„Ройтър” казват, че Пе
кин не полага ло-голе 
\щ усилия да убеди За 
пада да продължи да му 
дава кредити,, които бя 
ха прекъснати след вое 
нното потушаване на ст 
удентските вълнения пр 
ез юни т.г. Китайският 
в-к „Икономически дне 
вннк” подчертава, че Ки 
тай „не ще бъде изпра 
вен с длъжнишка кри
за, която засегна .мно
жество други развива 
щи се страни”.

Външният дълг на Ки 
тай в миналата година 
достигна 40 милиарда до 

■ лара, оповестява кнтай 
ската агенция Хсинхуа. 
Съобщението е необича 
ено в досегашната офн 
цпална практика и би 
трябвало да оповергае 
мисълта, че Китай би мо 
гла да засегне длъжниш 
ка криза по принцип на 
латиноамериканския ст-

НОВ ЕТАП В ПРЕГОВОРИТЕ: Шефовете на делегациите 
Ричар Барт и Юрий Назаркин

ЗАВЪРШИ КОНГРЕСЪТ НА УНГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА 
ПАРТИЯ

Унгария на кръстопът
ф Новата социалистическа партия няма членове, а чле

новете нямат досегашната работническа партия

грес, на който освен името 
на партията бе променен и 
нейния символ:, вместо чер 
вена петолъчка, занапред 
това ще бъде червен ка
рамфил.

на държавната партия и 
партийната държава. Ако 
Еече не съществува Унгар
ската социалистическа ра
ботническа партиия, чие е 
тогава правителството и да
ли същото може да се счи
та легално, тъй като съ
щото е съставено от члено
ве на довчерашната господ- 
ствуваща (партия. Отговор 
на тоя важен въпрос е> че 
правителството отговаря на 
парламента и че до свобод
ните избори следващата го
дина вероятно ще функци
онира като чиновнишко 
правителство.

ил.
Чуждестранни банкари 

в Пекимгг, както твърдиТези дни се сътоя кон
грес на Унгарската социа
листическа работническа 
партия, на който партията 
на унгарските комунисти 
се преобрази в социали

стическа партия. Новата со
циалистическа партия няма 
членове — все докато на 10 
ноември всички, които же- 

постъпят в нейни-

ВЪЛНЕНИЯ В ГДР

Предвестяват гладна стачкаВ същност, в Унгария от 
Историческата сцене отива 
партията на комунистите, 
на чието място идва парти 
ята на реформистите. Всич 
ко това носи много дилеми 
и неизвестности в по-ната
тъшното развитие на ун
гарското общество. Наисти
на, Ьбяснява се, че новата 
партия е легален наследник 
на старата, въпреки че се 

Унгария дистанцира от нейното иде- 
и политическо 
Но, това обя-

лаят да 
те редове не се изяснят да- 

приемат нейната рефор
маторска платформа. Стар- 
тите членове на унгарската 
работническа партия са ос
танали без някогашната си

Четиридесетгодишнината от създаването 
Германската демократична република ми- 

на под знак на демонстрации в повечето 
источногермаиски градове. Демонстрантите, 
главно млади хора, търсят в ГДР да има 
повече човешки свободи.

ли на

партия. Остава неизвестно какви 
промени ще настанат в Ун
гария с промени в полити
ческата система като струк
турата на собствеността над 
средствата на производство
то и много други въпроси.

По този начин 
се намери на едно историче 
ско кръстовище в своята 
бурна 
което

ологическо 
наследство, 
снение не изглежда цяло 
стно, ако се тръгне от че 
сто повтаряното на конгре 
са твърдение, че с тоя кон 
грес е завършен периодът

След потушването (на демонстрациите, 
черквите в Берлин са пълни с хора, които 
предвестяват гладна стачка.

история, 
откри много въпро- 

които страната дълго 
може да реши и след- 

приключилия партиен

повоенна

си,
•г,**не кон-
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МРО КООРДИНИЦИОННОТО БЮРО НА СК НА ССТНЮ ЗА 

ПОДГОТОВКА НА ИЗБОРИТЕ
В НИШ

Епидемията е потушена 

проблемите остават
ЧУВСТВУВА СЕ ЗАКЪСНЕНИЕ

но, че на гржданите за вси 
етапи на изборната дей

Закъснението в приемане 
на закон за изборите и 
отчислаяване на делегати в 
Съюзния съвет на Скупщи- 

СФРЮ, без когото

чки
ност е оставено най-малко 
време, защото правилата за 
кандидационната 
в ССТНЮ, поради закъсне- 

можат да бъдат ут-

На състоялото се на 5 
октомври т. г. заседание на 
Председателството на Меж 
дуобщинската регионална 
общност в Ниш между дру 
гото членовете «а Предсе
дателството се запознаха с 
информацията за епидеми
ята на ентероколит на тери 
/горията на ^Димитровград 
с предложение на оценки 
и становища на Щаба по 
цивилна защита и Съвета 
за опазване на жизнената 
среда на МРО.

В поднесената информа
ция от Общинския щаб 
цивилна защита в Димит
ровград се казва, че до 13 
септември 1989 година об 
що са регистрирани 1993 
случая на заболявалия от 
ентероколит. При това са ре 
гистрирани и 17 души, за
болели от холера, трима от 
които са лекувани, докато 
останалите са носители на 
вирус.

Посочва се, че изворът на 
зараза не е открит. Пред
полага се, че употребата на 
водата от стария водопро
вод („Ивкови воденици“) е 
непосредствено йовлиял за 
това масово заболяване на 
населението от Димитров
град. Причината е недоста
тък на вода за пиене (габа
ритът на водопровода „Пър 
гопопинци“ е намалял от 60

на 15 л/сек.) нерешения въ 
прос за водоснобдяване на 
Димитровград 
села, неизградената канали 
зация, нерешения санитарен 
възел на

лни ведомства и републи
кански институции.

Заключено е, че всички, 
според
ция, трябва в най-къс срок 
относно до 15 ноември т. г., 
да изготвят програми, за да 
се обезпечат 
реши този остър проблем 
през 1990 година.

Освен

постъпканата на 
ССТНЮ не може да прие-и околните

своята си компетен каиди-ме свои правила за 
дационната постъпка, се за 
капва

ние ще
връдени дори в 
Това пък значи, че на

декември.гр анич нолропус- 
квателния пункт „Градини“ 
и нехегиенизиран 
ровград.

Стекли

предстоящите избори 
на държавната

из-
Димит- средства и бирателите са оставени ок- 

полови-
за органи

въввласт да претвори оло три месеца - и 
на-до средата на април, до 
когато би трябвало да бъд-

са се редица „об
ективни" обстоятелства, 
е проявена небдителност и 
от компетентните (преди 
всичко в „Комуналац“) и 
други, конто са били 
жни да контролират изправ 
ността на водата.

Специална работна група 
наеменована от Предбеда-' 
телството на МРО, 
правила обстойно ’ проучва 
не на извори, водопровод, 
санитарни, хигиенизация и 
пр. и е констатирала, че над 
Димитровград виси постоя
нна паплаха от появата 
подобни заболявания, вслед 
ствие на нерешените въпро 
си по водоснабдяване, кана 
лизация и хигиенизация. На 
)белязани са предприетите 
мерки и мерките, които тр 
ябва дългосрочно да 
шават, за да се предотвра
ти постоянната заплаха. С 
оглед че Димитровград ни- 
то материално, нито кадро
во не е в състояние сам да 
реши този проблем, анга
жирани са редица региона

Покрай тази 
на Коор-

формалност, 
оценка, членовете 
динациония отбор на СК 
на ССТНЮ за подготовка и 
провеждане на скупщинс- 
ките избори преди няколко

но с тази информа
ция, членовете на Предсе
дателството 
няколко въпроса: лроекто- 
отчета за работата и актив 
носгие на МРО Ниш и 
йните органи и тела за пе
риод от 1986 до 1989 годи
на, информация по издава
не _ едицията 
войната и револуцията 1941 
—1945 година за Нишки ре 
гиои, преустройството 
водното стопанство в Репу 
бликата, комасация на сел
скостопанските площи в ре 
гиона и записването на за

ат изабрани всички скуп- 
щини в обществено-полити
ческите общности-за цяла
та избирателна постъпка. А 
тя, както е известно, не е

обсъдиха още
длъ-

непо
че затова 

съюз
дии изтъкнаха. 
Социалистическият 
трябва да осигури избира
телите да не бъдат доведе- 

в позиция да нямат вре-

проста.
„Сърбия въве иа-

платформа 
за изборите трябва да бъде 
кратка и ясна, изтъкнато е 
в дискусиите. Това покрай 
другото подразбира прециз 
но да се каже за какво се 
застъпва ССТН., Сериозно
стта на тази задача посочи 
Киро Поповски, който за
пита какви ще бъдат пости 
женията на следващите из
бори, имайки предвид, че 
обществото все още няма 
ясен концепт на развитие, 
а че реформата на ССТН 
е в начелен етап.

Полическата

във ни
качествено да изпълн-ме

ят задачата.
ССТН раздвижи инициа

тива за подготовка на посо 
чения закон още към края 
на миналата година и се ечи 
тала че целокупната постъп
ка ще бъде завършена до 
юни тази година, но този 
акт най-вероятно в Съюзн
ия съвет на Скупщината на 
СФРЮ ще бъде приет през 

средата на идващия месец. 
В разисккането бе подчерта

на

ема в региона за стопанско 
възобновяване на СР Сър
бия.

Членовете на Председа
телството се запознаха с 
предложението на решени
ето за измененията и доп
ълненията на статута на 
МРО и с измененията и до
пълненията на правилника 
за работа на Скупщина
та на МРО.

се ре

Ст. Н.

СТОЯДИН СТОШИЧ — ДИЧА Развитието на антифашисткото 
движение в Босилеградски край (7)ТАЯ ГОДИНА НАВЪРШАТ 45 ГОДИНИ 

ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БОСИЛЕГРАДСКО 
ОТ ФАШИЗМА. ПО ТОЯ ПОВОД В НЯКОЛКО 
БРОЕВЕ НА „БРАТСТВО" ПРЕДАВАМЕ ЕСЕТО
Йшч^ди™ 3ОТ1КН™ГА^ СМУЯ Д?ТРАЖЕ- апРил 1944 година до Покрайнинския ко- 
НИЕ НА КРУПНИТЕ СЪБИТИЯ ВЪРХУ МАЛ- митет за Сърбия за военнополитическата 
КИТЕ МЕСТА", ПОДГОТОВЕНА ПРЕЗ 1985 ГО- ситуация на територията на Врански

окръг, между другото се казва: „ . . . в 
Окръга има три околийски комитети: Ма- 
суришки — с 5 члена, Пчински ■— с 4 
члена и Врански — с 5 члена и две око
лийски поверенства: Полянишко за отсам 
Морава, с 3 члена и Восилеградско, с 3 
члена“.4

комитет на ЮКП във Враня от 23 През четиригодишното фашистско гос
подство босилеградчани не бяха излъгани 
та некоректно и грубо да се отнасят към 
сърбите в съседните села, да отмъщават 
и под. Напротив, течеше един за тога
вашните военни обстоятелства нормален 
живот. Хората, българи и сърби от съсед
ните села, се срещаха като и по-рано на 
селските събори, тържества, сватби — 
младежи и девойки от различните нацио
налности играеха в същото хоро. Сключ
ваха се и смесени бракове през войната. 
На едно място в своите бележки Васко 
Апостолов казва: „Босилеградчани никога 
не са мразили сръбския народ“, защото 
народът знаел да различава честните от 
нечестните. Разбира се, лоши хора и из
роди е имало, но за щастие като изклю
чение, а такива има всякаде по света.

Че босилеградчани бяха на страната на 
пародоосвободителното движение говори 
и фактът, че от 1943 година бе създадена 
стабилна свободна партизанска терито
рия край тня боселеградсгси села. Никога 
не е имало нападения или вражеско от
ношение към тая територия. По горе вид
яхме, че партзианите от църнотравско- 
-вранско-пчинската свободна територия 
влизала в босилеградските селища и че 
българската фашистка войска е могла да 
навлиза в свободната територия само като 
голяма войскова формация.

(К РАЙ)

Преведе от сърбохърватски 
Стоян Станков

1) Й; Мапаснепич — X. Ракич: „Хронология 
па работническото движение соналистическата 
псволюцш! в Южноморавски регион 1903—1945“. 
стр. 313, (Лесковац 1979).

2) Пак там, стр. 314.
') Пак там, стр. 315.

4) „Сборник на документи и сведения за 
Народосвободптелната война на югославските 
народи", том I, кн. 20, стр. 532, (Белград, 1965).

ния

ДИНА.

КОГАТО Васко съобщил на Раденко 
Видински, че Босилеград остава в гра
ниците на Югославия и че комитетите 
трябва да се преименуват в народоосвобо- 
дителни отбори, Видински вършил натиск 
на него и занапред да създава оф коми
тети. Едвам след 20 октомври 1944 година 
оф комитетите биват приеменувани в на- 
родоосвободителни отбори.

Дните на освобождението на Босиле- 
ггриближават, Босилограденият

От тоя документ се вижда всестранна
та грижа на Окръжния комитет вяв Враня 
за укрепване на антифашисткото движе- 

Босилеградскн край.
В Босилеградски край е свалена фа

шистката власт и установена оф власт, 
защото новото ръководство п България не

ние в

град се
партизански отряд продължава с акциите.

сили, че победените страни не може да 
се награждават с територии, а собено за 
сметка на територии на държавите побе
дителки. Без оглед на това, в Босилеград 
се инсталирал щабът на Първа българ- 

със съответни поделения.

тизански отряд 
власт в

„На седми септември в ранните ут
ринни часове, Босилеградският народоос- 
вободателен партизански отряд извършил 
нападение на фашисткото общинско уп-

Д горна Лисина. Стражарите ска оф армия

община Брестница“.1

Вравление
били разоръжени и пленено оръжието им. 
Проиежда се митинг с народа“.2

1944 година Босиле- година.

Щабат на тая армия бил принуден да 
напусне Босилеград на 20 октомври 1944

На 8 септември
градският партизански отряд освобождава Едно такова положително и активно 
Босилеград“.3 отношение на гражданите от Босилеград-

Така завъртана един пориод на въоръ- ски Край към антифашистката борба и 
борба и започва нов живот в ра- социалистическата революция е резултат 

икономически трудности и дру- на политическото становище, а последи
ца е на социалната структура на гражда
ните. Тоца са все строителни и миньор- 

със спои ръце из-

жената 
дост, но с 
ги проблеми.
вщ^нимщгие^тр^фщцлиранет^^юпартий- ^^"^Тпоред логиката на не-

™ “X иТрГоГуюци™ Никаква Пропаганда 
изОРГКОЮеТВънахуТоваЖГтоя текст няма па велик объл гарските шовинисти не е мо-
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ЗАСЕДАНИЕ ИЛ ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СК В 
БОСИЛЕГРАДРЕПУБЛИКАНСКИ ФУНКЦИОНЕРИ НА ПОСЕЩЕНИЕ I» БАБУШНИЦА

Да дадем доверие 

на най-добритеМ ДГРДРА Ш СЕ Ш ПРЕДИМСТВО
юааоааоаааааоиаиасшстпаистстаааоаоастапсшсшрстораасшааасшоапстстасшсшосшсшсшопарораасшастгшаааа

членове на Общинския 
:их делегати на Меж- 

СКС I» Лескоиац, както и 
партийни конгреси

+ Утвърдена листата кандидати за 
комитет и Председателството му, 
дуобщинската конференция 
аа делегати за преде гоящите 

▲ 11рие*г отчета за досегашната работа и акциоииа програ- 
работа през следващия изборен период

митст окончателно утвър
ди листата възможни кан
дидати, па

па Общинския комитет 
се намират 40 души, а 06 
щинската изборна коифе- 
рсиция трябва да даде до
верие на 35, От това 8 ду
ши са селскостопански про 

10 работници 
производство,

Членът на Председател
ство го на СР Сърбия д-р Ми 
роедив Джорджевич на 30 
септември т. г. посети Ба» 
бушнииа и води разговори Лужпишко — от здравеопа 

представителите на об- 
щес гвено-т тол I пт 1ческ1 гге 
стопански организации и по 
сети Здравния дом п тру
довата единица „Вътрешна 
автогума“ — „Тигър“. Сла- 
волюб Миладиновци, пред

на ОС, запозна д-р

Трябва да се развива проми 
шлеиост, но Лужиицо тря
бва да мисли п върху сел
ското стопанство. Ваш ша
нс о производството па здра 
на храна в програмата 
Т1Л1А — У1ТА«, понеже тук 
вече са боравили паши сне 
щшлнсти за производство
то па такъв вид храна, ко
ято все повече се търси не 
само у пас, по п 
Този шанс трябва да се из-

слсд приемането на аманд- 
маннте на Конституцията 
на СР Словения. Когато ста 
ва дума за проблемите на

на

ма за
След широка, всестранна 

н съдържателна тримесеч
на изборна дейност, в ор
ганизацията па Омо.та па 
комунистите в Босилеград- 
ска община, изборната ак 
тивпост навлиза в заключи
телен етан. На 5 този 
се, се състоя заседание на 
Общинския комитет, 
е го бт.ча обсъждани 
татнтс от публичното 
съждапе 
кандидати 
Общинския комитет, Пред
седателството и останалите 
негови ор|зпн и тела, кан
дидати ла делегати в орга
ните и телата па Междуоб 
щпискат а конференция на 
СК в Лескоиац, както н 
кандидати за делегати 
11-ия конгрес на СКС и 14- 
-ия извънреден конгрес па 
СЮК.

