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14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст-' 
вото и единството между 
нашите народи и наронности

каз на президента на 
1 Йосип Броз Тито от
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*
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XXVIII ПЛЕНУМ НА ЦЕТРАЛНИя КОМИТЕТ НА СЮК жение на тежкото социал
но положение.

Тъй като промените' в по 
литическата система все о- 
ще са „тезиси“, разликите 
в становищата на югослав- 

ощеЗа какъв социализъм ще 

се бори 1СЮК?
/ските комунисти все 

се прикриват с общи фор
мули, каквито са демокра
ция и демократизация,

граждански свобо
чо

вешки и 
ди, плурализъм, демонполи- 
зация, национално равно- 

Все-пак най-правие и пр.
-остри са споровете около 
бъдещата роля и положе
ние на федерацията. На ед
на страна са мненията, спо 
ред които федерацията тря
бва. да има оригинални кцм 
петенции и суверенитет, ко 
ито не могат да се довеждат 
под въпрос, а на друга ст
рана са мненията, според 
които федерацията може да 
има само онези функции, 
които й дадат суверените 
републики.
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През последните 

години на .партийните пле
нуми, а също така и на мно 
го други политически съ
брания и в средствата за 
масова информация много 
пъти беше зададен първият 
върпос на нашето време: 
какъв социализъм искаме? 
Отговорът му може да под
разбира голям брой (соци
алистически) опции, поне
же въпросът, зададен в по
сочената форма, е обръще
ние към цялото общество. 
Но въпросът: „за какъв со
циализъм ще се бори Съ
юзът на югоставските ко
мунисти"? е съвсем конкре 
тен и не може да се въз
ползува от такава ..приви
легия“. Ако иска да бъде 

сила

нум на ЦК на СЮК, който 
се състоя в миналия петък 
и събота в Белград бяха из 
казани диаметрално про- 
тивположни мнения по ня
кои твърде съществени въ
проси и това вероятно ще 
обремени общопартийната 
дискусия в краткия период 
до конгреса.

няколко ствености, в който обще
ствената собственост може 
и трябва да има доминант-

тс, които изобщо не са мал 
ки. Наистина, както каза 
първият докладчик на пле
нума д-р Станко Радмило- 
вич, по много въпроси на 
стопанската реформа е по
стигнато високо съгласие. 
Голям брой реформни ре-

на роля само при равнопра 
вни условия на пазара, кон 
куренция и ефикасност; да 
реафирмираме самоуправ
лението и да укрепим само 
управителното 
права и отговорност на ра

положение.
институционали-шения

ЧЕТЕТЕ 
В БРОЯ:

Пленум на ЦК на СК в 
Сърбия
НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ 

ФРАКЦИИ
стр. 3

ЗА достойнството
НА МЛАДЕЖКИТЕ АК

ЦИИ СТАВА ДУМА
стр. 4

водеща политическа 
на обществото в годините 

нас,и десетилетията пред 
Партията трябва да се поя
ви пред обществеността с 
една опция, разбира се, с 
опция,
бра от всички останали, за 
да може-да спечели и най- 
-много привърженици. От- 
както стана 
менатият * въпрос (от нача
лото на острата обществе
на криза). Съюзът на кому- 

миого О- 
мозайката 

на но-

В Босилеград започна да 
работи цех за спортна 
конфекция
ОЩЕ ЕДНА РОЖБА НА 

СДРУЖАВАНЕТО -
стр. 6

която ще бъде по-до-

Какъв политически плурализъм: И. Рачаи говори за бъдещия конгресен документ
актуален спо

аЗ ПРИНЦИПНИЯТ ОТГО
ВОР СЕ ЗНАЕ

цогпика при условията на зираин, по предстои да се 
пазарната иикономика
плурализма на собстасно- 
стн; да афирмпраме граж
данина като субект на по
литическата система и да 
реафирмираме неговите пра 
па и свободи; политически
ят плурализъм да бъде об
лик и съдържание на поли
тическата организации 
обществото; да 
реформа па Съюза на кому
нистите и 
обществено-политически ор- 

помощта па 
премахнат

направи още много.

Перспективи. 
ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО 
ЩЕ СТАНЕ ГОЛЯМ 

ТУРИСТИЧЕСКИ 
ЦЕНТЪР

и РАЗЛИКИТЕ СЕ „ВЪР
ТЯТ“ ОКОЛО ОБЩЕ
СТВЕНАТА СОБСТВЕ
НОСТ И ФЕДЕРАЦИЯ-

Ето как ма въпроса от 
заглавието отговори Ивица 
Рачаи, един от двамата до-, 
кладчици па пленума:

„Искаме да изградим по- 
ефикасна икономическа и 

обществена система, която 
всеки

пистите направи 
пити да състави 
на тази нова опция, 
вия проект па 
Повече от тези опити 
безуспешни, а кризата се 

' изостря все повече Зато
ва СЮК има все по-малко 

„разтегля локума .
по про- 

XIV

социализма.
бяха ТА

Когато става дума за 
промени в икономическата 
сфера, най-остри са разли
ките в. становищата във вр
ъзка с обществената соб
ственост.' Макар че по на
чало всички се застъпват 
за равноправие па различни 
видове собственост при сво 
бодна конкуренция, борба 
ес води около въпроса да
ли обществената собстве
ност' трябва да бъде доми
нантна, относно дали пред
варително трябва да бъде 
призмата като „фаворит“. 
Различим са и отговорите 
на въпроса кой ще бъде ти
туляр па обществената соб
ственост. Дали и занапред 
това ще бъдат „работници
те в сдружения труд", или 
пък тя ще бъде явна соб
ственост, за чнято съдба ще 
арбитрират общество! ю-по- 

• лнтичеекмте общности? Илп 
пък обществената собстве
ност ще стане частна? Пър
вият вариант е па същата 
вълна с досегашното „само- 
управнтелио производстве
но отношение", вторият е 
Път към етатизация, а тре
тият вариант е най-радика
лен, по в себе си крие въз
можности за опасно усло-

стр. ,6
Реорганизация на „Сто- 
чар“ в Димитровград

РАБОТНИЧЕСКИЯТ 
СЪВЕТ ПРИЕ НОВО 

РЕШЕНИЕ

падава възможност на
има по-добър, по- нзвършимчовек да 

-богат и ио-хуманен живот; 
да въведем пазарна 
мика, да развиваме

стопанските су-

време да
От разискванията 
ектодокументите на
извънреден конгрес се оча 
кваше да посмекчат разпи- кваше XXVIII пле-

иконо-
автоно-

останалитепа

гаппзацип, с 
която ще бъде 
монополът на полнтическп- 

над икономиката

мията на 
бекги и плурализма на соо-но начията.

