
Нрдоетчй С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен аеиец 
за особени заслуга в област
та ,1» информативната и гра
фическа |ейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и наронности

ЗМгаСШИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В ОМ ЮГОСЛАВИЯ ф

ГОДИНА XXIX ■ БРОЙ 1421
■ 20 ОКТОМВРИ 1989. Г. И ЦЕНА 1000 ДИН.

ВЛАК НА БРАТСТВОТО 

И ЕДИНСТВОТО
™^°вдЕнаЕснж ПРЕДСЕДАТЕЛСТво-

Извънредният 

конгрес 
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1941 година когато словен
ците, останали без подслон 
и огнище, се озовали в Сър
бия, където братски с насе 
лението, делили зло и до
бро.

Завързаните тогава прияте 
летва по-късно се превърна
ла в братска дружба, коя
то се нарича „Влак на брат 
ството и единството“.

Срещите бяха използвани 
и за размяна на мнения 
между делегации на СР Сло 
вения и СР Сърбия със стре 
меж съществуващите недо
разумения да се изгладят.

Председателството на Централния коми
тет на Съюза на югославските комунисти 
на заседание, проведено на 10 октомври, взе 
решение 14 извънреден конгрес на СЮК да 
се проведе на 20, 21 и 22 януари 1990 го
дина.

ш;■

Основна тема на конгреса ще бъде: „Об
ществената реформа и преобразованието на 
Съюза на

■’л:Ш:-Г 1югославските комунисти. Пред
вижда се конгреса да работи в пленум 
комисии, като накрая на работата му се при
емат заключителните документи и изпълни
телен комитет и ще бъдат избрани на орга
ните на СЮК. Решение за

и по ш

ш ; *
датата и мястото 

па провеждането на 14 извънреден конгрес 
ще вземе Централният комитет на СЮК на

ИШ •1чщ
През миналата седмица 

стана п едно радостно съби 
тие. Традиционният влак па 
братството п единството, 
който пристигна от СР Сло 
вения в Белград, а сетне се 
раздели на две композиции 
п стигна до Титово Уж мис 
и Кралево, събуди надежда 
та, че разногласията у нас 
могат да се преодолеят.

Още от пристигането на 
плака от Любляна в Бел- 

и сетне на всяка

следващото си заседание, което ще стане на 
20 и 21 октомври настоящата година.

В БРОЯ:град
крачка, гостите от Социа
листическа република Сло- 
иснпя

Председателството е обсъдило и проекто- 
измененията и допълненията на Устава на 
СЮК, който също ще бъде обсъден на след
ващото заседание на ЦК на СЮК и ще бъде 
пуснат на обсъждане в организациите на Съ
юза на комунистите.

навред п0 Шумадия ИЗБОРИ В СЪЮЗА НА 
КОМУНИСТИТЕс отворено сърце приеха 

скъпите си гости от братска 
Словения.

3 и 4 стр.

ИЗБОРИ СОЦИАЛИС
ТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

Възкресяваха се спомени 
на войната,от дните

5 стр.

СВОБОДА“ — ДИМИ- 
ТРОГРАД
ОБЛЕКЛО ЗА ЦЯЛ 
СВЯТ

за стопансюГ реформа^'исИятл На председател ството на социалистическа република СЪРБИЯ

ГОТОВИ ЩЕ ПОСРЕЩНЕМ „ЕВРОПА 1992“ 6 стр.

„ГОРЧИВ“ ШОКОЛАД 
6 стр.Комисията е констатира

ла, че с по-голяма итегра- 
ция и със създаването на 
единен пазар на Европей
ската икономическа 
пост обективно се мени и 
положението на Югославия, 
макар че институционални 
те рамки на взаимните от
ношения ще останат неггро- 
А1енеии. С оглед на факта 
че Европейската икономиче 
ска общност е нашия най- 
важен външнотърговски нар 
тньр и че между страните 
на Общността и Югославия 
покрай стопански 
развитите политически, ку 
лтурни и други отношения, 
с необходимо веднага да 

се пристъпи към изработка 
па югославска програма за 
подготовка ма 
държавните органи за изли 
занс на този пазар. С укре
пването Iи .задълбочаването 
на интсфационните проце 
си, както и с по-нататъшно 
то намаляване на препят
ствията вън взаимната тър 
говия членките на Европс 
йската икономическа общ
ност ще се засили конкурс 
нтната способност ма пред 
ириятията на ге.зи страни, 
а съвкупните условия .за из 
лизано па югославските мре

Комисията при Председателството на Социалистическа 
република Сърбия за въпроси на стопанската реформа, 
председателствувана от Слободии Милошевич, обсъди 
вьзможите последици и опции за стопанството па Юго
славия и Социалистическа република Сърбия след съз
даването на единен вътрешен пазар в Европейската ико
номическа общност през 1992 година.

Всички тези икономичес
ки и най-важни политиче
ски условия за активно уча 
стне в процесите в Ерроп- 
сйската икономическа об
щност съвпадат с основни
те искания на стопанската 

н (Обществената рсформщ. 
Затуй е нужно да се изра
боти цялостен коиЦет\ в 
коГгго нашето 
спрямо интеграционните 
процеси в Евронайската нко 
мимическа общност и рефо 
рма в Югославия взаимно 
се допълват.

В Сърбия отделно коордн 
пацноппо тяло ще обедин
ява активността в промшн 
лените предприятия, търго 
в пята и банките и ще обез 
нечава организационни пре 
дносташш, включвайки 
банката от данни, за да мо 
гат подготовките за промс 
пито, които ще възникнат 
в Европейската икономиче
ска общност през 1992 го
дина да станат 
може по-щателни 
тветен пачпп да се създаде 
основа за дългосрочно пла
ниране ма развитието 
икономическите отношения 
с Европейската икономиче 
ска общност.

ВСЕ ПОВЕЧЕ ЧУЖ
ДЕНЦИ В ЗВОНСКА 
БАНЯ

общ-
8 стр.

ДИМИТРОГРАД 
КАКВО ПРАВИ МЛА
ДЕЖТА?

длриятия 
ще бъдат коремно изменени 
и затруднени. Вместо паси
вно приемане на отрицатс 
лните последици, до които 
може да се стигне, е исоб- 
хоидмо да се обезпечи ак
тивно участие в тези проце 
си. Това преди всичко, ще 
изисква в предстоящия пе
риод да се създадат усло
вия за действува!ю па един 
мия югославски пазар, да 
се преразгледат и доизгра
дят развойните концепции 
като се създадат необходи
мите икономически, полити 
чески и обществени усло
вия. От особено значение с 
югославското 

още повече да създаде ост
ра конкуренция и само да 
се подготвя за конкуренция 
в чужбина, като присъстви 
сто па
бекти със собствени и сме 
сени предприетия у пас сс 
приема като полезно, като

и произведения час по-скоро 
трудова берза, берза ма ка
ни гала п валута н като се

сс изградят
9 стр.

отношение
МНЕНИЯ
КОГА БОСИЛЕГРАД 
ЩЕ ПОЛУЧИ ЕТНОЛО- 
ЧИЧЕСКИ МУЗЕЙ?

свържат със същите паза
ри м Европа.

Необходимо с, след това, 
да сс изгради ясно опреде
лени програми па създава- 
папс ма национална валута, 
т. е. копиортибилпоет на ди 
нара, както и 
та система, която във връ
зка с облагането па пред
приятията, оборота и при
ходите па гражданите 
се съгласува с данъчната си 
стема па европейските па
зарни стопанства. Така съ
що о необходимо да се ус
танови ипетрумеитарий па 
'мцк ро-мусоц юми чес ката/ (по|| 
ллтика за общо насочване

твърде 10 стр.

па данъчна-
ГЛАС нд БЪЛГАРИТЕ!

в ЮГОСЛАВИЯбанките и ида

стопанство
кол кого се 

и но съо
на стопанските процеси ка
то югославската еъобщител 
на система се изгражда ка
то интегрална част па съ
общителната система в Ев
ропа.

чуждестранни су па



I ПО СВЕТА Н А С |И У
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ЯКННП ППЛННР4 п°д ВЛАГА КАПИТАЛ I! ЮГОСЛАВИЯ, А СЪЩЕВРЕМЕННО ПЛАНИРА ДА ФОРМИРА СМЕСЕНА БАНКА
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И мирът има своя цена. Тя е голяма. Под действи- 
война. На всички стра-

0
1 сто па дстсита угасва студената 

ни се явяват нови процеси, 
го диеипю време и мрът може да донесе* ггромени, 

ставаха само след изчерпателни войни.

Особено на Изток. В наше-
— Между Югославия и 

САЩ сега са отворени вси 
чки врати за ново, качество 
но н всестранно сътрудни
чество във венчкн области, е 
каза председателят на Съюз 
ння изпълнителен съвет Ан- 
те Маркович в понеделник 
на пресконференцията на 
летището в Загреб след нрн 
стнгането от САЩ където 
бе на няколкодневно тру
дово посещение. Той каза. 
че фактически не е останал 
нито един по-важен въпрос 
по когото да не е разисква 
но. включвайки дори и меж 
дунационалнпте затруднения 
в нашата страна. Разговори 
те бяха отворени, извънред 
но съдържателни и приятел 
ски. Показа се, подчерта 
Маркович. че онова което 
сега се случва в страната, 
особено когато се касае за 
насоките на реформата, не 
е било докрай ясно на аме 
риканската администрация. • 
банкарите и бизнесмените.

11спра свой капитал п да фор 
мира смесена банка.

Председателят 
високо оцени 

президента 
Джорд Буш„ понеже Бут 
н държавният секретар Бей-

рпетнгне група хора от 
1ВФ за сключване на пре

цизен догопор за но» „стенд 
-бай-аранжман“, който трнб 
ва да бъде подписан до кра 
и на годината. — В разгоио 
рнте н прсдстаинтели па

които някога
Системата която Ас създадена след най-тоямата рс- 

може да изкара този век.
Маркович

полюция II историята НС 
Началните точка на нейната криза Ас на икономичес- 

Вечс с години обществото не може да се

и разгоиора 
ма САЩ I ." кн план.

възобновява и да си осигурява успешно развитие.
Унгария, Полша талвега на8 В Съветския съюз, 

реформите най-напред захвалиа политическата сфера. 
На дневен ред е целокупната иадсроика. Под удар иа 
промени се намират държавата и партията, цеитрализ- 

и автономията, културата и междуиационалииге от- 
Икономиката изостава. Търси се отговор на 

и естеството иа собствеността

Iш 8
II мн:: пошепни.

ключовия въпрос за вида 
и обоснованите върху нея отношения. За това време 
производството стапшра, а жизненото равнище спада. 
Затова се явява и криза в реформите. Германската де
мократична република върви но друг път. В нея сто
панството е здраво, просперитетио, организацията и дис
циплината на труда на високо равнище се подобрява. 
Но, политическите и обществени отиошиия са толкова 
изостанали, че човек там търси свобода и демокрация. 
Колко тези два просеца са свързани!
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На някои личи, че Западна Европа, по-богатите и 
развити центрове, само заинтересовано наблюдават как
во се случва на Изток и -събират точки. Обаче не е 
всичко така. Социалистическите, социалдемократичес
ките и другите прогресивни сили в Западна Европа са 
същински загрижели. Те съмняват, че партийната бю
рокрация в источноевропейските страни ще може да се 
престрои, че има толкова умелост да не попадне в опас
ни трудности. Още повече ако се има предвид, че тази 
бюрокрация е формирана в един за днешния свят 
ан ах ронен стил.

Когато всичко това имаме предвид, струва се че 
Югославия в това голямо престрояване на социализма 
все пак е постигнала забележителни успехи. Доктрина
та за пазарното стопанство постепено започва да се 
реализира. Заорани са някои нови бразди. Само когато 
и политическата система би могли по-бързо да меяяаде, 
когато би могли по-ефикасно да се договаряме и около 
новата Конституция. За една година нашата обстановка 
би била по-ннаква и би могла да стане от значение и 
за други.
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Основната цел сега е пое 
тигната — създаден е нов 
климат. Сега и на амери
канците е известно, че в 
Югославия са създадени пре 
дпоставки следващата годи
на да се отиграе решителна 
битка срещу инфлацията. А 
тя се състои в три неща: 
провеждането на икономи
ческата и обществена ре
форма, което няма да бъде 
толкова просто, раздвижва 
нето на нов етап на разви
тие в страната и развитието 
на демокрацията, в центъра 
на която е човекът 
Маркович.

2
йА. Маркович със сътрудниците си на пресконференцията 

в Загреб §
□

8
8кър са докрай разбрали, че МВФ изобщо не стана ДУ- 

онова което днес се случва ма за никаква специалена 
б Югославия е „много по-сс антиинфлациона програма, 
риозно и по-крупно от къ- МВФ конкретно търси във 
дето и да е на друго мяс- възможно пак кратък срок 
то“. В този контекст Марко да се санират загубите в 
вич посочи Унгария и Пол- банкерството, явния сектор 
ша. Този разговор той оце и стопанството, относно въз 
ни и като пълна подкрепа можно по-бързо да устано- 
на югославските реформи, вим дефицитите, а това ще 
поради което и той търгна бъде найтрудно. 
на този път. Американците 
дори са предложили и прб 
фесионална помощ на аме
рикански валутни специа
листи, специалисти за сто
пански въпроси, след това в 
здравното дело *и за други 
области.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПАРТИЙНО 
ИЗГРАЖДАНЕ И ЗА КАДРОВИ ВЪПРОСИ НА 
ЦК НА КПСС

каза

По време па четири ра
ботни дни, а работило се 
е и нощем Маркович се 
среща с няколко американ 
ски високи личности. Аме
риканците днес имат далече 
по друго мнение за Югосла 
вия, отколкото преди каза 
председателят па Съюзния 
1131ГЬЛ нителе! 1 съвет.

Че е създаден нов климат 
в икономическите отношени 
я между двете страни пред 
седателят на Съюзния изпъл 
нителен съвет обясни и на 
следният пример: най-голя- 
мата американска банка от 
Ню Юрк „Сити банк“ е 
готова в Югославия да пла

Партийният апарат ще 
загуби власт

След няколко дни, каза 
Маркович, в Югославия *Ие Комисията за партийно изграждане и за кад

рови въпроси на ЦК на КПСС е предложила да се 
премахнат „номенклатурите“ — списъци на полити
чески, стопански и обществени функции — въз ос
нова на които партийният апарат практически си е 
създавал неограничено влияние и енла

СПОРЕД ЗАПАДНОГЕРМАН 
СКАТА ПРЕСА

БОНЯпонска 

помощ на 

Полша и 

Унгария

ОФИЦИАЛЕН
КОНТАКТ Букурещ взел на 

заем 1 милиард 
долара

Доколкото това пред
ложение се приеме от 
страна на Централния 

комитет ще представля
ва началото на дълбоки 
промени в самата КПСС, 
първа крачка към демо
кратизацията и напуска
не на административно- 
-централистическата ка-

изборните тела и да им 
се остави възможност са
ми да избират ръковод
ствата си. Търси се да се 
напусне практиката, спо
ред която съществува 
„разписание“, за това 
колко басамаци трябва 
да мине един човек за 
да заеме по-значителна
функция.

с ооп
Въпреки прокламираната 

политика за незадьлжапаис 
в чужбина, Румъния е взе
ла кредит за да завърши яд 
реиа централа.

Западногермамският 
„Франкфуртер 
цайтун“ оповестил, че Ру
мъния този заем потеглила 
от Международния коизор- 
ции иа банките и тези сред 
ства ще употреби за завръ- 
ршаване на ядрената центра
ла „Черна вода“, което за
къснява.

В-кът

Правителството на 
Германската федерал
на република преди 
няколко дни устано
ви първи официални 
контакти с Освободи
телната организация 
на Палестина. Държа 
винят секретар в Ми 
нистерството на въ
ншните работи Йир- 
жен Зидхоф е приел 
един палестински фун 
кционер от висок ра

Япония е планирала да 
отправи спешна помощ в *р 
ана на Полша и да пред
ложи професионална помощ 
на Унгария — оповестил ми 
нистърът на външните ра- 
боти на Япония Таро На- 
каяма.

в-к
алгемайне дрова политика. Систе

мата на „номенклатура- 
та“ представлява обра
зец 1на бюрократическо 
разпределение на кадри- 
те. Ако се премахне ще 
даде силен подтик за 
дебюрократизацията 
кадровата

Привържениците на пе
рестройката очакват мно 
го от тези промени,
иеже бюрократизиралият
се партиен апарат 
говото неотчуждимо пра 
во да определя кадрова- 

бяха една 
от най-силните спирачки 
на радикалните промени 
в обществото.

по-

Японската агенция „Кйод- 
жо“ оповестява, че Япония 
ще продължи да оказва по-

источноевропейски-
това

нг. и не-
ГФР дълго време не 

искаше да установи 
официални контакти 

ООП, понеже се стрт 
хуваше от критики от 
ст рана' на Израел и 
САЩ.

наподчертава, че ру
мънското правителство пре 
дк половин година прокла
мирало, че не ще вече да се 
задължава в чужбина и че 
за това дори взело и съот
ветни законни решения.

политика в 
съветското общество.

счита, че 
се развиват 

демократични права при

мощ на
те страни като при 
се консултира със страните

та политика
Комисията 

трябва да
на Запада.
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ИЗБОРИТЕ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ
ЗАСЕДАНИЕ НА 
СКС В НИШ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО ЗАСЕДАНИЕ НАОБЩИНСКАТА ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

НА СК В БОСИЛЕГРАД

Трифунович В разрешаването на 

проблемите с нови усилия
за пред

седател на ЦК на СКС
Нни^кВ^™оГ™™^Нгг2?ГаНиза^« ™ СК в 
Трифунович Да бъде поетй^*"10*®™*10 ^Д3" 
ЦК на СКС а МилоТ^н1“1 33 чРвДаедател на 
Председателството на ЦК н^Гскс у^еТар на 
разширена листа на ♦ втвърдена е
на Сюк, ЦК на СКС 38 членове на ЦК
Нишки регжнГ ДРУт в СКС от

, дазсавтии ммттут
производствени разходи и 
укрепване на материалната 
основа на стопанството. При 
това отделно внимание тряб
ва да се посвети на ползу- 
Еането на всички собстве
ни ресурси, като едно от ус 
ловията за спиране на ин
флацията и успешно разре 
шаване на натрупалите се 
социални проблеми — изтък 
на между другото Василев.

В разискванията, по до
клада, отчета и непосред
ствените задачи за предсто 
ящия период взеха участие:
Спаско Спасков, Вене Ве 
линов,
Владимир Стоименов, Заха- 

^ ри Сотиров, Йордан Йорда
нов и Владо Пянич.

* На 13 октомври в Босилеград се проведа отчетно-избор
но заседание на Общинската изборна конференция на 
Съюза на комунистите,, на което делегатите дадоха по
ложителна оценка за работата на организацията на СК 
в общината през изтеклия период, утвърдиха непосред
ствените задачи и активности за предстоящия период и 
избраха нов Общински комитет от 35 души и Предсе
дателство от 9 души. За председател е избран Живко 
Стоилков, а за секретар Видан Маринкович. В работата 
на заседанието участвува и Владо Пянич, член на ЦК 
на СКС.