зваието, просветата до сто
панството — д-р Джордже 
инч между другото каза:

—- Доколкото се касае до 
помощта за саниране на мо 
металните загуби в ‘здрав
еопазването па територията 
на субрегнон Пирот, коиго

с
11

която за плено
ве

в света.
седател 
М. Джорджевич с личната 

на тази неразвита
ме-

карта
община, стопанството и рс-

конто тя пости- «ъ. 
с усилията, ко 

Бабушинш- 
община да се измъкне 

от стопанската изостанало- < 
по-голям

НЗВОДИТСД11,
прякото 

3 икжшкри И ТСХ1ШЦИ, 4 
ИКОНОМИСТИ и юристи, 3

работници,

па ко- 
резул- 

об-
ОТШ :■ Т- 4: Я!В‘ Ч>• - 4зултатпте» 

га, както и 
нто се полагат

•?. • .4 ,
по НрСДЛОЖСЛИТС 

«а членове на
аиР^шайн

просветни 
останалите от другите ст- 
р«. кт ури: .здравни и, адми
нистративни работници, за- 

и нр. Между ггред 
ложеиите 4 са младежи, 5 

и 1 от редовете на

ка ; лг,■^'1\ст и трудоустрои 
брой работници. Между ДРУ 
тото той каза:

1КР паятчии
' 'Ж _ 0

— Сега всички очи са от 
правени в откриването 
цехове на по-големнте сто- 
лански системи и във Фон- Звдм 
да за развитие 
витите общини, понеже се 
очаква помощ и подкрепа 
за откриване на цеха на 
ИМТ от Болевац в Бабуш- 
ница. Споразумение е пос
тигнато, получено е съглас

на болевчани. сега тр

жени 
бойците.на

Ц1*-. • Д на
На заседанието Обшзш- 

комитет на СК в Бо- 
мно

на нераз- С КУЛТ
силеград, както и на 
го други заседания и съ
брания, 
дат в
шина, населението остро 
осъжда поведението на ко
мунистите и други субекти 
в * СР Словения във връзка 
с неразумното приемане на 
онези конституционни 
дмани които водят към ра
зединение на СФРЮ, а при 
това дават безрезервна под 
крепа на всичкп партийни 
и държавни институции 
които дават съпротива на 
този разрушителен акт.

Иван Василев, Глигория 
Спасов, Борис Богданов, 
Випко Андонов, Васил Та
нев, Видан Марннкогшч и
други които взеха участие 
в разискванията, подчерта
ха, че изборната дейност 
по отношение на предход
ните е била по-динамична, 
критиката по-умела и кон
кретна, по-целенасочено са 
изтъквани проявените в до
сегашната работа ма всич
ки равнища пропуски, и 
въз основа на това са из- 
набелязванн проблемите ко
ито трябва да бъдат реша
вани в предстоящия пери-

които се провеж- 
Боси.теградска об-■ п у;

.«е? *' жпето
ябва да се обезпечат съот
вените средства, които на- 

община няма. Инак
ашн

шата
този цех ще трудоустроява 
около 300 души.

От разговорите с представителите на ОПО в Бабушница

ползва, както и природно
то балнеолечение в Звонска 
баня, за чиято лечебна во-

нанстнна са големи, пора
ди инфлацията, ще се ре
шат чрез закон и то трай
но, да се надяваме и скоро. 
По-голям проблем в здрав
еопазването са междулич

ностните отношения, които 
понякога са твърде лоши 
Затова не е чудно, че се 
търси принудително управ
ление в Здравния дом в Ба
бушница, който вече поло
вин година не може да из
бере директор!

С политическата и общес- 
обстановка в общинат вена

та д-р Джорджевич запоз- 
Панчич, 

на ОК на СКС

да надалеч и нашироко се 
говори и пише. Построен е 
нов

наха Александар
За членове на Председа

телството е утвърдена ли
ста от 9 души, един повече 
от броя който трябва да се 
избере. От тях 3 са работ
ници. от прякото пронзвод 
ство, 2 селскостопански 
производители, и по 1 ле-

хотел, нови басейни,председател 
и Ратко Младенович, пред

на ОК на ССТН.

од.уредена е околността, а го 
ва е и основна база за раз
витието на селския туриз
ъм, в който Лужница също 
има големи 
Мнозина грешат, ако мис
лят, че единственият изход 
от заостаналостта са фаб
ричните комини. Това вре
ме е минало. Фабриката на 
Лужница трябва да ос шие 
чистият и иезамърсон въз-

За възможни кандидати 
за новия състав на Общин
ския комитет (в първия 
кръг) бяха евндентирани 
дори 93 души, за Предсе
дателството над 40, 
председател и секретар по 
десетина души. Във втория 
кръг на избирателната про 
цедура, комисията по ка
дрови въпроси п Председа
телството направиха изве
стна корекция, но която 
повторно свое мнение да
доха първичните партийни 
организации. На сегашното 

М. Янковпч заседание Общинският ко-

седател

След обиколката на здрав 
дом „Д-Р Йован Ристич“

перспективи.
ния
и ТЕ „Вътрешна автогума“ 
— „Тигър“, където се запоз 

на труда.

а за кар, инжинер, техник и ад 
министративен 
За председател, са предло
жени: Иван Евтимов и 
Живко Стоилков, а за се
кретар Видан Маринкович 
и Оливера Александрова. 
За изпълнителни 
ри \лвърдена 
души: Олга Александрова, 
Любимка Веселинова, Ми

то Митев и Иван Христов. 
По двама кандидати са 

за предстоя- 
конгреси:

работник.
на с условията 
проблемите, резултатите и 
усилията,

Когато става дума за от
криване на цех на ИМТ в 
Бабушница ще настояваме 
да помогнем, понеже това 
капиталовложение има свое 
•икономическо и политичес
ко значение, понеже се ка 
сае за изостанала и при то 
ва крайгранична

които полагат за
преодолеят труднос- 

Мирослав Джорд- 
на присъствуващите

дух и производството- па 
все по-търсената здрава хра

да се 
тите, д-р секрета- 

е листа от 4жевич
обрисува сегашното полити 

особено

на.

община.ческо положение.

ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В ССТН И В СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В ДИМИТРОВГРАД предложени 
щите партийни 

За Ц-ня конгрес на СКС са 
Винко Андо-За най - отговорните постове по двама кандидати предложени 

нов и Златка Стоичкова, а 
за 14 конгрес на СЮК, ко
йто се избира съвместно с 
общинската организация 
на СК в Църна Трава: Ран 
ка Сиаскова и Боянка И°Р 

По повече кандида 
избират

и за Между
конференция

ши

Изборната дейност в Социалистичес- 
съюз и в Съюза на синдикатите в 

община е в заключи-
данова.
ти отколкото секиъ

Димитровградската 
телен етап.

са утвърдени
общинската ^
иа СКС в Лсковац, както 

нейните органи и те-н за
ла. •членове-

комитеторгиева, технолог в гу- 
марата и Цанко Костов, 
секретар на общиноката 
СОИ за зрравна защи-

На заседанието
...... те на Общинския

на СК в Босилеград, рази- 
■й екваха « по проектоотчета 
ШГ за работата на Общински 
1111 комитет неговите органи н 

от март

В Съюза на синдака- 
провеждат изботяте се 

рни събрания, които тр 
ябва да приключат до 
20 октомри. Съгласно об 

становища
та.

тела, за период 
1986 до септември 1989 го
дина, който бе на публич 
но обсъждане в ПО, скон- 
статация че същият отразя
ва всеобщата дейност през 
този пеериод и че занапред 
още повече трябва да се 
работи върху идейно-поли
тическото издигане на чле
новете на Съюза на кому
нистите в общината.

И в местните органи- 
ССТН избор-щоприетите 

за всички отговорни по 
както в синдика л 

така и

зации «а 
ната дейност се харак
теризира с пълна Двмо 
кратичнююг. За днес е на 
срочдао [изборно заседа 

ОК на ССТН. Ка

Димитровград
те събрания за избиранестове,

нте организации 
в Общинския синдикал
ен съвет са предложели 
по повече кандидати. За 

Общин-

тел в Основното [учили 
ще и Небойша Иванов, 
секретар на общиноката 
СОИ за жилцщмо-кому- 
нална и пътна дейност.

на делегации и делегати 
за скупщивите иа обще 
ствемо-политическите обние на 

ндидати за председател 
на ОК на ССТН са Ди 
митър Гюров, преподава

щности.
напредседател 

ския оимдикален 
са предложени Данна Ге

В общината се прове 
доха и иандищацианни-съвет А. Т. М. я.
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ТРУДОВОТОУОТНОШЕНИЕ ЗАКОНА ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОТ НА ПРЕДКАНДИДАЦИОННОТО СЪБРАНИЕ В МЕСТНАТА 
ОБЩНОСТ В БОСИЛЕГРАД

За добрите майка-за лошите мащеха
Тези дни ще започне 

лага Законът за

Положителна оценка на] 

скупщината и делегациятаосмовните пюава^пт заи'ължения и отговорности на
трудовото отношение, който неот п отша(ите- Така например, между

дсфрю.
приятнята и тези от юбластта на кое „х!° На ^РТго работно място, за при- 
ддаио-монетната и данъчна поли™- & За рабо™ка в работата му и 
ка, Законът за основните правя пт и пР0длаГа кандидати за ръковод- 
трудовото отношение е един от най- постове' Освен това, той става и 
важните системни закони 
мата на

♦ От над 1000 избиратели на събранието присъствуваха 
едвам 40! + Няма официална оценка за причините за
що гражданите не идват на събрания

На състоялото се през 
миналата седмица предкан- 
дидационно -събрание ири- 
с.Ъетвуващите граждани да 
местната общност в Боси
леград взеха решение зана
пред делегацията им за об- 
ицествено-политичските об ( 
щности да наброява 11 ду
ши. Изхождайки от факта, 
че в демократична постъп
ка трябва да се изберат 
най-добрите, те на събра
нието за състава на деле
гацията евиден/драха 25 
души.

Обсъждайки работата на 
сегашния състав на делега- 

присъствуващите 
граждани ме приеха всич
ки доводи на Васил Стан
чев, председател на деле

гацията, който в отчета (де
легацията не го е обсъди-

действуванего на Общин
ската скупщина в сегаш
ния състав. На събранието 
обаче бе подчертано, че 
стопанските организации в 
общината в твърде лошо 
финансово положение и че 
стопанисват със загуби или 
ма ръба ма рентабилността, 
а ОС — 
общинските

главен дисциплинарен орган с тгьлно 
мощия да повдига иск 
парна отговорност, но 
казва с парични наказния и е пуб
лични предупреждения нарушители
те на трудовата дисциплина.

Ако за досегашните закононред- 
шгсания от областта

рефор- 
сис-

в
югославската ]стопанска 

тема. Основната цел на Закона е тру 
довите отношения да се приспособ- 
ят към изискванията

за дисцштли- 
и сам да на

не само тя, но и 
обществено- 

-политически организации 
— не е успяла да им ока
же помощ в създаването 
на условия за да се мени 
положението.

От значение е да се под
чертае, че от над 1000 из
биратели на събранието 
присъствуваха едвам 49 ду 
ши. Насроченото пред не
го събрание не бе проведе
но поради липса )яа кво
рум. Това отрицателно

на пазарната 
икономика, към пазарните законо
мерности. С това ще се с*ьздадат нор 
мативни условия за по-голяма под
вижност на работниците, 

функциониране 
труда. Това всъщност 
никого вече не е загарантирано ра
ботното

на трудовите 
отношения можеше да се говори, че 
са майка за лошите работници, за 
новия Закон може да се каже, че 
той е тяхна мащеха. И обратно, за 
добрите работници, той 
ще е майка, ще защищава техните 
права сега и от техните лоши и ие-

за създа- 
на пазара на 
значи, че на

ване и

цията
и по-нататъкмясто, на което се намира.

Новият закон създава предпос-
за изостряне на отговорността дисциплинирани колеги, които им 

за изпълняване, тоест неизпълняване пРечат ?Ще по-добре да работят, 
на трудовите задължения. Дали ра- 
оотникът ще остане на работното си

тавки

Стопанската реформа 
основи са залегнали пазарните зако- 

място зависи от това колко е про- номерьюсти, преди вничко, търси по- 
фесионално подготвен, дали може и качествена и усърдна работа, ред, 
дали иска успешно, навременно и отговорност и дисциплина на всички 
качествено да изпълнява трудовите равнища. Новият Закон 
си задачи. Неспособните, лошите и 
недисциплинирани работници ще се 
намерят под силен удар на отделни
те разпоредби от новия Закон.

в чиито

за основни
те права в трудовите отношения да
ва значителен принос в тези рефор- 
мни насоки. Затова неговото гласу
ване ще бъде посрещнато с доволст
во от добрите работници, от всички, 
които искат да работят и да живеят 
от своя труд. А лошите работници 

на произведствения пропее и негова- 11ЛИ ще трябва да се поправят или 
та по-голяма отговорност, разширя- местата си да отстъпят на онези, ко
ват се и неговите пълномощия във ито търсят работа.

Изхождайки от променената ро
ля на деловия орган в организацията

В. ДИМИТРОВвзимането на решения по отделни Босилеград

ла) ое „очернил“ повечето 
организации и служби в 
общин ата. П р иоъ ст вуващи- 

те изтъкнаха, че делегация
та е успешно действувала. 
Раздвижвала е инициативи 
и въпроси, които 
обсъждала 
скупщина и нейният деле
гат в Скупщината Радомир 
Иоич е настъпвал от името 
па делегацията, а не от 
свое, както това често се 
случва в повечето среди. 
Липсвала е обаче възврат
ната информация 
базата. Затова занапред та
зи слабост трябва да се 
премахне и базата да ста
не същински участник в 
делегатската 01 клема.

Пр|«е ьствуващ!пе дадоха 
положителна оценка и па

явление се чувствува и в 
други среди в общината, 
но все еще няма официал
на оценка защо граждани
те не идват на събрания 
факт е че една част от на
селението -е на сезонна ра
бота във вътршеността. Но 
изхождайки от мненията 
на няколко души на две 
събрания в боснлеградска- 
та местна общност, хората 
негодуват и поради трудно 
стнте (и причините Им) в 
страната, и непоследовател
ното действуване на разлн 
чнн общински органи и об
ществено-политически дей
ци. Тези събрания всъщно
ст са сигнал да се увелнчн 
ефикасността на вс!гчкн су 
секти по време на настъп
ващата изборна дейност.

В. Б.

ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА СЕ 
ПРОВЕЖДА СПОРЕД УТВРъДЕНИТЕ СРОКОВЕ

НОВАТА РОЛЯ НА СИНДИКАТА 

„ИЗБИРА“ РЪКОВОДСТВА
сетне е 

Общинската

ма политически дейци и у- 
чени. Въпреки това, бъде- 
щета синдикална реформа 
ме е лишена от влияние в 
настоящите избори, по-спе
циално в кадровата поли 
тика. Не е малък броят на 
първичните синдикални ор
ганизации в общината, ко
ито при предлагането па 
кандидати за членове па 
ръководствата имат пред
вид и новата роля па син
дикалната организация в 
колектива и па Синдиката 
в обществото. Затова се 
предлагат кандидати, ко
ито според оценка па пър
вичната синдикална орга
низация са способни да со 
справят със задачите па 
организацията си при но
вите условия.

+ Макар че контурите на новата позиция и роля на ра
ботническата организация все още не са ясни, синдикал- 

имат предвид при избирането наните организации я 
ръководствата си към

раздорът в югославския вр
ъх, който застрашава бъде
щето и съдбата ма Югосла
вия.

Динамиката на изборна
та дейност в Съюза на син 

Сур дул шика об 
утвърдените 

Предизборните
се състояха до 

септември, а пона-

дикатите в 
щипа спазва 
срокове, 
събрания 
края на 
стоящем се провеждат из
борни събрания. В ОСС са 
уверени, че и този етап на 
изборната дейност ще за
върши в предлидеиия срок 
— до 20 октомври, за да 
бъдат проведени срочно и 
изборите в 
синдккалеен 
ноември).

Енергично е искането 
се от Сурду- 

община час но-ско- 
ро да бъдат прекратени 
между републиканските кав
»и, а па преден план да из
пъкнат реформите като пре 

за успешно раз
на икопомиче- 

социалпитс пробле

ма трудещите 
лишка

ОС В СУРДУЛИЦА УТВЪРДИ БРОЯ НА ИЗБИРАТЕЛНИ
ТЕ КОЛЕГИИ И БРОЯ НА ДЕЛЕГАТИТЕ В СКУПЩИН 
СКИТЕ СЪВЕТИдлоставка 

решаване 
ските и 
ми. 79 делегата в Общинската скупщинаОбщинския 

съвет (до 10 Този път в синдикалната 
изборна дейност в Сурду- 
лишка община се забеляз
ва присъствието на една 
нова тема. Касае се за но
вата позиция и 
Синдиката като

ДкЛ Оьостьт на местните общности и, Обществено-политичес
кият съвет ще имат по 21, а Съветът на сдружения труд 
37 делегата

Общинската скупщина в 
Сурдулица тези дни утвър
ди броя па избирателните 
колегии н броя па делега
тите в скупщинските съве
ти. В новия състав Общин
ската скупщина ще има об
що 79 делегата: но 21 в съ
вета па местните общности 
и Общесвте/ ю-пол I нгическ* /я 
съвет и 37 в Съвета на сдру 
жения труд.

В Обществено-нолншчес- 
кня съвет на ОС Съюзът на

Острата икономическа и 
политическа криза и ггеж,- 
кото икономическо и соци- 

положение на работ-

За разлика от общин
ските форуми «и тела па 
останал и те обшестве] юч ю- 
литически организации, Об 
щипещият синдикален съ
вет в Сурдулица няма да 
намалява броя на членове
те и телата си, понеже та
зи задача е завършена по 
време па предишните 
бори. Значи и занапред 
ОСС ще има 25 членове, а 
Председателството му 9.

К. Г.

комунистите ще има 5, Со 
цналистическият също 5, Си 
иди катът 4, Съюзът на бой 
ните 3 и Съюзът на социа
листическата младеж 4 де
легата. Делегатите в Съвета

№роля 
основна 

реформата па работ- 
класова органи-

ално 
ника
която сс движат изказва
нията на работниците па 
предизборните и изборни 
събрания на 
синдикални 
Трудещите се 
голяма готовност да помот- * 
наг стопанската реформа с 
ио-голям труд, но (не искат 
сами да носят нейното бре-

цел на 
ничсската 
зация. Тъй като контуриге 
па тази реформа, съотвег- 
но и на новата позиция и 
роля па Съюза па синдика
тите все още не са ясни, 
работниците говорят 
пея предимно ло предчу
вствие, което е формирано 

досегашни-

това е рамката, в

първичните
организации.

проявяват
на местните общности ще 
бъдат избрани в 19. а деле
гатите в Съвета иа сдружс 
пия

пз-
за

труд в 31 избирателни
колегии.