стр. 7
Тази есен на Власина се 
модернизира пътната

та власт 
и обществото; да изградим 
демократична правова дър- 

подразбира де
на обществените 
и деполитизацни

акценти
жива, коетоСК подкрепя сталовище- 

цеобходимо да се 
изказване но

наАрмейската организация 
то (гг проекта на платформата, че е
предвиу^Гвъзможност за „„„роси с
най-важните обществени и и общото гославски
р^ревдулГ™ 1Конституцията на СФРЮ, Доколкото 
блокира приемането и. Станс Бровст

регулация 
отношения

държавата; да изостря
на соб-

мрежа ,
ПЪТИЩА НА БЪДЕ

ЩЕТОно- ма
ме отговорността

стр. 8си развитие и засе стпеното
укрепване на солидарно
стта и взаимността в обще 
ствсно-икономичсскнте и но 
митически отношения в на
шата социалистическа фе
деративна общност; да раз
виваме Социалистическа фс 
дерагивиа 
славил
нови па равноправието на 
нейните народи, и на техни
те републики.

Да, но това с принципен 
коя-

ГЛАС на БЪЛГАРИТЕ'
В ЮГОСЛАВИЯ

плурализъм трябва да се включи и 
за създаване на политически партии, по- 

пълният плурализъм е алтернатива на парти-
В политическия 

въможиостга 
неже само 
йния монопол. република Юго- 

на а1Шоювскитс ос-Лойзе Удс

Когато става дума за политическия плурализъм, сега 
се поеллага и създаване на партии. Гова се прали но 
конфузен начин, а за първи път в един партиеи доку- 
мент В конпепта за преобразование на </ОК се говори 
за безпартиен плурализъм. Такова беи.е и он^делснис-
то на Първата конференция на СЮК. Затова искам до 

<п какво е продиктуван този образ?
Димигрие Бауцал

отговор. Това с целта, 
то с безспорна и около коя 
то съществува съгласие. А 
как да се постигне 
цел? Тук започват разлики-

таз ипитам



I ПО СВЕТА _^В^_ Н А С |и а/

В ГДР СЛЕД СМЯНАТА НА ДЪРЖАВНО ПАРТИ Й НИ II САЩ ОКА.ТКА ПОМОЩ ПА ПОЛША И УНГАРИЯИЪРХ

БЕЖАНЦИТЕ СА СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ Долари за демокрация
Представителният дом на американския Конгрес с 

мнозинство гласова прие плана на демократите, според 
който на Полша и Унгария в и ре/{стоящите три години 
да се окаже помощ на стойност от 842 милиона долара. 
Демократите в Конгреса считат, че с тази помощ ше 
се ускори пътят на демокрацията в тези две источно- 
свронсйски страни.

Сумата, която ирис посоченият дом, е почти двой- 
|Но по-висока от онази която предложи президентът 
Джердж Ьуш, когото демократите обвиняват, че твър
де малко се ангажира в оказването на помощ на де
мократическите реформи в Полша и Унгария.

♦ Масовото напускане 
ннте лоши обстоятелства 
ческа област: Новият

на страната е симптом 
в икономическата

соиивлнстичоска
решение зп сегашните трудности ше потърси заедно е 
всички класи н обществени

на сепии- . 
и иолпти*

Новият генерален секре
тар па КСИ пбСочпл п не
отдавнашното решение па 
Политбюро ли откриване на 
обществен диалог ла пъти
щата па социализма м ГДР.

социалистическото 
общество са необходими де 
бити, казал гой- Целта е в 
ГДР но-нататък да се ри- 

«шиш социализма, а не да 
сс напускат сощгалмстнчсс- 
кнте придобивки. При това 
той предупредил н 
иините л външни против

ници*’ на социализма, че ре 
формите в ГДР ще водят 
назад, т. е. към канитали- 
стически отношения.

слоеве в страната
НиД к Iгогод!иин нят Iиеф 

партията и ма Гормаиска- 
та демократична реиублн- 

Ернх Хоискер си пода
де оставка, а ла нов гене
рален секретар на Един
ствената

на луд тачите ма труда, несч.о- 
тветността между ироилио- 
четното и потреблениего,
6ака виото прилагане на наум 
по-техническите 
пия н несъответния износ. 
Гова

иостпжс-

социалистическа 
партия на извънредното за
седание на Централния ко
митет през миналата седмн 
иа бе избран Егон Крепи. 
Смяната на държавно-парг- 
Ййния върх в Европа н све 
та ее тълкува на различ
ни начини. Най-вероятно е, 
че социалните вълнения в 
ГДР са ускорили неминуе
мата’ смяна. Крепи оповес
тил, че страната- поради ма 
совото отливане на населе
нието има големи човеш
ки. политически и иконо
мически заг\ би н че ще тр
ябва още много време за 
да заиелее най-тежката ра
на на нацията.

е пръв път един ис- 
точногерманскн ръководи

тел откровено
общество! юстта, 

страната има сериозни ико
номически трудности. .До

сега се говореше само за 
успехите.

АРЖЕНТИНА—ВЕЛИКОБРИТАНИЯ„вътре-

Премахват „военното положение“да изнесе
пред че

Делегации на Аржентина и Великобритания, 
след тридневни преговори в Мадрид, са взели ре
шение да прекъснат взаимното си „военно поло
жение“, косгго бе предизвикано с военния конф
ликт за Мая вините и да започнат да нормализи
рат отношенията си.

Като първа крачка, която ще предприемат 
двете страни е възобновяването на посолствата, 
водния и въздушен транспорт, а вероятно през 
пролетта ще установят и пълни дипломатически 
отношения.

В говора, който предава 
ли националната телевизия 
и радио икономическата и 
политическа оствановка, в 
страната той оценил като 
комплицирана, 
хиляди души, всред тях мно 
го млади, напуснаха ГДР. 
Това е още един симптом 
на нашето сегашно трудно 
положение-казал Кренц, ка 
то изразил решителността 
на • партията решение за то 
ва положение да потърси 
заедно с всички обществе
ни класи и слоеве.

Кренц инстистирал пар
тията и занапред да има 

. ръководеща .роля, като ка
зал, че тя има голям потен 
циал — 2,3 милиона члено
ве, но изразил и желание
то за
всички приятелски общест
вени сили в изграждането 
на социализма“, а като глав 
ни проблеми пред които-е 
изправена страната посо

чил: дисконтинуитета в гтро 
изводството, недостатъчното 
възнаграждаване според ре

НИКОЗИЯ

Спор поради българитеНад сто

Кипърското правителство официално предупреди
ло постоянните членки в Съвета по сигурност на Обе
динените нации, че лидерът на кипърските тхрци Ра\ф 
Денкташ се заканва на окупираната част на острова 
да настани .мюсюлмански семейства от България 

Правителството в Никозия 
та общност да

Егон Кренц и Ерих Хонекер призива международна- 
не позволи да се реализира предвесте-ната акция.

ТИРАНА °СТ0ИЧ НА БАЛКАИСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ В

п»-™тиклМалцинствата - мостове 

на сътрудничество
КЪМ

„Изчезнали“ половин 

милион гърцисътруДничество „с

Като координатор на дви км да бъдат в служба на 
жението на необвързаните ~ изграждане на добри отпо- 
страни в предстоящите три 
години Югославия Ще

М Според последното преброяване сега в Албания жи
веят 58 785 гърци, а трябва да има около 570 000 Този 
гърцки вестник подчертава, че вълшебно са изчезна
ли и множество сърон, македонци, черногорци и хъп- 
вати

шепия между балканските
ло- изтъкна членътстрани

па Председателството па 
Югославката лига1 за мир и 
равноправие 
Мпрко Остоич 
реицшпа па

ложи всички усилия него
вите програмни орентиров-

Къде изчезнаха 500 000 гърци 
баиия, запита 
ек пят

на народите 
па копфе- 

Коммтета за

които живеят в Ат-
0>,шдпсв^,^1Г^^“^™:

^83 .|'Ри)роява|1е в Албания според което в нея живеят 
3 182 317 "Кители, от конто само 58 758 гърци.