В досегашнйя 
борните 
всички общински 
ции на СК на

ход на из- 
във ран Аранджелович, Любин- 

ка Динич Бора 
Славка Илич, Янко

активности
Илич,

„ _ —_ Янко-
вич, Стеван Стоянович Ру
жица Янкович, Миша Йо- 
вич, Миловац Младенович, 
Първослав Маринкович, Дра 
ган Митрович, д-р Брани- 
слав Тиодорович и Гордана 
Стоянович от Прокупйе 
Светислав Трайкович и Ми
рослав Попович, от Алекси- 
наД — Вукое Маркович и 
Душан Тодорович, от Кур- 
шумиля — Миланка Ицич и 
от Димитровград — Иван 
Денчев и Никола Стоянов.

От Нишки регион инак в 
ЦК на СКС трябва да се 
изберат 11 делегати.

За Статутарната комисия 
на ЦК на СКС са предложе
ни Петар Виданович и Сне
жана Тренчич, а за Надзи- 
рателната комисия Момчи- 
ло Митич и Драган Анджел- 
ковнч.

За възможни делегати за 
състав на делегация на 06-

организа- 
територията 

на Междуобщинската кон
ференция на СКС в Ниш е 
изтъкнато и Дейността на общинската 

организация на Съюза на ко 
муиистите в Босилеградска 
община, през изтеклия пе
риод се характеризира с ин 
тензивна обществено-поли
тическа активост. Задачите 
и становищата от партийни 
те конгреси и висшите пар
тийни органи и тела, както 
и въпросите и задачите във 
връзка с обществено-иконо
мическото развитие на об
щината, укрепването на со
циалистическите самоупра- 
вителни отношения, делегат 
ската система и братството 
и единството, са били в 
центъра на вниманието.

Това е основен извод ог 
състоялото се на 13 октом
ври т.г. отчетно-изборно за
седание на Общинската из<- 
борна конференция на СК 
в Босилеград, на което за 
дейността на Съюза на ко
мунистите в общината и за 
предстоящите задачи и ак
тивности докладва досегаш 
мият председател на коми
тета Иван Василев.

След като подчерта ня
кои резултати, постигнати в 
периода между двете избор 
ни конференции, Василев 
по-обстойно говори за пред 
стоящите задачи на комунис 
тите в по-нататъшното об
ществено-икономическо раз 
витие на общината й в осъ
ществяването на стопанска
та и обществена реформа.

— Най-важна задача е по 
нататъшното обществено-ю- 
кономическо развитие и е- 
фикасно стопанисвание. Вси 
чки наши усилия трябва да 
бъдат насочени върху пови 

'
А

подкрепено 
предложението Богдан Три
фунович да бъде преизбран 
за председател на ЦК на 
СКС, а Миломир Минич за 
секретар на Председател
ството на ЦК на СКС. Зад 
т ова предложение застана
ха 60 хиляди комунисти от 
Нишки регион, а и Предсе
дателството на МОК на 
СКС в Ниш, на заседанието 
от 11 октомври, на което се 
утвърди разширената листа 
на кандидатите за длъжно
сти в ЦК на СЮК и ЦК на 
СКС. С утвърдената листа 
до наи-висшитс партийни ор 
гани ще бъдат доставени 
комплектните предложения 
от всички общински органи
зации за длъжности и функ
ции в ЦК на СЮК и ЦК на 
СКС.

Въз основа на предложе
нията от общинските орга
низации на СК, Председа
телството утвърди разшире
ната листа на кандидатите 
за членове на ПК на СЮК 
от Нишки регион, на която 
се намират: д-р Душан И- 
лич, член на Председател
ството на ЦК на СКС и Сло- 
бодан Станкович. председа
тел на деловия отбор на 
СОСТ МИН от Ниш и д-р 
Родолюб Милошевич. пред
седател на ОК на СКС и 
Прокупйе.

За членове на СКС са пре 
дложени: от Ниш — д-р Зо-

Драган Иванов

мш
Ш

■ .

] щцщ Изборната конференция 
^ ^Щ чрез тайно гласоподаване из
% браха нов Общински коми-

1 \ ’?С, тет от 35 души. Председа 
. Г ;' телство от 9 души, и по 7

V Души в Уставната и надзи-
Ч рателна комисии. За отбел-

язване е. че за избирането 
на членове на Общинския
комитет гласуването се пов 
тори четири пъти. В вървия 
кръг мнозинство гтодучи- 
хи 30 души. За останалите 5 
члена се гласува още три 
ггьти. Загрижава че при пър
вото гласуване мнозинство 
не получиха 3-ма работни 
ка от прякото производсто 
и 2-ма селскостопански про 
изводители, което е още ед
но потвърждение. че Съюзът 
на комунистите все повече 
се отклонява от основните 
принципи — да бъде аван- 
град на работническата кла

ществено-политически съвет 
на Скупщината на СР Сър
бия, от които ще се избере 
един, предложени са: Све
тислав Трайкович. Миле Ко- 
стич, Вукашин Тривунджа, 
Петар Малеш и Властимир 
Потич.

На заседанието от 11 ок
томври Председателството в 
делегацията за МОК на 
ССТН Ниш е предложил 
Михайло Джорджевич. А- 

лександар Йованович, Дра
ган Анджелкович, Снежана 
Сгоилкович, Борка Велич
ков и Зоран Митич.

ЖИВКО стоилков,
е роден през 1961 го
дина в село Бистър 
Босилеградска община. 
По националност е бъл 
гарин. Завършил е ви
еше образование — ди 
пломиран строителен 
инжинер. Член на 
СЮК е от 1979 год. 
Завършил е Общинска
та школа на СК и мла 
дежката политическа 
школа. Досега е бил 
председател на ОО на 
ССМ и секретар на 
Първичната партийна 
организация в строи
телната организация 
„Граджевинар“ където 
и работи. И досега бе 

Общинския ко 
митет и Председател
ството му.

Л. Ж.
са.

За членове на Председател 
ството са избрани: Живко 
Стоилков, Боян Ангелов, Вла 
днмир Костадинов, Видан 
Маринкович. Веселин Пос- 
голов, Зоран Рангелов. Ми
ле Цветков, Оливера Алек
сандрова п Пенко Найденов. 
За членове на МОК на СКС 
в Лесковац са избрани: 
Иван Миленков, Иван Васи
лев. Любомир Петров и Жп 
вко Стоилков. За делегат на 
14 извънреден конгрес на 
СЮК е избрана Райка Спа 
скова, а за И конгрес на 
СКС Винко Андонов — 
двамата преподаватели в 
Средношколския образова
телен център. От двамата 
кандидати за председател 
иа Общинския комитет съ
що чрез тайно гласоподава
не е избран Живко Стоил -

член на

^а^аяеа
• ' :Времето е

сигурен съдияЧУнай
В Съюза на комунистите в Сърбия 

имаме два периода — преди и след Ос- 
мото заседание на ЦК на СКС, което 
бе от преломно значение за единството, 
идейно-политическата диференциация и 
изобщо за развитието на републиката. 
Недоверието към политиката иа Сърбия, 
което започна след това заседание все

против всеки плурализъм, но е против 
плурализъм който засяга и иару-оня

шава основите на страната.

Един от най-онасилте врагове в бор
бата за осъществяване на стопанската 
реформи е инфлацията, която псе по- 
- трудно издържаме. Тя обезценява по- 
стижетшта, заканва се да осуети пла
новете и развойните програми. Затова 
СК в Сърбия се застъпва Съюзният из
пълнителен съвет да изготви конкретна 
и цялостна прогрима срещу инфлаци
ята. Но, топа се изпуска от предвид и 
някои среди в страната обвиняват СКС 
и ръководството на СР Сърбия, че уж 
са против съюзния изпълнителен съвет, 
че търсят той да си подаде оставка и 
прочие. — каза между другото на из
борната конференция на СК в Босиле
град Владо Пянич, член на ЦК па СКС.

В. Б.

II

ВИДАН МАРИНКО
ВИЧ, еоще не престава в северните части на 

страната. Обвиняват ни че сме нацио
налисти, хегемоиисти, унитаристи или 
за какво

сепаратизъм и неединство. Но, вре-

родеи през
1953 година. По нацио
налност е сърбин. Има 
полувнеше 
ние. Член на СК е от 
1972 година. Досега е 
бнл секретар в първнч 
пата нарппша органи
зация на граннчно-про 
пусквателпия пункт в 
Рнбарцн, където е и 
заместник

още не за да скрият собстве- образова-
ния
мето което е най-сигурен съдия, все ко.

и повече потвърждава, че на- 
срещу ръководството на Сърбия

повече 
падките 
са злобни и неаргументраии.

На отделно заседание на 
новонзабраното Председател 
ство, за секретар на Предсе 
дателство е избран Видан 
Маринкович, а за изпълни
телни секретари: Любннка 
Веселинов и Мито Митев.

комай-Юго-Ние се застъпваме и търсим 
славия да действува върху същинските 

АВНОЮ. СК в Сърбия не с

днр.

основи на шаването на производител 
ността на труда, намале
ние на всички видове не- М. Я.
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ИЗБОРИТЕ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕI
ДИМИТРОВГРАД СУРДУЛИЦЛизходът ИНИ 11 ИНИ 11 скЕ В ЕДИНСТВОТО

Единството в Съюза 
комунистите и единствена 
Югославия е нашето Оьдо
ите. Само в това единство 
може да намерим отговори 
на въпросите, дали знаем 
какво искаме и как да на
мерим изход от кризата, из
тъкна № 
член на 
рейки на заседание на Об
единената изборна конфе
ренция на комунистите в 
Димитровградска община, 
проведено на 12 онтомври.

В условията на задълбо
чена обществена и полити
ческа криза оглеждаща се 
в открито неедннетво и в 
най-внешнте партийни орга 
ни и тела. в условията на 
нарастващи всички видово 
национализма

на зацни, се е показал като 
напълно подходящ и с топа 
и занапред трябва да се 
продължи. За постигнатите 
резултати па стопанството 
н общината говори Крум 
Величков, а за политиката 
иа качеството и как трябва 
да се подготовнм за ,1992 
година когато Европа ще 
се обедини, говори Диикп 
Георгиева.

При положение, че за вся
ко отгоиорио място, както и 
за самия комитет и Предсе
дателството 
новоизбрания комитет |*е 

определиха за повече каи-

Избран поп Общински комитет. За председател 
с избран Звонимир Стайкович, досегашен предсе
дател иа Междуобщинския съвет иа Съюза на син
дикатите п Лесконац. Изпратена телеграма с под
крепа на най-вишите ръководства в СЮК и 
СФРЮ за опазване иа единството и териториална- 
!л цялост ип страната.

за успех 
живот в общината, смееш» 
те бракове, двуезичното обу 
ченне на учениците. Оттам 
и нашето остро несъгласие 
с всички делби на иацнонал 
пп основн 11 решимост да 
ДП не позволим никому и 
!!™ш добри отио-
пппп V,11 об1ци,штп да нарушапа. подчерта Стоянов.

За ролята 
комунистите п реализация 
на развойната политика в 
общината твори предоедо 
телят на Общинската скуп
щина Слава Тодоров. Той 
изтъкна, че развоя иа общи

е .всекидневният

лав Марковнч 
на СКС |1х>во-

гоос
ЦК

папетвото, увеличаване обе
ма на производството, а с 
това и по-ефикасно се сто
панисваше.

Пп 12 октомври н Сурду- 
лица се проведе изборно за
седание пи общинската ор
ганизация па СК, па която 
бяха сумирани досегашните 
резултати и приети задачи 
за по-нататъшното действу
ваме. В работата на заседа
нието участвуваха и Слобо
дии Аврамович, съветник в 
Председателството па ЦК 

па СКС, Зоран Яначкович, 
председател на МОК па СК 
п Лескован, както и прелета 
вители на организации па 
сдружения труд, ЮНА и 
други.

Говорейки за предстоящи
те идейно-политически зада
чи на Общинската партий
на организация в Сурлули- 
на Стаменко Яикович, досе
гашният председател на ОК 
на СК изтъкна, че с идва
нето на новото ръководство 
ь МОК на СК в Лесковац е 
започнало много по-енергнч- 
но и по-решително да се 
решават натрупалите се 
трудности и проблеми. То
ва се почувствува и във 
всички други общини в 
Южноморавски регион.

и задачите па

Яикович посочи, че нреч
деветте месеца иа годината 
ТО „Мачкатица“ е увеличи
ла обема на производството 
си с 32,5 на сто ООСТ „5 
септември“ с 4 на сто. при 
И.тасинските 
производство на енергията 
с малко е намалено, но това 
<_ вследствие благоприятното 
положение на хидрологията 

Физическият о-

членовете па

водоцентрали
■

. в многона- 
Димнтровград-1 тоналната 

ска община задържани са 
стабилни междунационал- 
ните отношения и сравни- 
телно стабилно политическо 
положение. Това е постигна 
то благодарение на всекид 
невното ангажиране в раз
решаване на проблемите

в страната, 
бем е увеличен и в „Гале
ника“, „Народна радиност“. 
„Си.мпо“, „Юмко“, „Коша- 
на“, Горската секция и в 
други стопански организа
ции.политическата и зрелост на 

трудещите се и граждани
те/ които не веднаж са из 
казали готовността си и ли 

да се ангажират и 
най-тежките

Стаменко Яикович специ
ално говори за усилията, 
които е полагал ОК на ТЖ 
за въвеждане на по-голям 
ред в трудоустроването, жи 
лищната политика, разпре
делението на личните дохо
ди и в останалите области. 
Посредством целокупната си 
активност, каза той. оказвах
ме и оказваме подкрепа на 
новата политика, която води 
СК в Сърбия.

— Ползувайки затруднена
та обстановка в обществото, 
отделни липа, каза Яикович. 
с неоправдани и нереалнзи- 
рани политически амбишш и 
лични цели се опитват и съ
бират около себе епнедовол 
нщш, всред които и такива 
които в обективните затруд
нени условия са в трудно 
положение, с което създа
ват групи и се борят за свои 
лични цели. Изнасят се мно
жество неаргументнрани кри 
тнкн и обвинения за сметка 
на ръководствата с наме
рение да се омаловажават 
и дисквалифицират в очите 
на трудещите се и гражда
ните, а себе си да представ
ят като борци за демокра
тически отношения и про
кламираните обществени 
промени. Но, СК в община
та не позволи, па нн в така 
наречения „сурдулишки слу 
чай“ отделни лични интере
са да се издигнат над обще 
отвените. Той\ умело реагир
аше срещу такива прояви.

В твърде съдържателните 
разисквания участвуваха Ми 
одраг Ристич, Радивое Ра- 
дулович, Драгослав Велино- 
вич, Мирослав Стошич, Ра
де Маравич и Зоран Янач
кович.

В новия състав 
СК в Сурдулица 
брани 43 души. За пред
седател на Председателство 
’1 о бе избран Звонимир Стай 
кович, досегашен председа
тел на Междуобщинския 
съвет на Съюза на синдика
тите в Лесковац. Секретар 
не е избран, понеже Дра
ган Тасич не получи необ
ходимо число гласове. Се
кретар ще бъде избран на 
следващото заседание 
Председателството.

нчно
моменти, нз- 

Никола Стоянов въвтъкна
встъпителното си слово на 
изборната конференция. По 
стигнатото единство, каза той
е постигнато върху широки 
основи, зачитайки всички 
мнения, специфичност и 
същевременно търсейки от
говорност в провеждане на 
договореното. Този начин 
на действие се оказал като 
напълно подходящ и резул 
татите са видими (най-голя 
ма активност в строеж на 
пътища, водопроводи, ули
ци, оборудаване на учили
щата, реконструкции на съ 
ществуващи мощност).

В сложните политически 
отношения пазене на стабил 
ни междунационални отно 
шения се налага като прио 
ритетна задача пред комунис 
тите в общината. Гаранция

Никола Стоянов Душан Латес

лидати, с голямо болшин
ство за председател на ко
митета е преизбран Никола 
Стоянов, а за секретар на 
Председателството Душан 
Латес. За делегати на XI 
Конгрес на СКС са избрани 
Никола Стоянов и Ивица 
Миланов, а за XIV извън
реден Конгрес 
Слава Тодоров. За делегати 
на МОК в Ниш са избрани 
Иван Денчев, Саша Дими
тров и Данка Георгиева.

ната се обносновава върху 
развитие на индустрията, 
животновъдството, туризма 
и гостилничарството и дреб 
ното стопанство. При това 
трябва и занапред да се 
подължи темпът в изгаж- 
дане на инфраезтруктурни 
обекти.

За метода и начина на 
работа в СК в общината 
говори Душан Латес, секре
тар на Председателството. 
Практиката в центъра на 
вниманието и действието да 
сложим първичните органи-

След като подчерта^ че в 
Сурдулишка община, без ог
лед че се стопансва в твър
де затруднени условия, си* 
гуриостното положение е 
стабилно, Яикович каза: — 
Върху това, преди всичко, 
влияе положителното сто
панисване на организациите 
на сдружения труд и редов
ното заплащане на личните 
доходи, които общо взето 
са най-високи в региона. 
През изтеклите години с ор
ганизирана акция на СК и 
на останалите субективни 

сили е обезпечавано после
дователно развитие иа сто

на СЮК

А.. Т.

БАБУШНИЦАНа изборната конферен
ция на СК в Бабушница, 
състояла се на 9 октомври 
т. г., между другото е об
съден и отчета за активно
стите на организациите на 
СК в Бабушнишка община
та, работата на Общинския 
.комитет и неговите органи 
и тела за период март 1986 
— септември 1989 година, о- 
риентационна програма за 
работа. Във втората част 
делегатите пристъпиха към 
гласуване и избиране на нов 
Общински комитет, Предсе
дателство на ОК, председа
тел на ОК на СКС и секре
тар, членове на комисиите, 
делегати на МОК на СКС в 
Ниш, и делегати за 14 из
вънреден конгрес 
и 11 конгрес на СКС.

В първата част от работа
та на конференцията е из
тъкнато, че отчетния пери
од е характерен по полити
ческата мобилност на член
ството, трудещите се и гра
жданите в даване на безре
зервна подкрепа на реши
телните акции на ръковод
ството на СР Србия за кон
ституционни промени, раз
плата 
тизъм,
опализъм и бюрократизъм.

ни тези дни), понеже тво- 
рият кандидат Слободан 
йованович ме е избран в 
Общинския комитет. Подоб
но положение е и с втория 
кандидат за секретар Йовн- 
ца Ристич. Предложени са 
нови кандидати: за предсе
дател иа ОК като втор кан
дидат е предложен Зоран 
Спасич, директор на „Из
градил“,

ОТСРОЧЕНО ИЗБИРАНЕ
Общинският комитет и 

Председателството на ОК на 
СКС в своята активност по
следователно са се занима
вали с много обществено- 
-икономически и идейно-по
литически въпроси и са за
емали ясни и конкретни ста
новища. Редовно са раз

глеждани резултатите 
стопанската дейност, утвър- 

непосредствен и те

гояли са се и няколко съв
местни заседания на Пред
седателството на ОК на 
СКС и изпълнителните орга
ни на обществено-политиче
ските организации и Изпъл
нителния съвет иа ОС, иа 
които са разгледани акту- 
ални въпроси: самооблага
не, трудоустряваие, агро- 
комгшекс, природни бедст
вия и други въпроси от ин
терес за цялата община.