въз основа /т 
тс обобщени

К. Г.изказваниякритикуваме. Остро се
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стопанство1ияяпппизвпддтвпммса№ПУ11Равление
ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЗАНАЯТЧИЙСКИЯ

ПОЛАГАТ ОСНОВИ ЗА БЪДЕЩЕ СШШ8Ш ЧАСШ
ФУРНА В ГРАДА

„НАРОДНА РАДИНОСТ“ ОТ СУРДУЛИЦА РАЗШИРЯВА ДЕЙНОСТА СИ В БОЖИЦА

-М- В НОВИЯ ЦЕХ ПОНАСТОЯЩЕМ РАБОТЯТ ОСЕМ ЖЕ-

ЯТА. КОЯТО СЕ ПРОДАВА ПРЕДИМНО В ЧУЖБИЙА 
} .

„Народна радиност" от доста опитни в този „жен- 
^РДУлнца, която с домат ски“ занаят, 
кото ръкоделите е известна Миленова казва, чс 
не само в страната, но и в нея останалите работят без 
чужбина, преди два месеца платно. От организацията в 
и половина откри малък Сурдулнна получават само 
тъкачен цех в с. Божица. за топла закуска. Без оглед 
Тук конастоящем има осем на това няма недоиолнн. 
стана (поместени са в основ Поне засега, понеже все 
ното училище), на които о- още им не е известно дали 
сем жени и девойки тачат ще минат на постоянна ра- 
разлнчи предмети. Всъщ- бота.
ност. те сега полагат осно От какво зависи дали же 
вите на домашното ръкоде ланието им ще бъде нзпъл- 
лне в селото. Запланувано нено? Какво мислят за себе 
е наскоро да започнат да си. за цеха. . . ? 
работят нови работнички. Биля Александрова от Гор 
Очаква се да станат около на Лиснна е и „механик“.

Ако дойде до застой или 
.малък дефект на разбонте, 
тя Ъвзима отверката, чукче
то, клещите. . . — Не ;Шая 
почти нищо от механиката,

„Двете ми деца отиват ни 
.училище, добитък ие оггле 
ждам и домашните обстоя 
телства ми допускат да до- 
хаждам тук и да работя. И 

напрал 
е исич

кито седем да станем ра
ботници на „Народна роди 
пост“. Разбира се, да дой
дат и пови. Сега работим, 
по по гоним норма, казва 
Биляна Стамеикопн от Бо- 
жица, като подчертава, 
цехът има условим да се 
развива. Тополка Николова 
от Горна Лиснна казва 
щото, като изтъква, че се
га има малко работнички, 

само поради пробното 
производство, но и поради 
незавършената работа в се 
лекото стопанството.

Макар че не приемат 
ричнн принадлежности, щс 
бъдат доволни, разбира се, 
ако постъпят в трудово от
ношение и Анжда Милен
кова от Божица и ссдемна 
десетгодишната 
Фнлнповпч от сурдулишко 
Ново село. И двете са нео 
мъжени п рошили тук да 
тачат бъдещето си. Сладжа 
на Новкович от Сурдулнна, 
която последна дойде в гру 
пата също така се надява 
на по-хубави дни в цеха.

* ИМА ВЪЗМОЖНОСТИ 
ЗА РАЗШИРЯВАНЕ

В „Народна радиност“ е 
запланувано в Божица да 
се поставят още няколко 
разбоя, както и няколко пле 
тачни машини. Счита се, 
че по този начин ще се уве 
личи и продукцията на до
машното ръкоделие, което 
успешно си пробива път не 
само на домашния, но и на 
чуждестраните пазари.

Всички възможности за 
домашното ръкоделие в то
зи край все още не са из
ползвани. Тъй като голяма 
част от жените не са в 
състояние да отиват всеки
дневно на работа в Божи
ца, безработните жени смя
тат, че ръкоделитето може 
да се развива и чрез коопе 
риране, т.е. да се работи в 
къщи, когато се има време.

В. Б.

МА

търсих работа, но 
. желанието ми

аз Както с швеонето още 
мигналата година в Ди- 
мтгпровлрад е определе- 
!иа локания за бъдещия 
Занаятчийски цонгьр, ко 
йто ще се намира меж
ду железопътната линия 
и /река Нишава, на у ли 
па „Мота Пияде." Вече 
е направен! проект, а те 
зи дни започва изпраж 
дане на първия обект в 
състава па Занаятчийс
кия център. Това е час 
тната фурна на Божа

Деянов, която ще има 
137 м2 ползваема площ. 
Това ще бъде първата 
частна фурна в града, 
където ще се произвеж
дат хляб и всички видо 
ве банички.

Проектът на центъра 
е направен така, че дава 
възможност за частична.

по

освен

че

реализация, относно все 
ки обект може да се ст
рои независимо от дру 
гите.

по

па-
А. Т.

двадесетина, с което кол- 
ко-толкова да се спре ми
грацията, която сериозно 
засяга бъдещето на селото. ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА ЗА ЕКСПЛО

АТАЦИЯ НА КВАРЦ В БОСИЛЕГРАД ПОМАГАТ НА СЕ
ЛАТА

Дафина

!ЗМЕ~7.'Й*!ШЯЕ
ВАДЯТ КВАРЦ И 

ПРОКАРВАТ ПЪТИЩА
* ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДЕВЕТ МЕСЕЦА СА ИЗВАДЕНИ 10 

ХИЛЯДИ ТОНА КВАРЦ О МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ТРУ
ДОВАТА ЕДИНИЦА УЧАСТВУВА В РАЗРЕШАВАНЕТО 
НА КОМУНАЛНО-БИТОВИТЕ ПРОБЛЕМИ О ЗА ПО-НА
ТАТЪШНО ИЗСЛЕДВАНЕ СА ОБЗЕПЕЧЕНИ 17,5 МИ
ЛИАРДА ДИНАРА ^ ‘

Присъствието на стопан
ски гиганти, каквито са фа 
бриката за лекарства „Здра 
вйе“ и Текстилната фабри 
ка „Зеле Велкович“ от Ле- 
сковац, Горското стопанс
тво от

стопи ис ява в рамките на 
„Електробосна“ от Яйце. Ма 
ханизацията на тази тр\- 
дова единица се включва в 
разширяването, прокарване 
то или пък в почистването 
на селски и махленски път
ища. В трудовата единица 

уведомиха, че досега 
са помогнали на Белут, Гяо- 
жйе, Буцалево, Назърнца, 
Ярешннк. Дукат, Рибарцн 
Бранковцн и др. Покрай 
това трудовата единица под 
помага
свои миньори и пр.

Враня, „Електробос- 
на“ от Яйце 'и ЕИ от Ниш,

* УЧАТ ЗАНАЯТ — БЕЗ
ПЛАТНО

на територията на Босиле- 
градска община има много 
странно значение. От една 
страна в трудовите един и 
ца работят над 50 на 
от общото число трудоус
троени, а от друга, подпо
магат общото развитие на 
общината. В това отноше
ние отделно място заема 
трудовата единица за екс 
плоатацня на кварц, която

но ако се наложи тук съм, 
казва тя и додавя: Омъже 

- на съм, имам две деца, тър 
сих работа, но досега не 
успях да я намеря. Сега 
трябва да държим изпит, 
да ни изпитват колко сме 
се оспособили за работа. 
Надявам се, че ще ме прие 
мат на постоянна работа.

Подобно казва и съселян 
ката й Дафинка Костова.

ни

От осемте жени и девой
ки само една е на постоя
нна работа — Мария Миле
нова от Горна Лисина, ко
ято е и организатор на ра 
бота. Останалите сега учат 
занаят. Наистина, не всич
ките за пръв път се срещат 
с разбой. Всред тях има и

сто

и с взрив, дава

През първите девет месе 
ца тази трудова единица е 
изпълнила производствения 
си плад с 95 на сто. От за
плануваното годшно коли
чество от 14 хиляди тона 
кварц за деветте месеца са 
извадени 10 хиляди тона.

Симеон Глигоров, ръково
дител на трудовата едини
ца. казва, че годишният 

ще бъде изпълнен, ма

ЖЕЛЮША и да се замени 100 килогра 
ма пшеница за 60 килогра 
ма брашно и съответно ко

личество трици, а уемът се 
плаща отделно.Единствена мелница 

в общината план
кар че през следващите 3 
месеца времето ще бъде 
по-неблагоприятно.Запланувано е да бъдат 

приети още двама. Мелни 
цата не само, че от начало 
то работи добре и може 
цялостно да обслужва и за 
доволява нуждите на общи 
ната, но и жителите от съ
седните села на Пиротска 
община ползуват услугите й. 
Освен това Маноилов е за 
планувал да инсталира още 
една машина за смеляне на 
царевица, което ще пред
ставлява още едно улесне
ние на жителите в община-

В Желюша, най-голямото 
село в Димитровградска об 
щина, тези дни започна да 
работи първата електричес 
ка мелница в общината. 
Мелницата е собтвеност на 
Цветан Маноилов, който е 
напуснал обществената си 
работа в Скопие и се за
върнал в родното си село, 
за да започне тук новата 
си дейност в малкото сто
панство.

Оборудена е с най-съвре 
мени и машини, внесени от 
Италия. Мелницата е с мо 
щност от дванадесет тона 
жито дневно, 

мощностите не се ползуват 
докрай, защото в нея ра
ботят само двама души.

Наред с експлотацията на 
кварц се предприемат сери 
озни мерки и за по-нататъ 
шно изследването на квар 
цовите залежи в общината. 
За този цел през настояща 
та година .са обезпечени 
17,5 милиарда динара. От 
това 30 на сто е обезпечила 
„Електробосна“ от Яйце, а 
останалите 
ската самоуправителна об
щност за геоложки изслед 
ваиия и Фондът за насърча
ване развитието на недоста 
тьчно развитите краища.

Да кажем и това. че по
настоящем в трудовата еди 
ница работят 50 души, а 
средният личен доход за по 
следния месец вкзлиза на 
6.1 милиона динара.

Републикан-

та.

Накрая да кажем и то
В момента ва, за сто килограма пше- 

мелницата се даваница в 
уем от 18 килограма. Може М. Я-
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНИЯВАЙТЕ СЕ!Комунист
Орган на Съюза на югослаж-ю.,^ ,
п на Съюза на комунистите в -омУниси* Брой 1693 година ХЬУ1

в сърьия Белград, 13 октомври 1989

ПОДКРЕПА 

СЪС ЗАСТОЙ

О ЧАКВАНАТА „буря в чаша“ не ста- твено не се различават от онова, което 
предлагаха неговите предходници: Милка 
Планинц и Бранко Микулич.

Ония други работи, по които е решено 
в Скупщината на СФРЮ и за които още 
ще се решава в предстоящите дни, едвам 
ще бъдат някакво пояснение за намере
нията на правителството, обаче никак не 
могат да бъдат обрат в политиката на 
правителството. Тя се е определила и 
здраво стои на становището, че и лични
те доходи на работниците трябва да плат
ят своя дял в цената на политиката по 
стабилизацията както Маркович и пра
вителството я замислят. Попускането, ко
ето при това бе направено сигурно не 
влияе върху същината на проблема. По
вече би могло да се каже, че правител
ството го е направило заради себе и по
ради това в Скупщината на СФРЮ да 
получи подръжка и за ония начинания, 
които не са още достатъчно подкрепени, 
а правителството смята, че без тях не се 
може по-нататък.

на. И всичко затова, че нямаме отговор 
за многобройните други въпроси, които и 
у нас и вън отдавна са ясни: защо не 
променяме отношението към недостатъчно 
развитите ако е вече това и на самите 
тях ясно, защо суспендирахме всички об
лици на заплащане без готови пари, а 
стоките ни лежат в складовете, без шанс 
да се изнасят, и така нататък.

Очевидно, правителството още не е 
изготвило отговори на всички тия и по
добни въпроси, пък е вероятно, че е реши- 
ло като антиинфлационна програма в се
гашния момент да представи това което 
не е спорно нито за него нито е било 
спорно за предходните правителства. До
бавим ли към това, че някои решения за
служават още и задълбочен отговор от 
аспект на обществената система, тогава 
не е спорно, че не само правителството, 
но и нашата страна се намират пред де
ликатната задача, на която не може да 
оговори нито правителството, а изглежда 
и Скупщината на СФРЮ и политичес
ките структури в страната.

Мисля, че тук някаде трябва да се 
търси и причината защо предложенията на 
съюзното правителството са приети, оба
че със застой. Също така мисля, че рабо
тата е в това, че хората се мъчат между 
всички консеквенции на пазарната иконо
мика и това, което би желали да бъде 
нашата страна. А това е ведно и ключо
вият въпрос около който би трябвало да 
се определя правителството и Скупщи
ната на СФРЮ, защото без такова опре
деление не съществува правителство, кое
то би могло да предложи приемлив изход.

на нито но повод новия вързоп меропри
ятия, които Съюзният изпълнителен съвет 
представи на Скупщината на СФРЮ, а 
нито изложението на Анте Маркович. Без 
оглед на галопиращата инфлация — ко
ято може и да се ускори — на правител
ството бе дадена подкрепа за мероприя
тията, които предприема и има намере
ние да предприеме за закръгляване на па
зарната икономика, но и мъмрене затова 
че вече предприетите мероприятия це 

дадоха ония резултати, които правител
ството бе обещало още преди инаугура- 
цшгга на Маркович и неговите министри. 
Наистина, може би е криво да се каже 
„обещало“, обаче недвусмислено е, че и 
Маркович и неговото правителство

оптимизъм „подписаха“, 
в Югославия ще почне 

да се става по-добро при условие възмож
но по-скоро да се създадат предпоставки 

Югославското стопанство

тога
ва и с нескрит 
че положението

за влизане на
европейските и световните процеси.
Но, факт е, че до по-сериозни обрати 

на нашата арена не стигнахме, въпреки 
предприети мероприятия, а на 

по-често се слага като 
с административни 

не се различават от 
употребяваха претход- 

И по адрес на пред- 
такива възраже-:

не тряб-

в Подобно е и когато се касае за някои 
други въпроси, макар че е тежко да бъдат 
тълкува™ без представата за тяхната за- 
кръгленост, която правителството гаран
тира с новия вързоп мероприятия, с кои
то излиза пред Скупщината тия дни.

И когато всичко се сумира, тогава тру
дно се освобождаваме от прсдстапата, че 
правителството е много попуснало пред 

може да последва за-

всички
правителството все

че се служигрях,
и средства, които 
средствата, които 
иите правителства 
ложените мероприятия коитонатиска,

това защото мероприятията няма еднакво 
засегнат всички среди, но и затова за 

щото не е много сигурно в 
всяко от тях, и всички мероприятия заед
но, ще се отрязат върху цялото Югослав
ско стопанство и какви ефекти ще пре
дизвика. Може би и затова бе видима 
нервозата на министър-председателя при 
обосноваването на мероприятията, а момее 
би и самият е убеден, че приетото и не 

което най-вече отговаря в момента.

па дГ сГкрие ‘фактат, че въпреки това, на 
бе дадена подкрепа в 
СФРЮ.

/Щправителството 
Скупщината на

Впрочем спор почти и не е и имало, 
ако Маркович и неговото 
не се приклониха към някои м 'Р Р

трудно ще намерят място в арсе
нала наР пазарната икономика- Тогава^и
не би имало причини за Р ** ’а_
щото тия определения на тите
вителство отдавна приеха Д 
Скупщината на СФРЮ.

това как

които

е тована
Що се до мене лично отнася, в това 

сигурен. И преди всичко затова, зп-съм
шото правителството няма същински 
говори на въпросите, които и тук и вън 
й се поставят във връзка една такава ва- 

резерва. След това защото не се 
истинските причини и защто и

сега не препохвГи?ееЛнааправителство- 
предупреждават,а4етня_

от-Обаче, същите 
ценяват така 
то. Някои дори и
кои от предложените реите преди 
по се различават от "М д0 регуЛи- 
всичко ония, които се ° * предпри-
рането на сйамос°®С™ер^Пределението на 
ятия и на областта Р РДе.шето на 
личните доходи, спор д решения
значително число Я®ц Маркович същес- 
ча правителството на да и

лутна 
изнасят
ние и светът се възхищаваме от поегиже- 

истински резултати няма. И зато-нията, а
ва очевидно още не знаем или не сме в 
състояние да използуваме тая подръжки, 

ни оказва светът, око е топа исти- Кармсло Влаховкоято
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НА ПЪРВАТА КОЛОНКА КОНТРОЛ !1Л ЗАПЛАТ ТИТЕ

ЗАМРАЗЯВАНЕ ИЛИ НАИАЗВАНЕИМЕ И 

СТАНВВИЩЕ да се каже, че те се нами
рат в стачките, в нсминуе 
мото падение на мотивите 
за труд и */роизводство, в 
увеличението на залежали 
те стоки, а с такива проце 
си трудно може да се оча 
ква и инфлацията да бъде 
по-малка от оная, която е 
отчетена.

Същевременно „правите;/ 
отвените котви" тежко ще 
могат нещо да направят в 
това направление, които 
ще гарантират заплати да 
делят само ония; които Оо 
бре стопанисват. Заключи 
телните баланси имайки 
предвид нашия решонали- 
зъм в икономическата по 
литика, и досега не са си 
гурно покритие, че запла
тите ще бъдат последица 
па по-добър и по-продук 
тивел труд.

И на края, с обезпечава 
пето на загарантираните 
лични доходи досега не мо 
жаха да се насърчават по 
-голямата продукция и про 
дуктивност 
уверихме. Обаче, ако сво
бодният пазар подразбира 
и цената на труда, с резо 
на на Съюзния изпълни 
телон съвет той в същност 
е наказан. Защото, из^та 
щането на бруто личните 
доходи, което е фактичес 
ката цена на труда, а с то
ва и ценовен компонент 
на производствените разхо 
ди не може в реда на из 
пълняване на финансовите 
задлъжения на предприя
тието да се намира на пре 
последно място, защото то 
ва би подразб1грало по-те
жко наказание от замраз 
яването на личните дохо-

л ек пивн, които са способ 
ни да правят месечни рав 
поометки (а такива засс- 
га има много малко) — 
що могат всяка заплата да 
авансират според утвърде 
пито резултати па стопа
нисването. Личните дохо
ди въз основа на текущия 
труд в колективите кои
то са носолвентпи, прак
тично отиват в „задния 
ред за изплащане". Относ
но, освен загарантирания 
лочен доход, работниците 
и тия предприятия не ще 
могат да разделят 
един динар, докато не под 
мирят останалите задълже 
пия.