Вестникът прави забележка по адрес на гьрцките 
интелектуални и официални лица защо мълчат за сред
новековната ситуация, която трае в съседна Албания" 
,,-защото, ние вярваме", казва се в статията, „че сталин
ска 1а политика в Албания не само че не е изменена но 
стана още по-остра ц по-нечовешка“.

БУДИМИР ЛОНЧАР В ТОКИО
споразумяваме ц сътрудни
чество между балканските 
страни, която па 18 
ври започна в Тирана.
^ Топа е първата среща па 
оалканските неправител
ствени организации 
зи вид, на

Подтик на икономическото 

сътрудничество с Япония
октом-

от то- 
която Участву

ват всички шест балкански 
страни. Инициатива за ней
ното свикваме 
министерската 
балканските 
февруари миналата -година

ДЕМОКРАТЦТ1ЕСКЕ1КфОгаиЕНЦИЯ НА УНГАР™потече наф Нашият съюзен секретар иа външните работи ще 
запознае японците с югославските реформи и ще 
потърси по-гоямо разбирателство за Приетата. стра
тегия за преодолеяване на икономическите труд- в Белград, 
ности

среща иа 
страни цьв

Търси неутралност на страната
Шефът па югославската 

делегация Мирко Остоич о- 
собено подчерта 
ето към националните 
цимства, чмято свобода и 
право на

Н В манифеста на най-голямата опозиционна
ческа групировка се изтъква желанието Унгария да 
провежда „реална външна политика“

политн-На 22 октомври съюзният секретар на външните ра
боти Будимир Лончар\ пристигна в Токио и в запланира
ното тридневно посещение ще се срешне с няколко високи 
японски личности. Политическите, отношения между Юго
славия и Япония не са обременени със спорни въпроси.

отношени- 
мал-

пИрошсаЙ1'1&ТаТа "митическа оцозцццоцна 
РУМ прели нтптп Унгарският- демократически фо- 
комфеоенптт К° дни на завършилата национална 
тъкна Р-Гз Тппп, „п а СВОЯ пРезВДиум Лайош Фур из
пи Нп ‘юпГ™ а пРЗДстояЩите президентски- нзбо- 
Г кошто ф ™ е приет И манифест на форум,в когото се изтъква желемието Унгария па поонежпа 
„реална (въикша) поли Тика“ към Истока и Запада и да 
заема неутрално становище, подобно на австрийския и 
финландския модел. В модернизирания Варшавски до- 

ор унгарската армия не може да се употребява про
тив други народи ь
форума.

развитие пред
ставлява една от основните

Икономическото сърудничество обаче ни прибизително . човешки права. Той 
не изпълнява очакванията и желенията на двата партнь
ора. През първите осем месеца на годината стокообменът 

едвам 125 милиона долара, което е само гри

гру- -
ПОД- ;

черта, че Югославия отви- 
паги е считала, че малцин
ства трябва да бъдат моето 
ве, които свързват съседни-* 
те страни и че благодарей
ки на този поход към този 
значителен въпрос е раз
вила твърде интензивни от
ношения с човечето съсед
ни страни.

възлиза
четвърти от миналогодишния през същото време.

Будимир Лончар ще запознае японците с югославските 
реформи и от домакина, който е значителен член на за
падния политически и икономически съюз, ще потърси 
по-голямо разбирателство за приетата югославска страте
гия за преодоляване на икономическата криза.

изтъкнато е на конференцията на
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ЦК ИА СК НА СЪРБИЯ ЗА НОВИЯ СТАТУТ 
СЪРБИЯ АКЦЕНТИ ОТ ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ВЕЛКО КАДИЕВИЧ 

НА СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ ^ВОЕННИЯ СЪЕТ^ИИ КАНДИДАТИТЕ ЗА СКУПЩИНАТА НА
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
ЦИТЕ НА СТОК В ЮНАНЯМ* Щ ПОЗВОЛИМ ФРДОЦНИ Т очка,
ПОД
която не 

се може

()□□□□ оисю □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□
* РАТОМИР ВИЦО: - СК на Сърбия се опреде

ли за премахване на собствения монопол и при
вилегировано положение на водеща организа
ция |ц Два кръга гласуване за чланове на Об
ществено-политическия съвет на Скупщината на 
Сърбия от СК на Сърбия

ЙЦ 11 КОНГРЕС НА СК НА 
СЪРБИЯ — НА 15, 16 И 
17 ДЕКЕМВРИ

ЦК на Сърбия реши пред 
стоящият 11 ксИгрес на СК 
на Сърбия да се състои на 
15, 16 и 17 декември тази 
година в белградския „Са- 
ва-център“. Главна тема на 
конгреса е „СК на Сърбия 
в борбата за обществена 
реформа и собствено демо
кратическо 
ние“.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□апаазааап

Централният комитет на 
СК на Сърбия прие проек
та за изменения и допълне
ния на Статута на СК на 
Сърбия.

Съюзът па комунистите 
на Сърбия, според думите 
на Вицо, се 
премахване на

определи за 
собствения 

в политическата 
система и затова предлага 
с предстоящата обществена 
реформа да се премахне и 
с Конституцията загаранти- 
рано положение на Съюза 
на комунистите, като воде
ща идейно-политическа ор-. 
ганизацня. СК на Сърбия 
също се застъпва и за въ-

моиопол
преобразова-

Статутът трябва да напра 
внм като делотворителен до 
кумент, който отразява де 

потребности 
на реформираната организа 
ция в реформираното обще 
ство. Той не трябва да бъде 
кодекс, който забранява, о- 
граничава, лишава и вкалъ- 
пява, който търси членът на 
СК да остави свободата си 

организа-

ОЗА ЗАДАЧИТЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В ОТБРАНА
ТА НА СТРАНАТА НЕ МОЖЕ ДА ИМА НИКАКВИ 
ДИСКУСИИ О ВСЕКИ МАНЕВЪР, НАСОЧЕН СРЕЩУ 
ЮГОСЛАВИЯ И СОЦИАЛИЗМА ЩЕ СРЕЩНЕ НАШЕТО 
РЕШИТЕЛНО И БЕЗКОМПРОМИСНО ПРОТИВОПОСТ 
АВяНЕ

Партията. Малцинството о- 
баче разбираме като нор
мално явление във функци
онирането на СК ма Сър
бия. Дава се възможност 
въз основите на нови и ре-

иствителните

О Сегашният политически, икономически и момент 
на сигурност в страната по съдържание и форми на изява 
представлява логическо и може да се каже законно прод
ължение на предишните процеси и активности, но сега 
вече съществено ускорени и сгъстени, както поради това, 
че обществената криза вероятно достигна точка, под която 
по-ниско не се може, така и зарад това, че по време вече са 
утвърдени датуми на събития (14 конгрес на СЮК), относно 
наскоро трябва да бъдат утвърдени (новата Конституция 
на СФРЮ), които съществено ще определят по-нататъщно- 

. то развитие на Югославия. Процесите на стълкновяване на 
различни концепции поради това са в пълен размах.