строителен инже
нер, а за секретар Ратко 
Младенович, строителен ин
женер в „Комуналац“.на

За МОК на СКС в Ниш 
са избрани Славолюб Мила
диновци, Слободан Митич и 
Драгица Николйч, 
зирателната комйси на МОК 
на СКС Мирослав Спасич и 
за член на статутарната ко
мисия на оъщия форум То- 
мнелав Станоевич.

За делегат на 14-ия извън
реден конгрес на СЮК е из
бран Славолюб Миладино- 
вич, а за делегати на 11-ия 
конгрес на СКС са избрани 
Зоран Йованович и Петар 
Спасич.

ждавани 
задачи за преодоляване на 
трудностите и изнамиране 
и ползуване на вътрешните

Във втората (изборна) 
част на заседанието 118-те 
делегати са избрали нов об
щински комитет от 45 души 
от предложените 53 канди
дати. За отбелязване е, че 
52 кандидати са получили 
необходимото мнозинство. 
Всички предложени за Пред

на СЮК за над- ОК на 
са из-резерви чрез пестене иа су

ровини и енергия, по-добро 
ползуване на пройзводстве- 

мощности, работнотоните 
време и под.

Отчита се, че от 3 март 
1986 до 1 септември 1989 
година Общинският комитет 
е провел 21 заседания и е 
разгледал 109 въпроса, до- 
като Председателството му 
е провело 30 заседания и е 
разгледало 122 въпроса. Със-

седателство са влезли в Об
щинския комитет. Общин
ския комитет избра Предсе- 

10 членове.дателство 
Не са избирани председа
тел и секретар иа ОК, (до
пълнително ще бъдат избра-

од
нас албанския сепара-

всички видове наци-
Ст. Н. С.М.

БРАТСТВО + 20 ОКТОМВРИ4 СТРАНИЦА



и з Б О РИТЕ В ССТН
ДИМИТРОВГРАД

БОСИЛЕГРАД

НОВОТО ВРЕМЕ ТЪРСИ 

И НОВИ ХОРА Три главни насоки
па ССТН, Председателство
то й, секциите и отборите 
и останалите органи бяха 
предложени повече кандида 

ОК на ССТН трябва да 
има 43 делегати (три МК 
не са избрали свои пред
ставители), а Председател
ството й 9 души. От редо
вете на Конференцията в 
Председателството бяха из
брани Анка Васева, Драган 
Мицов, Хусеин Сарванович, 
Никола Крумов и Маринко 
Тасков. Членове по пост са 
председателите на останали 

общественополитически 
организации и на ОС .В МОК 
на ССТН делегатите избра
ха Васил Захариев, Никола 
Димитров и Кирил Иванов, 
а за делегат в РК на ССТН 
Васил. Такев. (Председател 
на Конференцията за непо
средствената активност на 
жената ще бъде д-р Лиляна 
Василева.

За председател на ОК на 
ССТН бе избран Захари 

Сотиров, дипломиран фар- 
мацефт и директор на боси 
леградската аптека, а за се
кретар Минко Якимов, ди
пломиран лесовъд понастоя
щем лесовъден инспектор в 
ОС в Босилеград. И двамата 
постовете ще изпълняват ка 
то волонтери.

Изразявайки на ССТН в Лесковац говори 
за задачите в делегатските 
избори и за записването на 
заем за стопанското възра
ждане на СР Сърбия, като

становищто 
на населението в общината, 
делегатите ' на новоутвъреде- 
ната ОК на ССТН в Босиле
град на проведеното избор
но заседание на 16 т. м. осъ 
диха спорните амандмани в 
приетата Конституциия на 
СР Словения и в отправена 
та телеграма до най-вишите 
органи в страната потърси
ха да се предприемат реши 
телни мерки за опазване на 
СФРЮ върху основите на 
Конституцията й.

на Социа- 
а за секре ти.

На проведената на 13 ок 
томври в Димитровград из
борна конференция на Со
циалистическия съюз беше 
оценено, че и покрай затру 
днените условия — галопира 
щата инфлация, дълбоката и- 
кономическа криза и др. — 
до голяма степен с успех се 
е справил с проблемите. По 
време, когато в много среди 
има междунационални не
доразумения, Димитровград 
ска община може да послу 
жи за пример. В нея въпре 
ки че живеят повече от де 
сет националности, на дело 
се развива и тачи братство
то и единството.

В плодовитите разискван
ия които станаха след увод
ното изложение на Мнло- 
рад Златанов по отчета за 
досегашната работа и про 
грам ата за работа беше из
тъкнато, че занапред Соцна 
листическия съюз ще трябва 
да търси нови методи на 
действуване. Като пример в 
това отношение беше посо 

дей-

На заседанието делегати
те приеха акционна програ
ма и задачи за действуване 
па Социалистическия съюз 
в общината в предстоящия 
период които изнесе досе
гашният председаетл на ОК 
ма ССТН Симеон Захариев. 
Изхождайки от сегашната 
обстановка в обществото и 
средата, общинската органи 
зация на ССТН занапред 
особено внимание ще пос
вети на три области: акци- 
онното и идейно-политичес
ко оспособяване на фронта 
за последователно осъществ 
яване на обществената си 
роля, реформата на полити
ческата система, обоснована 
върху предложението на Ко 
миаията на Председателст
вото.

В разискването участву
ваха повече души. Панайот 
Дойчинов на примеръ гово
ри за задачите на ССТН в 
създаването на условия за 
по-добро организиране на 
младите и за по-бързо тру
доустрояване, а Васил Такев 
изтъкна, че в по-нататъшно 
то действуване е необходи
мо да има пълна публич
ност в работа и повече да 
се договаряме. Захари Со
тиров подчерта, че в по-на
татъшното развитие на об
щината трябва да се откри
ват малки цехове, които да 
ползуват суровини с които 
разполага общината. Зарие 
Димитриевич, секретар на 
Председателството на МОК

те

Захари Сотиров

подчерта че Южноморавски 
регион е осъществил плана 
си само с 38 на сто и че в 
това отношение трябва да 
се предп 
Борис

делегатите поздрави от име 
то на РК на ССТН говори 
за сложната обстановка в 
страната и за усилията на 
СР Сърбия за преодолеява- 
не на кризата.

За всички постове в ОК

Димитър Гюров

за да може ло-оперативно • 
да се действува, а Вера Ми- ' 
ланова говори за защитата 
на човешката среда.

Приветствувайки конфе
ренцията от името на Репуб 
ликанската конференция на 
Социалистическия съюз Ми 
рослав Маркович между дру 
гото изтъкна, че Димитров
градска община може да по 
служи за пример как на 
дело се тачи братство и е- 
динство между народи и 
народности, като среда с 
добри междунационални от
ношения.

От двама кандидати Ди
митър Гюров и Небойша 
Иванов за председател на 
Общинската конференция 
на Социалистическия съюз 

мнозинство гласове 
беше избран Димитър Гю
ров, а за секретар Саша 
Колев. За делегат в Репуб
ликанската конференция на 
ССТН беше изабран Мило- 
рад Златанов, а за МОК на 
ССТН: Делча Гигов, Стани- 
ка Иванова и Милия Мер- 
дович.

риемат нови усилия. 
Костадинов, )който

чено
ствуване на ССТН в мест
ната общност в града, а 
тя обхваща около 5—6 000

недостатъчното В. Б.

/
БАБУШНИЦА

души. МИЛИВОЕ МИНИЧ — НОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССТНСлава Тодоров говори за 

необходимостта ССТН да 
действува съгласно изисква 
нията на времето, като раз 
работи до детайли своя стра 
тегияна действуване. Малко 
ли са проблемите за чието 
разрешаване трябва да съ- 
действува ССТН: водоснаб
дяване, повишение на хиги
ената в града и др ? Димитър 
Гюров изтъкна, че в Дими
тровградската среда най-ост 
се осъждат нападките вър 
XV ЮНА, Денко Младенов 

необходима

♦ За секретар е избран Зоран Митич
В досегашната си дей- пътища, мостове, телефони- 

ност Социалистическият съ- зация, водоснабдяване и 
юз в Бабушнишка община водно стопанство, благоуст- 
е постигнал завидни резул- ройство и т. н. са области, 
тати. Природното бедствие, в които предстоят отговор

ни задачи пред Социалисти
ческия съюз
приетата програма за актив
ностите на Социалистиче
ския съюз от 1989 до 1993 
година.

След това бе пристъпено 
към избирането на предсе
дател на ОК на ССТН, се
кретар, както и Председа
телство на ОК на ССТН и 
делегати в МОК на ССТН, 
ПК на ССТН.

За нов председател на Об
щинската конференция 
Социалистическия съюз 
Бабушница е избран Мили- 
вое Миши, юрист, а за се
кретар Зоран Мигач, ико
номист. За членове на Пред
седателството са избрани: 
Миле Илнч, Томнслав Пет- 
кович, Божидар С. Йовано- 
вич, Мпрча Игнятов, Зоран 
Станкович и Тугомир Ми 
шич.

Като делегати на МОК на 
ССТН са изабрани ПетарПе 
йчич, Зоран Петрови Ратк0 
Младснович, а за Републи
канската конференция на 
ССТН е избран Богдан 
Цвстковнч.

В евидентирането на кан
дидати са най-високи репу
бликански постове бе даде
но предложението: Слобо- 
дан Милошевнч да бъде из
бран за председател на 
Председателството на СРС, 
Зоран Соколов!гч за пред
седател на Скупщината на 
СРС, Богдан Трифунович за 
председател на ЦК на СКС, 
Любшиа Игич за член на 
Председателството на СРС 
и Радмнла Анджелковнч за 
председател на РК на ССТН.

Избрани са и председатели 
па комисиите, секциите и 
отборите към ОК на ССТН.

Ст. Н.

с

се казва в

подчерта, че е 
реорганизация на местната 
общност в Димитровград, М. А.

СУРДУЛИЦА

Значителна обществена 

роля на ССТН
Ч 1»">

■ I
на

в

Милнвое Минич

миналогодишни 
наводнения, са били своеб
разен „изпит“, който Соци
алистическият съюз успеш
но издържа. И не само то
ва. Социалистическият съюз 
заедно с останалите обще
ствено-политически органи
зации е бил и действува ка- 
.то мобилизиращ фактор в 
развитието на общината.

Това бе консатнрано на 
състоялата се изборна кон
ференция на ОК на ССТН в 
Бабушница на 16 октомври 
т. г.

На това заседание, което 
премина в духа на избира
нето па нови хора в този 
най-широк фронт на орга
низираните сили в Бабуш
ница, пред делегатите и го
стите бяха изнесени и пла
новете за бъдещата дей
ност.

В тях между другото се 
казва, че Социалистическият 
съюз занапред има да ре
шава много битови пробле- 

в местните общности. 
Широкият спектър на ак
тивностите: построяване на

юнските
На проведеното на 15 т. м. изборно заседание бе из

брано ново ръководство. За председател е избран Драшко 
Петров, дипломиран юрист в Общинския съд, а за секретар 
на Председателството Звонко Симонович, юрист в сой за 
7 р удоу строяваие.

-пълно да се ползуват досе
гашния положителен опит 
в обществените акции при 
утвърждаването па полити
ката за обществсио-икоио- 
мическото развитие, образо
ванието, информирането, у- 
величаваието ма повърхни
ните под гори и пр. С това 
би се постигнала по-голяма 
разнообразиост, по-качествс 

работа на ССТН и ще 
укрепва ролята му, с което 
ще сс афпрмират и обще
ствените 
сдружения 
за необходимостта от по- 
-съдържателиа 
работа!.

В разискването етапа ду
ма за включването на ССТН 
в разрешаването 
пените проблеми па хората, 
за правилното разпределе
ние па средствата от само
облагането, за необходимост 
та от включването му във 
всички облици на обществе
ното ангажиране.

техните конкретни цели и 
интереси. Специфичните об
щи проблеми на младите (в 
сдружения труд, трудоус- 
строяването, образованието, 
културата, идейните тече

ния) трябва редовно да се 
анализират и по-бързо да се 
решават.

В доклада за предстоящи
те задачи на Общинската 
конференция на Социали
стическия съюз, досегашни- 

Рангел То-ят председател 
шев изтъкна, че предстоят 

ло-нататъшното
па

задачи в 
развитие нд селското сто
панство, делегатските избо- 

политика,
организации н 

, Тошев говори и.жилищната 
здравното дело, в развити
ето на местните общности 

множество Други зада-

ри, — ССТН е място където 
трябва всестранно да се а- 
пализира и активността на 
обществените организации 
и сдруженията на! граждани 
те, като субекти на ССТН. 
Досегашната активност в 
гази част на фронта не да; 
дс очакваните резултати, за 
щрто не е достатъчно пол
зуван големият им потенци
ал за решаване на много- 
бройните обществени про
блеми. Занапред трябва по-

секциониа

и в
чи, които ще наложи реали
зирането на стопанската и 
обществена. ..реформа. на жнз-
7 Говорейки за действува- 
нето на останалите субекти 
в работата на ССТН Тошев 
подчерта, че той дава 
странни възможности за ан
гажирането на младите, по
неже е непосредствено свъ
рзан с осъществяването

всс-

ми

е. м;
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ОРГАНИЗАЦИИ
О КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА“:

ОБЛЕКЛО ЗА ЦЯЛ СОЯТ
Димитровградската конфск 

цня „Свобода“ почти 70 на 
сто от своите произведения 
продава на чуждестранна 
пазар. Вече няколко години 
поред износът е постояна 
ориентация на този трудов 
колектив. Както ни осведо
ми комерческнят директор 
Арсен Тодоров, в производ
ствения план за тази година 
е предвидено 60 на сто от 
производството е за износ. 
Данните показват че планът 
е преизпълнен.

Именно, мъжки 
манта, якета, дамски дре
хи, балтони и костюми от

доров е па около 15 па сто 
повече отколкото през ми
налата година.

Какво представлява така
ва ориентации за „Свобода"? 
— Сигурен пазар, попълне
ни мощности, намалени про 
блемн с лихвите, инфлация
та и ангажиране па сред
ства. Износ па клиринговия 
пазар осигурява възпронз- 
водстпеп материал, а конвер 
шруемпя готови пари, конто 
често пъти идват и преди 
договорения срок, което с 
твърде важно за нашето 
стопанисване, казва Арсен 
Тодоров.

началото 
края на септември са изне
сени на пазара в САЩ, 
СССР, Канада, Чехослова
кия, Германска демократич
на и Германска федерална 
република, в НР България 
и Полша. Стойността на из
несените произведения в те
зи страни за посочения де
ветмесечен период е над 2 
милиона и сто хиляди дола
ра, от които почти милион 
и половина на конвертиру
емия пазар. До края на го- 
динара тази сума трябва да 
достигне три милиона дола
ра. което, както изтъкна То

на годината до

ДЕЙНОСТТА НА „АВТОТРАНСПОРТ“ В БОСИЛЕГРАДИЗ

Брояг на пътниците намалява
силсград — Кюстендил НРБ).

— Не рядко — казва из
пълняване 
ректор
Иван Стоименов —рейсове 
те ни от Босилеград тръгват 
и с двама — трима пътника. 
И ри закова положение пе- 
чалба няма. На някои линии 
особено от Босилеград до 
Сурдулииа, където броят на 
пътниците е и най-малък, 
икономисваме, но и при то
ва на тази релация в пове- 
чето случаи създаваме чи
ста загуба. Още повече ако 
се има в предвид и лошото 
състояние на пътя, поради 
което дефектите са чести, а 
резервните части скъпи-

Подобно е състоянието и 
при товарния транспорт. Ор
ганизацията разполага с 23 
технически изправни коли. 
И тук обаче превезената 
стока ежегодно намалява. 
Миналата година през пър
вите осем месеца са пре- 
везени 32 722 тона, а през 
първите осем от текущата 
само 28 240 тона.

Вече по-дълго време Авто
транспортната организация 
и Босилеград, 
без акумулация, със загуба, 
или пък на ръба па рента
билността. Причините за то
па ие са от скоро. С някои, 
организацията се среща по- 
-отдавна, а някои донася 
времето, па и миграционни
те процеси в общината. То
па най-добре потвърждава 
факта, че броят на пътни
ците ежегодно намалява. Та
ка например през първите 
осем месеца от настоящата 
година в сравнение с същия 
период на предходната го
дина броят на превезените 
пътници е по-малък с 67 
хиляди души. Или от нача
лото на годината с рейсове
те на „Автотранспорт“ от 
Босилеград са превезени 308 
хиляди души, а миналата го 
дина през този период 375 
хиляди души. Инак, „Авто
транспорт“ от Босилеград 
понастоящем разполага с 25 
технически изправни рейса 
и поддържа 19 рейсови ли
нии, от конто и една от ме
ждународно значение (Бо-

дължиостта ди
на организацията,

стопанисва

дрехи,

Д. Т.

ТО ,ДИМИТРОВГРАД“:

Износът над плана
о-сени заптивни плочи 

коло 230 тона от запланува 
ните 377. Всички поръчю 
на време и редовно се ре 
ализират, а така да продъл 
жат и до края на годината 
В реализация на заплану-

Сегашният темп гарантира 
че планът до края на годи
ната ще бъде изпълнен до
ри и преизпълнен за 4—5 
процента.

Що се отнася до конкрет
ни дани най-много са изне-

В най-голямата димитров
градска трудова организа
ция „Димитровград“, и тази 
година износът се реализи
ра според плана. Слуховете, 
които се разнасят, че гума- 
рата не изпълнява плана не 
са верни, изтъква техниче
ският директор на гумарата 
Иван Петров.

А плана за тази година е 
3,5 милиона долара. От на
чалото на годината до края 
на • август планът вече е 
остьществен със 78 на сто.

М.Я.

ООСТ „НИШАВА“:
В МАГАЗИНИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Старопла
нински 

кашкавал 

за САЩ

Горчиви“ шоколади99

През септември общинският инспектор по пазара из
върши ненадеен контрол на пет магазини и установил, че 
вьв всичките е имало стоки, чннто цени не са никелирани. 
По увеличани цени са продавани или е направен опит по 
увеличени цени да се продават различни храшггелно-вку- 
сови стоки, кафе, олио, алкохолни питиета, цигари...

лнрана от официални служ
би в организацията) в тези 
магазини възлиза около 130 
милиона динара, т. е. тол
кова обществени средства 
са могли да се прелият в 
частни ръце. Любен Бого- 
словов, инспектор по пазара 
в Босилеград казва, че най- 
-често не е нивелирана це
ната на различни хранител- 
новкусови стоки, кафе, о- 
лио, алкохолни питиета, ци
гари ... Той подчертава, че 
срещу отговорните лица в 
магазините ще бъдат възбу
дени обвинителни актове, 
когато е възможно на едно 
число от тях шоколадите да 
станах .горчиви.

Не е малко и количе
ството на някои стоки на 
които е изтекъл срокът за 
употреба или са развалени. 
Тези стоки са оттеглени от 
продажба.

Очаква се членовете на 
Изпълнителния съвет на ОС 
наскоро да обсъдях инфор
мациите на посочените три 
органи и да вземат съответ
ни решения за подобряване 
положението в областта на 
търговията в общината.

Когато нещо е хубаво чо
век винаги го купува отно
во. Така е и с кашкавала, 
произведен в мандрите на 
„Нишава“.