Самоуправителмият нара 
докс, според КОЙТО лични 
те доходи могат да растат 
същевременно и с увели
чението на загубите — от 
давпа е познат. В една та 
ка създадена система вси 
чки са заинтересовани за 
максимализация на лични 
те доходи — от работни 
ка, през деловото ръково 
дство до държавата и по 
литичееката сфера. Компр 
омисът между „замразява 
пето" на заплатите н анар 
хичмата свобода в разпре 
делението на личните до
ходи поправо значи и гь 
реене да бъдат обновени 
познатите „номинални ко
тви" все едно, че това не 
се явява под това /сме. Ре 
зултатите на един вид та 
къв контрол са ни поз
нати от миналогодишните 
заключителни баланси, а 
твърденията че неблагопр 
г|ятните ефекти са после
дица на сетнешното пот/ 
скане на тоя контрол им 
ат убедителни против аргу 
мента. Достатъчно е само

Колко държавната гри
жа <в*1>рху съотпошееис/ю 
па личните доходи и дело 
шгге резулгалч! в обсто
ятелствата па дълбоката 
криза и хи пер инфлация ще 
бъде сагрурию мероприятие 
:т стабилизиране па ико- 
I юмичееки гге I южни I ?

Осведомените вече зна
ят оа какво става дума. 
Едно от мероприятията на 
Съюзишя изпълнителен съ
вет — -желаейки да осу
ети хаотичната, спонтанна 
индексации в разпреде;ге 
името па личните доходи 

пригбегна към измене
ние на критериите, които 
— покрай останалото — на 
лагат па предприятията в 
месеците между две мерно 
дични равносметки акоп- 
тацпята на бруто личните 
доходи могат да изплащат 
до равнище на бруто лигч 
мия доход ло работник „в 
последния месец па пред
ходния балансен период”, 
увеличен с пропорционал
ната част ма бруто личим 
те доходи от резултатите 
на стопанисването в тоя 
период". В Съюза на юго 
славските синдикати (кой
то се противи на такъв 
контрол на заплатите) о- 
ценяват, че по тоя начин 
заплатите се замразяват. 
Кабинетът на Аггге Мар- 
кович противно на това 
предвествява крайна „твър 
доглавост" на Съюзния 
изпълнителен съвет.

С други думи казано, 
предприятията които прав 
ят тримесечни равносмет
ки, от тоя месец се равн
яват към септемврийски
те лични доходи все до 
годишната 
равносметка. Ония пък ко

В оная отегчителна нощ между 26 н 27 сеп
тември тая година, когато — четири и полови
на десетилетия след победата на революцията 
— дочахаме директно п0 телевизията да гледа
ме как на Централния комитет на Съюза на 
югославските комунисти се гласува ЗА и ПРО 
ТИВ Югославия, между югославските гласове, 
които за щастие в голямо болшинство над
деляха, изпъкваше гласът на Югославската на
родна армия, която и тоя път се показа не само 
като въоръжена, но и като голма политическа 
и морална сила в нашето общество. Армей
ците за амандманнте, конто предлагат раздор 
и разтуряне на Югославия, проговориха по на
чин, който предизвиква самоувереност н ук
репва вярата в надмощието на силите, конто 
са югославски социалистически определени.

Но все пак остава тежкият и отровен вкус 
факта, че ПРОТИВ Югославия, за амаидма- 

кнте на раздора гласуваха комплетните деле
гации“ от Словения н Хърватско, точно спо
ред аснметр1гчнпта карта на ..Младина“, с по
мощта на неколцината от другите републики 
и една покрайнина (двама черногорци пред 

изключване от ЦК. конто още по

нито
на

оставка н
сят черен флор за сваленото ръководство, три
ма албанци от Косово и Македония и Нняз 
Скендерапгч, отскоро член на ЦК на СЮК от 
Босна и Херцеговина).

И на това заседание някои трибуните на Цен
тралния комитет използваха да подсилят сво
ите кандидатури в предстоящите партийни и 
други избори в своите републики. Иво Дружич 
отиде толкова далече, че — елмтанки вероятно, 
че антисърбското становище и държание не 
му е достатъчно — направи невероятно грубо 
нападение срещу ЮНА, обвинявайки я за под 
готвяне на държавен удар, точно така както 
с месеци прави „Младина“ и останалите антн- 
югославски сили, чийто високоговорител е тя. 
Ако и има нещо добро в провокацията на Дру* 
жич, тогава това е, че предизвика Петар Ши- 
мич на него и на всички, които мислят като 
Иво Дружич, яасно да каже какво е Югослав
ската народна армия, каква е нейната роля в 
нашето общество, какво е нейното становище, 
какво значи нейното име. „Югославската на

каза членът на ЦК на СЮК

в това се

родна армия 
Петар Шимич — е това, което името й казва, 
тя не е нито солдатеска, нито наемническа вой
ска, пък да действува според някое както тук 
е казано, сценарио и как кому падне на ум“. 
Гой припомни на Дружич и едномисленищгге 
му, че Армията ръководят сериозни хора, „ко
ито не действуват на копче и които съзнават 
своята отговорност и задачите, прецизирани ь 
Конституцията“. А една от първите задачи е 
отбраната и защитата на Югославия! Много 
кръв е пролята за нея за да можем несериоз- 

__ с гласуване — да решим за нейното разно
туряне.

Човек може да бъде слисан от порицава
щото отношение на словенското политическо и

югославската об-

ДИ-окончателна
Йован Маркович

държавно ръководство към 
щественост и — специално — към забележките 
и искането на югославския политически и др- 
жавен връх — Централния комитет на СЮК, 
Председателството и Скупщината на СФРЮ 
да отсрочат приемането на амандманнте, с ко
ито директно се засяга живота и отношенията 

други народи и републики във фе
дерацията и нарушава конституционното ус
тройство на държавата. Югославската обще- 

политическа практика не помни така-

КАЗАХА може да се приеме унилатералнос-
тта в решаването на югославски
те проблеми.Съветка всички Васил Тупурковски,

в (разговорите с работни
ците във фабриката „11 
октомври“ в Скопие

ствена и
ва липса на слух към гласа и интересите на 

помни такъв егоизъм и нациоиа- Това, което трябва да се направи 
във връзка с амандмаиите към Кон
ституцията на Словения вече е за
почнато. Трябва да се почака, мирно 
да се завърши редовната правна про
цедура, Конституционният съд да да
де своето мнение. При това, добре 
би било разгорещените полемики да 
престанат, така че съдът да може 
спокойно да завърши своята работа, 
а след това да се приложат правила
та па тълкуването на правото в по
пълването на правните празнини.

Академик Радомир Лукич

другите, не
листическо тесногръдие.

Пропагандата и средствата на антисър
„Словенските амандмани“ изпол - 

обновяване на нападенията срещу

бската Заеднокоалиция и 
зоваха за
сърбите и Сърбия, въпреки че те се касаят за 
Сърбия колкото и за всяка друга република в 
страната. Редакторт на „Комунист“ за Хърват
ско и едно от първите пера на седмичника 
Данас“, Данко Плевник, нападна ЮНА за раз- 

хулиганство (29 сеп- 
„Кому- 

вест-

Нямаме илюзия, че 14-ят извън
реден конгрес на СЮК ще реши 
туалните „горещи“ проблеми на съв
ременното югославско общество, оба
че искрено вярваме, че на съшия ще 
надделеят разумът и общият усет за 
съдбата на Югославия. Историята ни 
учи, че югославските народи и народ
ности във всички преломни момен
ти винаги успешно изнамираха пътя 
да живеят заедно. Всички трябва да 
разчитат и на нас, защото сме мощ
ни, единни и способни да защищава
ме СФРЮ и придобивките на револ
юцията във всички условия.

Генерал майор
Душан Будимир

ак-

пасаност и политическо 
тември) с крупни букви и в рамка 
нист“. В редакцията на тоя авторитетен 
пик ако нищо друго, тце разберат че много 
закъсняват след „Младина“,' която тръгна иаи- 
-напред (невежо се мислеше — отделно и са
люта») против ЮНА за да създаде простран
ство за главния удар върху Югославия, в които 
участвува сдружената ангиюгославска опози
ция в тая република.

Трябва да се надяваме, че народът в 
вения ще разбере намеренията на творците на 
антиюгославските амандмани и ще види сво- 
стГмя^ГХщата родина, в която не могат 
да нмат .што г,о-голешг, нито по-малки права, 
ш, равноправен живот с всички останали на
роди и народности.

от*ЮгослащцГщ Приобщаване към друга 
/други страни.

в

КонституцияСло-

СР Словения и словенският народ 
няма никаква перспектива извън гра
ниците на Югославия. В тъкмо прие
тите амандмани към републиканска
та конституция на СР Словения има 
извънредно важни работи, обаче не

Ще умеят, вярваме, да 
би значило отлъчване 

или

САВО^ЪРЖАВАЦ
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СТОПАНСКАТА РЕФОРМА II АНТИИНФЛДЦИОННАТА ПРОГРАМА

Бегач по пясъка
ДОБРИТЕ СИ АНТИИНФЛАДИОННИ ДА РЕАЛИЗИРА
НЕ ХАОТИЧНАТА ИКОНОМИКА В ш с?^лЕРЖИя И ДА ПРЕВъР- 
„КРЕАТИВНОТО ТЪЛКУВАНЕ и САМ0 ТОГАВА, КОГАТО
С ДОКУМЕНТ, КОЙТО СЕС-т ГТГ РКОНСТИТУЦИЯТА" СЕ ЗАМЕСТИ 
ЗАРНАТА ИКОНОМИКА ^ СЪОБРАЗЯВА С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПА-

Своевременнотод ,, предложение на
Анте Маркович за креативно тълку
ване на Конституцията беше неубе
дително и ще бъде такова все до- 
като основният документ на страна
та не стане здрава платформа за 
изграждане на пазарна икономика.
Гакъв извод може да се направи и 
от заключителната част на експозе- 

Анте Маркович в Скупщината 
на СФРЮ, който оповести че Гт,тт 
ният изпълнителен съвет, като един 5™ критерии’ малко смекче™ за 
от компетентните нни^иатори за ®гК.^в изостаналите републики 

промени в Конституцията на СФРЮ САП Косово> и ПРИ консеквенции, 
ще раздвижи за новд тер^нХ™" °Т Т°3" ВИД
та °на Нкотгго^ ’ С помощ' За съжаление малък е броят на
ност за Съ2^аде възмож-' задачите, които са тъй ясно утвър-
пазаони съществени деии и квантифицирани. Най-голям
гиапим нпвп о е Д1 И3" брой задачи са дефинирани прин-

яомич«жи еФика- ципно, коет0 не може да се смята 
тгзтяпиА? ня^Т1110 общество, да за недостатък, но им липсва плаг- 

НОВ соцнализъм- форма за бърза реализация. Макар 
тя тгт» т-,^еСТВ°л*е може да се из- че правителството се застъпи за 
П?ДНИ развива без коренна рефор- здрави държавни финанси и пред- 
ма на икономическата система..."
— подчерта Маркович, а делегатите 
приветствуваха експозето му с ап
лодисмент. В разискванията за най- 
-новите антиинфлационни .мерки на 
Съюзния изплнителен

условия за приложение на пазарни
те механизми в тази област.

Говорейки за проблема с дефи
цитите в банките, председателят на 
съюзното правителство беше преци
зен: „За погасване на дефицита в 
банковата система ще обезпечим 
чуждестранна финансова помощ от 
един милиард долара, която ще се 
ползува според строги икономиче-

то на

Без тази крачка не могат да сесе водят още много разисквания, а 
дотогава още повече ще изтънее премахнат конституционните огра- 
скромната материална основа и ще ничения, които не допускат претвор- 
се застраши началото на коренната яаване на обществената собственост 
реформа, понеже и фискалната по- в смесена собственост и промени в 
литика е важна част на икономиче- данъчната и фискалната политика и

не позволяват на съюзното правител 
_ ство да използува суверените си
1върде важна и спешна е зада- права в областта на макроикономи- 

чата в социалната сфера. Според ческата политика. За всяко макро- 
думите на Анте Маркович акцията икономическо решение сега е необ- 
в тази сфера ще се води в две по- ходим консензус, който при нашето 
соки. Първата е в областта на со- „договаряне и споразумяване“ не 
алната защита, за която са компе
тентни самоуправителните общности 
на интересите, социалните институ
ции, общините, покрайнините и ре
публиките. В сътрудничество с тях на бегач, който заради по-добра под- 
федерацията може да помогне спар- готовка тича по пясъка. При бегача 
тиципация в солидарното покритие това е временна .дейност“, а наше- 
на тези разходи, съобразявайки се то правителство не знае за подо- * 
с положението в отделни райони на бри условия. В кнокретния случай, 
страната.

ложи някои конкретни мерки в то
ва отношение (намаление на разхо
дите и съществено повишаване на 
ефикасността на бюджетните сред
ства на съюзно равнище), проблемът 
във фискалната сфера остана нераз
решен. Сегашните решения не допу
скат да се постигне нито една от 
трите цели на фискалната политика 

социалната и

ската и развойна политика.
съвет и съот

ветните им законопроекти делегатите 
изнесоха голям брой твърде критич
ни забележки. На сесията на Съюз
ния съвет Родолюо Мицич попита за- _ икономическата,
що антиинфлационната програма не фискалната, 
съдържи и „квантификации за бъде
щето“, а Богдана Глумац — Леваков 
оцени, че предложените мерки, с 
изключение на някои от тях, имат 
антиинфлационен характер и при 
постабилни условия за стопанска 
дейност би могли да бъдат прием
лива рамка за пазарно поведение 
на всички субекти в обществото.
Но голям брой задачи от тази про
грама, каза тя, са формулирани 
„прекадено условно“ при това не 
са посочени срокове и носители на 
непосредствената им реализация. На
края тя оцени, че антиинфлационни- 
те действия и препоръки, а много 
по-малко като разработени мерки ...

допуска ефикасно водене на иконо
мическата политика на страната.

Съюзното правителство прилича

В политиката на цените 
Съюзният изпълнителен съ
вет се ръководи от логиката 
на пазарната стопанска дей 
ност. Определението ни за 
свободно формиране иа це_ 
ните е реализирано почти 
напълно. Същевременно се 
върши 
вноса,
начин се създават условия 
за нормален пазар на стоки 
и здрава конкуренция. Сво 
бодното формиране на це
ните стана при големи за
губи в стопанството, дефи 
цити в банките и бюджети
те, нарушени реални отно 
шения между цените пора
ди дългогодишното адмшш 
стративно уреждане на те
зи отношения, неблагопри
ятна стопанска структура и 
преливане аш 
чужбина. В тази обстанов 
ка пазарът разкри комуфли 
раните диспропорции и дс 
баланси. Предприятията се 
опитаха да използуват сво
бодното формирано на ЦС 
ните за подобряване на ико 
комическото си положение 
и за премахване на иебла 
гоприятпите отношения меж 
ду цените. Но при същес
твуващите условия не беше 
възможно да се осуети; еск
алацията на цените и индск 
сацията на всички производ 
ствени фкатори.

(Анто Маркович п експо- 
зето си пред делегатите и 
Скупщината на СФРЮ).

както каза Маркович, разумното и 
реално разглеждане на проблемите 

Втората посока на обществената без ненужни политизации и идео- 
акция е много по-тежка. Става дума логизации може да бъде по-добър 
за проблема с формалната заетост, терен за работата на правителство- 
която обхваща 20 на сто заети в 
страната. В процеса на реорганиза
цията _ на държавата и нестопански- блемите, подчертавайки, че 
те дейности, санацията и структур- дима програма за обуздаване на ин- 
ното преустройство на стопанство- флацията в кратък срок. 
то все повече ще се изостря въпро
сът как да се осигури нова квали
фикация, преместване в друго пред- добре познават системата не мисл- 
приятие и на продуктивно работно 
място на работниците, които ще 
бъдат принудени да напуснат пред
приятието си като технологически позето на председателя на правител- 
или икономически . нзлишек. Дали ството например д-р Мият Шукович 
проблемът, по който „Съюзният из- оцени, че „съществуват причини да 
пълиителси съвет час поскоро ще повиши загрижеността за разре- 
открие дискусия в Скупщната на ^ с
СФРЮ“ може да бъде разрешен бър шаване на актуалните проблеми в

то. Премиерът даде собствен при
нос за такова разглеждане на про- 

е необхо
либерализаци на 

така че и по този

Някои наши теоретици, които
ОТ ПРЕЦИЗНО ДО ПРИНЦИПНО

ят, че__това може ^да _се ^постигне. 
Напротив, в разискванията след екс-Подпредседателят на Съюзния из

пълнителен съвет Александар Ми- 
трович обаче смята, че всички мер
ки са икономически и синхронизи
рани, същевременно са и антиин
флационни. Някои от тях са кратко
срочни, други са дългосрочни, някои 
срокове не са утвърдени, но те мо
гат да се предвидят със самото при
емане на мерките. До края на ок
томври ще се разработят още някои 
мерки, така че краткосрочните мер
ки ще дадат ефекти за няколко ме
сеца, а системните за шест, двана
десет и двадесет и четири месеца.

Представителите на правителство 
то, бяха добре подготвени за отго
вор на делегатската критика, но до
статъчно ли е това за успеха, в кои
то те вярват, а делегатите, с изклю
чение на малцина, не вярват, ис- 

някои части от програ- 
обмислени добре и че са

капитала в зо, за да не настанат сериозни со- Югославия, особено когато става ду- 
циални вълнения, е голям въпрос, д1а за инфлацията“, 
за чието разрешаване па съюзното 
правителство вече се броят и ча
совете.