О На специфичните и конкретните предизвикателства 
на този исторически момент ЮНА — отделно нейните кад
ри и СЮК в ЮНА — трябва адекватно да отговори. Този 
отговор трябва да бъде в съзвучие с историческото 
и роля, която тя е и имала в победата на историческата 
революция, социалистическото строителство и отбраната на 
страната, в съзвучие с нейния револуционен, народен и 
югославски характер, в съзвучие с нейната от Конститу
цията на СФРЮ утвърдена роля в отбрана на териториал
ната цялост и общественото устройство на страната.

О За задачите на въоръжените сили в отбраната на 
страната, утвърдени с Конституцията на СФРЮ и съюзни 
закони не може да има никакви дискусии, нито каквито 
и да било съмнения в тяхната готовност и способност те
зи ефикасно да изпълни по начин, както е това с Консти
туцията на СФРЮ и Закона за народната отбрана прециз
но е утвърдено.

О За нашите становища не търсим аплодисменти от 
антикомунисти, националисти и всички други разбиващи 
Югославия или отдели самозвани идйни и политически ве
личини, които са толкова „умни и способни“, че трудно 
може да се изброи колко пъти досега са сменявали идей
ното и политическо си рухо.

О Уважаваяки изискванията на актуалния момент, осо
бено широки разисквания, водени в ЮНА на базата на 
платформата, която като наш цялостен поглед на настоя
щето и бъдещето на Югославия е приета на заседанието 
на Комитета на СЮК в ЮНА на 12 юли т. г. ще изнеса 
нашите становища:

вежда! 1е на отделния граж
данин в политическата, мал-левантпц аргументи

пред вратата на 
цията. Модерният статут е 
императив на новите преди 
ззикателства на разклонен
ия обществен живот в ус-

на политическияловията 
плурализъм.

Приемането на полнтичес 
кпя плурализъм, готовност 
на Съюза на комунистите мястода приема демократичните 
правила на играта в полити
ческия и обществен живот 

особенои в скупщинската, 
г избирателната система. Го
тозност заедно с всички со 

сили и субекциалистически
ти в диалог и в конкурен- 

на идеи, предложения 
да раздвижи

ция
и програми, 
обществото към преодолява

Премахване на собствения монопол

собено в скупщинската си- цинството да бъде добър 
стема все до' нивото на фе- коректив на работата на 
дерацията във формата на мнозинството, 
съвет на гражданина. Така то да се запознае с нови ар 
с предложените изменения гументи и ако ги 
и принципът на демокра- малцинството да стане мно 
тическия централизъм при- зинство, а така и организа- 

иови съдържания, цията да действува единна 
в акцията.

Във връзка с положени
ето на СК на Войводина и 
СК на Косово Вицо каза, 
че е необходимо да се из- 

обстоятелството,

не на кризата. мнозииство-
предложе-Образлагайки

изменения и допълне
на - Председа-

схване
ните
ния, членът 
телството на ЦК на СК на 
Сърбия Ратомир Вицо

добива 
понеже се 
тапата роля на 
СК и качесгено по-инакво 
концепиране динамиката на 
отношенията в организация
та, особено на отношени
ето малцинство и мнозин
ство, както и отношенията

касае за подчер- 
члена нака-

доживя-
организа-

за, че хората ще 
ват влизането в 
цията с демократични пра
вила

хожда ог
че СК на Сърбия е органи
зация на всички членове 
на СК на територията 
Сърбия, в чийто състав са 
СК на Войводина и СК на 
Косово. В регуларането на 
отношенията в СК на Сър
бия се е имало предвид, че 
СК па покрайнините ак
тивно участвуват в нзграж- 

п дането и провеждането но- 
СЮК и че на

като същинска потрео 
ограниче- О Основните причини на нашата криза се намират в 

прупните несполуки от системно естество, при което иякои 
от тях имат крепост и в Конституцията на СФРЮ. Много 
неща се случват — избуяване на социализма до границите 
на безумие, създаване на различни предпоставки за разпо 
късване на Югославия, стълкновения в ръководствата, кои
то се манифестират и във формата на най-груби кавги 
с голяма доза омраза, хиперинфлация, не това е последица 
на коренните причини.

О Ние считаме, че реформите, освен това че трябва да 
бъдат по-задълбоченн и цялостни, би трябвало и по време 
да бъдат възможно повече координирани, понеже взаим
но са обуславени и зависими.

не катоност, а
ние. Демократизацията на 

в непосред-
нависшите и пастите орна

отношенията е 
ствена и причинна връзка 
с реформните определения 
на СК на Сърбия за особе
но радикална демократиза
ция на политическата сис- 
тема.

гани.
Ясно казахме, чс няма 

фракционнада позволим 
борба и фракционно групи- 

организация вниторайе,
организацията, партия литиката па 

съответен начин са 
пени и органите

засти
на СЮК.ааааоаоааоааоасаоаааааоаоаааоаоаазаоапааоааааоасюаааааааааааа~г} нзложе-Слсд уводното

никой от членовете па О Новата Конституция на СФРЮ като цяло би тряб
вало още по-прецизно да изрази Югославия като единна 
федерална и самоупровителна социалистическа общност на 
всички трудещи се н граждани н на равнопр 
н народности, които в нея живеят. Затова К< 
па СФРЮ би трябвало да беде най-внешнят политически и 
правен акт. Конституциите на републиките би трябвало 
да бъдат в съзвучие с Конституцията на СФРЮ.

О Политическата система във всички нейни части би 
трябвало да се опрости и да се направи по-ефикасна. 
Скупщнинте би трябвало да бъдат обединяващ фактор на 
обществото с различни интереси и инициативи, изхожда
йки предимно от гражданите и всички трудови хора, но 
и от техните обществено-политически и обществени орга
низации, както и от потребностите на стопанските и дру
гите субекти.

ние
ЦК пс се обади за диску- 

косто мредседателству- 
Богдан Трпфу- 

като
Ще останат разочаровани 
онези, които в промените 

виждат премахване на 
СК в покрайнините

сия,
ващият д-р 
попнч ирокомситира 
признак, ме 
текст с добър.

Членовете па ЦК на СК 
па Сърбия с тайно глас(жа- 
пе утвърдиха листа от 36 
кандидати за 18 места в 
Обществено

авни народи 
онегитуцията

предложения

отношенията - политическия 
Скупщината 

СР Сърбия от СК на Сър
бия. Ма листата 
били 103 
102, па поднасящия уводно 

констатира,

Ще останат разочаровани онези, които 
в Съюза на комунистите на Сърбия вече

Съюза на комунистите
на покрайнините

паса били определи- 
в покрай-

съвет па

инак са 
имена (относно

ли като премахване на
Съюзът на комунистите

на изграждане
Съюза на комунистите на Сърбия, но не и фактор на 

на Съюза на комунистите на Сърбия, на
Съюзът на комунистите на покрайни- 

част на Съю-

става
мините. на политиката на ф В нашата многонационална общност и занапред 

особено внимание заслужават становищата, които обезпеч- 
равноправисто на народите и народностите. В пзразя- 

на свободата на прйиадлежост към народа относ- 
народността па Югославия, с Конституцията да се 

осигури и правото на изразяване на югославянство, като 
равноправно определение на гражданите в пашата страна.