За да защитят потребите
лите и да осуетят прелива
нето на обществения капи
тал в частни ръце, в нача
лото на септември общин
ският инспектор по пазара, 
общинският санитарен 
спектор и инспектори на 
Службата ща вътрешните 

работи в Босилеград в на
чалото на септември започ
наха да контролират цените 
и качеството на стоките в 
.магазините в общината. По
каза се, че в тях съществу
ват стоки, които са набаве
ни по стари цени, а се про
дават по нови, без

ТО „Димитровград“ в Димитровград

вания износ на профили от 
гума плама не е напълно 
реализирам понеже има оп
ределени проблеми в запла
щането от страна на парт
ньора ог Съветския Съюз. 
Намалено е и производство 
на спортни обувки и обув
ки изобщо, но тава е и нор
мално, изтъкват в гумара
та, понеже още не е сезон 
за тези артикули. Инак през 
септември месец са произ
ведени 84 000 чифта обувки, 
от които само 2000 са изне
сени, докато останалото ко
личество е за до машния 
пазар. Износът на обувки за 
почва през ноември и сигур
но е че и тук планът ще се 
реализира.

Качеството е също над 
заплануването ниво.

Пред края на миналия ме
сец натоварена е на специ
ален камион — 
втората пратка 
иински кашкавал за купу-

ин-
хладилник

Отсъствията по бо
лест в ТО „Димитров
град“ са 
през последно време. 
Ежедневно 
ват
Те чувствително 
намалени след като са 
пенсионирани две го
леми групи работници. 
Това потвърждава, че 
наистина са били бол-

старопла-
нам алени

от Съединените амери-вач
кански щати. Първата прат- отсъству- 

по 70 работници.
ка от 7 600 килограма е из
пратена през юни, а втора
та от 17 780 килограма на 
27 септември. Стойността на 
изнесения кашкавал е око
ло 59 000 долара. Износът е 
реализиран посредством „Аг- 
роекспорт“ от Белград. Ма
кар че това е заплануваният 
износ

са

оглед че 
цените им не са нивелира- 
ни. Страхувайки се отпосле 
дици магазинерите в лове
нето магазини на потреби
телите предложиха и стоки 
по стари цени, които дото
гава бяха достъпни само 
за близки, родини

ни.
Тези дни в гумарата 

уреждат двора * на фа
бриката и производ
ствените 
Двора се асфалтира, 
уреждат се фасадите 
на сградите и създават 
по-добри условия за 
работа. Това ще про
дължи и през следва
щата година.

и прияте
ли или се чуваха за по-ху
бави дни.

за тази година, съще- 
изгледи за

помещения.
ствуват реални

някои количества, из- 
Роза Николова,

млекопреработване,
склада с кашка- 

млечни произ- 
„Нишава“.

Общинският инспектор по 
пазара, на пример, контро
лира цените в пет магази
ни на ТО „Босилеград“ (два 
в града и три в селата) и 
стигнал до значителни дан
ни: разликата между стара
та и новата цена (нениве-

още 
тъква 
пик по 
завеждащ 
рал и други 
веления на

тех-

А. Т. В. Б.А. Т.
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ЖНИРИ НИИВ ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНИЯВАЙТЕ СЕ!Комунист
Орган на Съюза на югославските комунисти Брой 1894 година Х1ЛЧ
и на Съюза на комунистите в Сърбия Белград, 20 октомври 1989

У СТАВНАТА Промоциякомисия на СЮК въз 
основа на идейно-политическата платфор
ма, която прие ЦК на СЮК, предложи пър
вата версия на проекта за измененията в 
> става на СЮК. Макар 
изменения, които са съчинени 
срок, поради което не могат да бъдат с 
дългосрочен досег, промените са видими 
във всички части на Устава. Имаме 
чателние, че те и с тия минимални 
нения революционния романтизъм и гру
бия нормативизъм — 
последни адаптации, повече или по-малко 
се промъкваха в Устава — сведоха на мнр 
ката, която в настоящия момент е неми
нуема и оправдана.

Тия ходове, по всичко личи, би били и 
по-дълбоки и всеобхватни, когато Коми
сията би имала ясни становища във връз
ка с реформата на СЮК, както и въе 
вразка с реформите на стопанската и по
литическата система. Затова в проекто
предложението за изменения — струва ни 
се — са останали много недоумения и ди
леми, във връзка със статуса на покрай- 
шшските организации и ролята им в СЮК 
и в СК на Сърбия както и във вразка с 
ролята на демократическия централизъм и 
неговото функциониране. Някои нови ре
шения отнасящи се до приемането, отно
сно зачленяването в СЮК, както и за пра
вото на оставка и мерките на отговорност
та трябва също така да се формулират в 
обществените разисквания.

Изхождайки от това, Уставната коми
сия на СЮК за ролята и статуса на по- 
крайнинските организации на СК в СЮК 
и в СК на Сърбия не можа да състави ни
що ново, така че остана при старите дефини
ции. До промени — смята Комисията — 
може да се стигне само когато се вземат 
съответни становища в СК на Сърбия и в 
СЮК, а до тогава не би трябвало да се 
водят по-големи дебати по тоя въпрос и по 
тоя начин да се създават изкуствени ди
леми. Просто казано, трябва трезво и дъл
госрочно са се съгледа дали съществува 
„хибридиост“ в битието на тия организа
ции, а ако съществува, същата да бъде 
премахната но съответен и ефикасен на-

СЮК. Въпрос е обаче, дали тоя личен пас
порт се попълва въз основа на старите 
или новите формуляри. Ако вземем пред
вид тия изменения в Устава на СЮК, то
гава би могло — без по-голям риск — да 
се твърди, че старите формуляри още се 
прилагат. Благодарение на това, струва 
се, че с тия промени в Устава се задържат 
старите монополни позиции на СЮК, без 
оглед на множеството инициативи, които 
му оспорват такава позиция. Това най-до
бре се вижда от духа на измененията, ко
ито тук или там нещо менят, но никога 
докрай или всебхватно, съгласно 
циите на времето и практиката.

Тъй като предлагащите промените има
ха малко време и не разполагаха е всички 
предпоставки, все пак, в разискванията 
трябва да се наблаяга, че неказаното или 
това, което трябва да се каже, а не е 
споменато, да се каже и довърши. Но, и 
тук, като при други документи на Четири
надесетия извънреден конгрес на СЮК. 
Това състояние, все докато съществува, е 
и ще бъде главна бариера на всяко и най- 
-малко сериозно изменение на Устава. О- 
баче, това не бива да бъде и остане оправ
дание за минимални промени, които — 
както казахме в началото — в голяма сте
пен биха премахнали революционния ро
мантизъм и грубия нормативизъм в Уста
ва, а в съвременната му материя не са и 
погледани. Тоя факт, без съмнение, търси 
дебатата по Устава на СЮК. Последният 
трябва да бъде освободен от нормативиз- 
ма, който в сегашния и предишните над
мина всяка мярка. Тоя нов устав трябва 
да определи и регулира отношенията и за
дачите в СЮК, без философиране и за- 
нимаване с програмни цели и норми. Тия 
познания трябва да бъдат в центъра на 
вниманието и в предстоящите разисквания 
върху проектопредложението за измене
нията в Устава на СЮК.

че се касае за
в кратък на ни

впе-
изме- уставните

изменения
които в няколкото

интен-

Също така не трябва да се водят голе
ми дебати и във връзка с демократиче
ския централизъм и неговата роля, специ
ално да не се дълбаят изораните бразди 
на политизацията във връзка с тоя уста
вен и организационен въпрос. Защото ни
кой не поставя под въпросителен знак тоя 
принцип, ако разбира се, се касае само за 
принцип, но се говори за прилагането му. 
Във връзка с тоя въпрос има различия, 
които не може да се сведат само на две 
дуМИ — демократически и централизъм — 
въпреки автентичния им характер, но въз 
основа на тях трябва да се търси и изна- 
мира начин и облик за максималното им 
прилагане. А това значи: демократиче
ският централизъм трябва да се разбере 
като принцип, който инициално представ
лява демократически облик и начин на ре
шаване и договаряне във връзка с ключо
вите въпроси в СЮК (и иначе във всички 
организации на СК), при което обезателно 
трябва да има толеранция и търпение, как
то в решаването така и в провеждането 
на решенията. Връщането на нормата на 
тоя принцип не може да бъде „диктатура“ 
на болшинството над малцинството, но ло
гически ред на задачите в зачитането и 
провеждането на решенията.

Уставът, няма какво, е личен паспорт 
всяка организация, следователно и на ВЛАЙКО КРИВОКАПИЧначин.

Рибпчич между другото с бил пред
седател па Председателството на 
Централния комитет на СЮК, пред

на Съюзния изпълнителен

доказват н неговите следващи от
крития.

„Словенският език никого не зас
трашава. Застрашава само ония, ко
ито мислят, че когато говорят сръб
ски целият свят ги разбира".

„И извънредното състояние в Ко 
сово не е някаква измислица на 
федерацията, но е въведено под 
тпека на сръбската политика".

За първия „бисер“ не е потребен 
никакъв коментар, докато във враз
ка с втория трябва само да прийом 
иим па факта, че решението за вре
менните мерки в Косово, което Митя 
извращава в извънредно състояние, 
с прело Председателството на СФР 
Югославия, в което седят и пред
ставители па СР Словения, а на ко
ето председатслствува словеинът 
Яиез Дърповшек.

кризата и мс- 
много неприятни

видело. Между друго- 
бившите фуп- 

имо

В условията па 
тежите

АКТУАЛНО истини
излизат па 
то и това, че сред 
кциопори във Федерацията е 
ло и пези, които. са рушили Юго
славия. Имайки предвид такива 

югославската криза: мо-

ссдатсл
съвет, работник в Службата па дър
жавната сигурност следователно чо 
пек, който дълго години е бил на 
самият югославски ръководен връх, 

това не би трябвало да 
неговата квалифика-

на-кадри, 
рална, социална, 
косовека

па поради 
се съмнява в

по и верност към революцията,
икономическа,

ни-представлява 
изненада. Именно, изнема- 

такива кадри Югославия

не ция,
Съюзът на югославските комунисти... 
Обаче, вместо всичко това, Митя Р. 
в интервю в „Данас" само е нока- 

евоето недоволство, че е детро- 
нптиран, че неговото мнение пече ни 

1 СК на Слопения и
СК на Хърватско на 
ЦК на СЮК, на ко

за енориите пман- 
Констнтуция,

МИТЯ и
митьовци

каква си
да с, как с

попаднала още в по-голяма кри 
Дълго време скриваната истина 

ча някои бивши високи функционе
ри са откривали изследовател..... ор
гани, съдилища, партийни комисии и 
друга, а все по-често са случаите 
тези функционери в своите си ме
моари и интервюта и самите да 
разоткриват определени спои „каче
ства".

ре е
за. .чал

кой НС цени, че 
„пробудените“ 
заседанието на 
ето ес разисква

словенскатадмашг в
останали в унизително 

тво. С това исдополствие, 
било да сс забележи и неговата ом- 

особеио към Сърбия. Това

малцппс-
лесно сса

Онв-Именно, това е направил и
югославски фупк-шият словенски и

Митя Рибичич в интервюто 
седмичник „Данас", 

1989 година.

пе-раза, 
доволстпо 
надделяха

Митя Р-ционер
в хъртватския 
п броя от 3 октомври

н тази омраза V 
фактите и разумът, което (па 2-ра стр.)
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В РЕШЕТОТО 

НА ИКОНОМИКАТА
КИРИЛИЦА — ЛАТИНИЦА

ПРИНЦОВЕ С 

НЕЧИСТА КРЪВ (изобщо икономически фактори (икоио-Сегашното състояние и 
всекидневните нестабилни и не- мическата позиция и условията 
очаквани ходове в производство- на стопанисването в аграра, уве 

селскостопан- личените капиталовложения, до-
поли-

Телевнзнята на 8 октомври вече- т7 
рта излъчи филма „Принцът и иро- първо, повтарянето на някой те-
сякът", което не мина незабелязано Ревизионен материал само зарад то- ТО И на пазари на
тъп като преводът беше нзннеан е 11 а' °ИЛ изписан па кирилица йод- ските произведения, без разлика бре поставената аграрна 
кирилица. Зарад тази културна „аг- Р?а°ирп 11 обратна посока — нов- 1!п 1)Сички субективни слибости, тика) само добре организирани-
жектаранетоЗТкахто°1 [Вслед поож^ ”Р~,ата вораи е"бнл0 "изписа- « очевиден пример на иеадек- те земеделци, като стокови про- 
тнрането му! Телевизия Загреб, как- иа латиница. Такова искане е ватната аграрна политика в на- из водител и, могат успешно да 
то съобщи Таиюг, е получила около 110 това* че на хър- шата страна. остояват срел(у капризите на па-
тристотин антнкнрилични протести. епнотоЛ? гопор,ш област 11 Кои са иай-големитс бариери зара, особено в нашите условия.

™Рна^Жвено“а че » жеюЛойто^е зна^едно- з» успешносгта и просперитета - С гласуването иа Закона за
ТВ—Белград, без предварително да 10 от т*х традиционно се счита за на аграрния сектор на стопан- предприятията кьм края на 1988 
съобщи, е решила да пусне филма, ,|ОЛ\’грамотен гражданин. ството? Какви са реалните из- година е открит процесът на са
на който преводът е изписан на ки- гледи да се стигне до промени, моуправителна трансформация
”рН^Гко,™ неТлШшТв рилицата мем^защитеп0знак^за^сръб- «майки предвид започнатите ре- на обществените селскостопан- 
«стояш^ ка го следят ще даде ството, и че целокупното културно Ф°РМ« « Сърбия, в коя насока ски организации в областта на 
възлюжност да го погледат, като съкровище от миналото е с еднаква върви тоя процес днес? Оценя- аграра в обществени предприя- 
преводът на филма се изпише с ла- стойност и критерии и за сръбския вайки документите за 11-ия кон- тия. Реорганизацията на стопан- 
тшшца. Обаче след това извинение, 11 лл хърватския народ. Същевремен

но трябва да се каже, че латиница
та също не е никакъв символ па
хърватството, което напомнят „по- до осъществяването на задачите сочения закон и определенията

в областта на селското стопан- на реформите, в различни сре- 
не на неединството. разпалване на ство и селото, членовете на Ко- ди тече с нееднакъв интензитет
напрежението, създаване на невро- Ако нещата стоят така, а така е, мисията за развитие' на обще- и по различни начини. Тоя про- 
за и раздухване на взаимно недо- кому са нужни тогава всички тези * * р г
верие между хърватския и сръбския нращгоналностн? В нмсто на кого ствено-икономическите отноше- цес правят много сложен дъл- 
народ, преди всичко. Ако това се и на какво се противпоставят па ки- иия в тая област, към ЦК на СКС бочината на обществено-иконо- 
прави пред големия ТВ—аудиторни, ршшцата (както, явно, прави ТВ За- неотдавна най-голямо внимание мическата криза както и исти- 
тогава ефектът наистина е разорите- греб), и в името на какво се про- обърнаха на сегашните малко ните: че той тече в твърде не- 
лен. Затуй последното явление за- тнвопоставят на латиницата (както г
служава поне малък коментар. това прави ТВ Белград), ако се светли точки в аграра. благоприятни условия на стопа-

знае, че културата сближава, а не Оценявайки някои реални пред нисване в земеделието, високи 
разделя хорЪта — ако става въпрос поставки за промени както и дългове на организациите, много 
за разбрани хора? последиците от досегашните от- бързо увеличение на инфлация-

ношения, докладчикът Виден та, която обезценява всички ико 
Ранджелович — председател на номически резултати, кратки 

‘ Кооперативния съюз на Сърбия,

грес на СК на Сърбия, преди ските субекти в агропромишле- 
всичко в частите, отнасящи се ното производство в духа на по-ТВ Загреб се получават протести от 

ония, които не приемат това ре- 
шние.

Всичко това, все пак, е укрепва- луграмотните“ националисти.

Не за пръв път правописът, или 
кирилското и латинското писмо, са 
крепост на националистически мра 
чии разпри. Културата, културното оцени, че покрай обективните 
действие, културният факт, могат да 
се злоупотребят за духовно насилие.
Именно кирилицата и латиницата

(на 4-та стр.)

на някои служат за транспорт на 
такава политика и такова действу- 
ване. Взаимното нетърпение на тези 
две писма не е културно действие: 
то представлява политиканство, ду
ховна беда, която не зсалужава ни- 
то сръбския, нито хърватския на
род (които най-често заедно са съз
давали своето културно наследство).

Всичко това очудва, още повече 
ако познаването на двета писма 
представлява културно богатство, а 
не беднота. Не съществува основа- 

Подобни на тия са и Митьовите ние нито едното от тези две писма 
оценки на програмите за изход от да бъде квартирант, в която и да 
кризата, които се предлагат (и осъ- било среда, в Хърватско или Сърб- 
ществяват) в СР Сърбия и СР Сло- ия, все едно. Някой тези дни издиг- 
вения. За СР Сърбия твърди, че тук На предложение в Загреб „Вйесник“, 
е извършена най-голяма бирократи- поне в неделя, да публикува някои 
ческа контрареволюция в последно, материали на кириличното писмо, 
време която е станала в нашата Вероятно нещо подобно ще станс, 
страна“. (?!) От друга страна, за след чистката на латиницата в Бел-
своя обичан Милан Кучан казва, че 
„на Конференцията на СЮК е изне 
съл програмни визии, които са най- 
висш досег на програмите за из
ход от кризата“.

След това, Митя
Югославия „няма ред, не сме правна
може^а^а^поктгавят много въпроси; хулигани да се допуска да лъжат и 
държава, ние все още сме анархия, заглупяват, освен 
между останалите и тоя: да ли и тях?! 
той като дългодишен висок югослав
ски функционер поне малко е доп 
ринесъл за това, че Югославия да 
не бъде правна държава и дали и

негови изявления допринас- ни две

митя И1Л 

митьовци ;
(От 1-ва стр.)

I)

град и след това, водени от логи
ката ще полу-лисмо, нация
чим сърби или хървати, съвсем все 
едно, които са това само в неделя! 

твърди, че в Естествено, всичко това става при ОТКРИТ ПРОЦЕС
През средата на 1989 г. в СР Сърбия (без САП) стопа

нисват 654 организации на земеделците... В разните транс
формации са закрити над 30 организации на земеделците, 
и това главно организации на кооператорите. Тия явления 
са изпъкват в ПИК „Шумадия“ — Смедеревска паланка, 
ПИК Алексинац, Лесковац, Бела паланка, Пирот, Рача, Ме- 
рошииа и др.