„Креативното тълкуване на Кон
ституцията“ прилича на синтагма, 
която, напук на добрата воля, само
продължава практиката на самоза
лъгваме. Изхождайки от оценката вКОИСТИТУЦИОНИ ОГРАНИ

ЧЕНИЯ Скупщината на СФРЮ, в това се е 
Засега Маркович заяви само то- уверил и д-р Мият Шукович, един 

па, чс Съюзният изпълнителен съвет от най-добрите наши познавачи на 
„е съзнателен за тежкото лоложе- КОНСТШуционната проблематика. От
пие и разорителните действия на 
инфлацията“. Той информира деле
гатите, чс се готви конкретна про
грама за потушаване на нифлаци- сс обезпечат някои нужни предло
га, „която ще бъде предложена ш поради бариерите в Консти-
след като сс разгледат всички ко
личествени и качествени аспекти на
това иачимане“, А дотогава? „Дото- реални изгледи за създаване на 
гава трябва да сс постигне обще- термални предпоставки, може да се 
ствсн консензус, изхождайки от опо каже, че програмата не е могла да 
ва, което в експозето си казах за бъде реализирана“.

тина е, че 
мата са <. 
създадени предпоставки за реализа
цията им. Това са например мерки
те, с които се уреждат отношения
та във финансовата сфера, към ко
ято Съюзният изпълнителен съвет

там е и основния акцент в неговото 
изказване: „Тъй като не може да

туцията и понеже не съществуват
ма-твърде сериозно, 

е основа
Народната банка на Югосла

вия като истинска финансова власт, 
понеже тя е гръбначният стълб иа 
финансовата система. Банките се
'пЙ—™с,К^™о работи" съгласно Безпорио е пр—и-о опредщ
икономическите принципи (рента- лепне, опарел "
билиост, солвентност, сигурност и
печалба). Представени са и закоио- ^юджетни приходи ако предвари- 

на които тряб- тслио „е е създадена нова стойност 
ва да се оформи пазар на капитала и печалба. До внедряването иа тази

в икономическия живот ще

се отнася 1за 1 учредянададена 
не на

характера иа стопанството и обще- Такнва оправдания се използува- 
ството“ - подчерта Маркович. Той ха целня досегашен период па 
с на мнение, че това може да бъде 1фнзата „ ^„д псекн безуспешен 
онази (крачкд, която ще сплоти 0Ш1Т на правителствата да намерят 

всички сили, виждащи в обществс- „зход 0т кризата. Може ли сега да 
пата реформа единствения изход от (;1>дс Другоячв? 
кризата и единствената развойна 
перспектива.

проекти, с помощта
Слободан Кукнщжич

и ценните книжа. Така се създават логика



ПЕРСПЕКТИВИ

Със здрава храна 

по света
НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО 

СТОПАНСТВО В ПИРОТСКА И БАБУШН1 ПИКА ОБЩИНИ

; ■

.' -

Природата бе щедра към жн ноие, защото съществуват опре 
телите на Пиротска и Бабуш- делени критерии които трябва 
нишка оощшш, осооено към он да бъдат задоволешг. Ще се 
ези в полупланинските .места, определят площи и црамзвод-п- 
Всяка год1ща им предлага но- тели, ще се предвидят прециз
ни ТОНИ горски ягоди, къпини, ни условия, 
лешници, голямо пространство 
пасища. За съжаление все по-

картоф или лук е че почвата 
не фябва да се наторява с из-

ща за акции в ииротского он- 
чарство. Даже н стопански ко

за куствени торове от пет до осем 
години а това на новечето в

лекпнви са заинторесовани 
влагания в тази област, не само 
за суровини (кожа, вълна), а нашия рейон отдавна е изпълне 
и за валутна печалба ог изно- но. Трудно е да се преброят 
са. Следователно, пръв пъг в напуснатите ниви, които ето се- 
следвоешгото развитие на този та могат да бъдат оживени.На- 
край с помощта на стопанство истина малко са онези селяни, 
то и средствата от Заема могат които биха отговорили на иска 
да се осъществят плановете в нията за производство на здра 
производството на здрава хра- ва храна, преди всичко поради 
на. И не само това. Това е пръ старостта им, но тук са заме- 
вият пример как трябва да се делските кооперации, които с 
свържат трите „халки” (средст- механизацията си биха .могли да 
ва, стопанство и пазар) за да постигнат очакваните резулта- 
се намери най-доброто решение ти. 
за светло бъдеще.

-малко са здравите и способни 
ръце тази щедра природа да из
ползват, а на страната и света за по-добро бъдеще, 
да предложат здрава храна. А мощта на природата е неотлож 
не би трябвало да е така. Раз- по да си спомним за измнпало- 
бираемо е, че в настояще най- то време. Тогава потоци 
-сериозно се планира, предпри- яко и фургони с агнешко месо 
ети са и отделни

„ТРИ ХАЛКИ” ЗА АГНЕ

с по-

от мл-

конкретнн тръгваха от Стара плашша в 
мерки, че с помощта на сред- света. В настояще време мало- 
ствата от заема на СР Сърбия продажният асортимент от 
Пиротска и Баоушншцка общи млечни произведения е минм- 
ни да се приближат към света 
със здрава храна.

Сведенията говорят, че в се
ло Велико Бонинце, в коопера 
циите в Звонска баня и Любе-мален, а неволята е накарала 

производителите да ИЗПЪДЕНИ ХИМИКАЛИИ ражда има случаи където сел 
яните с години не хранят до- 

комуна битъка с концентрат. Шанс на 
включи в Сърбия и света 

току-що пропагираната сръбска здраво мляко, месо, 
програма за производство 
храна без присъствието

намерят
- Когато става дума за про оощ език, да обединят труд и 

изводство на здрава храна зе- средства с гросиспите в Сърбия 
меделската кооперация „8. сеп и да се надяват за средствата 
тември все още няма конкрет от заема, за да повторно ста
ни програми. „За сега , казва ропланинското богатство тече 
директорът на Кооперацията в потоци”.
Драган Гаврилович, „всичко се 
свежда върху разговорите за 
екологията. Обаче, необходимо 
е да се каже, че нашата перс
пектива е в производството на

И Бабуш! шш ката 
твърде бързо ще се да предложи

и сирене,
на понастоящем има н фермата за 

«в пес овце и кози (1500 овце и 200 
тициди. Защото, неса само яго- кози) „Йерма” в Звонци, както 
дите и къпините единственото и фермата Бачев дол из между 
оогатство в Лужница. Овчарст Дървена ябука и Ракита, 

то от пласмента на този старо ®°то ” козарството в обществе- новата програма с мед и
планински специалитет може 1 частен сектор,с качеств- плодове ще се "включи

здрава храна, наречена „НАТУ- да се обезпечи добра валута. ено Л!есо^ мляко- 11 °“Рене мо~ Г шюлаодката к^перашм Ма
РА ВИТА”, а носител на прог- Смята се, че с определени вла гат да °б^™лМ ™°-глВ. ,ф°" я” от 3™. зГчис^тана
рамата е Югославският коопе- гания чрез селскостопанската лРамата ..НАТУРА ВИТА . ,м от този й вече отдавна
ративен . съюз. Инак, и днес кооперация „8. септември” на _ За разлика от останалите похребителите ? в Македония 
производството в нашите полу пазара годишно могат да се нре райони в Сърбия и страната, с останалите републи-
планински краища е здраво, дложат 30 000 агнета със сред- кВДето производството на ово- н ^ *
осооено в средния и горни Ви- ,На тегло от «15—20 «гр

тегло. Само лиротски „Агро-сто може да се
Научаваме, че храната в то чар” би можал да откупи 20 000 ба „ш хмммкалии, бабушиши-

ките простори са почти запазе 
Старопланинското -аше вече ни ют ,дю|се”, „жуплян", „мо- 

с години е специалитет на чуж иосаи"... — казва Петар Спа- 
чнна растенията и животните дестранните трапези. Само Ита сич> председател на Изпълнител 
са защитени от повече болести. лия ГОдиишо търси от 10 до 15 пия’ съвет в ОС Бабушница. То 
В района на Висок не се пол- хиляди ашета. Валутата, която ва> яе е последствие от лекции 
зуват нито химичеоки торове, ще се спечели след първата го- за’предимството ма здрава хра 
така че и -днешното произвол- дина на реализирането на сред- „а без употреба на химикалии, 
ство свободно може да се при ствата от заема не са малки, 
общи към качеството за здрава Информацията, че агнетата от 
храна. Това се отнася до шне гледани по старопланинските воля,ват 
ницата, картофите, ювощията,- маста са без употреба на допъ

лнителни хранителни вещества,
За сега в Пиротска община е на цена. Затова много се чув

Чак сега, след Млекарата, и 
в производството на агнешко ме 
со има нови инициативи, защо

кн. Само миналата година са 
продали пет тона мед... и та
ка примерите са много.

Очевидно е, че от предла
гането на здрава храна от тези 
райони на Бабушнишка и Пи
ротска общини полза могат да 
имат всички. Преди това, оба
че, трябва добре да се органи
зираме и то в многобройнй се
лскостопански кооперации. На 
всички е ясно, ЧЕ НЕ Е ВАЖ
НО ДА ИМАШ, А ТРЯБВА ДА 
УМЕЕШ,

щия и зеленчуци, -па и месо не.
замисли без употре

живосок .

зи край е здрава, защото не се агнета за износ, 
ползват пестициди. Освен това,
на по-голяма надморска висо-

а от сиромашията на хората,
на които шито годините -не поз-

да насят тобри с из
куствени торо-ве, пито пък за 
това

месото, млякото...
имат пари. Първото усло- 

нооителите на ст-вува интерес от кооперации вие за да се създаде предпос-се разговаря с
програмата и за конкретни пла -и организации от други край- тавка за производство ата здрав Бобан Мити4
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МНЕНИЯ И СТАНОВИЩА
В КРАЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕЗОН В ДИМИТРОВ
ГРАД

Извинете, ной е отговорен за реформата? ПО-УСПЕШНО ОТ 

МИНАЛАТА ГОДИНА
♦ Смее ли да се постави

направено в Босилеградска^^^я К1КВО конкРетно е 
на силите да се промени я ','шл' Та съотношението 
форма? Или може б^ някои 'че "°панската ре
ка Слободан Милошевич’ е и топа е грижа

жно е да се промени на 
шият, в същността си 
паразитен менталитет. А 
това е процес, който ще 
продължи с десетилет
ия. Ири сегашните дра 
матически национални, 
класови, политически, и 
кономичеоки и социални 
условия този процес не 
може да се развива ри 
тмичео и безпрепятстве 
но. Това е 
вече процесът да бъде 
открит час по-скоро.

Правителството на Ан 
те Маркович ии обеща 
ва „нов социализъм”. Но 
как да |се освободим от 
стария, от догмите, пред 
разсъдъците, идеологиче 
оките бариери, хаоса, св 
оеволието, инерцията на 
старата практика и мтго 
го други рецидиви на 
„старото” време? Нови
ят социализъм не може 
да се изгради само с до 
брата воля на председа 
теля на съюзното прави 
телство и на еди кой си 
друг ръководител. Нала 
га се да бъде радикално 
променено разбира се, в 
полза на новия социали 
зъм, съотношението на 
силите в общините и тр 
уловите 
Смее ли тук да се по
стави въпросът: какво 
конкретно е направено 
в Босилградска община, 
та съотношението на си 
лите да се промени в 
полза на стопанската ре 
форма? Или може би 
някои мислят, че и това 
е грижа на Слободан 
Милошевич?

Има ли Босилеград ра 
ботническа класа в ис
тинския смисъл на ду
мата и дали тя наисти
на е определена за сто 
паниката реформа, 
сно за въвеждане на па 
зарно стопанство? Този 
чувствителен въпрос мо 
же би ще раздразни 
чии уши, но съществе
ният отговор не смее да 
се премълчи.

Работник

Ии, които: понякога са 
по-големи 'от 
им в дадена трудова ор 
ганизация. Макар 
те оказват вербална под 
крепка на 
реформа, от 
же да се очаква 
сгояват нейния курс. Па 
зарното стопанство носи 
със себе си 
ок, на него 
лиш ако си умен и спо
собен,
Ще ‘Пропаднеш, друг из 
бор нямаш. Голям 
просът искат ли те да 
рискуват, когато и сега 
не им е много зле. Те са 
свикнали държавата да 
им гарантира почти вой 
чко. Нека е и по-бедни 
чко, но да е стабилно. 
От трудовите органи
зации те очакват преди 
всичко социална сигур
ност за периода на ста 
ростта, всичко друго, ка 
жи-речи, си имат. Сви
кнали са да работят без 
воля, флегматично, са
мо да минат броените 
часове и дни и да се 
получи някаква заплати 
чка. Често отиват на от 
пуск ,дхо болест", отсъ 
ствуват и когато имат, 
и когато нямат съществ 
ена причина. Може ди 
на световния пазар та
къв работник да конку 
рира например на япон 
ския работник?

За една коренна и все 
обхватна обществена и 
стопанска реформа не е 
достатъчно само да се 
приемат нови закони и 
системни решения. Ну-

И За нас този туристически сезон е много по-добър от ми
налата година, както на границата, така и в хотела, из
тъква Илия Петров директор на гостилничарско-туристи- 
ческата организация „Балкан-Компас“ в Димитровград. 
Това е резултат на добрата подготовка и на доизграж
дането и реконструкцията на някои обекти.

И наистина, ако се погле
днат резултатите на хо
тела, видимо е, че броят на 
гостите значително е уве
личен в сравнение със съ
щите месеци от миналата 
година, а и мощностите са 
ползувани повече отколко- 
то миналата година. През 
деветте месеца на тази го 
дина в хотела са нощували 
към 20 хиляди гости, от ко
ито 60 на сто са чужденци.
Освен това оборотът в ця
лата трудова организация е 
увеличен няколко пъти, ко 
ето дава възможности за 
нови
преди всичко за защита ма 
жизнената среда. Както ни 
осведоми Петров, .направе
ни са първите стъпки към 
реконструкцията и преуре-

загшатата

че и

отно стопанската бвало да се осъществи за
едно с „Югопетрол“ 
ако те се откажат, с 
друг партньор. В рамките 
па новоизградените обекти 
трябва да се намерят рес
торант с кухня, паркинг и 
бензиностанция. А в рамки 
те на старите обекти по 
време на реконструкцията 
трябва да бъдат уредени и 
рломе)щения За „фричивдп“. 

Разбира се, всичките спо- 
капиталовложения 

да бъдат реализи-

тях не мо или,
някойда от-

агргумент по
не

и голям ри 
ще опече-

в истинския 
смисъл на думата само 
е оня, който няма ниш- 
то друго освен 
работна сила, с 
изкарва средства за соб 
стаения аи поминък 
за поминъка на семейс
твото
криза работниците (ра
ботническата 
тинския смисъл на ду
мата) обикновено нямат 

или . апартамент,

а ако не си

е въ менати 
трябва
рани със собствени сред

ства, както впрочем е би
ло и досега.

Но въпреки постигнатите 
добри резултати, които, ка 
кто изтъкват в Балкан“ 
постигнати и благодарение 
на доброто сътрудничество

своята
която

капиталовложения,
И

си. В днешната , са

класа в ис

къща
живеят само от запла
тата си и нямат никак
ви допълнителни прихо
да. Те истински се зае
тъпват за пазарно стопан 
ство, понеже няма как 
во да изгубят, а могат 
само да спечелят, раз
бира се, ако знаят и у- 
меят.

организации.

Още на първи поглед 
се вижда, че тази кате 
гория трудещи се е най- 
-малобройна в Босилгра 
дека община. Много по- 
- голям е броят на рабо 
тещите, които имат зе
мя, добитък, частни ра 
ботилници, дават под на 
ем стая или цели квар 
тири и кака осъществя 
ват допълнителни дохо-

ждане на обектите на грани 
цата. Това се налага, тъй 
като отклонение от пътя за 
обектите 
п тази година значително е 
допринесло за успешното 

стопанисване. Освен това в

останалите субекти, на 
миращи се на границата, 
преди всичко |минтически- 
тс служби, няма място за 
самодоволство. Преди всич
ко организацията трябва ка 
дрово да се оспособн, за 
да може да излезе на сре
ща на изискванията на съ- 

всичко

вече е направено

е инициатива за изгра-ход
ждане на обекти от друга- 
реконструкция и превеж
дане на обектите на грани
та страна на международ
ното

премените, преди 
транзитни туристи, а също 
така и да развива туристи
ческото стопанство в общи 
пата, чийто е главен носи
тел.

Иван НИКОЛОВ шосе, която "би тря-

ПРЕД РЕОРГАНИЗАЦИЯТА НА „СТОЧАР“

ПРОСТО ИЛИ СЛОЖНО ПРЕДПРИЯТИЕ Вторият носител на турне 
тическото стопанство в об
щината е мотелът, който за 

„Балкан“ има 
нощувалия.

ти („Нишава", „Търгокоп“ 
и „Кооперант“ и да отделяне 
на „Търгокоп" — гоямо бол 
шинство се определи За по 
следното предложение. То
ва наложи намеса па гене
ралния директор Димитър 
Славов, на председателя па 
събрнисто па тулещите се 
и па правната служба. Всп 
чки то изтъкнаха бройни
те специфичност на „Сто 
чар“,
па интересите па сегашните 
три основни 
които „ни съд пс би могъл 
да раздели" в сулчай „Тъ 
токооп" да се отцепи от 
организацията. Дойде се до 
там повече от половината 
да се дигнат и да напуснат 
събранието, изтъквайки чс 
това с своеобразен Натиск 
върху тяхното определение 
„за“ или „против" оставане 
в състава па „Сточар“. Всс 
пак всички се върнаха и 
слсд доста нови пояснения 
гласуването се повтори. То
зи път болшинството се о- 
прсдсли за сложено пред

приятие, в чийто 
ще бъдат сегашните три 
организации с отделни дж- 
иро сметки. Всяка от бъ-

ва всеки да взима от там 
независимо колко е допри
несъл.
те разисквания 
дени с ръкопляскалия, осо
бено когато някой предло
жи „Търгокоп" напълно да 
сс отдели от „Сточар" и да 

като самостоя- 
търговско предпри- 

Поясиенията, че като

състав
Отговор на този въпрос 

ще даде референдумът 
селскостопанската трудова 
организация „Сточар“ в Ди 
митровград. Но имайки 
предвид, че инициативния 
одбор за трансформация на 
трудовата 
предложил, 
работнически съвет се съ , 
съгласил, „Сточар“ да ста
не просто предприятие, а 
заетите в „Търгокоп" с гол
ямо болшинство се изясни 
ха за сложено предриятие, 
то и отговарат на рефере» 
дума може да бъде и не
очакван.