Скупщната на СФРЮ в истинския смисъл на думата 
бн трябвало да стане най-висшият орган на власта и 
самоуправлението, и то, както по своя състав и функцно- 

така и по авторитета на нейните актове и мерки.

онзи фактортъкмо □чеслово
предложението, 
ловете па ЦК са поличшш 
с изоставен Зоран Годоро- 
пич; председател па ГК па 
ССТН в Белград). Утвърде
ната листа ще бъде доста
вена
кандидат юпна 
ция за гго-нататъщиа проце-

което члета) си а пат 
панотодезинтеграция 

и на СЮК. Това, че ПОсамостоятелна и съставнаните се явява като
комунистите С ПЪЛНО илици-

СК на покрайнините да

изключва, както в автоио
за на 
машкия вариант, но Републиканската 

коиферен-
на

и акциите на
отговорни участници в изгражда- 

СК на Сърбия.
а ти ви, предложения 
се явяват като активни и I транс,ДУРа.на политиката нанего и провеждането
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БОСИЛЕГРАД

Не се спазват 

изборните срокове
За достойнството на младежните 

трудови анции става дума
комисия Николаратенпа 

Савов, от 24 изборни еди
ници в местните общности, 
капдидационни конферен- 

нропсдсни в 10, а 
колективи от /

месецПетнадесети този 
бе краен срок за провеж 
дапе на
конференции. Но до 
срок от 24-те изборни еди- 

меетннте общности 
са проведени две каидида- 
нпоннм конферевции, а в 

колективи

В писмото на читателя Тошо То
доров, публикувано във в-к „Брат
ство“ от 22 септември под заглавие 
„Червен кърст“ за трима босилеград- 
ски функционери-' и отговора, който 
Иван Василев, Васил Такев и Спаско 
Спасков дадоха във в-ка от 13 ок
томври под загалвие „Истина според 
мярката“ стана дума за ползуваме на 
имущество на СМТА „Власина 89“. 
След писмото и отговора остана ди
лема какво н по кой начин е дадено 
от магазина на СМТА на тримата бо- 
снлеградски функционери. За разли
ка от съдържанието на отговора та
зи дилема на доста убедителен начин 
разясни Иван Василев, досегашен 
председател на ОК на СК в Босиле
град на проведената неотдавна Об
щинска изборна конференция на СК 
когато каза и следното: 
ме повикаха да ми предадат унифор
мата, аз се противопоставих на такъв 
начин на връчване, т, е. на начин 
който е далече от очите на обществе
ността. Не взех униформата, но след 
няколко дни ми я занесоха в къщи“.

Доброволният младежки труд 
със своите сиетли традиции във въз
обновяването и изграждането на стри 
нота е
отвени акции, които успяха 
зят авторитета и достойнството си. 
Тези придобивки се запазват и днес 
когато попечето революционни при
добивки се слагат под въпрос. Голе
мият младежки ентусиазъм и родол
юбив чрез младежките трудови ак
ции от година иа година получават 
потвърждение. Те станаха същинска 
школа на труда и ковачница иа брат
ството и единството.

Някои предни япления, кпкъпто е 
случаят за когото стана дума иа стра
ниците на н-к „Братстпо“, се заканва 
да компрометират светлите тради
ции, авторитета и достойнството на 
младежкия труд. С такива явления 
не се съгласяваме. Топа е и същината 
на въпроса. Това бе и основният мо
тив на редакцията на в-ка когато ре
ши да публикува писмото на Тодо
ров, а не да „прави забава“, както 
изтъкват в отговора тримата засег
нати функционери. Наистина, когато 
решихме да публикуваме писмото 
имахме предвид, че ще бъде засегнат 
и авторитета на видните босилеград- 
ски функционери, но предпочитахме 
че за своя авторитет всеки трябва 
сам да се старае. При това автори
тетът на младежките трудови акции 
беше по-важен от функциите и авто
ритета на тримата ръководители.

Редакцията

каидидапиоппитс
този

цми са 
п трудовите 
21 само и — 2.

— Утвърдените срокове 
не се спазват и при други
те избирателни активности. 
Има местни, общности и 
трудови колективи, където 
все още не са проведени 
каиш дипломни и илборни 
събрания за предлагане и 
утвърждаване на възможни 
кандидати за членове на 
съответните делегации, а 
срок беше до 3 октомври 
— подчерта Савов.

И докато за закъснението 
в отделни местни общности 

„обективни" причини 
иа реколта- 

в трудовите колекти- 
някои местни обшнос- 

Ком-

една от малобройните обше- 
да запа

тиш н

от 21 -ТрУДОМИТС
•СИМО И ДПС.

Въпреки че и Общинска
та организация и а Социа
листическия съюз и Общин
ският синдикален съвет, на
време проведоха подготов
ки ла провеждането па де
легатските набори, избор 
питс срокове в Босилеград- 
ска община не се спазват. 
Петнадесети голи месец бе 
краен срок ла провеждане
то на капдидационни кон

на утиърждалефереиции 
иа делегати ла съветите на 
Общинската скупщина. В 
местните общности, пости- 
ел ма активността е Соци- 

съюз (за Съ- 
мсстиите обшнос-

има 
(прибирането 
та).
ви и
ти оправдание няма. 
нетеитните за провеждане
то на изборната активност 
трябва да кажат защо в 
някои местни общности и 
трудови колективи и по 
няколко пъти, събранията 
се отсрочват порази липса 
на кворум.

Когато алнстичеекнят 
вета на
ти), а в трудовите колек
тиви, (за Съвета па сдру
жения труд), носител на 
активността е Съюзът на 
синдикатите. До този срок, 
както ни уведоми секре 
тарят па Общинската изби-

Бригадирски униформи (дали са
мо тях) взимат и хора, за които те не 
са предназначенени.. А че в ползу- 
ването на имуществото на съюзните 
младежки трудови акции не всичко 
е „чисто“ потвърждава факта, че та
зи година средствата за масово ин
формиране често предаваха за раз
лични нередности. Целта бе да се за
пази предназначението и авторитета 
на акциите.

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СК В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА

Е
ргийни членове само поради 
свои лични интереси.

Затова неизбежно се на
лага първичните партийни 
организации, 
комитет и всички негови ор 
гами и тела, както и всеки 
комунист със своята дей
ност и лични примери да иа 
сърчават и подтикват оста
налите в разрешаването на 
най-актуалиите обществено- 
икономически и самоуправ- 
ителми въпроси, а с това и 
да дават свой принос СК да 
възвърне своя авторитет и 
да .бъде привлекателна орга 
низация за всеки младеж и 
работник.