тихото наше съгласие: а защо на

ако не сме с

Вместо спомен за приказката за
симпатичния принц, предложени са 

приказки за ТВ - принцоветакива __ „
ят за анархията, и това за полупар-' с нечиста кръв. 1ъкмо зарад това

трябва и да се боим техните шефове 
се превърнат в съвсем зли

Успоредно с топа, в същите краища както и другаде 
тече процесът на формиране на нови земеделски коопера
ции. Досега са формирани 48 нови кооперативни органи
зации, от които 41 земеделска кооперация и 5 основни 
организации на кооператорите. Има инициативи за фор
миране на 15 нови земеделски 
завършен етап и пет нови 
етап. От тия 20

тизанската анархия.
Премиерът Митя, за жал, не е

сГп^тави3въ^осъ%:НКакЗМтобщоДи крале. В разни кризисни времена, 
по чия заслуга са Идвали и дълги такива е имало много и в нашите 
години останали на федерални фуи- краища: вечер би била незаконна ■ 
кции такива както Митя които имат к илицата| а на сутринта —
^бреЖкГсвояСна0рГилСВОСето които си служат с нея. Същото е 
републиканско ръководство? Ако ни било и с латиницата, с точката 
това не е познато и ясно, ясно, ни тачката. Опитът нещо да се провъз- 
е от такива интервюта нещо сме и гласи за закоино, а не е заккоипо 
стигнали тук, където сме сега исторически вой.
с такива и на тях подобни — ДО- с 

можем само

кооперации, които са в 
кооперации, които са в начален 

кооперации половината се формират без 
никакви начални средства. Най-вече нови земеделски ко
операции има в регионите Пожаревац — 13, Лесковац — 
7, Кралево — 9, Светозарево — 5, Белград — 3, Валево — 
4 и т. н.

ония

колкото се върнат 
назад, а никак напред.

М. Предрагович
Растко Йоветич



Комунист 3
история

ЮКП-ТВОРЕЦ НД ФЕДЕРА 

ТИВНОТО УСТРОЙСТВО
° ЮЦИЯТА. В КОЯТО ВОДЕЩА РОЛя^^ИДЕЙНА ^И ДЕЙСТВИТЕЛНА Д'Р ДРАГОЛЮБ С- ПЕТРОВИЧ 

— ИМАШЕ КП ПРЕДСТАВЛЯВА МОДЕЛ НА ПашТИЧЕСКЛ п?р Е ПОЗНАТО ИМЕ В СШРЕМЕ
ЗА дълго време1иша да°бъде ината югославска исто-

ИЗМЕНЕНИЕ 3ДОРВИ КОРРКПийТ°тг?ВЕНТУАЛНО ПОМЕСТВАНЕ, РИОГРАФИЯ. КАТО ИСТОРИК
компшици'я Ж БЙли оЙасниНзаНнЕеИйНнаТтАа ХобшаНИхар и юрист дълго се зани“
МОНИЯ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ, ПЪК И ЗА САМОТО И СЪЩЕСТВУ МАВА С НАУКА, ТАКА ЧЕ С 
ВАНЕ 1 НЕОТДАВНА ПУБЛИКУВА-__  _____ _ (съвет, скупщина), но само наивисш

НИЯ МУ ТРУД „УЧРЕДЯВАНЕ отбор на изпълнителната власт, По- 
▲ в своята стопи. „ а* НА ФЕДЕРАЛНА СЪРБИЯ“ крайнински, относно Главен наро-

феномена на учредяването на феде- ^™Гна госГт.шшГ“ раЗСТ°" (..НОВА КНИГА“, БЕЛГРАД доосвободителен отбор.
"двСа2нГе стГал С"°РеД ВаШИТе СТаВИМ къ« тез" ™ & 1988) ПРИВЛЕЧЕ ВНИМАНИЕ- рие^а швънреднотТ заседан“

в ПСрИОДа на мшггерн и ЮКП? ТО НА ПО ШИРОКАТА ОБЩ- Антифашистката скупщина на народ-
” Сос?» н ЕСТВЕНОСТ. ТРУДЪТ МУ Е ното освобождение на Сърбия, сви-

след ОСВ(>' На днешната степен ма развити- НАГРАДЕН С ВИСОКОТО каиа за 7 април 1985 година, на бър-
^ е1° историческата наука надминава тпгпг ттдпгкп ПРИЗНАНИЕ за ръка бива свикана покрайнин-на 1944 До лятото на 1945. Желаем сферите на позитивисткото изслед- ЮГОСЛАВСКО___ПРИЗНАНИЕ ската конференция на ^ заРВойво_

да посочим на ролята на ЮКП в ване и слагане на историческите „ЧЕТВЪРТИ ЮЛИ ЗА 1989 ГО дина, проведена на 5—6 април. На 
целия този процес на учредяването, данни. Затова трябва критично да ДИНА. ПОМОЛИХМЕ Д-р ДРА- конференцията секретарят на ПК 

■Д<^»еТШШ СЪОТ" се разгледа до КОя степен сд про- ГОЛЮБ С. ПЕТРОВИЧ ДА НИ Йован Веселинов казал: „Бараня ще
веното внимание в труда. греенвни известни начинания на пар- птгппп„и нд „тпрпги ПЪВ влезне в състав на федерална еди-

- В своето идеино-политическо тпята, често подтикнати от ръковод- ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ ВЬВ ница Хърватско и ня1,а\“а та,а
развитие през 20-нте и 30-ите години ството на Третия интернационал. В ВРЪЗКА С РОЛЯТА НА ЮКП каква автономия. Автономия ще и-
ЮКП променяше концепта п0 наци- Коминтерн било изразено схваща- В ПРОЦЕСА НА УЧРЕДЯВАНЕ мат Банат, Бачка и Срем... В Бара-
оналния „въпрос“ (субектите и отно- пето за потребата от ангажиране на тп тлд ФЕДЕРАЛНА СЪРБИЯ ня има повече хървати от сърби и
шенията) и държавно-правните кон- подчинените народи, които като та- ” Бараня повече гравитира към Хър-
стелации на югославските простран- кива са годни да помогнат на ра- ватско, отколкото към Войводина...
ства. Този концепт получава най- ботническата класа да свали бур- Другарите от ЦК се консултираха, с
-развита форма, ясно, към края на жоазията на „господствуващите“ на- нас по този въпрос..След това
междувоенния период. В тази фор- роди от властта. Интересно е, раз- конференцията „единодушно приема
ма бе изразявано федеративното ус- бира се, за науката, че фашистките -------------------- " предложението автономна Войводи-
тройство за да бъдат обезпечени сили в стратегическия си план за на да се приключи към федерална
същи и еднакви права на всички завземането на света са настъпвали Сърбия“. Заседанието на ГНОО на
народи, които лишеят в Югославия, с постулата за застрашените и за- Войводина се провежда на 6 април,
Покрай този идеологически компо- страшаващите народи, все с цел за на което се констатира същото, как-
нент, сама структурна физионимия разбиване на тези държави. Такива лата страна. Олицетворение на най- то и на партийната конференция и 
на ЮКП, представлява схема по ко- били, например, фламаните в Бел- -висшата власт бяха антифашистки- определя делегация за заседанието 
ято Югославия може политически гия, където господствуващ народ би- те съвети, които обикновено със На АСНОС на 7 април, за да изрази 
— федеративно да се организира. Ли валоннте, словаците в Чехослова- своите втори заседания прерастват желанието на народа във Войводи- 

Обаче, концептьт според който в кия, хърватите и други в Югославия, във върховни законодателни и из- на, че тази покрайнина като авто- 
Югославия живеят повече югослав- украинците в СССР. пълнителни тела, следователно в номна единица да влезне в съства
ски народи, с многочислени нацио- държавни институции. Обаче, цялата На федерална Сърбия,
нални малцинства с потребата от Идеята за създаване па отделни тази институционална система на На същото извънредно заседание
съответен политически статус й кул партии на недържавните нации съ- държавната власт бива оформяван На АСНОС изявление дават и пред- 
турна автономия, както и делбата на шествува и по-късно, през войната, главно според структурната органи- ставителите на Косово и Метохия. 
страната на повече покрайнини и пък и след войната. Тя била важна япция на ЮКП в страната, по воен- Този географски регион не е имал 
области, в които са функционирали и в процеса на образуването на фе- НИТе покрайнини и области. никакви отделни елементи на осо-
покрайнински или областни партии- деративната държава със социалисти беност през историята. Благодаре-
ни комитети, подчинени на Централ- чески строи. Така в Чехословакия ^ НИе изключително на концепцията
ния комитет на ЮКП остана в ис- бива формирана К11 на словашко, ^ в какво е значението на Фак“ и политиката на КП, той постепенно 
торията само идея, мисъл, схема. Но, но не и КП на 1ехия. Според моите хора на ЮКП в изграждането на фе- в течение на войната се оформява 
този концепт е важен като идейна компаративни изследвания, форми- дерална Сърбия в рамките на феде- кат0 
основа, проекция на федеративната рането На партията на Словашко е рахшШа Югославия непосредствено ^
система, на концепта за бъдещето направено в тежнението за укреп- в течението на Народоосвободнтел- Какво е значението от създа-
време, което наскоро ще дойде. ване позицията на словашкия на- ната война? ването на КП на Сърбия за форми-

▲ Днес често се поставя въпро- род, който фактически бил иконо- рането на Сърбия като федерална
сът защо още преди войната не е мически и политически подчинен — Сърбия се изгражда на тери- държава? 
формирана Комунистическата пар- (инфериоран) на по-числсна и по- торията1 за която бил компетентен 
тия на Сърбия в рамките на ЮКП? -напреднала Чехия. Покрайнинският комитет през 1941, — На учредителния конгрес на

__ В стратегически план на ЮКП ♦ Да констатираме: къде е КР*‘ 1942, 1943 и 1944 родина. На про- Сърбия, състоял се към средата на
бе привличането на масите, на ра- тическият момент за началото на у - странството между Дрина и Тимок ма1-, 1945 година бива реорганизн-
ботническата класа и подчинените редяването на федерална Сърбия, а п долна Сава и Копаоник са деи- |хша партийната организация
класи и слоеве, а на национален къде на федеративна Югославия/ ствувалп 16 окръжни комитети как- Сърбия, Войводина и Косово с Ме-
план подчинените, ,.поробените“ на- то и градската организация на ЮКП ХОхия. Бива образуван ЦК на КП
роди С цел ЮКП да бъде възмож- 1 за Белград, свързани с Покрайнин- ,.,а Сърбия за цялата патийна орга-
но по-близко до словенския и хър- — При цялото уважаване на дей- ския комитет. Тази територия съчин- ццзация на Сърбия с Войводина и 
ватския народ, през 1937 года биват ствуването на ЮКП, като преди вой- явала военната покрайнина Сърбия, Космет. Покрайнинският комитет за 
формирани КП на Хърватско и КП пата, така и в условията па окупа- в чннто и до чиито предели са фор- Войводина и Областният комитет на 
на Словения със свои централни ко- цията след априлската война 1941, мпрани и оформени всички писти- кп за Косово и Метохия продължа- 
митети подчинени на ЦК на ЮКП. раждането на новата държавност туции па народоосвободителиото ват да работят, но при това те са 
Според това схващане, трябвало да югославска и сръбска свързваме с движение, заедно с институциите на под субординацията на ЦК на КП 
се удовлетвори на желанията, преди възникването па органите и телата, властта. Едвам в освободения Ьсл- на Сърбия. ПК на КПС сега не 
всичко на хърватския и словенския които са вършили функцията па град през ноември 1744 година бива СЪщССтвува, а организациите на КП 
напоя с подчертани национални ин- властта през въстаиическото лято свикана учредителна скупщина и ,.,а Сърбия чрез окръжните комите- 
ливидуалности С основаването на на тази първа военна година. Следо- сръбската военна покрайнина пре- тц са свързани непосредствено с ЦК 
паотията за'Македония, а също и за вателно, в създаването па народосво- раства във федерална държава. 1о- иа КП на Сърбия, а чрез него — 
Черна Гора както и на Босна и бодилнитс отбори като органи на ва състояние главно не се променя лспо — с цк на ЮКП. В освободе- 
Херцеговина не се е бързало, тол- властта виждаме началото па из- все до учредителния конгрес на ната страна текат последните етани 
кова повече защото едвам узрявало граждането па югославската държа- КП на Сърбия, проведен в май тз па учредяването на федерална Сър- 
познанието за национално-конфеси- ва, а успоредно с това и па държа- година. бия, а с това и на федеративна Юго-
оналната особеност на мюсюлманите, вите па шестте федерални субекта: славим. В началото на юли 1945 най-
За най-числения югославски народ Сърбия, Хърватско, Словения, Босна висшото представително тяло на Ко-
1Ю ХОва време не било предвидено и Херцеговина, Черна гора и Макс- + Съществува ли причинна врьз- Совско-метохийска област решава за 
създаване на отделна партия пора- допия. Този процес па изграждане ка между партийната влизане във федерална Сърбия, а в
ди схваща!гето че такова решение па федеративна Югославия и па автономиите единици и в съогвстни- края на месеца това прави и Войво- 
не е потребно,’ пито целесъобразно, шестте федерални държави успоред- те институции на автономиите, авто- дина> Едвам със санкционирането на 
Според главния тълкувател на кон- но ще продължи през Народоосво- помните единици/ това състояние на Третото зассда-
цепциите в ЮКП — Едвард Кардел, бодителната война с всички каче- п . ние па АВНОЮ през август 1945
сръбският народ като „господству- ства иа народна революция. С всич- — Съществуват, пои водни а е ссд- процесът по учредяването с завър- 
ващ“ ЮКП приел като своя, така ки осцилации па иародоосвободи- ма военна покрайнина със: шен.
че не било потребно да се форми- телцата борба и нееднаквия интеи- крайиииска организация на зихчи.
ра отделна КП за Сърбия. зитет в различни краища ва стра- «а нейната тср»™р™; .б ват „Учредяване на федеративна Юго-

пата, завидно е развитието иа систс- войната малко се променяше, шини * лЛяпо„п « тогослппскотг» ле
мата на органите иа народната формирани разни органи п форми ‘ ' списапис за 193$ « брой

ф Каква е била ролята на Комин власт, както и ва другите ииститу- ва движението до покрашшнеки ™?4 ^ °жв""л" да сублимирате
терн във форсирането, можем ли да ции ва освободителното движение, форми и атрибути,
кажем в иатраиваието на такава изявен чрез все по-зиачителиите и Понеже нямащо нреднсиозицпп
формула? Вие в своите трудове сте всс по-висшите учреждения до пре- на държавност тя ис можа да по

делите иа военни покрайнини и ця-лучи институт иа държава на власт

област.

на

Вие сте н автор на студията

(На 4-та стр.)за теорията иа историческата ди-



в ЯТОТО НА НИШИЮКП-творец на 

федеративното 

устройство
които се па- 

н състава на тия системи
ските труженици, 
мират
(трудови и основни организации 

кооператорите).

(От 2-ра стр.)

срокове зи трансформация. В 
някои ООСТ налице са процеси 
ли дезинтеграция, защото трудо
вите организации, а дори и ос
новите организации на сдруже
ния труд лесно се отделят в са
мостоятелни обществени пред

на друга

па
Изобщо, на най-широки про- 

налице са негативни 
които се манифести-

странства 
тенденции, 
ра-г в следните видове: в голям 
брой организации основните и 
трудовите организации 
операторите се закриват и пре
връщат в трудови единици. Че- 
сто пъти за това и не се питат 

труженици.

(От 3-та стр.) — Авноювека Югославия, при ко
ето преди иепчко подразбираме ней
ната федеративни композиция, смя
таме за голяма придобивки иа ре
волюцията па югославските народи. 
Само, при условието 
кална революция е можал да се сьз- 
даде един такъв модел па държавен 
строи, федеративна система 
всички народи н национални мал
цинства (по-късно народности), кой
то е гарантирал пълни и едпакип 
нрава па народите и па федералните 
членки. Особена

на ко-прилтия, докато 
страна — и отделни ООСТ трай 
формацията се схваща като о- 
бикнопеио „пререгистрация“. На 
бързи ръка сс формират малки 

джуджета, ко-

оценката за влиянието на съветския 
модел на федералнзма върху нашия 
югославски модел?

Опитът на Съветския съюз без 
съмнение е ползуване в начертан! I- 
ето на югославския федералнзъм. О- 
баче, пътищата на революционната 
борба в Югославия сондираха реше
ния, които отговараха на нашите ус
ловия н обстоятелства — геополитн- 
чискн, исторически, национално-де
мографски. До края на този цикъл 
на учредителните етапи през лятото 
на 1945 година бива оформен един 
горе
федеративното устройство на Юго
славия. Общото за социалистическия 
модел на федералнзма е — изразя
ване на особеностите на национални
те субекти и обезпечаване на тяхно
то равноправие, в което виждаме 
първия фактор, който определя фе
дералнзма, докато в капиталистиче
ски свят регионално-историческата 
особеност е фактор от първа степен 
в учредяването на федеративните 
държавно-политически общности.

И накрая, колко е съвършен 
моделът на авноювека Югославия за 
нашата югославска среда в нашето 
време? Можете ли да съгледате рол
ята на партията във всичко това?

па една радп-
селскостопанските 
Иа земеделците, също така, се 
предлага и лревърщане на тия 
организации в земеделски ко
операции, обаче при условие 
личното имущество да остане 
на комбинатите, с което по ко
свен начин се пречи на форми
рането на кооперациите. Има и 
такива решения, където органи
зациите на кооператорите искат 
да бъдат трансформирани в об
ществени предприятия.

предприятия 
ито са предварително осъдени 
иа пропаст в условията на па
зарния начин па стопанисване 
— почерта Видеиович.

1Ч)дпа за

на-

хпроктерпетпка на
тая високо развита и разклонена 
стема съчинява съставът на пай-гол- 
ямата федерална държава,

Бе оценено, че иедефииира- 
соб-

сн-
ността на кооперативната 
ственост като съществен комло-в чнйто 

е ед- 
една

държав! ю-1 юл I из 1чсс к 11 със та в 
на автономна покрайнина и 
автономна област.

неит ма кооперативното органи
зиране на земеделците, както и 
недефииираните обществени оп
ределения във връзка с разчи
стването на имуществените пра
ва, т. е. връщане на кооператив
ното имущество, което сега има 
статус на обществена собстве
ност, на кооперациите бави и 
усложнява процеса на организи
рането на селскостопанските 
производители. В процеса на са- 
моуправителната трансформация 
на трудовите и сложните орга
низации на сдружения труд в 
областта на агропромишленото 
производство в предприятия 
най-тежка съдба имат днес ор
ганизациите на селскостопан-

долу оригинален модел па

Авноювека Югославия, създадена 
във войната и революцията, 
водеща роля — идейна и действител
на — имаше ЮКП, представлява мо
дел на политическо държавно орга
низиране, който за дълго време ня
ма да бъде надминат. Затова бъдещо
то евентуално поместавие, измене
ния,, дори корекции на нейната съ
гласувана композиция би било опа
сно за нейната обща хармоничност 
и функционалност, пък н за самото 
и съществуване.

От разискванията посочваме 
мнението на земеделеца Драгол
юб Шишич, който покрай дру
гото каза, че заключенията, ста
новищата и другите материали 
за селското стопанство с години 
са добри, обаче състоянието в 
това производство и на селото 
е лошо. От ден на ден все по- 
-лошо! Изглежда, че ние не щем 
откровено да кажем за какво се 
касае и смятам, че на предстоя
щия конгрес на Съюза на кому
нистите на Сърбия това трябва 
да направим.

в която

Разговора води: 
Мшшяна Беланчнч Й. Маркович

ИЗБОРИТЕ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В СЪРБИЯ 
НИШ

Председателството на Между- 
общинската конференция на 
Съюза на комунистите в Нишки 
регион в началото на миналата 
седмица проведе заседание, на 
което оцени изборите в първич
ните организации на Съюза на 
комунистите и досега извърше
ната подготовка за провеждане 
на общинските партийни избор
ни конференции.