Именно, разисквайки вър 
ХУ 'трансформация 
„Сточар" в чийто състав ка
то основна организация 
стружен труд е „Търгокоп", 
заетите на общо събрание 
проведено на 7 октомври 

единодушно против 
просто предприятие, Гс не 
са съгласни, както изтъкна 
ха, всичко 
един „бумбак

разлика от 
намален брой 
За последните три месеца

на На моменти бурни- 
бяха сле-

дещите три трудови едини
ци (или как .ще сс казват), 
ще поеме част от заетите в 
сегашната трудова общност 
и то тези, които и сега ра
ботят за отделната основна 
организация. Това опреде
ление на заетите в „Търго- 
кооп" ще бъде доставено и 
обсъдено на
работнически

тук са нощували 800 дома
шни и почти три хиляди 
чужденци. И докато „Бал
кан“ в хотела осъществява 
плана благодарение на по
сещенията на бройни гру
пи туристи от Унгария, мо
телът това не може да на
прави поради простата при 
чина, че неговите мощнос
ти са едвам за един рейс 
— 65 легла. В мотела обаче 
изтъкват, че резултатите на 
тур! 1СТ11ческото стопанство 
може да бъдат много по
добри ако организираността 
па двете туристически ор
ганизации би била по-до

бра п смисъл на по-добро 
сътрудничество.

организация е 
а централният стопанисва 

телно 
ятие.

предприятиеединствено 
„Сточар" ще стопанисва по- 
-рационалпо, 
ще сс ползуват по-ефикас- 
но, както и финансовите 
средства, а броят па режие 
титс ще се намали, пс бяха 
достатъчни да сс приеме 
предложената трансформа
ция, която както изтъкнаха 
мнозина,

като ИЗПрС! 1ЛСТС1 юст
централния 
съпет слсд

мощностите
организации,

като и останалите две ос
новни организации на сдру 
жения труд сс изяснят. В- 
печателние е, че па присъс 
твуващите псе пак не е 
ясно как ще бъдат уреде
ни отношения между съста 
пийте части на сложеното 
предприятие. Затова и из
ходът па референдума ена 
пълно неизвестен.

та на
прилича 

на сегашната организация 
па „Сточар“. Че топа не 
харесва на търговците мока 
за гласуването на края. 
Тъй като се дойде до три

много
на

бяха
лредложения-за единствено 
просто предприятие, за сло
жено съставено от три час

се събере в 
па след то-

да А. Т. А. Т.
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I ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В БОСИЛЪ 
АДСКА ОБЩИНА

ИЗсъюзния изпълнителен съвет във връз-от пресконференцията в 
ка с рдзштшто НА СЕЛСКОТО СТОПА11СТО ГР

И назъричани гасат 

петролейкитеНОВА БРАЗДА В «ИЛ СТОПАНСШ
отделно значение за тях про 
басми. Става дума за под
държането на телефона от 
пощата в Бистър до местна 
та канцелария и занемаре- 

ог страна на ТО „Боси-

-3-АГРАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ЕДИНСТВЕНИЯТ ОТРАСЪЛ КОНТО ЩЕ ПОЛУЧАВА СУБ- 
ВЕНЦИИ ОТ СЪЮЗНАТА КАСА

Вече две-три години елек 
трификацията е задача с 
предимство в местната об
щност в Назърица. това с 
н естествено, защото, елек 
трификацията с акция ко
ито изисква не само труд 

п сравнително големи 
средства. Още повече че ме 
стоположеписто на селого

Съюзният 
съвет е взел решение до 
края аа годината да пусне 
нова. по-дъблока бразда с 
цел аграрът да се консолн 
дара
се създава предпоставка за 
излизане от кризата. Такъв 
извод

изпълнителен

пия
леград“ изкупвателен пункт, 
в селото, И единият и дру
гия проблем не само че са 
занемарени от отговорните 
субекти, но от година на 
година всс повече се забрав 
ят. Телефонната линия вече 
40 на сто е неупотребима, 
стълбовете са счукани или 
изкъртени, жицата разнесе 

В агата пък е отделна 
Просто казано,

нокато по такъв начин

неблагоприятно.е твърде.
Поради топа за разкарване 

стълбовете бяха аига 
ЮНА с

може да се получи 
изложението на Д-Рслед

Стево Мнрянич. съюзен се- 
за селско стопанство

то па
жираии части на 
пъртолет, което изисква до 
пълнител ни средства. Но и 
покрай това, «греди всичко 
с голямо ангажиране на 

общност, акция-

кретар - -, 
от 4 октомври в Белград. 
Основна цел на всички мер 

— как агрокомплекъст 
включи равноправно

на.
приказка, 
крайно небрежно отноше- 

на отговорните в орга 
за това общсстве 

Вече пет-

ки е
да се

надпреварата на домаш- 
световння пазар, сне 

Евро-

широката 
та е и укпешочителен етап. 
Тези дни започна електри 
фиш «райето и на последна 
та махала в селото — Еле

нкев
низанията 
но, имущество.

-шест години, повалена стои 
небо, без някой 

сети поне да я сло- 
подслон. И докато

ния и
циално с поглед към 
па 1992 година. Нан-същес 

промени в политика- 
се на-

на открито 
да се 
жи под 
тя стои и чака милост, назъ 
ричани добитъка закарват 
в съседните села където 
има изкупвателни 
ве: Църнощица или 
а някои и извън обшината

твени
та към този отрасъл 
белязват в твърдото реше- 

селското стопанство,

лица.
В началото на акцията не 

бяхме много активни. Мис
лехме, че някой друг ще ни 
електрифицира 

Сетне се стегнахме, сериоз 
но схванахме, че без наше 
ангажиране няма нищо и 
акцията започна да напред
ва. Махала след махала и 
сто дойде ред и на махала 
Еленица, засега единствена 
та махала в селото без елек 
трически ток, 
председателят на Съвета на 
местната общност Ставре 

Цветков. А шестдесетого- 
дпитият Борис Милев с удо 
(Волствие добви: Дадохме 
доста, но получихме пове
че. Токът ни отвори очите. 
Това е благодет.

И докато назъричани не 
Занапред и в аграра ще } скриват радостта си, че еле 

р м * 1 I ктрификацята наи-после ус
може да се влага чужде- I пешно привеждат, 
странен капитал но само с | кова ги загрижават

, таналите неразрешени, а от

ние в
както и в другите отрасли, 
напълно да се изравнят об
щественият и частният сек
тор, като на частни лица се 
дадат всички права, вклю 
чвайки и правото на валута 
и износ, като най-съществе 
ните определения на аграр
ната политика се издигнат 
на федеративо равнище и 
единно се уредят за цялата 
страна, разбира се, при за
читане на републикански
те специфичност.

Д-р Мнрянич напомни, че 
в областта на селското сто

домоветеде повече ред в животно
въдството, където кризата 
с най-дълбока, като бреме 
то на лихвите в него се на
мали за една трета.

Ще се дава предимство 
на производството на здра 
ва храна, ще се разреши 
внос на машини, съоръже
ния, торове. . . Правител
ството преценява, че Юго- 
словия може на световния 
пазар да продава знания и 
технология, защото в произ 
водството на слънчоглед, 
царевица и пшеница осъще 
ствява световни резултати.

ния. химически средства, то 
рове и строителен матери
ал, които купуват селяните. 
Със Закона за регрееннте 
лихви при първичната еми 
сия и кредитите на делови 
те банки селяните ще дой
дат в по-благоприятно поло 
жение. Занапред и те ще 
могат да ползват бенефи- 
цирани кредити от първич 
ната емисия за влагания в 
производството. За да ста 
не това възможно, ще се 
отпускат хипотекарни и ло 
мбардни кредити. За земя, 
която купуват селяните за 
увеличение на имотите си, 
занапред няма да плащат 
данъкоборот.

— По мое мнение, на сел 
яните трябва да се даде 
възможност да купуват зем 
я и от комбинатите когато 
се касае за раздребнени и- 
моти, където общественият 
сектор на може със своята 
механизация да осъществи 
по-забележителни ефекти 
- изтъкна между другото д-р 
Стево Мирянич.

пун 
Дукат,

кло

на други изкупвателни ор 
ганизации. Разбира се това 
изисква и вре.ме и хора, а 
в селото ловечето са оста
нали по двама възрастни.

Раде Стойков, секретар на 
първичната парйна органи 
зация подчерта, че в село
то добре съдействуват об
ществено-политическите ор 
ганизации, взаимно се дого
варят. Успешно са провели 
изборната активност в Съю 
за на комунистите и Социа 
лнстическня съюз и надява 
се, че успешно ще приклю 
чат и делегатските избори, 
които са в ток.

подчерта

царевица повече от
ПШЕНИЦА

■

тол-Ог 1,48 милиона хектара, 
Юго ос-

колкото тази година в 
славия са засега с пшени
ца са получени 5,6 милиона 
тона зърко, или с 703ЛЮ 
тона, относно с 11°/о по-мал- 

миналогодишното про

М. Я-ограничено времетраене.

Незаинтересовани
директори

ко от 
изводство.

Според първи преценки та 
зи година царевичната ре
колта трябва да достигне 

10,5 милиона тона. Ако про
гнозата се осъществи, това 
ще бъде с Ъ1°!о, относно за 
2,8 милиона тона повече от 
лани.

жшшшшш
Той също така подчерта, 

че Съюзният изпълнителен 
съвет ще се грижи и в но 
вата Конституция поземле
ната и данъчната политика 
да бъдат уредени по единен 

страна, 
правителството

На последната сесия на Общинската 
скупщина в Бабушница, състояла се на 4 
октомври т.г., една от централните точки 
бе отчета за тазгодишната жетва и из
купуване на пшеницата, както и акцион- 
пата програма за есенната сеитба. На 
сесията са били поканени всички дирек
тори на земеделските кооперации.

Когато се има предвид, че селското 
стопанство е един от водещите стопан
ски отрасли в общината, въпросът наис
тина заслужава пълно внимание Още по
вече, че делегатите имаха какво да кажат 
за редица неуредици по време на жетва
та, а и сега се прави договор как ще 
изглежда жетвата през идущата година. 
Изказаните горчиви истини обаче няма
ше кой да чуе и да вземе отношение, по
неже директорите на земеделските коопе
рации не счетоха за нужно да дойдат на 
сесията.

А проблемите са много. Преди всичко, 
въпреки че за жетвата бяха ангажирани 
сравнително голям брой комбайни, пора
ди несъгласуваност между земеделските 
кооперации и непридържане към плана 
на Щаба по прибиране на реколтата, ком- 
байнерите, както каза един делегат, са 
направили повече километраж, отколкото 
са жънали. Жънало се е по принципа:

I „Този домакин е наш човек, а оня е от 
; противниковия лагер“! Ангажираните час

тни комбайнери вместо да помогнат са 
внесли същински хаос, провирайки кои 
парцели ще жънат, а кои не искат. Впос
ледствие на това е, че само до преди 
седмица са останали неожънати някои 
парцели.

Земеделските кооперации взаимно не 
се търпят, всяка от тях преследва свои

цели и всичко това под изговора, че са 
„на стопанска сметка“ и че икономичес
ката заинтересованост налага така.

Още по-изразително е с мерките за 
предстоящата есенна сеитба. Никой не бе 
в състояние да даде отговор на делегатите 
колко ще струва пшеницата за семе, ка- 
кво
условия ще върви договарянето и пр. За 
комплексиране на парцелите, за да бъде 
идущата година жетвата по-успешна, и 
дума не можеше да се каже. Още по-мал
ко кои семена да се ползуват на кои те-

начин за цялата 
Конкретно, 
трябва да премахне поземле 
ния максимум.

I□□^□а□а□□оо□^о□оа□о^□аа□□□ао^с*

количество е набавено, при каквипанство ще бъдат прилага- 
дългосрочни и кратко

срочни мероприятия. По
край вече известната все
обща либерализация на це
ните и вноса, премахване
то на

ни Програмата от дългосроч 
ни мерки в аграра още не 
е обсъждана от Съюзния 
изпълнителен съвет, но д-р 
Мирянич изнесе на прескон 
ференция 
от най-новия пакет, който 
преди да бъде внесен в 
Съюзната скупщина на об
съждане, трябва да бъде 
пуснат на обсъждане в „ба 
зата“, в комбинатите, коопе 

и селските местни

митнически облагани- 
храна за добитъка, 

на 17 ав-

рени.детайлинякои Може би изказването на председателя 
на ОК на ССТН Ратко Младенович е наи- 

„Вместо отчети за жетвата 
и мерки за предстоящата сеитба да дадат 
директорите на замеделските кооперации, 
чиято това е работа, те пренебрегват 
всичко!".

Делегатите се двумеха дали не ще бъде 
най-удачно тази точка да се остави за 
друга сесия, когато директорите дойдат. 
Но времето не чака — есенната сеитба

я за
правителството 
густ прие решение за взи
мане на допълнителни мер- 

с които бяха кориги
рани гарантираните 
на пшеницата за новата се 
итба, при зачитането на ин 
флацията. Размерът на реес 

пшеницата е 600/о, 
толкова и за жи

вотновъдното производство. 
Решено е лихвите в селско- 
топанското производство за 
напред да се изплащат в 
края на производствения 
цикъл, а не месечно. С ре- 
баланса на бюджета Съюз
ният изпълнителен съвет е 
изнамерил възможности з 
регресиране на „мпутит 
в селското стопанство и за 
стимулиране на износа. Със 
Закона за данъците върху 
производения и услуги 
премахва данъкоборота в Р- 
ху възпроизводствени мате- 

ма шини,

показателно:

ки, цени
рациите 
общности.

Същността е — усилието 
селскостопанското 
водство да се преструктуи- 
ра и да се приспособи за 
пазарна надпревара и износ, 
но при това и напълно Да 
се зачитат специфичности- 
те на тази дейност и при
родните й ресурси. При то
ва ще се спазват общите 
интереси на страната при 
зачитане на републикански 
те специфичност. Страте
гията би се намирала в ръ
цете на федерацията. В пър
во време би трябвало да се 
извърши консолидация на 
агроидустрията. Най-на
пред би трябвало да се въве

конта за произ-
а също

е на прага.
Накрая се прие заключение: Социа

листическият съюз и Изпълнителният съ
вет на Общинската скупщина спешно да 
свикат съвещание с директорите на земе
делските кооперации и да се постигнат 
„твърди" договори занапред.

Дано незаинтересованите директори 
благоволят да дойдат на това съвещание! 
Инак огорчените на селскостонските про
изводители, техните оправдани забележ- 

ще си останатка, мнения и предложения 
„глас в пустиня“.

Ст. Н.

съоръже-риали,
БРАТСТВО* 13 ОКТОМВРИ 1»*’

СТРАНИЦА 8



| ОТГОВОР НА ПИСМОТО НА ТОШЕ В. ТОДОРОВ ОТ С. РАЙЧИЛОВЦИ

V ИСТИНА „СПОРЕД МЯРКАТА“
ЗА КАКВО Л 

__ПИШЕШЕ
ЬТЯ-ТСТВш -- -

Вестник „Братство“ в св
оя брой 1417 от 22 септем
ври 1989 година в рубрика
та „Писма ма читатели“ под 
заглавие „Червен кръст за 
трима босилеградски функ
ционери“ публикува статия- 
писмо на Тоше В. Тодоров 
от с. Райчиловци, в която 
статия по субективен 
чин се изнася цяла редица 
от неистини и иноинуации 
преди всичко за моралния 
лик и достойнството на три 

ръководители 
Иван Василев, председател 
на Общинския комитет на 

Васил 
на Об-

храната, а идеята на стати 
ята се основава на горе по 
соченото съдържание и на 
съдържанието, което е из
вестно само на автора на 
статията и вероятно на не
говия
ното редактиране 
та“.

да не иска, на преден план 
поставя себе си и ако вни
мателно се анализира съд
ържанието на статията ще 
се види, че това негово ви 
ждане на истината с осиов 
ата си и с цялото, вероятно 

изградено

По повод 40-годишнината
гарската народност в Югоадав^и 30-гада-

ПИШЕШЕ БРАТСТВО ще ви предава мате
риали за отделни събития и случки, иомес- 
тавни в първите броеве на вестника.

„ментор в окончател 
на текс-предварително 

„уважение“ на своите 
щински ръководители, ко 
йто дух се чете от всички 
изречения и стилизации на 
публикувания текст.

Истината е само една и

об-
на-

С такова писане се по
стига нещо, което на обек
тивния читател 
недействително, понеже са 
видими конструкциите на 
събитията в самата статия

изглежда

Върла III-Босилеград и то: единствена и се съдържи в 
това, че след завършаване 
то на МТА „Власина“ спо
менатите ръководители бя
ха повикани от щаба на 
акцията заради конкретен 
анализ и разговор, понеже 
младежката трудова акция 
с пребиваването си на те
риторията 1на Босмлеград

ска община беше упътена 
на перманентно сътрудни
чество и координация на де 
йността с общинското ръ
ководство, на постоянно ра 
зрешаване на ежедневните 
проблеми, и навярно този 
път от страна на економа 
на бригадата (разбира се, 
със съгласие на комендан
та на акцията) на споме
натите функционери *бяхд 

дадени по един чифт брига
дирски униформи.

Когато става дума за да
ване на храна, на което ав 
торът на статията отделно 
алудира и като на лайтмо
тив основава всички твърде 
пия в статията, такова не
що не е имало, а това е 
произволна визия на авто
ра на статията, която пос
тавя в констелация на сво-

ма
от страна на автора, кои
то са произведение на него
вото осмотрение, а крайно 
провидна част от текста е на 
сочена да опетни човешко
то достойнство, когато се 
привежда фактът, че даде
ните на ръководителите ко 
нсерви уж са „изпадали“ по 
басамаците на училището и 

статията

СКС в Босилеград, 
Такев, председател 
щинската скупщина в 

Спаско

Големите двадесетпетметрови железни 
стълбове от далековода „Върла Ш“ __ Бо
силеград вече са „пристигнали“ в Босиле
град. Сега работниците от електротехниче
ското предприятие „Светлост“ — Белград и 
от предприятието „Цер“ — Чачак работят 
върху поставянето на конзолите по стълбо
вете.

Бо-
Спас- 

на Изпъл- 
на Общин- 

Босиле-

силеград, и 
ков, председател 
нителния съвет 
ската скупщина в
град.