Разбира се, това неможе 
да се осъществи само с кон 
стагации. Нужни са конкре
тни акции на всички рав
нища, а Общинският коми
тет, неговите органи и те
ла трябва още по-организи- 
рано да действуват и оказ

ват нужната помощ на пъ
рвичните организации. Без 
това СК вместо да бъде во 
деща идейно-политическа ор 
ганизация все повече ще за 
губва авторитета си а с то
ва и готовостта на младите 
за влизане в неговите редо-

бновили двадесетина първи 
чни партийни организации 
със 140 нови членове.

Между причините за бав
ното опресняване на парти
йните редове са от обективно 
и субективно естество. Ме
жду обективните на първо 
място е все по-гол яма ми
грация на младите, поради 
което в местните общности 
нямат кого да приемат, а 
между субективните — бе
зотговорното 
преди всичко на ръковод
ните лица, към тази важна 
партийна задача. Това пот
върждава и фактът, че над 
60 на сто първични парти
йни организации този въп
рос не са поставяли иа. дне
вен ред. Особено загрижава, 
че сред тях има и партийни 
организации в някои трудо 
ви колективи, където има 
млади работници от пряко
то производство.

Недостатъчната и непосле 
дователна идейно-политиче
ска диференциация в редо
вете на СК, също така вли
яе върху готовостта на мла
дите за влизане в редовете 
на СЮК, а от друга страна 
повишава числото на онези 
които напускат редовете 
му. Все повечето са работ
ници които не желаят да 
членуват с онези, които на
рушават програмните и ус
тавни норми и които са па

Идейно-политическото, ак- 
ционно и организационно 

на Съюза на кому
БОСИЛЕГРАД: ОБЩИНСКАТА КАНДИДАЦИОННА КОН
ФЕРЕНЦИЯ УТВЪРДИ ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗА ОБ
ЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ОСединство 

нистите, както и укрепване 
то на неговия работничес
ко-класов характер е едно 
от основните условия за е- 
фикасно осъществяване на 
водещата му обществена ро 
ля. Затова и занапред тряб
ва още по-организирано да 
продължи активността вър
ху омасовяването и укрепва 
нето на първичните парти
йни организации, преди вси 

от редовете на младеж-

Общинският,

За 9 места „каншшатствуват“
отношение,

О ЗЕЛЕН СИГНАЛ НЕ ПОЛУЧИХА ЕДИН .ДОСЕГАШЕН 
И ДВАМА СЕГАШНИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩЕСТ
ВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИчко

та, работниците от прякото 
производство и селскостопа 
нските производители. Още 
повече, че в структурата на 
общия брой комунисти в Бо 
силеградска община, работ
ниците от непосредствено
то производство участвуват 
с 22 на сто, селскостопан
ските производители с 20 

сто. Загрижава и фактът, 
който бе подчертано на от
четно-изборното 
на Общинската изборна ко
нференция на СК в Босиле
град, че числото на тези ко 

поради една или друга 
причина напускат редовете 
па Съюза на комунистите, 

се увеличава. През 
техният

Общинската кандидацио- 
1ша конференция в Босиле 
град през миналата седми
ца утвърди листа на канди 
дати от 15 души, от които 
на настъпващите 
ски избори 9 трябва да се 
изберат за делегати в Об
ществено-политическия сь- 

вт на Общинската скупщи
на. На листата се намери
ха 20 души — толкова кол 
кото бяха предложили об
щинските обществено-поли
тически организации. 
на ССТН, която в посоче
ния съвет ще има три де
легата, бе предложила ше
ст души, ОК на СК и Общи 
мекият синдикален 
ще имат по два делегата,

един делегат) предложиха 
двама, т. е.' трима души. 
След четвърти кръг гласу
ване делегатите на Канди- 
дационната .конференция' 

доверие дадоха не пет ду
ши от листата на ССТН, 
ОК на СК и Общинският 
синдикален съвет „минаха“ 
с по трима, а бойците и 
младежите с по двама кан
дидати.

делегат-

на
събрание

От значение е да се под
чертае, че зелен сигнал за 
по-нататъшна изборна пое 
тъпка в този съвет не по
лучиха десегашният пред
седател на, ОК на СК и се
гашните председатели на 
ОК на „ССМ и на Общин
ския синдикален съвет.

ОК
ито

ежегодно
отчетния период 
брой възлиза на 36 души, от 
които най-много работници 
и селскостопански произво
дители. За този ггьк период 

са възо-

съвет

п предложиха пет, т. е. че
тири, а ОО иа СУБНОР и 
ОК иа СК и Общинския

ве.
В. Б.М. Я.

партийните редове
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ИЗБОРИТЕ ,В СУБНОР ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ПЪРВИЧНАТАОТЧЕТНО
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ В ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В 
БОСИЛЕГРАДБабушница: Бойците 

подкрепят промените На всеки да се оценява 

трудовият принос
° с™ ^РтаТМд^ЩИНСКИЯ ОТБОР НА Изпълнителен отбор от 5 души и Контро-паиски, комунално-битови и 

други въпроси, особена ак 
тивност са проявили в таче
нето и развитието на револ
юционните придобивки, бо- 
рческЪ-инвалидната здщига- 
на бойците и сътрудничес
тво с младежката организа-

СТОЙКОВИЧ Щ Избран нов
' лен отбор от 3 души. За председател на изпълнителния 

отбор избран Славчо Раденков, а за председател на 
Контролния отбор Бранно Тодоров. За възможни кан
дидати за председател на Общинския синдикален съвет 
евидентирани: Арсо Тодоров и Живко Владимиров

На неотдавна 
се изборна скупщина на СУ
БНОР в Бабушница деле
гатите — -бойци се запозна
ха^ с отчета за работата на 
Общинския отоор и органи
зациите на СУБНОР в общи 
пата за период 1986—1989 го 
дина, като след това приеха 
Програма на активностите 
за предстоящия период.

Между другото е казано, 
че организацията на Съюза 
на оойците в общината 
дрово и числено 
твърде силна. Наброяваща 
1670 членове, организирани 
в 46 сдружения, тази органи 
зация заема достойно място 
в структурата на обществе
ното устройство, и проявява 
висока степен на активност 
и готовност да се

състоялата членове — 130 са бойици.
Оттук произтича 

•доверие на гражданите в бо 
иците, конто, освен в разре
шаването па актуалните сто

пълното

областта на трудовите отно- 
по-нататъшно усъв-Разисквайки върху отче

та за досегашната работа 
на синдикалната организа
ция бе подчертано, че син
дикалната организация е 
полагала усилия и дала 
принос в укрепването на 
самоуправнтел ните социали
стически отойошения, в ов
ладяването на трудещите 
се с общественото възпро- 
и зв одство, и ко н ом исва пето 
със суровините и материал
ите, увеличение на произ
водството и дохода, пови
шаване жизнения стандарт 
и укрепване материалната 
основа на труда. Особен- 
прииос синдикалната орга- 
изация е дала при разпре
делението на дохода и чис
тия доход, като при това, 
средствата за лични дохо
ди и съвместно потребле
ние се утвърждават в за
висимост от резултатите на 
труда.