За изтеклите избори беше ка
зано, че са проведени в съзву
чие с Устава и новия курс на 
Партията, приети на Осми пле
нум на ЦК на СКС. Във всички 
първични 1 организации листите 
са били разширени, изборите са 
били тайни, и нито в един случай 
не са били забелязани опити за 
натрапване на кандидати.

— След Осмото заседание — 
ни каза Властимир Потич, пред
седател на Между общинската 
конференция на Съюза на кому
нистите в Нишки регион — и- 
махме много искания от първич
ните организации кадровата по
литика да се демократизира и 
да се прекрати с практиката на 
„хоризонтална ротация“ с едни 
и същи кадри. Не е дълг, нито 
право на нашето Председател
ство да „зачерква“ някого от 
листата, но наш дълг е да пре
дупредим за това общинските 
организации и техните кадрови 
комисии за неспазване на Осмо
то заседание на ЦК на СКС.

НОВИ ВЪРТЕЛЕЖКИ
-й- ОБЩИНСКИТЕ ПАРТИЙНИ РЪКОВОДСТВА СА ОТГО

ВОРНИ ПРЕД ПАРТИЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА КАДРОВАТА 
ПОЛИТИКА И ХОРИЗОНТАЛНАТА РОТАЦИЯ

и младостта, много забележки е 
имало във връзка с предложе
нията за листите на общинските 
ръководства. Макар че за члено- 

15-те комитети са били 
предложени дори 915 кандида
ти, за председателствата на об
щинските комитети 262, а за 
председатели 40 кандидати — 
обща оценка е, че предложените 
листи не само че не обезпечават 
работническо мнозинство в бъде
щите партийни ръководства, но 
и не съответствуват на общата 
социална структура на членове
те.

Именно в състава на СК има 
21% млади и по-малко жени. 
Обаче сред предложените кан
дидати за постове едва 10% са 
млади хора до 27 години, а

броят на жените е още по- 
-малък.

Също така, малко работници 
са предложени за постове в 
Съюза на комунистите. И дока
то за изостаналите и селскосто
пански общини това може и да 
се оправдае, листите без (доста
тъчно) работници в Ниш, Про- 
купие и Пирот, с нищо не могат 
да се оправдават.

ве на

След такива предупреждения 
е решено до изборните конфе
ренции листите да бъдат отво
рени за нови кандидати и за 
поправка на забелязаните сла
бости.

Особено е характерно това, че 
почти във всички среди в рети

на СК са За някои общини като Ниш, 
Алексинац, Гаджин хан, се за
белязва, че за „челни функции“ 
се издигат кандидати и хора, 
които през изтеклия мандат са 
били „първи хора“ в други об
ществено-политически организа
ции, или самоуправителни скуп 
щини.

она в секретариатати 
избрани работници за секретари 
и то чувствително повече, от- 
колкото по-рано.

И докато за изборите в пър
вичните организации е ясно ка
зано, че е дошло до изява зна- 

класовата определеност В. Филипович
нието,
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ПРИЕТА Е АКЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 

ЕСЕННА И ПРОЛЕТНА СЕИТЕА

БАБУШНИЦА

РЕГРЕСИ ЗА
КРЕДИТИ

Съюзният изпълнителен съвет обсъжда 
възможността да „почука“ на вратата 
банките с искане да се издействуват регреси 
за теглените от страна селскостопанските 
производители кредити. Сумата на въпро
сния регрес възлиза на около 20 хиляди ми
лиарда динара.

Решението е временно — само до края 
на настоящата година, а след това Съюзният 
изпълнителен съвет ще трябва да потърси 
щатно решение.

Първоначално тази сума трябваше да 
обезпечат републиките и покрайнините, оба
че това не стана. Последното предложение, 
доколкото стане реалност, значително ще 
облекчи положението 
ство, което от по-дълго време не се развива 
с желаните темпове.

на
Делегатите 

вети при Общинската скуп 'цата 
щина в Бабушница на по
следната сесия приеха акци 
онна програма за есенна и 
пролетна сеитба. Общата се 
лскостопанска площ на те
риторията на общината въ
злиза 274 910 декара 
ито 260 580 са частна, а 

а 14 430 дка обществена соб
ственост. Обработват се са 
мо 145 хиляди декара, и то 
143 650 дка собственост

селскостопански

на трите съ- За наторяване на пшени- 
и .ечемика при сеит

бата е необходимо 
обезпечат

дат необходими следните 
минерални торове: МРК — 
550, КАН — 800 и Уреа — 
200 тона. Предвижда се на- 
бавката на 20 тона високо- 
добивен овес и пет тона ви 
сокодобивен яра-ечемик.

На територията на общи
ната 5410 декара се засаж
дат с картофи и 4190 дка с 
други зеленчуци. Тазгоди
шната реколта на картофи 
те на територията на общи
ната е с извънредно качес
тво, така че селскостопап-

да се 
600 тона смесни 

торове. За есс-минералии 
нната сеитба също е необ
ходимо да се обезпечат об 
що 690 тона високодобив- 

От това коли-ни семена, 
чество
производители две трети за 
сяват собствено семе, а при 
блнзително една трета са 
висококачествени семена, и 
то първа или втора репро
дукция. Това означава, 
земеделските кооперации тр 
ябва да обезпечат 230 тона 
високодобивнн сортове пше 
ница, чиято набавка и про 
дажба до голяма степен ще 
зависи от продажната це
на и условията при замяна 
за меркантнлна пшеница.

от ко-
селскостопанските

на
частните 
производители и 1350 дка, 
собственост на замеделски- 
те кооперации. Това озна
чава, че 112 890 дка са ес
тествени ливади и пасища.

че ските производители още 
сега са обезпечили необходи 
мите количества качестве
но семе картофи за засаж
дане. Набавката на по-до
бри и с по-високи добиви 
сортове картофи ще зави
си от цената. С оглед, че 
се идва до дегенерация 
картофите и появата на 
вироза, необходимо е да се 
мени сегашния сорт, поне
же само с употребата на 

семена добивите мо-

в селското стопан-

Изхождайки от сегашни
те възможности и от пред- 
вижданията, че условията 
за селскостопанско произ
водство ще се подобрят, 
през есента се предвижда 
да бъдат засети 23 200 дека 
ра с пшеница (23 000 индиви 
дуални и 200 дка обществе 
ни площи) и с ечемик (есе
нен посев) 500 декара час
тна собственост. Със ста
ри фуражи са засети 
64 840 декара на частния и 
1330 дка в обществения сек 
тор, или общо 66 170 дека
ра площ.

МОЖЕ „ВИДЛИЧ“ ДА СЕ СПРАВИ С ВРЕДИТЕЛИТЕ?па
Самите селскостопански 

производители ще обезпе
чат 10 тона ечемик, соб
ствено производство от та. 
зи година.

Ловджиите не 

могат самисортнн 
гат да се удвоят.

За успешна борба с пле
велите в пшеницата и дру
ги житни култури трябва 
да се обезпечат седем тона 
хербициди, а за картофена
та златица още 12 тона съо 
тветпи средства за запра- 
шаване или пръскане. Сред 
ства за плевели в цареви
цата са необходими само 
един тон, понеже слабо се 
прилагат, с оглед че като 
междупосеви се от Нл еж да 

фасул и тикви.
Да напомним още, че за 

основна обработка на орни 
те площи и повръхностна 
подготовка на почвата са 
необходими 450 тона нефт 
и 100 тона бензин. Недос
тиг на гориво и мазива не 
се очаква, но се случва в 
сезона на оран и сеитоа 
единствената бензостанция 

да не бъде в състояние да 
обслужва всички потреби
тели, па затуй този проблем 
може да се разреши с по
строяване на още една беи 
зостаниция.

■ ■ ■През пролетта идущата 
година се предвижда засаж 
дане на 25 270 с царевица, 
предимно на частния сек
тор, 18 610 дка с овес, 2070 
дка с ечемик и 200 дка с 
ръж. През пролетта ще бъ-

'4 Но правим 
ги бием и на ча-

събрание в 
Димитровград, да не се на 
прави оплакване от големи 
те щети, които правят ди- 

Помощ най-че- 
ота ловджийс-

зможност. 
план да 
кане. Такива акции имах
ме и досега. В тях бяха вкл
ючени към 300 ловджии. В 
някои райони се 
ваше и с дни.

— Все

иНе минава

вите свине, 
сто се търси

дружество „Видлич“.
всички

дежуру-
кото . .

— Вярно е. От 
страни търсят помощ от нас 

Денко Младенов, 
председател на дружество
то. Ние правим колкото е 

силите ни, но сме уве- 
че трябва и повече, 

до 1 октомври 
свине. Те-

пак резултатите не 
1?са големи:

РЕЙС ДО СЕ
НОКОС

дни: четвъртък, пе
тък, събота и неде- казва — Има и обективни при

чини за това. Например: ге 
ографското положение на 
общината; намираме се в 
граничния район. А именно 
в него дивите свине най- 
много се въдят. И друго не 
що:
лели. Малко са и нивите с 
царевица, овес и др. кул
тури.
те площи ... Щом човекът 
отстъпва 
вите животни.

ля.
по

Неотдавна откри
тата рейсова линия 
от Димитровград до 
село Вълковия след 
пускането на уча
стъка Монци—Въл
ковия, е продълже
на до Сенокос.

Рейсовете тръгват 
од Димитровград в 
15 часа, в следните

С това до значи
телна степен са у- 
леснени жителите 
на височките села, 
тъй като сега през 
Видлич 
много по-бързо, от- 
колкото преди годи 
ни, когато не съще
ствуваше 
шосе.

репи, -
От 1 март 
убихме 10 диви 
зи дни трябва да направим 

които да действу- 
срочно

нашите села са ома-и групи, 
ват по-енергично и 
— добави той.се минава Много са залесени-

— Обсъжда ли се възмож 
ността за организиране на 
хайка, тъй. като дивите сви 

напоследък просто уни- 
царевиците?

настъпват дп-

ново то — Какво е сътруд 
вото с населението?

не ничесг-
щожиха 

— Обсъждаме и такава въСт. Н. — Къде как. В някои се 
лища по-добро, в някои по- 
слабо ... Освен това не би
ва да се губи от предвид, 
че дивите свине имат голям 
радиус на движение. Днев
но изминават и над 50—• 
60 километра. И ако на ед
но място ги подгонят — 
се придвижват на друго.

— Занапред?

село, отва почти цялото
на текущата годи- 

също така създа
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ПАРАЛОВО 
— БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАвреме в 

общност в Пара-
Вече по-дълго средата 

па година 
ва голям проблем на населе 
пието. Именно, летните на
воднения не пощадиха и се- 

Паралово. Пътят на ня
колко места с развален и 
трудно е проходим. Велинов 
казва, чс вече няколко го
дини не о прочистван и се 
га трябва това да се напра
ви. Още повече че същият 
ползуват няколко села, а 
също и Горската секция ко 
ято обезпечава дървнн су
ровини за дървообработва- 
телния цех.

местната 
лово — село на шест-седем 
километара от Босилеград, те 
лефонът и откриването на 
магазин са актуалиа въпро
си, почти на всички селски 
събрания, а преди два-три 
месеца и селският път. В 

на вниманито тези

Телефон, магазин, път те

ло
Когато пък става дума за 

откриването на магазин в 
селото, въпросът е друг. 
Местната общност обезпе
чи годно място, а ТО „Бо
силеград“ миналата година 
започна, а тази довърши, 
строежа па сграда и иай-ве 
роятно до края, или в пача 
лото на идната година съща 
та ще започне с работа. Па- 
раловчаии обаче „опечени“ 
от други акции инсистират 
това да бъде колкото е въз
можно по-бързо, не взимай 

предвид и проблемите 
на трудовата организация.

телефона 
преди шест-се - 
Общината гря- 

обезпечи стълбо- 
необходим

— Акцията с 
започнахме — Занапред ни остава по- 

тясно да сътрудничим със 
селскостопанските произво 
днтели в борбата против ди 
вите свине и др. вредители. 
В тази насока не сме из
ползвали всички възможнос

дем години, 
бваше да 
ве, жица и друг 
материал. Ние се оргаиизи- 

стьлбовс-

центьра 
въпроси бяха и на проведе
ните неотдавна изборни съ
брания в първичната парти
йна организация, местната 

Социалисти
рахме, изкарахме 
те, изкопахме дупки и ги 
побихме. Недостигнаха пи 

няколко стълбове.

организация на 
ческия съюз, както и по вре 
ме на делегатските изборни

тп.
само

Акцията спря. И сто годи 
ните минават, а ние в мес-

осталахме

Тазгодишната реколта бе 
ше много принизена от ди
вите

засе; Накрая да кажем, че пара 
ловчани са твърде доволни 
от тазгодишната реколта, 
чието прибиране вече е в 
заключителен етап. Казват, 
че са дволии и от седоноби 

и от зърнодобива. Доб
ри си и останате посеви. С 
други думи [вложеният им 
труд в селското стопанство 
няколкократно им сс вър- 
ща.

^с&дателят на Скупщи
на местната общност

П рр, 
ната
Кирил _ Велинов, който е и 
председател на местната ор 
ганизация на ССТН, ни уве 

местната общ-

свине. Да се надява
ме за предстоящата година 
да се направи повече вре
дите до голяма степен да 
се намалят. За да се осъ
ществи това, ще трябва на
време щ по-енергично да се 
действува. Както ни уведо
ми председателят тна лов

джийското дружество Ден
ко Младенов, „Видлич“ от 
своя страна е готов за сът
рудничество.

тката общност 
без телефонни връзки. Сега 
вече трудно и ще 
нещо Да даправим. Още пове 
че, че и жицата изчезна — 
подчерта Велинов.

В Общинската скупщина

можем

вадоми, че в 
пост предприемат 
ни мерки за разрешаване 
на тези проблеми, обаче са- 
ми не са в състояние да ги 
разрешат. Нужна им е по
мощ от компетентните общи

съответ- ки

пък Подчертават, че вина 
има и тогавашното общин
ско ръководство, но голяма 
вина имат и субектите в 
местната бщиост.

Селският път от Босиле
град до селото, който продъл 
жава към Църиоок и свърз М. А.м. я.

нски органи.
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ВСЕ ПОВЕЧЕ ЧУЖДЕНЦИ В ЗВОИСКА ВЛИЯ

ЗА КАКВО 
__ПИШЕШЕ
ьт>шгсг2% ВИЕНКА. НАШПА ЦЯР ЗА 

БОПТШТЕ С1Г0ЧН
По повод 40-годшшовдата на печат па бъл
гарската народност п Югославия н 30-годн- 
шшгга

бизнесмен от Виена за вгори път 
.'(поиска баня, ноне- 

здравословно 
за болните

* ЛИЛ ГРАФ, търгоп ки
пребивава в течеш, е на годината в 
,ке след първото си идване се чувствува 
много по-добре, особено когато става ДУ«л 
й очи

на вестник „Братство", редакцията 
на в-к „Братство" в рубриката за КАКВО 
ПИШЕШЕ БРАТСТВО ще ви предава мате
риали за отделни събития и случки, помсс- 
тавни в първите броеве на вестника. кола до Знойлот, а оттрм о 

ска баня.Ако някой, който има въ
зможност да обиколи снета 
и борпнн в много известни 
Опни в света, тръгне па тол 

път (от Виена

— Аз съм жена, която дъ 
лбоко с навлязла в „есента 

живота“, когато човека 
да стигат нсмину 

болести, като сс започ 
отслабване 

до ревматични .заболяпаиия. 
Моята роднина Щефица Ян 
жс, които с омъжена в На 
рачии, прочела 
печат п реоиални 
:»а Звоиска баня. Особено й 
обръща внимание, напомня 
пи Ана Граф за момента, ко 
й го най-много повлиял да 
дойде тук, че водата в Звон 

баня благоприятно ДО

ПРИ ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ БОСИЛЕ- 
ГРАД

накова дълъг 
да Звоиска баня), тогава то 
пп може да бъде само ед
на причина: намира цяр за 
своята болест.

започнат
сми 
не отНакъде след матурата па вида

Такъв е случая и е наша 
та събессдннчка, 
госпожа АНА ГРАФ от Ви
ена. Нея не случайно избра 
хме, понеже тя не е осамо- 
тон гост от чужбина, коя
то тази година пребивава в 
тази все по-привлекателна 
Опия. Това лято 
бнвапаха десетина гости от 
Италия, Франция, Швеция. 
Финландия, Германска Фе
дерална република, СССР, 
България, па през септем
ври срещнахме и един афри 
капец.

Ана Граф за пръв път сре

този път в дневния 
списанияПътищата са открити за всекат наш мла

деж
шшПоследният випуск на учениците от бо

са глеградоката гимназия (тя вече се заменя 
от средно икономическо училище) завърши 
осми клас. Ос мм клас с успех завършиха 30 
ученика, а 29 имат поправителен изпит. 
Между узпешно завършилите 
има двама с отличен успех, трима с много 
добър, 23 с добър и двама със задоволите
лен успех. ..

Заинтересуваха «и наклонностите на се
гашните зрелостници от Босилеград. Почти 
всички са се определили за по някоя обла
ст. Ето какво казват те:

ПЕТКАНА АЛЕКСАНДРОВА, от Г. Ли- 
сина — Все още се колебая, но струва ми се, 
че ще следвам агрономия...

ДАФИНКА ИГНЯТОВА, от Д. Лисина
— Аз съм неразделна другарка на Петка
на. . . и аз ще следват агрономия.

ЙОВАНКА ЙОВАНОВИЧ, от Радовница
— Мен ме интересуват природните науки. 
Вероятно ще запиша 
ка. . .

тук цре-
ска
йствува па очите и ревма
тизъм. От чиста любезнател 
пост, по и поради пробие 
мите, които имах с очите:

червеннло, сърбеж

сърбежа, както и сълзене- 
то на очите, поради което 
и дойдох в Звоиска баня, 
изчезнаха. След 15 дни бо- 

като
гимназията сълзене, 

н отслабване на вида, през 
март дойдох тук и бях въ
одушевена от Звоиска оаня, 
като се започне от амбн- 
еита, хотел „Мир“ до при* 

от целия персонал, а

равене чуетвувам се 
преподадена. Ето това е пра 
вата причина, че съм тук 
пак и занапред ще идвам 
в тази прекрасна баня. Бе 
зспорно аз ще препоръчам 
и на своите роднини и при 
ятели, които трябва да до 
йдат тук, особено 
почувствуват благоприятно
то действие на целия орга
низъм.