атова, а и заради прави 
лно и обективно информи 
райе- па читателите, което, 
разбира се, е и задача и 
приоритетна задача на вес- 

,.Братство“ даваме то 
па публикува-

че авторът на 
заедо с колегата си на ра
ботното място след тях ги 
е събирал, понеже от стра 
на на хората от Акцията, 
ако се дали консерви на 
ръководителите, сигурно би 
била дадена и някоя плас
тична кесия, за да не се из 
лагат на „такива срамотил- 
ъци“ и то тъкмо пред 
ра на статията, който е „бе
дно циганче“, както сам за 
себе си казва и който съ
браните консерви е дал на 
„своите гладни дечица“.

Жалко е това, че редак
цията на вестника в пос- 

време без каквато

Върху тези конзоли ще бъде прикрепен 
кабелът, който ще пренася ток с мощност 35 
киловолта. Покрай последния предприятието 
„ЦеР“ завършва последните работи на тра- 
фаопоста, който пристигащия ток от 35 кУ 
ще преврща в ток от 10 кУ. За да се изпол
зува пристигащият ток, ще бъде нужно да се 
построи още един трансформатор за ток от 
220 волта. Оттук токът ще бъде развеждан 
и към околните села. Според изявлението на 
Мушич Видак, ръководител на строителство
то, работите на далекопровода ще бъдат за
вършени през месец август. Всички матери
али за стълбовете и трафостанията са изра
ботени в нашите фабрики: „Цер“ — Чачак 
и „Раде Кончар“ — Загреб.

тник
зи отговор

статия, за да се узнае 
действителната 
читателите да се 
обективните факти, без ни- 

намерение да водим 
автора на ста

на вее

пата истина и на 
съобщят

автокакво
полемика с 
тпята на страниците 

„Братство“.тник
В публикуваната 

авторът привежда, 
като е завършила - 
сина“, чийто бригадирски 

беше в помещенията 
на Основното 
Босилеград економът 

е разделил
трима функцисн 

унифор- 
консерви и 

полу
уж са на 

бутвали в джобовете си, и 
най-вероятно поради голе
мите „количества“, на тр
ъгване са им изпадали по 
басамаците на [училището, 

.т на статията, кои- 
намерил тук е съби

рал същите, така че е усп
ял да събере 5 консерви.

статия 
че след 

МТА „Вла
ледно
и да е проверка публику
ва крайно нелогични тек
стове, с което загубва авто 
ритета си и програмната за 
дача на .вестника, позволя
вайки такъв вид „забава“ 

по крайно

стан вучилище
на ак-

■ на спо его лично материално със
тояние, за да привърже до
край за 
лите, сам за себе си приве 
жда, че е „бедно циганче“, 

разбира се, имайки

(На снимката: Крупшнкович Милош, елек- 
троработник от Чачак, поставя конзолите)

цията 
„менатите
пери бригадирски
ми и храна — 
чс тези ръководители 
чените консерви

себе си читате-
на читателите 
примитивен начин.

Съгласно регулативата на 
Закона за информиране в 
СР Сърбия настояваме то
зи отговор на публикувана 
та статия да бъде публику
ван в следващия брой на 
вестшгка на страницата и 
в рубриката, в която беше 
поместена споменатата ста 
тия и заради комплетна ин 
формация този отговор 
се публикува цялостно.

което,
предвид останалото в ста
тията, приведено от негова 
страна, се включва напъл
но и предизвиква желател
ната реакция у читателите.

На внимателния читател 
на текста не и трудно да 
забележи, че попътно, като 
фактическа основа, се опи
сва начинът, по който на 
ръководителите е дадена

Расте нова фабрика в Димитровград

Нов цех за гумени 
нишки пуснат в действие а авторът 

то се е
■

На 4 юни в Димитровград е пуснат в екс
плоатация малък цех на бъдещета фабрика 
за голи гумени нишки, в който се обличат 
нишките в памучен или пластмасов конец, 
които като такива са нужни на трикотаж
ните фабрики в страната ни.

Цехът се помещава в сградата на „Гума- 
ра“ — отдел за производство на гумени цър
вули в две светли и просторни помещения. 
Три машини, пристигнали неотдавна, извър
шават целия процес на обличането и приго
товляването на нишките за трикотажните 
фабрики.

В малкия цех сега работят 4 работнички 
под надзор на специалист, който ги обучава 
в работата с машините ...

От директора на фабриката за голи гу
мени нишки — Живко Виденов узнахме, че 
тази фабрика, която през 1961 година ще 
бъде пусната в експлоатация, а първата та
кава фабрика в нашата родина, както и то
ва, че наскоро ще се почне със строеж на 
фабричните хали. Машините ще пристигнат 
в първото тримесечие на 1961 от ЧСР.

даавторътПо този начин 
статията с умисъл и на 

съответна идейна
ма основа, *

Васил Такев, председател на Общинската скупщина 
Иван Василев, председател на ОК на СКС 
Спаско Спасков, председател на Изпълнителния съвет на 
ОС в Босилеград

забелязва на мар- 
искакоято се 

шиите на статията,
ппеди всичко да деградира
=„„я лик и човешкото 
достойнство на спом°"“™ 
те ръководители, а во-нат 
атъшната цел му с да 
пласира същите от явния и
обществено-политически

на средата, по 01Юсде 
начин да ш опетни»

НОВО ПОСКЪПВАНЕ НА ВОДАТА В ДИМИТРОВГРАД
Ж11 На 1 октомври тази година постъпи в сила е решени

ето на Изпълнителния съвет в Димитровград, с което це
ната на водата се 
домакинствата п 12

И последното покачване на цените е резултат на 
иовншсшпге цени на електрическия ток н горивото. И ма- 
кър чо в сравнение с цените от август увеличението въз
лиза на 233 на сто, новата цена е далече от икономиче
ската цена на водата. Според изчисленията на спецналист- 
тс в „Комуналац“ икономическата цена на водата днес бн 
била над 9.600 дштра при условно да бъде продадено 
нужното количество вода.

пот увеличава на 6000 динара за 1 м* за 
000 хиляди за друдовите организации.

лен
трудовите
края па мандата па посто
вете, па конто са избрани 
и в стила на нашия мепта- 
литст да ш направи „паи- 
обикIЮВ011и гражда! 1 и“,

могат да бъдат предмет 
одумвапс, дребни сплег- 

ни и като такива.да бъ
дат посочвали от всеки, па 
макар и тази своя сисюма 

стойности и достойнство 
на дребни- 
еспафскитс

сродиим

10 I
(ИГО
на А. Т.

'
АКЦИЯТА „СОЛИДАРНОСТ НА ДЕЛО“ В БОСИЛЕГРАД- 
СКА ОБЩИНА

18 ОКТОМВРИ - УДАРЕН ДАН

па
с изградена 

тс традиции 
интереси.

Още в началото па стати 
ята авторът иска със сеити 
мситашшя си подход да пре 
днзвика съжаление у чита- 

държейки ги в

;'а па

Населението и трудещите се в Босплеградска об
щина ще се включат в общоюгославската акция „Соли
дарност на дело". Това е решение на Координационния от
бор за солидарност при Общинската конференция на 
ССТН и Общинската организация на Червения кръст в 
Босилеград, които и изготвиха, конкретна програма на 
акцията, която ще се проведе от 16 до 25 този месец в 
трудовите колективи до 31 октомври относно в местните 
общности. Ударен ден ще бъде 18 октомври.

Фабриката за голи гумени нишки заедно 
с фабриката за гумени обувки и други гу
мени изделия, която също така Ще бъде по
строена в Димитровград ще бъде мощен 
комбинат за гумени изделия, общата про
дукция на който ще надминава 1 милиард и 
няколко стотина милиона динара, и в който 
ще бъдат заети в материалното производство 
над 250 работници.

телите н, 
такова настроение до края 
па статията, да ги подгото-
ли л да им сервира споя 
поглед на „истината" и във 
всичко това да вгради лич
ното разбиране на морал
ния лик на тримата ръково 
дитсли. Това веднага може 
да се разбере от 
то изречение па 
лтайки нрахта", 
торът на статията, макар и

:
Запланувано е трудовите колективи и местните об

щности да събират парични средства, а в местните об
щности в Босилеград и Райчиловци и дрехи и обувки. 
Очаква се трудовите котективи да помогнат акцията с оп
ределени суми. М. Я.

М. Н.
„Братство“ 16 юни 1960 година

пачал по- 
текста „гъ- 
с което ав

I
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*‘к&лтур>&^ тт&сМтя а и^кустб^
ОТ ЧКСТВУВАНЕТО ИЛ. ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК; НЛ СРЕДНОШКОЛСКИЯ 
ТЕЛЕН ЦЕНТЪР ..ИВАН КАРАИВАНОВ“ В БОСИЛЬП АД

ГОРДЕЯТ СЕ С ИМЕТО МУ
ОЬРДЗОВД-

II продължение на докла 
Величко»

И тази година, както и 
винаги досга колективът на 
средношколския образова
телен център „Иван Кара
иванов“ в Босилеград 6 ок
томври — рождения ден на 
Иван Караиваной и патро 
нен празник на училището, 
отбеляза тържествено и с 
редица манифестации. Меж 
ду другото по повод този 
ден, в
Културния дом в 
град бе устроено тържество 
'на което пред учениците и 
преподавателите, доклад за 
жизнения път 
ционното дело на този ин
тернационалист, изнесе Сто 
ян Величков преподавател 
по история, а след .това и 
учениците и преподаватели 
те гледаха филма: ..Послед 
ният китайски цар.

тнвът на това средпообразо 
вателио ведомство пече две 
десетилетия с гордост носи 
името на този комунистнче 
ски деец, който целия сп 
живот посвещава за укреп
ването на международното 
работническо движение, до
бави: — Иван Караиванов, 
още от ранна младост ясно 
застава на страна на между 
народното работническо двн 
жение и като марксист до 
края на живота си остава 
верен на тези определения. 
Бил е близък приятел и 
сътрудник на другаря Тнто. 
а след като емигрира в Юго 
славия. Караиванов веднага 
се определя за становищата 
на Югославската 
тическа партия, 
ви определения отделно се 
изявяват по време на ин- 
формбюро.

отделно СС 
настоящата

дп,
спря II върху 
общсстпеио-подитичсска

страната пи, »<астакопка в 
то подчерта, че 
пнд решения, без оглед ,ш 
тома, дали етапа дума 
решенин от републиканско 

които

пея как I.»
КАПАЦИТЕТИТЕ ПА УЧЕНИЧЕСКОТО ОБЩЕЖИТИЕ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „г. ДИМИТРОВ“ В БОСИЛЕ- 
ГРАД НЕ СЕ ПОЛЗУВАТ ДОКРАЙ

за

голямата зала на 
Боснле-

или друго рашпице, 
имат за цел да нарушаватнов Средношколците са 

в частни квартири
светлите традиции па 
н социалистическата нп ре 
полюция са неприемливи. Ко 
лективът и учениците на бо 
силеградскпя средиошколс-

и ревал ю-

ки център остро осъждат 
такива и подобни решения. ж. Ученическото общежитие засега не е несполучлива ин

вестиция но този епитет може да понесе ако има да
лече повече места, огколкото заинтересовани ученици 
тук да живеят и работят. Една от възможностите този 
обект да се ползува докрай е в него да се настанят 
и една част от средношколците, които отделечени от 

домовете си са принудени подслон да тъ-

комунне- 
Тезн него-

Инак, през досегашния 
период средношколският об 
разователен център в Боси 
леград с дал голям принос 
във всеобщото вкзпитатсл 
но-образователно издигане 
на подрастващите поколе
ния. От скамейките на това 
възпитателно-образователно

В доклада Величков, след 
колек-като подчерта, че родителите и 

реят в частни квартири
чия .може да понесе епите
та на „несполучлива“ инве
стиция.

Бива ли помещенията на 
този съвременен обект да 
са празни, а голяма част 
от средношколците (над 
150) да квартируват в част 
ни квартири. С този въ
прос се отнесохме до ди
ректорите па двете учили
ща, които макар че едно 
от друго са отдалечени два 
десетина метра, не сътруд
ничат като добри съседи.

— Няма нищо спорно 
общежитието да ползуват 
и ученици средношколци 
— заяви Владимир Михай
лов, директор на_ основно
то училище. Трябва обаче 
да се изготвят документи, 
конто да регулират 
отношение. При това 
че да сме наясно — 
той, средношколският цен
тър трябва да ни заплаща 
икономическа цена за ус
лугите.Считам, че „докумен- 

условията, при 
ползуваме общ е-

НА РЕВОЛЮЦИЯТА НА ЮГОСЛАВКИТЕ НАРО- Понастоящем приключва 
изграждането, т. е. обзавеж 
дането на втората част от 
общежитието на основното 
училище, с което 
създадат възможности в не 
го да учат и живеят около 
50 ученика. Този съвреме
нен обект, който училище
то започна да строи преди 

години и в който са 
значителни мате-

В МУЗЕЯ 
ДП И НАРОДНОСТИ

Юбилей на СКОЮ ще се
ведомство днеска навред по 
страната има лекари, юрис 
ти, икономисти, просветни 
работници, инжинери и пр., 
които дават принос в разви 

страната ни. Днес

СУЧАЙ 70-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА 
ЮГОСЛАВСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА МЛА- 

НА 9 ОКТОМВРИ Т. Г. БЕШЕ ОТКРИТА 
РЕВОЛЮЦИОННА

ПО
СЪЮЗА НА 
ДЕЖ (СКОЮ)
ТЕМАТИЧНА ИЗЛОЖБА „СКОЮ — 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАДЕЖТА“.

три
вложени 
рнални средства е още^ ед
но потвърждение за обще
ствената грижа за лодра- 

Очак-

тието на 
в средношколския образова 
телен център в Босилеград, 
знания и опитност усвояват стващите поколения, 

ва се той да изиграе роля и 
после-Я и се възпитават в духа на 

югославския социалистичес- 
партиотизъм 366 учени- 
разпределеии в 14 пара

лелки от първи до четвърти

при санирането на 
диците на миграцията в оо 

ако се наложищцната
да се закрие училище, по- 

малко число ученици, 
кито се учат да дои- 

Босилеград и в не-

товаради
тези, оба-

казваклас. дат в
го да живеят и учат. 
га обаче капацитетите му 

само частично.

Се-
В рамките на чествуване 

то на партонния си праз
ник се проведоха и редица 
спортни състезания между 
отборите на отделните кла
сове.

се ползуват 
Миналата година например 
имаше само десетина уче
ника (през зимните дни). 
Не очакват се съществени 

в това отношение 
В този случаи об- 

нзвестен па

тите, т. е. 
които ще 
житието, трябва да предло
жи основното училище. 
Коя е тази икономическа 
цена, която трябва да за
плащалия е известна на ос
новното училище и също
то трябва да ни предложи. 
Имдме известни средства 
за запазване на учениче
ския стандарт и ще ш на
сочим за тази цел. Разбира 

общежитието да жи
веят и работят отдалечен 
и средношколци, чшгто 
мейства са материално 
бостоящи I — р
Ганче Василев, ДИРек™,.

промени 
и сега. 
щсжитието на

<
М. Я.

млад-Развойният път на 
ежекото революционно дви 
жение е представен 
ощта на 350 фотографии, 
факсимилета на документи 
печатани и писани матери
али. Изложбата беше отк
рита от Бранко Азески, пре 
дседател на Председателс

ка Конференцията на 
Съюза на югославската соц 

младеж, 
бяха и Ристо

пешно представление, което 
предизвика същинско въод
ушевление сред най-млади
те. С оглед на факта, че 
този театър след себе си 
има вече към 2000 изпълне
ния, свободно може да се 
каже, че изпълнението му 
бе наистина на висока про 

ще фесионалност и майстор
ство.

с пом- БАБУШНИЦА

Две културни прояви
се, в

13 октомрви, като на 12 и 
13 октомври любителите на 
книгата в Бабушница 
могат да си купят изложе
ните издания.

Усилията на Дома на кул 
турата в Бабушница да о- 
богати и оразнообрази кул- 

живот в общината

твото
ста

аиалистическа 
сред гостите
Джунов, председател _ 
Съюза на югославските бои 

Михайло Швабич, ня- 
младежки ръково-

турния
не са напразни. Въпреки ма 
термалните трудности и ли
псата на редица (предпос
тавки за развитие на кул
турния живот, резултатите 
са налице.

па О В рамките на „Месеца 
на книгата“, който трябва 
да започне на 15 октомври, 
в организацията на Дома на 
културата с най-младите от 
Бабушница и Зв.онци се сре 
щиаха нишките поети за де 

Димитрие 
Ар-

Средношкопскияна
Тази изложба, освен по 

комерческия си дух, има 
още по-голямо значение, по 
неже широк кръг на люби
тели на книгата запознава 
с продукцията на едно из
дателство, чиито книги все 
повече са търсени и в най- 
големите градове в страна
та и в чужбина.

Засега никой не се съмн* 
в а, че училищата ще пов
рят решение, което Да у ‘ 
де от многократно 
ствено значение. И двал* 
та събеседника са съгла 

ни че обектът тряова цял«> 
стно да се/ ползува и 4 
ябва да се помогне навред

свои стихотворения за деца, ношколците. И ^ ракова 
които детският аудитории подчертава!, I -дц ц
посрещна радушно. решение ще с иаречення

Това литературно четене числото на Тс ^ ^
вече по миократен път пот- ^„технологически с
върди, че Бабушнишко е На преподавателите. А 
благодатна почва за орга- брой часове
низиране на подобни госту- 
ваиия. подаватели и

лища.

ци, и 
когашен
дител.

А
А.

О Именно «а 4 октомври 
тази година по почин 
Дома ма културата и в съ
действието с книгоиздател
ство „Градина“ от Ниш в 

библи-
%2о<Ш

ца и възрастни 
Миленкович, Русомир 
сич и Мила Джорджевич. 
За малките любители на по

па

ч \Т/' етичното слово те четохаV градскатаV
4»

хола на 
отека в Бабушница е откри 

изложба на% * О На същата дата в ки
носалона на Дома на кул
турата пред препълнената 
зала частният куклен теа
тър „Феникс" от Ниш за 
най-младите изпълни пред
ставлението „Мима, Бане и 
куклите“, едно наистина ус

та продажна 
издадените произведения от 

У- това нишко книгоиздател- 
V сто. Изложени са няколко 

от де-V" десетки заглавия 
тека и художествена литу- 
гатура до исторически и 
друго научни книги. Излож 
бата ще бъде открита до

им» ПР6 
уЧЛ*

*
в двете

В. ВСт. Н.