В акционната програма 
за предстоящата работа на 
синдикалната организация

шения,
ършенствуване на мерила
та за разпределние на лич
ните доходи, като при то- 

производствената работа 
материално повече се цени. 
С това както бе подчерта
но на събранието и те ще 
дадат принос в провежда
нето на стопанската рефор-

па

X

е ка
11 •,все още

ма.

В продължение на събра
нието бе изабран нов Изпъл 
нителен отбор от пет ду
ши. За председател е иза
бран Славчо Раденков, за 
секретар Боян Миланов, а за 
касиер Стоил Андонов. И- 
збран е и нов Контролен 
отбор с председател Бран
но Тодоров, както и деле
гати за Изборната скупщи
на на Съюза на синдикати
те в общината и - делегати 

състав на Общин-

вюцочва 
в съществените проблеми и 
трудности за 
членове разрешаване в 

— 130 са бойци.
„ За застъпеност на бойците 
в органите и телата на об
ществено-политическите ор
ганизации в местните общно 

свидетелствуват и след- 
ните^данни: 
от общо 875 членове — 148 
са-бойци, в скупщнннте на 
местните общности от 790 
членове

11541 I 1145
'

И

И,\ети
за новия 
ския синдикален съвет.

Арсо Тодоров съдия в Об 
щинския съд и Живко Вла- 

сменоводител в

в делегациите
I.'

,__________ .Ч..*1*I ГГГГ I
димиров,
Горската секция са евиден
тирани като възможни кан
дидати за най-висшия син
дикален пост в общината — 
председател на Общинския 
синдикален съвет.

151 са бойци, в 
ганизации в местните общно 
сти от 329 — 68 са бойци, в 
помирителните съвети от 217 
души — 83 са бойци, а във 
селските организации на Съ
юза на комунистите от 866

в тази трудова единица се 
подчертава, че и занапред 
в центъра на (вниманието 
ще бъдат задачи и актив
ности във връзка с по-на
татъшното повишаване про 

ма труда, 
прилагане

■

113ВОДИТСЛ ността 
последователно 
на законопредписанията от

Паметниците от НОВ-а в таченето на революционните тра- 
дици заемат особено място > М. *.

Инак в изборната част за 
на Общин- 
СУБНОР е

нов п редседател 
ския отбор на 
избран Божидар Стойкович 
от Долни Стрижевац. За' въ 
зможни кандидати на Обще
ствено-политическия 
на Скупщината на СРС от 
региона се дава подкрепата 
на Светислав Попович — Ти 
ле и Стоян 
Столе, за делегат на Скуп
щината на СУБНОР на Съ 

• рбия с избран Мирко Злага- 
Междуобщинс-

ОТ ИЗБОРНАТА АКТИВНОСТ В СЪЮЗА НА 
СИНДИКАТИТЕ В БОСИЛЕГР АДСКА ОБ

ЩИНА
БЕЛЕЖКА

За срочно действуване В ход са изборните събраниясъвет

И на неотдавна проведеното заседание на Общин
ската конференция на Социалистическия съюз в Дими
тровград, както и на няколко дни по-рано проведеното 
заседание на местната конференция на местната общ
ност в града се повдигна въпроса от реорганизацията на 
ССТН в нея. Именно, трите района в града, в които ра
ботят и три лодружници на Социалистическия съюз, 
през изтеклите години не са осъществили очакваните 
резултати. А в града, значи в тази местна общност, 
живеят над 6 000 жители. Почти половината от цело
купното население в общината.

Иованович
♦ Предизборните събрания успешно приключиха. Отчет

но-изборното събрание на Общинския синдикален съвет 
ще се проведе през първата половина на ноември т.г.

и на предизборните 
и на изборните събрания 
доминиращи въпроси са би 
ли повишаване на произво
дителността, укрепване на 
трудовата дисциплина, раз 
пределеннето на дохода и 
чистия доход, разтоварване 
на стопанството от различ
ни видове даждия, въпроси 
във връзка с подобряване
то на жизнения стандарт, 
въпроси от областта на жи 
лищната политика и пр.

Характерно за изборната 
дейност в Съюза на синди
катите в Босилеградска об
щина е и това, че съгласно 
становищата за рационали
зация на всички сфери на 
обществено-политическия 
живот, броя на членовете 
на Общинския синдикален 
съвет е намален и занапред 
ще наброява 17 души. Нама 
лен е и броят на отборите 
и комисиите които действу 
ват към него.

п запович
кия отбор на СУБНОР в Ни 

— Божидар Сто
Във всички първични син Инак, 

дикални организации с из 
ключение на организацията 
на синдикатите в трудовата 
организация „Изградня“ пре 
дизборните събрания при
ключиха. На заседанията ос 
вен обсъждане на проекто- 
-отчетите за работа през 
досегашния период, и еви- 
дентиране на кандидати за 
Отобрите
на организациите 
дикатите, приети са и про 
мени па Статута 
низаните, предложени са 
възможни кандидати за чле 

па Общинския еннди-

шки регион 
йковпч и Живоии Джордже
вич.

Бойците от Лужнида се 
приобщиха на най-високи по 
стове в Републиката да бъ
дат избрани Слободаи Ми- 
лошевич, Зоран Соколович 
и Богдан Трифуиович.

Проблемите, пред коит0 е изправена ежедневно 
тази местна общност, не са малки На първо място: 
снабдяване с вода, със стоки от първа необходим ос I, 
колониални стоки... все до зеления пазар и опазва
нето на човешката среда. Всички тези проблеми, кои 
повече, кой по-малко, отвреме-навреме се изострят. И 
последната епидемия с ентероколита показа, че някои 
от тях могат да бъдат и пагубни.

Ст. И.
п председатели 

на енн-□аоаоааскшооо°ааосшзооосюоеш00

актуално ма орга-
„Сут-Който не е минавал например по улица 

неска" особено в оная част към болниците, ис и усе
тил колко силно вонят септичните ями, кочините и др. 
източници на нехигиеиа. Тези потенциални източници 
на зараза не е лесно да се махнат. Обаче пита ли сс 
някой как могат да живеят хората в жилищните бло
кове между сенгропите и кочините от една страна и р. 
Нищавакоято също вони, от друга страна. И единия 

източник на нехигиеиа са много наблизо до

Цените се 
измориха

попе
кален съвет, както и за де 
легати за изборната Скуп
щина. Евидентирани са кан 
дидати и за делегати в МеПо ВСИЧКО ЛИЧИ, чс 1101III- 

изморили! Докато 
през апгу- ждуобщинския синдикален 

съвет, както и възможни де 
легати за предстоящите син 
дикални конгреси.

Секретарят па Председа
телството на ОСС в Босиле
град, Васко Георгиев, под
черта, че в повечето спиди 
кални организации вече са 
проведени и изборите съб
рания. Обща характеристи
ка за всички е, че са спаз
вани основните критерии 
— избирането за всички 
ръководни постове вършено 
между повече кандидати и, 
че не е имало някои леже

те са се
производителите

септември дори три, а 
пъти увеличаваха 

: СТОКИ, и ред 
направиха са

и други 
жилищните блокове. СТ 11

II четири 
цепите па своите 
октомври, това 1 
мо-едии път. Изключение

само кланиците, ко 
цепите увеличиха два

комуналната и санитарната ин- 
иа Общинската

Ще се наложи
вземат в ръце решението

десетина години и да видят къде
добитък. Впрочем, 
нередност, трябва

паспекция да
Изборната активност в 

Съюза на синдикатите в Бо 
силеградска община както 
подчерта Георгиев, ще при
ключи през първата поло- 

х вйна ма ноември, с отчет
но-изборното събрание, на 
което ще бъде избран нов 
Общински синдикален съ
вет, Председателство н оста

правиха 
и го I 
пъти.