щнахме през март тази го
дина, а по втори път само 
след половин година, към 
края на септември, па за
туй я
каже как е узнала за Звон 
ска
карало отново да дойде от 
Виена и измине път, дълъг 
хиляди 
йки

ема
особено от младата лекар- 

Гордана Пейчнч.и помолихме да ни ка
когатоСамо следбаня и какво я е на- няколко дни 

пребиваване и третмана по 
чувствувах голямо подобре 
ние на здравето: видът ми 
се избистри, червилото и

километра, иътува- 
до Белград със само- М. Янкович

КАК СЕ ИЗРАЗХОДВАТ СРЕДСТВАТА ОТ МЕСТНОТО САМООБЛАГАНЕ В БОСИЛЕ- 
ГРАДСКА ОБЩИНА

ПАРИ ИМА, НАКУЦВА ЕФИКАСНОСТТАфизика и математи-

динара, което ще рече че 
средствата не са под въпрос. 
Програмата не може да се 
реализира, 
не сам0 поради това че тя 
е доста амбициозна, и че в 
едни местни общности пла
нът е надхвърлен, но и по
ради някои слабости: 
достатъчната организация на 
работа, неефикасната упо
треба ’ на машините, нена- 
временото решаване на и- 
муществено-правовите отно
шения и недостатъчното ан
гажиране на местните общ
ности. Особено трябва да 
се увеличи активността на 
комуналната 
„Услуга“, която е задълже
на да реализира програма
та, преди всичко тази за 
местните пътища.

Една от трудностите, под
чертава Сотиров, е и тази 
че гражданите в местните 
общности не обезпечават 

докрай необходимите сред
ства за местните пътища, а 
босилеградчани за канали
зацията. Да припомним, за 
местните пътища 50 на сто 
от необходимите средства 
обезпечава СОИ за пътища, 
25 на сто се обезпечават от 
самооблагането, а с 25 на 
стоучаствуват гражданите. 

За канализацията 70 на сто 
са средства от самооблага
нето, а 30 на сто обезпеча
ват гражданите.

Координационното тяло за 
следене реализирането на 
самооблагането, имайки пре
двид огромната инфлация и 
някои нови моменти в .из
пълняването на предстоящи
те задачи, е извършило из
вестни изменения и допъл
нения в програмата, които 
ще обсъдят (и приемат) Де
легатите на ОС.

От началото на годината, когато започна самоблагане- 
то, до края на септември трудещите се и гражданите събра
ха 623,6 милиона динара, от конто 164,7 милиона са израз
ходвани. В днешните условия инфлацията не може Да се- 
псбеди, но може да се изпревари ако се подобри органи
зираността на работата, ако ефикасно се ползуват машини
те, ако иа време се решават имуществено-правовите отно
шения (в областта на пътната мрежа) и ако комуналната 
организация „Услуга“ изостри отговорността...

са прокарани или почисте
ни в Рибарки, Бранковци, 
Рикачево, приключват ра
ботите на пътищата в Би
стър. С механизация на Вла- 
синските
Сурдулица е прокаран път 
за Селище (махала в Долна 
Лисина) и разширен пътят 
ог центъра на Г. Лисина до 
препредавателя над селото. 
Приключи пробиването на 
пътя към депонията до Бо
силеград. В Босилеград е 
прокарвана канализационна 
мрежа на дължина от око
ло 1300 метара. Понастоя
щем се почистват пътища 
в Доганица, Назърица и Я- 
решник, които бяха отвле
чени от порои през лятото. 
Очаква се до края на го^ 
дината да се изпълни про
грамата за Долно Тлъмино. 
Заплануваното прокарване и 
почистване на пътища в ос
таналите местни общности, 
модернизирането на регио
нални пътшца и подобря
ването на водоснабдяване
то по всичко личи ще бъде 
„пренесено“ в идващата го
дина.

Сотир Сотиров, секретар 
иа Секретариата за управи
телни и общи работи на ОС 
в Босилеград казва, 
началото
края на септември посред
ством самоблагането са съб
рани 623,6 милиона, а са 
изразходвани 164,7 милиона

Останалите ученици я допълват и каз
ват, че тя макар и сръбкиня, през цялото 

в гимназията е била подчертава тонвреме на школуването 
отлична и по български език.

АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ, от Д. Лю- 
бата — Интересува ме електротехниката. 
Ще постъпя във Военната академия.. . Бях 
отличен по физика и математика.

ЮЛА АРСЕНОВА и НАДЕЖДА КОС
ТАДИНОВА, от Райчиловци и Г. Любата
__Говори се, че ь Ниш тази есен ще се открие

български език. Ако това стане,

не-

Въведеното парично само
облагане в Босилегр адска 
община за период от 1989 
до 1995 година — за изграж
дане на комунални обекти 
— започна да дава резул
тати, т. е. да оправдава цел 
та си. Истина, всички за
планувани задачи в тазго
дишната
приеха делегатите 
щинската скупщина не ще 
могат да се реализират, но 
на известен начин сигнали
зират кои трудности зана
пред трябва да се премах
ват и самооблагането до
край да изиграе ролята си.

В посочената програма бе 
запланувано до края иа го
дината да се пробиват или 
почистват пътищата в Ри- 
барци, Бранковци, Рикаче
во, Бистър, Долно и Горно 
Тлъмино, Долна и Горна 
Лисина, Дукат, Долна Лю
бата, Църнощица и Босиле
град. Със средства от са
мооблагането бе запланува
но общината и местните об
щности да участвуват в из
граждането на регионални 
пътшца, да започне да се 
решава въпросът с подобря
ването на водоснабдяването 
иа Босилеград и Райчилов
ци, са продължи изгражда
нето на канализационната

водоцентрали откатедра по 
ще следваме на тази група.

БОРИС КОСТАДИНОВ, от Д. Лисина — 
Аз ще уча за лесовъд. Много обичам приро-

организацИя
програма, която 

на 06-дата и горите.
МАРИКА ХРИСТОВА, от Босилеград — 

Аз ще постъпя на висшето 
училище...

СТОИЛКО ЙОВАНЧОВ, от Тлъмино — 
Обичам литература и това ще следвам!

ДРАГАН САВИЧ, от Босилеград — 
Мечтая един ден да стана конструктор на 
реактивни самолети.

АНТАНАС АНДОНОВ, от Божица 
Привличат ме оините простори. Ще се опи
там да стана летец!

ИВАН НИКОЛОВ, от Г. Любата — • • • 
Бих желал да бъда студент по ядрена тех-

педагогическо

ника.
ПАВЛЕ БОГДАНОВ, от Доганица — И 

определям за агрономията...
пътищата, конто' си черта-

аз се
Различни са 

ят босилшадоките зрелостници, «о и личи, 
- ориентират към природии- 

. Остава да им пожелаем успех.
че повече ще се 
те науки..

че от 
на годината до

мрежа в Босилеград и из
готвянето на проект за та- 

Райчилов-
Е. Р. — М. 

„Братство”, 16 кни 1960. год. -V*.-кава мрежа за 
ци. Досега местни пътища В.Б*
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Модерна държава - залог за свободата
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На 10 октомври в Загреб 
се проведе тържествено за 
седание на Конференцията 
на Съюза на социалистичес 
ката младеж в Югославия 
по повод 70-годишнината от 
създаването на СКОЮ, на 
което присъствуваха й 
на Милоевич, председателка 
на Съюзната конференция 
на Социалистическия 
Ристо Джунов, председател 
на Съюзния отбор на Съ
юза на бойците в Югосла
вия, Марян Калань, предсе 
дател на Ре1тубликанската 
конференция на Социалис
тическия съюз, Драго Дмйт- 
рович, секретар на Предсе 
дателството на ЦК на 
СКХ, Мато Микич, предсе
дател на Скупщината на гр.
Загреб и др. дейци 
терани на младежкото ре
волюционно движение. Пре 
дседателят на Конференци
ята на СЮМ Бранко Азес- 
ки изнесе доклад за 70-го
дишнината от младежкото 
движение у нас. По този по 
вод той подчерта, че пове
че от една трета от ръково 
дителите на Народоосвобо- 
дителната борба у нас са 
били млади хора, работни
ци, селяни, студенти и уче
ници, а до края на войната 
над 609 000 млади хора са 
били в редовете на въоръжс 
ните сили на НОВ. Младе-

от ТЪРЖЕСТВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОНФРРРНииатл 
СТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ В ЮГОСЛАВИЯ В ЗАГРЕк " НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИ-

котионтар
СЕКВА

МЛАДЕЖКАТА
АКТИВНОСТ

□ □□аао асапогьоа&аоаооааоасшпаапааапапаас1аааапппаааааао

жта се прояви 
против окупатора и 
шиите предатели, без оглед 
на националност, 
но потекло, политическа при 
надлежност и вероизпове

дание. В четири годишна
та борба са паднали над 
700 000 младежи и девойки, 
докато над 200 000 са остана 
ли като военни инвалиди.

— Искаме да продължим 
континуитета на изгражда
нето и действуването 
младежкото движение у нас 
— подчерта Азески. Но вс 
яко време си има свои ха
рактеристики. Ние искаме 
нещо повече, искаме от но
вата Конституция на Юго
славия, която Югославия да 
инугурнра като модерна дъ 
ржава, да бъде залог на сво 
бодата за всички, държава 

съ0 скупщинска демокра
ция, а не политическо сво
еволие.

Искаме по-висока степен 
на политическа демокрация, 
{икономическа1 ефикасгЩк^ 
и по-добър живот и за се
бе си и за другите, жела
ем да се доближил! до Ев
ропа. В своята активност се 
борим за зачитане правата 
и гражданските свободи, за 
легализиране на обществе
ния, политическия и синди
калния плурализъм, за сво
бодни избори и връщане на

в борбата 
дома- Югославия към нейната съ 

щина
щност на всички републики 
и покрайнини., като брат
ска равноправна общност 
на народи и народности, ко 
ито живеят в

Намираме се във фаза — 
продължи Азески 
то трябва да се редефинира 
организацията, когато тря
бва да се договорим как 
ще вървим занапред. Нами
раме се в разгара на под
готовката ма 13-ия конгрес 
ма Съюза на социалистичес 
ката младеж в Югославия. 
Преди всичко,трябва да зна 
ем какво искаме, за да зна 
ем на кой начин да осъщс 
ствим това. По този въпрос 
можем да се договорим 
на най-високо събрание на 
младите в нашата страна.

В деловата част на засе
данието започнаха разисква 
пия за отчета и работата 
на Конференцията на Съю
за па югославската младеж 
през последната година, ка 
кто и за основните насо 
ки за работа на Конферен 
цията до 13 конгрес и при
емането па решения за за
дачите, броя и структурата 
на членовете на отбора, ко 
мто да ръководи с подго-

равноправна об-
социал-

нея.еле-
кога-

Ако до преди десетина години младеж
ката активност в Босилеградока община се 
характеризираше със съдържателна и пло
дотворна дейност, сега вече такава сценка 
не може да се даде. От година на година 
младежката активност не само в селата, но 
и в трудовите колективи и града, дори и в 
Средношколския образователен център сек
ва. Младите все повече се пасивизират без 
п,а показват интерес дори и за онези въпро
си и проблеми които са от техен интерес.

Че наистина е това така, потвърдиха и 
неотдавна приключилите кандидационни 
събрания за предлагане на членове на деле
гации и делегати в местните общности и 
трудовите колективи, както и събранията за 
избиране на ръководства в Социалистичес
кия съюз, където отзивът на млади,^ бе твъ
рде слаб. При такава пасивност^ съвсем е 
естествено защо младите в различните орга
ни и тела, както и в ръководствата в раз
личните обществено-политически организа
ции ги има малко. Едвам по един или двама 
се намират в някой орган или тяло, а на 
ръководни постове още по-малко. Секва и 
културно-забавният живот, както в местни
те общности, така и в самия град. До пре
ди някоя година младежката организация в 
село Райчиловци организираше забави 
почти всяка седмица. Подобно бе и 
в селата Белут, Гложйе, от време на време 
и в селата Милевци, Долна и Горна Любата, 
Горна Лиоина и друш села, а сега и това 
се запоставя.

В упадък е и младежката активност в 
Средношколския образователен център, коя
то до преди известно време бе на твърде ви
соко равнище. Средношколците бяха носи
тели на повечето младежки активности и в 
местните общности. Сега и те като че ли 
започват да бездействуват. Фактът, че все 
още не е учредена нова седношколока кон
ференция и, че учредяването два три пъти 
поради недоимък на кворум се отсрочва 
потвърждава това. В трудовите колективи 
изостава акцията ,,Млад работник самоуп- 
равител”, в основното училище ,.Най-добра 
паралелка или клас”, акции които са в из
ключителна компетенция на младите.

Естествено, налага, се въпросът защо е 
това така? Отговорът без каквото и да е 
преувеличение е в пеангажираността на об
щинското младежко ръководство, Председа
телството на ОК на СОМ, а разбира се и на 
пасивността на самия председател и секре
та)-) -конто са и най-отговорни за работата 
на младежката организация. Разбира се гол
яма отговора пост за бездействуването на мла 
дите имат и останалите обществено-полити
чески организации, а преди всичко Съюзът 
на комунистите. Просто е невероятно, че 
през изтеклия мандатен период дейността 
ма младежката Организация шито едни път 
не е била предмет на разнсжваиния Пред пар
тийните органи в о|бщ;1 ината. При това съв
сем е ясно и защо редовате на Съюза на 
комунистите ® общината, бавно се опресн
яват.

съюз,

на

и ве-

човката на конгреса на мла 
дпте в Югославия.

В. Д.

ДИМИТРОВГРАД

Какво прави младежта?
На този въпрос сигурно 

могат да се намерят множе 
ство въпроси сред младите 
в Димитровград, а също и 
сред ло-възрастните ясно е. 
че най-голямо число от тях 
са ученици, но тук става ду 
ма за свободното им време 
и извънучилищните актив
ности, става дума за град
ската младеж.

Киното, два пъти седмич
но, е само едно място къде 
го младите могат да лрове 
пят част от свободното си 
време. Културно-художестве 
ното дружество при центъ
ра за култура също, но 
чего се събират сравнител 
но малко младежи и девой 
ки, а в секцията по изо
бразително изкуство при 
центъра още по-малко, раз 
бира се само таланлтиви за 
художествено изкуство. И 
футболния клуб и атлетичес

в

Активни по време на „Майските срещи", а после?...

кият събират в своите редо 
ве сравнително малко мла
ди хора.

то е от сутрин до късна вс 
чер). Заведенията {винаги; 

имат посетители, а вечерно 
време няма място и за пра 
костоящи, В затъмнена п 
пълна с пушек и алкохолни 
изпарения обстановка, ди- 
м игров градс ките 
и девойки прахосват своето 
свободно време и парите па 
родителите си.

Димитровград все още ня
ма младежки дом или поне 
нещо подобно. В състава па 
младежката организация ра 
боти клуб на самодейците 

неговата дейност в по

младежиПосредством Социа
листическия съюз и 
младите от Димитров 
град са включени в 
изборните активности. 
Освен делегати за Об 
щинската изборна кон 
фереиция от Общин
ската конференция на 
ССМ в Димитровград 
е дадено предложе
ние Небойша Иванов 
да бъде избран за де 
легат в обществено-по 
литическия съвет на 
скупщината иа СР Сър 
бия.

но и
следно време не е за похпа 
ла, тъй като активността 
му се отчита само в диско 
— и видео — вечери и кон
сумиране на бира.

Имайки всичко това пред 
вместо отговор налагавид

се още един 'въпрос, отго
ворът па 
шил множеството проблеми 

в Димнтрош-

който би разре-
В града от така нарече

ното дребно стопанство засе 
га най-продуктивни са час 
тните магазин и кафичите. 
Последните безспорно са не 

място за масово

иа младите 
Град. А това е къде е в ця
лата тази работа младежка 
та организация, кон са ней 

активности? М. Я.тииското 
събиране на младите през 
свободното им време, (кос

ните

А. Т.
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ГЕЛШЬР

„ГОЛЕМАНОВ“ НА 

СЦЕНАТА В ДИМИТРОВГРАД

г
МНЕНИЯ

КОГА БОСИЛЕГРАД ЩЕ 

ПОЛУЧИ ЕТНОЛОГИЧЕСКИ 

МУЗЕЙ?
Когато разсъждаваме за културата на Босилс- 

ежедневло сс налага един въпрос, който
Самодейният театър 

„Христо Ботев” в Домит 
ровград тези есен при- 
миерно ще се представи 
с известната комедия на 
Степни Костов» „Голема 
нов”. Представлението 
ще бъде изпълнено на 
български език, с което 
самодейците от Димит
ровград 
традицията еднакво да 
подготовят пиеси на сър 
бохърватоки и българ
ски език. Постановчик 
на представлението е 
Слободан Алексич. Актъ 
орите на спектакъла, ко 
йто се подготвя този път. 
са представители на най 
-старото поколение на 
димитровградския театър 
до най-младите, между' 
които има и неколици- 
на начинающи изпълни 
тели. Така например, 
след пауза от няколко

Както пи осведомиха в 
Културния център, за ус 
пеха нп црсдстаилонист1' 
ще допринесат и начина 
ющите актьори Ленче 
Мапопа и Игор Миров, 
които, според тях, са гя 
хно откритие приятна 
изненада за димитров
градската публика. Ос
вен актьорите внимание 
то на нублигката сигурно 
ще привлече н текста на 
пиесата, чийто автор е 
Стелип Костов, който 
със своите творби топъл 
по наподобява Братис
лав Нушич. Затова пре
миерата па представле
нието от страна на тру
жениците на театъра тук 
с нетърпение се очаква, 
както ни осведоми Сло 
бодап Алексич, тя се о-

годнни на театралната 
сцена отново се връща 
една от най-добрите а.к- 
тьорки Венета Петрова, 
а с по-малка пауза п 
също така неповторима 
та Кол 1 ща Рангелова.

За отбелязване е да се 
каже, главната роля то
зи път изпълнява един 
от средното 
Слободан Сотиров, кой
то в пиесата играе Голе 
маков. Покрай тях в пие 
еата ще се представят 
опитните н известни ак 
тьори на димитровград
ската публика Николин 
ка Ранчева, Олгица Анто 
ва, Момчило Андреевпч, 
Тодор Ташков, Никола 
Андонов н Предраг Ди 
митров, които със своя 
опит и талант по опреде 
лен начин са гаранция, 
че представлението ще 
угспее.

градско,
търси спешен отговор и положително разрешава
ме, А това е: може ли Босилеград да има етиоло- 
гически музей?

Смятам, че е излишно да кажа каква е ролята 
ма такъв музей и какво място той ще има в кул
турния живот на Босилсградско. Нужно е в мо
мента но-голямо ангажиране на обществено-поли
тическите организации, културните и образовател
ните ведомства, за да реши положително този 
проблем.

За откриване на такъв музей не са необходи- 
много парични средства, имайки предвид, че 
много любители на старини и че са готови 

акцията за тяхното събиране и

продължават поколение,
ми
има
да се включат в 
съхраняване. За мнозина ще бъде истинско удо
волствие да подарят на музея народна носия, 
която днес има музейна стойност, оръдия на тру- 

разбой, бучка за биене на масло, подница, 
нощови и други предмети, като останки на вече 

изчезнали занаяти. Нужно е само да се
която

да,

отдавна
добре подготви една събирателна акция, 
вярвам ще даде добри резултати.

Надявам се, че това мое мнение не ще остане 
без отговор, но целта ми е да подтикна хората 
— любители на старини да събират старините и 
компетентните, действуващи в културата, да прие
мат конкретно предложение за решаване на това 
значително културно начинание.чаква към края на ноем

ври и началото на декем 
Сретен Игов

Накрая моето поръчение е: да запазим цени- 
остатнте от миналото за бъдещето, което е пред 
нас.