198?БРАТСТВО* 13 ОКТОМВРИ

СТРАНИЦА 10



физическа култура ЗА УСПЕШНА ПРОПАГАНДА НА ШАХМАТА В ДИМИТ
РОВГРАДдиЯ^"АнишТБОЛНА
На 16 октомври-симулта- 

нка на 20 дъскиМачът се реши във финиша
♦ „Свърилг“ — „Асен Балкански“ 1:0 (0:0(

—- кой има повече 
Но както
това поражение димитров- 
градчани запазиха 
място на табелката.

В следващия, девети кръг, 
„Асен Балкански“ ще бъде 
домакин на отбора на „Бу- 
дучност“ от Бела паланка. 
Ето как изглежда и табел
ката след първите осем кр
ъга в есения дял на първен
ството:

Шахматният спорт в Ди
митровградска община от 

ден на ден придобива все 
повече привърженици. Люл
ка ма тази древна игра се 
явява основното 
„Моша Пияде“, където на
истина има ■ вече неколцина 
надеждни млади шахматис
ти. Голяма заслуга за попу
ляризирането 
та има и преподавателят по 
физическо 1възпитание Ва

сил Стоименов, който ведно 
е и траньор на шахматис
тите.

ни уведоми Стоименов. — 
Това ще стане в основното 
училище „Моша Пияде“ тъй 
като засега в града няма 
/друго подходящо /помеще
ние.

Ония, които, успеят да по 
играят на-

щастие. 
и да е, и след♦ Свърлнг, 8 октомври 1989 год. Игрището на Свъолиг“

де,ГтсрадьтКхл0ьза,?,ДГ,1И' Времет° Д™»но и дено. 1ередът хлъзав и незгоден за игра. Сърдията Сто
„лкович от Чокот - добър. Голмайстор _ П Петпович в 80 минута за „Свърлнг“. и петрович

Костич 7,
Николич 7 • (Маркович),
Илиич 6, 3. Вучкович 8, С.
Ранджелович 8, М. Рандже 
лович 8, П. Вучкович 8, П.
Петрович 8, Гаврилович 7,
Цветанович 7 (Тасич).

„А. БАЛКАНСКИ“: М. Со
колов 7, Соколов 6, Ранге- 
лов 7, Тодорович 6, Крумов 
7. Алексов 6, Йованович 6,
Станков 6, Димитров 6, Сте 
фанов 6 (Дончев), Христов 
7.

Димитроградчани като че 
ли нямат щастие в срещите 
с отбора на „Свърлиг“ от 
Свърлнг. И този път, като 
гости, те показваха добра 
игра, но точките останаха 
в „Свърлиг“.
Все до 80-та минута „Асен 
Балкански
резултата, а тогава от едно 
безопасно нападание свър-

девето училище

бедят, или да 
равно ще се класират за Ре 
тоналното шахматно първе 
нство, което ще се отиграе 
на 9 и 10 декември тази го-

„СВЪРЛИГ“: лижани чрез Д. Петрович 
отбелязаха гол. на шахма-

При малко по-голяма у- 
поритост и внимание „Асен 
Бакански“ можеше да играе 
наравно, а после от дузпи

дина.
. \г1ървокласиралит!е се 8 

шахматисти от регионално
то състезание ще получат 
право да участвуват на ре
публиканското 
първенство, което ще се о- 
тиграе в началото на идна
та година. М. А.

16 октомври в Ди 
митровград ще гостува ме 
ждународния майстор Ма
ксимовци, който ще отиграе- 
симултанка на 20 дъски —

— НаРУДАР 
ОФК НИШ 
ЕДИНСТВО 
МЛАДОСТ 
БОРАЦ
КУРШУМЛИЯ
БУДУЧНОСТ
СВЪРЛИГ
АСЕН БАЛКАНСКИ
МРАМОР
НОВОСЕЛАЦ
ГАДНИЧКИ
ПАЛИЛУЛАЦ
ПРОГРЕС
ОМЛАДИНАЦ
СИНДЖЕЛИЧ

8 5 
8 5

2 1 21: 7 
21: 5 
16:13 
15:10 
14: 7 
13:11

12(2) шахматно
2 1 11(1)8 5 0 3 10

8 4 2 2 9(1)8 4 1 3 9(1)
8 4 3 8

МЕЖДУОБЩИНСКАТА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ 
ГРУПА „ЮГ“

8 4 0 4 15:-5 8
8 3 3 3 14:14

13:13
15:18

8(2)
8 3 2 3 8(2, При слаба игра - висока победа8 4 0 4 8
8 3 2 3 9:13 7(1)
8 3 1 ♦ „МЛАДОСТ“ (БОСИЛЕГРАД) — „МЛАДОСТ (ЙЕЛАШНИ- 

ЦА) 7:0 (4:0)
♦ Босилеград, 8 октомрви 1989 година. Игрището „Песка- 
ра“ край Драговищица. Теренът тревист и подходящ за 
игра. Времето облачно. Зрители около 100 души. Голмай
стори: Драган Златков, Миле Цветков и Раденко Захариев 
по 2 и Стефан Стоичков 1. Съдия на срещата Стоядин Стан- 
кович от Сурдулица

„Младост“ (Босилеград):
11. Гашевич, Г. Анджелко- 
вич, Й- Глигоров, Д. Злат
ков, Б. Воинович, В. Тасев 
(капитан), С. Стоичков. М.
Василов, Р. Захариев, В.
Чипев и М. Цветков.

„Младост“ (Йелашница):
Б. ^еличкович, Д. Додич,
М. Цветкович, С. Стояно- 
вич, С. Стойчич, Д. Новко- 
вич, И. Новкович, С. Стан- 
кович, Н. Стоянович. 3.
Джорич (капитан)
Илич.

4 10:13 6
8 2 3 3 9:12 5(1)
8 2 0 6 16:19 4държа равен-
8 2 0 6 6:25 4
8 0 4 4 6:18 0

РЕГИОНАЛНА ФУДБОЛНА ДИВИЗИЯ—ПИОНЕРИ

ОЩЕ ЕДНА ВАЖНА ПОБЕДА ра, каквато очакваха 
бителиге на футбола. Може 
би че съперник им бе по
следния отбор на табелка
та въздействува за бледа и 
на моменти не организира
на игра. Повечето от фут
болистите като чс ли же- 

своито

лю-

♦ .Деен Балкански“ — „Ястребац“ (Ниш) 2:0 (0:0) Дими
тровград, 8 октомври 1989. год.

Пионерският състав на 
Деен Балкански“ извоюва 
още една хубава победа.
Този път димитроградчани 
се наложиха над отбора на 
„Ястребац“ Ют Ниш. И по
край това, че нишлин игра
ха добре, пионерите от Ди 
митровград ги надвисиха 
във всички елементи на фу 
тболната игра и заслужено 
победиха.

Може да се каже, че про 
пуснаха редица шансове и

да вкарат топката в мрежа 
та на „Ястребац“.

Второто полувреме започ 
на при значителен превес 
на димитровградчани. Това 
наскоро и резултира с два 
хубави гола и двете точ
ки, съвсем заслужено, ос
танаха на домашния отбор 
— „Асен Балкански“.

В следващия кръг пионер 
ският отбор на „Асен Бал
кански“ ще 
„Раднички“ от Пирот.

Д. Ставров

че резултатът трябваше да 
бъде много по-висок в пол
за на „Асен Балкански“.

В първото полувреме сим 
патичните гости от Ниш дъ
ржаха равновесие и се во
ди равноправна борба, о 
шансове на двете страни. 
Отвреме-навреме 
футболисти на „Асен Бал
кански“ успяваха да езда- 
дат шансове, но не успяха

лаеха да покажат 
индивидуални футболни ка 
чества, а по-малко водеха 
сметка за колективна и ор 

С товаганизирана игра. 
измъчваха себе си, съигра-и Б. чите, а и зрителите.

За разлика от футболис- 
отбор,

малките
гостува на Футболистите на „Мла

дост“ от Босилеград извою
ваха и осма поредна побе
да. В

тнте на домашния 
гостите се представиха

—. който добре ор 
играта, обаче ела

ка
то колектив

осмия кръг на първен 
ството !в Междуобщинска 

футболна дивизия Враня — 
група „Юг“ те победиха ед- 
ноименпя отбор од Йслаш- 
пнца с резултат от 7:0, 
полувреме 4:0. Характерно 
с обаче, че за разлика от 
преди, този път босилсград 
ският отбор, не показа пг-

ганизира 
бо се решаваха да стрелят 

вратата на домашнияБОСИЛЕГРАД: МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИ
ЗИЯ ВРАНЯ ГРУПА „ЮГ“

към 
отбор.

В следващия кръг боси- 
леградският отбор ще госту
ва, на футболния отбор „Бу 
рими“ от Прешево.

И ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА 
ДИВИЗИЯ — ПИРОТ Висока победа на „Младост“Отново висока 
победа на жел-

„Младост“ (Босилеград) — „Моравац“ (Предеяие)
5:0 (3:0).

Босилеград, 4 октомври 1989 година. Игрището на „Мла
дост“ в Босилеград. Времето прохладно, теренът подход
ящ за игра. Зрители около 100 души. Голмайстори: Раденко 
Захариев — 2 и Владимир Чипев — 3 гола. Съдия на сре
щата Драгослав Драгич от Владичии Хан.

М. Я.

гошани
МЛАДЕЖКИЯТ ОТБОР НЕ ИГРА■ „Партизан“ (Желюша) — 

„Слога“ (Велико село) 
7:3 (5:1) Младежкият отбор на „Асен Балкански“ в неделя не 

игра. Т третия кръг димитровградчани тр.бваше да ш-раят 
срещу отбора на „Лужница“ от Бабушница, който трябва
ше да бъде и домакин. Предишният мач в тази дивизия 
димитровградчани одиграха срещу „Драгош“ от Пирот и 
го поразиха катастрофално с 10:1.

Остава още да се отиграе и мача срещу „Единство“ 
от Пирот, в конто „Асен Балкански" ще бъде домакин.

отбор. С такава игра, до
машният отбор в 19 минута 
покачи резултата, а на две 
минути пред краъ па първо 
то полувреме отбеляза и 
третия гол.

През второто полувреме 
играта също бе качествена. 
Домашният отбор не преста 
ваше с находчива игра, а 
гостуващият ме се миреше 
с поражението, настояваше 
да отбележи гол, а след то 
па ако успее и да изравни 
резултата, та една 
да търси от луспн. 
обаче босилеградските фут 
болмети ме им 
До края на срещата те от
белязаха още два 
така извоюваха още една 
висока победа, а новите дпе 
точки още по-здраво ги ук
репи па върха на табелката.м. я.

В отсрочената футболна 
среща между „Младост" от 
Босилеград и „Моравац“ от 
Предеяие, която бе отсро
чена поради оправдателни 
причини па гостуващия от 
бор, победа извоюва боси- 
лсградският отбор с резул 
тат от 5:0. Играта бе мъжее 
твена, но в рамките на фер 
плея. И единият и другия 
отбор от първия до после
ден съдийски сигнал играе 
ха отпорен варияит. което 
любителите на футбола и 
Босилеград \с чести аплоди 
смеити награждаваха.

Инак, домашният отбор 
бързо отбеляза 
във втората минута. Това ка
то чс ли вдъхна сила па дома 

футболисти,

На 8 октомври в Дими
тровград се одигра първен- 
стевн мач в I общинска фу 
тболпа дивизия между „Па
ртизан“ от село Желюша и 
„Слога“
И този път желюшаии от
белязаха висока победа — 
добри 7:3!

Победата е оше ло-зиачи- 
телна ако се има в предвид, 
чс Партизан“ игра без гго 
ловятата от 
членове на първия отбор, 
което
степен отражение в играта. 
Но и подмладеният му сь- 

дсйствувай ге добре.

Велико село.от
Д. С.

ИН МЕМОРИАМ
На 16 октомври тази година се навършват ЧЕТИРИ 

години от трагично прекъснатата младост на нашата скъпа 
и никога испрсжалнма дъщеря и сестрастандартните точка

Това №илка Стоименоваизвестнаимаше до (от Райчиловцн, Боснлеградско)позволиха.
гол, още Мила дъще н сестрице, ни

кога няма да те забравим!
На 16 т. м. 

щата в село Райчиловцн ще 
посетим вечното й жнлтце 

да го залнем със сълзи и да 
положим цветя.

Кшшм всички онези конто 
обичаха нашето дете, а не са 
го забравили да ни се придру
жат.

гола истав
Имаше моменти, когато .в 
неговата игра действуваха 
добре всички линии 
вратаря до нападател пата 

иетодка и в резулГат па та 
къв превес желюшаии отбе
лязаха и седем гола.

Отделно се прояви цеггтра 
шият нападател Мики Сте
фанов, които успя да вкара 
чет гола 
„Слога“.

11 часа на гробнкоитошиите
още по-агресивгго и наход
чиво атакуваха към наказа 
телното поле на гостуващия

ог

Ето и пласирането след петия кръг: 
Младост (Босилеград)
Моравац (Предеяие)
Младост (Сувойница)
Железничар (Вр. баня)
Бурими (Прешево)
Минсралац (Вр. баня)
Младост (Прекодолци)
Флямуртари (Левосос)
Спнджелич (Прешево)
Младост (Йелашница)

100 27: 7
1 12: 7
2 19:20

05 5 
5 4 
5 3
3 2 
5 2
4 2 
3 1 
3 2
5 1 
5 1

80
60
46: 40 1пав мрежата 43 8:12

2 8: 7
2 6: 8

0 ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ: татко 
Асен, майка Лиляна, братСла- 
ве, снаха Дивна и малките 
братовчеди.

40В следващия кръг „Парти 
играе в Барйс чи

флик е отбора гга „Борац“.
20заг;“ ще 6: 9 20

4 8:11 
3 8:19

20
2д. С.

СТРАНИЦА И
БРАТСТВО* 13 ОКТОМВРИ 1989



УС&Лъ&у? * сатиРа * забава

КАРИКА ТУРЕН ЕКРАН

Избори
Е, мой побратиме! Овия дни ми, селяци, не 

чемо да зберемо ошав,бринемо само како 
како чемо да оберемо морузу и друго коне ни 
чека сваку йссеи, него ли налетяа йош йедиа 

ИЗБОРИ! Дошли преди време, па ме 
стра' да не буду — недоношче.
брига:

Одиапред беше овак: дойде иеИи од оии. из 
Бабушпицу, иайде иоверливо лице", каже *гу 
кога су кърстили да буде, а ми после само ре- 
чемо „амин“. После ни речу: ,^ве ви га, па 
Оирайте!“ Гой ти йе, побратиме, као кад ти 
нской посуне йедно яйце, па ти каже: „Бирай! . 
Д яйцето бар да йе саглам, да нейе мутък!

йе све било ялово.Кте, побратиме, затой ни
Е, съг' кажу: „Нема више да буде како 

што йе било! Има да буде овак: више канди
дати и тайно гласаае!“ Вала Богу, кад и той 
йеднуш дочека'.мо, па макар и под стари дни!

Тека си я синоч мислим, кад некой окну на 
порту. Я излезо’.

— Койи ока?

Представяне на делегати“ перица илиевм

Не поднася 

бензина
Ако те занесе славата се Душко Милошов,— Я сам! 

пре’седник на Месну зайедницу.
огласи

УлезоЧю у куйу.
Коне добро, пре’седниче? — пита’ га я.Напълнил рибар лодката си с ри

би и щастливо тръгнал в къщи. По
неже не се бързал, пуснал веслата 
и легнал покрай рибите малко да 
се полюбува на прекрасния пейсаж 
и така заспал. Докато спал сънувал 
някой страшан сън, от който се съ
будил, скочил, лодката се превърна
ла и заедно с рибите във водените 
дълбини потънал и рибарят.

— Ниш та нарочито. Дой до’ си теЬим тека 
каже он, а я по око познавам да га не што

мучи.
— Бабо, хайде да продадем нашите 

воловски кола, ще вземем хубави пари.
Кад испи’смо и пету чашу, он ми се по

жали:
— Закасал сам к'о никой мой!&
— Што. бре прес’едниче?
— Па, од овня избори!
— У, бре! Како той?
— Еве како! Сваку вечер мн некой дойде 

из Бабушницу. Па, кад почне да ме зашггкуйе: 
те, како жнвнм, па како здравйе... Одйеднуш 
му, бре, потужнело за мене! После ме зашхт- 
к.уйе кво има ново у село, па како я мислим, 
койи че буду нови руководиоци... Ма. оби
каля к'о Марян окол кубе. НадокрайНу, каже 
си га за какво йе допгьл: кад буде збор, да 
предложим — шега! А я, енрома, ,н’ умейем да 
одрицам, па на свакога обеЬам... И ете, дове- 
чер йе збор, па сам се удзверил, йербо не знам 
што чу и како чу!

Я видим да се човек нашъл у небрано гро- 
зйе, па га посаветува: -

— Пре’седниче! Ти предложи свакога!

— А не може! — отговорила бабата. 
— Когато умра, с тях ще ме откарате до 
гробищата.

Наравноучение:
_ Ма хайде бабо, ние имаме толкова

сина ти има „мерцедес", внукът 
ти има „юго-флорида“ ...

Ако те приспи е славата 
ще ти отиде главата 
и ти ще бъдеш „оная” страна 
или на храната си храна.

С. Костов

кола: ето

__ А не може — казала бабата — аз
не поднасям бензин ...

\Щ'Шк}Ва ф[Н]ШШ\ Димитровградска жадна есен

Он ме гледа, гледа, па рече:
и да направим! Има— Да знаш, тека чу

Йовицу и Новицу, и Педу ида предложим: и 
Веду, и Цветка и Нетка, и Шунгу и Пушу ... 
Све! Па, нека буде койи буде. Нейедън

ослободн од порез, нити да ми узме ма- 
руйе. Море, нема йутре ни да ме по-

фртпмтг
вода 34 тгиеие

V?

нече

да ме 
тику из
знава! Ой, што ми пати од...
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