ври.
В скица Иванова — Стоименова

V.В МЕСЕЦА НА КНИГАТА

Пак със старите проблеми ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ 
ДИМИТРОВ“ В БОСИЛЕГРАД

СЕКЦИИТЕ - ВАЖНО 

ЗВЕНО В ОБУЧЕНИЕТО
работника. толкова мощна, че не 

може хората да си оси
гурят най-обикновен по
минък (храна), а камоли 
да .мислят за „духовна 
храна".

Бдно друго е ясно оба 
че: защо през „Месеца 
на- книгата“ не предпри 
емем мерки за обогатява 
ме на обществените биб 
лиотекм с попълнения от 
частния книжен фонд. В 
Димитровград \ например 
е известно, че някои хо 
ра притежават по някол 
ко хиляди книги в свои 
те частни библиотеки и 
че това богатство стон 
неизползвано от широ
кия кръг любители на 
писаното слово.

Обикновено се счита, 
че ако тези хора дадат, 
относно /пренесат" своя 
книжен фонд на библи 
отеките, тогава може да 
се използват от читате 
лите. А защо например 
не може да се даде кни 
гата „на прочит“ и да се 
върне на притежателя.

Традиционната култур 
на „манифестация „Ме
сец на книгата”, която 
трае от 15 октомври до 
15 новември всяка годи
на, и този път пак „по 
традиция" се посреща 
неорганизирано в наши 
те общини. Културните 
домове са без програми, 
въпреки че „по тради
ция" ще ви кажат, че 
ще популяризират кни
гата сред широк кръг 
читатели, като при това 
обезателно ще изтъкнат, 
че книгата ще стане до

стояние на 
Освен това ще се орга
низират литературни оре 
щи с творци от народ
ността и писатели и по
ети от вътрешността.

Струва ни се, че окон 
чателно трябва да се 
„разкръстим“ с някои 
закостенели схващания. 
Знаем че все повече кни

Свободните активности, 
като фактор във всеобщия 
възпитател но-обргрователен 
процес, заемат важно мя- 

в съвременното обуче-

кцнн, спортно-рекреатизна- 
та секция, музикална и се
кция по изобразително из
куство. За всички има опре 
делени преподаватели, кои
то ще плашграт, помагат и 
насочват активностите. По
край това някои ученици и 
тази година 
членуват и работят в секци 
ите, конто действуват в ра
мките на Самодейното дру 
жество при Центъра за кул 
тура в Босилеград. Очаква 
ме и гази година съдържа
телна изява на всички сек
ции не само на учшъшцни, 
но и на общински манифес 
тации и държавни тържес
тва.

сто
ние, възпитание и образова 

Те освобождават уче-недостъпнагата става 
за широк кръг любите
ли, понеже и тя изпитва 
участта *на „стока” 
пазара. П<ри това гало
пиращата инфлация

ние.
пика от доминиращата ро- 

преподавателя и съз 
за са-

активно щеля на
дават възможности 
мостоятелна изява на уче
ника. Ученикът става актн

на

е вен субект, което е и ос
новна цел па съвременно
то възпитание и образова- 

Изхождайкн от това,ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ ’89

Последен Ъик
ние.
свободните активности все

в проповече заемат място
не само на основ-грамите 

пою, 
чено образование.

но и в средното насо-Изсвирва последният писък
на влака,

В рамките на свободните 
активности и тази година 
ще работят различните ви
дове възпитател нообразова- 
телни групи: млади матема 
тици, физици, химици, ге- 
ографици, историци и пр-> 
както и дюбители на чуж
дестранни езици.

потегля един силует,
— остава на малката гара Кон свободни активнос

ти са запланувани в основ
ното училище „Георги Ди
митров“ в Босилеград по пи 
тахме директора на учили
щето Владимир Стоименов?

да чака
първият звтор силует.
Минават минути, създава се

вечност,
безкрайни минути с тътнеж 
забравят се сини очи — Наред с другите възпи 

тателио-образователнн акти 
вности в течение на настоя 
щата учебна година особе- 

внимание ще посветим 
и на различните видове сво 
бодни активности. Вече сме 
формирали и започнаха с 
работа: драматична, лите-* 

ратурна и рсцитаторска се-

Безспорно има още 
МНОЙО 'ВЪЗМОЖНОСТИ. А 
„Месецът на книгата“ е 
именно добър повод вър 
ху тези възможности да 
се пяразмисли и да се 
дадат конкретни пред
ложения.

в неизвестност
угасва младежки тътнеж. 
Последният вик си замина

със влака,

Характерно е, добави на 
края Стоименов, че и секци 
ите и възпитателно-образо
вателните Групи 
цел създаване на всестранно 
социалистическа и самоуи- 
равителна личност.

чо
имат замалката гара мълчи,

вечно си чака
а
и първият

със влака
безбожните сини очи.

Членка Тодорова-Свиленкова Ст. Н. м. я.

БРАТСТВО + 20 ОКТОМВРИ 1»*»
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физическа култура АТЛЕТИКА

Още един голям успех 

на димитровградчаниРЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ _ НИШ

Важна победа КРАЛЕВО, ОКТОМВРИ
Изглежда, че колкото по- 

малко внимание отделяме 
на атлетиката 
на спортовете 
■зровград — толкова по-голе 
ми успехи постигат млади 
те и амбициозни спортисти. 
Ето, и на неотдавна прове
деното първенство за Цен
трална Сърбия в Кралево 
димитровградчагIи пожънаха 
завидни успехи. И петима
та лекоатлетици на „Желез 
ничар“ постигнаха хубави 
резултати.

Ивица Иванов на 80 мет
ра с препятствия се класира 
на първо място, а в скок на 
дълечина — второ; Душица 
Деянова на 80 м с препятст 
вия се класира на второ мя
сто., а в скок на височина 
— първо!

Штафета 4 х 100 м в със
тав: Сузана Еленкова, Души 
ца Деянова. Юлия Камено
ва и Ваня Георгиева се кла 
сира на първо място. Ваня 
Георгиева на 60 метра беше 
четвърта, а Сузана' Еленко- 

— пета.
И на проведения есенен 

крос в гр. Пирот димитров 
градските лекоатлетици въо 
душевиха. Пак участвуваха 
петима състезатели като

„Асен Балкански“ — „Будучност“ (Първа кутина) 1:0 (0:0)

Димитровград, 15 октомври 1989 год. Спортният център 
„Парк“; теренът тревист, времето дъждовно и неподход
ящо за игра. Зрители: 200 души. Голмайстор — Емил Ива
нов в 75 минута.Жълти картони: Милован Тодорович („А. 
Балкански“) Съдия Л. Стоянович Ниш — добър.

АСЕН БАЛКАНСКИ: М.
Соколов 8, Т. Соколов 7, Т.
Рангелов 7, Д. Тодорович 8,
С. Крумов 7, П. Костов 8,
С. Мимитров 6 (М. Стоянов),
А. Станков 7, Е. Иванов 7,
3. Стефанов 6 (Д. Дончев),
3. Христов 7.

БУДУЧНОСТ: И. Петро- 
вич 6, В. Димитриевич 6,
Т. Антич 6, В. Миленкович 
6, С. Станкович 7, И. Дими
триевич 6, М. Станкович 7,
Б. Ристич (М. Йоцич 7), Д.
Филипов 6, Д. Глишич 8.

Футболистите на „Асен 
Балкански“ постигнаха твър 
де важна победа: наложиха 
се- над отличния отбор на 
„Будучност“ от Първа ку
тина край Ниш. Води се ос
порвана борба, в която ди- 
митровградчани 
повече умелост и заслуже
но взеха двете точки.

царицата 
в Дими-

В първото полувреме „А- 
сен Балкански“ дори има
ше два-три шанса, но си ос
танаха нереализирани.

Във второ полувреме ди
митровградчани още от пър
вата минута остро напад
наха и принудиха гостите 
от Първа кутина да влез
нат в своето наказателно 
поле в по-голям брой, а в 
нападателната линия оста
наха само двама. Затова и 
резултатът дълго време бе
ше неизвестен. В 75 мину
та, след една успешна ак
ция, успя да вкара топката 
в мрежата на гостуващия 
отбор на „Будучност“.

С тази победа „Асен Бал
кански“ се укрепи в гор
ната част на табелката.

В следващия кръг „Асен 
Балкански“ ще гостува в 
Алексинац, където с „Алек- 
синашки рудници“, ще пре
мерят сили. Д. С.

...
&«

Ш0
леко-От едно успешно състезание на димитровградските 

атлетици
Засега и покрай всички 

неволи членовете на лекот 
летическия клуб „Железни
чар“ от Димитровград, ръко 
водени от младия надежден 
треньор Александър Марков 
с успех преодоляват. Но ни 
се струва, че е крайно вре-

спечелиха три първи и едно 
второ място. Но и тези път, 
както на много състезания 
досега, получиха само гра
моти — без награди?!

И в Пирот, както и ми
налата година в Ниш, каз
ват, че това бил общински 
крос и димитровградчани ' ме че и Димитровград, чи- 
са се състезавали извън кон 
куренция. Ако е така, за
що тогава изобщо ги канят?
Такова отношение може от 
рицателно да лодействува 
върху младите спортисти.
Защо за заслужено спечеле 
ни победи не им се

ва

ято слава разнасят те на
вред по страната, би тряб-проявиха
вало да прояви повече гри
жи за този от ден на денРегионална футболна диви

зия — пионери

ПЪРВО ПОРАЖЕНИЕ НА 
„АСЕН БАЛКАНСКИ“

„Раднички“ (Пирот) — „А. 
Балкански“ 7:1 (3:1)

все по-популярен спорт в 
нашия град.

12 (2) 
11(1) 
10(2) 
Ю (2)

22:11 
23: 8 
16: 9 
18:16 
16:15 
14:13 
20:20 
15:13 
11:13 
15:15 
13:13 
16:15 
12:14 
20:20

5 2 29Рудар
ОФК Ниш
Борац
Свърлиг
Единство
А Балкански
Мрамор
Младост
Новоселац
Курпгумлия
Раднички
Будучност
Палилулац
Прогрес
Омладинац
Синджелич

29 5 2
32 ват9 4 да

Д. Ставров329 4
9 5

и предвидените награди.-
1040
10 (2)3249
10409 5
9(1) ТЪЖЕН ПОМЕН3249 Пирот, 15 октомври 1989 

год. Градският стадион, те
ренът тревист, времето дъж 
довно, зрители — 100 души.' 
Съдията Драган Петрович 
от Пирот — добър.

Пионерите на „Асен Бал
кански“ претърпяха първо 
поражение в новия сезон и 
то от твърде добрия отбор 
на „Раднички“ от Пирот. 
Лошото време до голяма' 
степен попречи пионерите 
да се представят в по-доб
ра светлина, но и покрай 
това, по

9(1)329 4
8 На 12 ноември навършва една година от смъртта на нашия 

многообичан съпруг, баща и дядо
4149 84149

85049 Тоше Георгиев Велинов7(1)3339 66039
48:307029
08:20459 0 земеделец от с. Плоча — Босилеградско 

(1905—1988)
На 26 октомври 1989 годи
на ще дадем панахида 
ГОДИШЕН ПОМЕН 
на покойника на гробища
та в село Плоча. Каним род 
нини и приятели да прлсъ- 
ствуват на помена.
С неизмнрна тъга и обич 
кланяме се пред светлата 
му памет:
съпруга Янинка, синове —
Борис, Кирил, Павле и Мн- 
лорад; дъщери — Баска, Ол 
га, Дарннка, Стана, Тодор
ка, Денка н Радмнла, сна
хи, зетьове, внуци н прав
нуци.

.МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ 
ГРУПА „Юг“

калния и негоден
за игра терен, пнротчанцп 
показаха много повече. Те 
по-добре се снамериха и ус 
пяха да вкарат в мрежата 
на „А. Балкански“ седем го 
ла. а димитровградчани — 
само едни.

Първо поражение на 

„Младост“
„Младост“ (Босилеград) 2:1 (0:0) 

положения.
ф „Бурими“ (Жуинци) :

Д. С.добий голови 
Домашният отбор играеше 
някой вид затворен вариант, 

засилена отбрана при 
често се служеха и с 

То-

В деветия кръг на тазго
дишното футболно първен 

Междуобщинската 
дивизия Враня 

група „Юг“ есенен полусе- 
зон, футболистите на „Мла
дост“ от Босилеград претър 
ряха първо поражение. Ка 

загубиха от „Бури- 
Жуинцй, Прешев- 

община резултат от 2:1, 
0:0. Това е първо

КАТАСТРОФА ИЛ 
„ПАРТИЗАИ“
ш „Борац“ (Барне Чифлик) 

11:1 (5:0)
Жалюшкият футболен от 

бор „Партизаи" разочарова 
своите привърженици. Сре 
щу отбора 1иа „Борац" от 
Барйс чифлик, като гост, 
претърпя същинска катастро 
фа — загуби с 11:1! И така 
„Партизаи" пече пс с |,а 
първо място па табелката. 
Но повече от това загрижва 
лошото състояние в отбора. 
Ако в първите няколко кър 
га желюшани зарадваха 
високите си победи, с при
мерната си :и дисциплини
рана игра, последния мач 
„Партизаи" игра сам0 с 9 
играча!

ство в със 
това
непозволени средства, 
ва обче съдията или ме иска 

да види, или пък няма- 
смелост да изостри кри

футболна

ше
На 13 ноември т. г. навършва една година 

пашата многоуважавана съпруга, майка н баба
от смъртташето гости 

ми“ от 
ска

тсриите спрямо домашните 
Футболисти. Отделно той 
играеше през второто полу
време. Као 
той 1оа реши, а не футбо
листите, тази инак мъжес
твена среща. Акциите на го
стуващият отбор пресича
ше още в средата па тере- 

а на домашните футбо
листи допускаше и с непо
зволени средства да се раз
махват по терена. При то- 

отбелязаха два, а то

па

Боянка Златковаполувреме 
то поражение

футболен отбор. Обаче

че ли искашена босилеграл.
ския
и покрай, това поражение 
босилеградският отбор е на 

па табелката.

домакиня от с. Горна Ръ- 
жана Босилеградско 

(1916—1988)
На 28 октомври 1989 година 

ще дадем

с
първо място

отбелязване е, на,Инак, за 
че и този път футболистите 
на „Младост“ показаха доб- 

На моменти дори

Г О ДИШ ЕН ПОМЕ Н
покойната па горноръ- 

гробища. Каним 
п приятели да до-

паоследиого поражение е 
предупреждение да 'сс взе
мат мерки положението в 
клуба да се стабилизира, за 
да мс си подбива реномето, 
което си е спечелил досега.

В събота, па 21 октомври, 
желюшани ще играят с 
„Пърчевац" от Пирот.

ра игра.
имаха и превес?, 
през първото полувреме, 
ето потвърждава

жапскпте 
роднини 
и цат на помена.

ва те
стуващият отбор сдии

отделно 
ко го л,

Със скръб и обич преклан
яме глава пред светлата й 
памет: съпруг Днно, син Ве 
не, дъщери — Пада, Лейка, 
Дека и Душанка, снаха, зе
тьове, внуци н правнуци.

и самият Голмайстор за босилеград 
отбор бе Радеико Заха 
като добре използува

резултат. ския
риев,
една топка, ,нахвърлена от

М. Я.

В тази част на играта те 
дори и не успяха да реали 
зират три-четири твърде У-

Д. с.лявата страна.
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сатиРа* забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИКАРИКАТУРЕН ЕКРАН „НЕДОНОСЧЕ“

Преди 30 години един ясеиоидс- 
лац останал пдовец на 70-годишни 
възраст. Минали сс година-дпс и 
видял, че не може сам да живее 
(от първия брак нямал деца) и 
шил да сс ожени по втори път. 
опитвал се тук-томе и най-сетне на
мерил една стара мома от Цървсна 
ябукв. Оженил се за нея. И не ми
нали 3—4 
дила женско дете.

Бащата се зарадвал много, че вто 
рият му брак донел щастие, че е 
станал родител на 72 години. Но се 
уплашил, че бебето е „недоносче“. 
Взели бебето и го занесли при ле
кар в Звонмн. Тогова там бил покой 
пият д-р Йоиов („Буба“) от Дими- 
троград. освен добър специалист и 
голям шегаджия. Обърнал се ясенов- 
делецът към лекаря:

— Господин докторе, погледнете 
бебето, изглежда, че е недоносче — 
3—4 месеца как сме се взели, а то 
се роди...

Започнал докторът да преглежда 
бебето, изглежда, че е недоносче — 
се взели, на казал: „Сечкобечко“, 
„март—парта" = 4, април 5 и че
тири = 9 месеца!

Олекнало на душата на бащата, 
па казал:

— Докторе, ти каго че ли си 
ни бил на сватбата, така хубаво 
знаеш!

Доктор „Буба“ се усмихнал, па 
отвърнал: „Ние докторите всичко 
знаем!“ .

И ясеновделецът си заминал ра
достен, че детето не е „недоносче“.

Записал: Йордан Миланов
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... Збор. Пуна учионица. Вирамо деле
гати и руководиоци. Дошъл йедън од ония 
из Вабушницу, Кмет се накашля, па на- I 
диже глас .. .

— Тишина, народе! Отварам изборни са ! 
станак. Ми данъс требе да йзберемо койи 
че село заступа у општину и койи че да 
буду челни люди из Вабушницу. Дайем 
реч на друга из општину!

— Наш кмет седе, а тия друг из оп
штину се издигну к’о цървик на сиреше, 
начини машну па поче важно?

— Другарице и другови! Дошло йе вре
ме да сами одлучуйете койи че буду ваши 
делегати. Я нисам дош’о да вам намеКем 
кандидати, ваше йе право да предлажете 
и да бирате кога ви ’ойете ...

— Тако йе! - 
Живео говорник!

Предлагаше йеднога по йеднога. Све 
познати и честити човеци. Народ одобра- 
ва. Е, тъг се диже Йова Модроглед. Сви 
знамо да он игра како свире ония пура- 
велници. Поче и он да предлага:

— Я предлажем Новицу!
— Кога, бре, Новицу?
— Па, той йе друг из Вабушницу ...
— Не познавамо га!
— Море. гой йе едън од ония што има 

шКембе к’о скотна жаба.
— Нечемо га!
— Предлажем Педу!
— Кога Педу?
— Па и он йе друг из Вабушницу ...
— Не познавамо га!
— Предлажем Ляму!
— Койи ти йе па той?
— И он йе друг из Вабушницу.
— Не познавамо га!
— Море, той йе ония што кажнява ...
— Нечемо га!
— Предлажем Йоцка!
— Койи ли йе тия?
— И он йе друг из Вабушницу.
— Не познавамо га!
— Море той йе ония пъцко ...
— Нечемо га!
Пробуди се. Моя Цвета стойи изнад 

мене, забринута. Пита:
— Кво ти <йе, човече? Млого окаш у 

сън. Какво си санювал?
— Избори!

О, ветар ти избори! (Исплаши ме!

гракну учионица.

Перила ИлиевБез думи
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би бил избран по ключ.
О От толкова политически проце

си на народа падна мрак на очите.
О Не съм Кундера, но шегата скъ

по ме коства.

О Който няма в главата —. паме
тта му отива в чужбина.

О Каква лингвистика! 40 години го 
вориш, а не казваш нищо.

О Сложните обстановки у нас са 
просто нещо!

О На нашите тайни вечери Юда Зоран Живкович
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