скупщина от преди 
може, а къде не може да се държи 

случай и сами да открият известна
действуват, съгласно с пълномощията, ко*

в В магазините подчертават, 
са ста-веднага да

ито са им дадени. Подобрението па хигиената не е са- 
инспекциите, а на всички граждани.

чс нроизводителIггс
по-внимателни и нред- 

носкъппаието, по-пали
мазливи в 
ложе продажбата практичо 
ски спира Тези данни рад
ват понеже лредвестяват, че 
може бе ще сс осъществят 
обещанията на Съюзния из
пълнителки съвет че ннфла 
цията ще започне да „попус 
ка“.

мо задача на
лятошиата епидемия не смеем да за-Поуката от

браним, но трябва да действуваме час по-скоро всич
ки евентуални източници на зараза да се премахват. 
А в тази насока съдействието на Социалистическия 
съюз също е незаменимо. М. А.

палите негови органи и те
ла. м. я.дателни тонове.
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пппизводствп самоуправлениевюпанствои
V

ПРИЛОЖЕНИЕ ИЛ ЗАКОНА ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТАП КОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

.Опи"-лишил™ емниаШ1.ЕШ РОШ НА СЩАВАНПО Реформата и стона меч но го 
наложи и организационно 
преустройство па организа
циите па сдружения 
След премахване па Зако- 

труд и при

просктопрсддожеписю, за
познавайки се пО-обстойно 
с праната и длъжностите в 
предстоя/цото ор/анизацио- 
п//о преустройство. Всъщно
ст бабуишишкият нех на 
„Лис/щ" съществено //е гу
би нищо: запазва почти съ
щите си права, а устройс
твото в производството не 
се мени. Единствено нс п/е 
занапред да действува като 
основна организация “а 
сдружения труд, чиито пе
риодични равносметки са 
били обект //а разглеждане 

Службата по обществено 
КНИГО/ЮДС7ВО в Пирот.

"■ “ ■»«» """Р"-

мремо ща бъдат ;на про 
бпа работа.

ВАСЛИ ТАКБВ, ръко- 
I надигал ига иопостфита- 
та конфекция а Босиле 
пран, .капна, че ■пшчко 
топа е тулено, :ш да се 
гкгборат' добри работни
ци. Защото от тяхното 
уеьпир11 го! гетпупа1 ю п пр 
оилнодстнепия процес ще 
лаптоп успешното пача- 

па работя н 11 гипе от 
втората смяна, (къдсто тр 
ябпа да бъдат приети иго 
пи 200 Души. Нужните 
средства — аа преквали 
фикацпята и докпалнфи 
капията ще бъдат обез 
печени от Републикан
ския фотд за развитие на

труд.

сдружения 
емане па Закопа за //ред//ри 
ятията е създадена и закон 
на основа за това.

В „Лисна", която досега 
бс сложна организация 
сдружения труд и в чиито

с и едноименният
Ьабупгппца, като ос

на за

Че сдружаването 
средства и труд не приз н собствени средства ли
нави регггонални, и дру ^^ац°Фабр^та ра 
гн трашгци показва и ата к

па

на

згголага с едно иронавод 
ствеко хале от 1500 клаградената и тези дни пу 

снага в действие фабри
ка за спортна п лека ко 
нфекция в Босилеград. 
Всъщност този производ 
ствен обект, който зана 
пред ще стопанисва ка- 
го трудова единица в ра 
мките на трудовата ор
ганизация ,,Цървена зве 
зда’ от Крушевац, е още 
една рожба но сдружен 
труд и средства II о- 
ще едно (потвърждение 
за осъществяването на 
политиката на Съюза на 
комунистите за равно.ме 
рно и ускорено развитие 
на икономически нераз 
витите краища, каквато 
е и Бос! 1лградска общ-

С1.СГ1Ш
цех м
понна организация па сдру- 

труд, още през юни 
се сч.стоя съвещание, па ко- 

заключено да се 
та кина организаци- 

форми, които най-мио- 
способствуват за сд- 

ироизвод-

дратип метра, моделар- 
ница, трапезария с. ,кух
ня, магазин п всички др 
у ги неоихоцими помеще 
ния. Или общо този съ- 
времеа /е/1 про! гзводстпе! / 
обект заема, площ от 3500

жеппя
п а

из-сто е 
намерят 
опни 1 
го ще 
но съвременно

ло отдалеченост
Севмица,С оглед па 

Бабу/пнипа с/г 
сегашното административ

но-техническо устройство и 
'за напред ше запази сегаш

ен облик. Трудещите се 
о/ този чех трябва-да се изяс 

адм и иистративнот о

па

ство.
Тези дни па ново съвен/а- 

— разговор в „Лисца 
Севиине, СРС Словения 

за бъдеще- 
иа тази тру* 

Според 
цех гу

квадрат/о / метра.
Засега са приет» 202 

работника, от които 46 
души имат минимална 
квалификация, а остана

ПИЯн не

ос* кт пят за
устройство на бъдещата тру 
дова организация (об/па сле 
жба в Севнице) и за преми-

с приет пр 
го устройство 
.дова организация.

бабушпип/княт 
би атрибутите си на основ
на организация на сдруже
ния труд и занапред трябва 
да работи 
стисна единица.

В настоящия момент рабо- 
I пическпят съвет обсъжда

пето
в производствена//аванс

единица на референдум, 
йто ше се проведе през иде

ко-

каго производ-
шня месец.

Ст. Н.

ПЕРСПЕКТИВИна.

Обектът е построен и 
оборудван със сдруже
ни средства на Републи 
канския фонд за насър
чаване

Власинсксг:езеро ще 

стане голям туристиче
ски центърразвитието 

икономически неразвит 
ите краища, банкови кр 
едити, средства на тру
довите организации, из
пълнителите на работата

на

Л Туристическият съюз на Сърбия готви проект за коре
нна промяна на туристическите и гостилннчарскнте съ
държания на Власннско езеро, с който е съгласен н Из
пълнителният съвет на Скупщината на СР Сърбия

Новият це\ започна да работи.,.
недостатъчно развитите 
краища, Общинската и 
Републиканска самоупра 
вителна общност за тру 
доустрояване и средства 
на трудовНя 
от Крушевац.

лите са със средно или 
основно образование. Те 
зи, които имат квалифи 
кация и изпълняват ус
ловията на конкурса ще 
прекарат известен пери
од на пробна (работа, а 
след това онези, които 
овладеят производствени 
я процес, ще бъдат прие 
ти на постоянна работа. 
Онези, които не 'изпъл
няват условията на кон 
курса, след известно пра 
ктнческо и теоретично 
обучение, пред професи 
онална -комисия ще по
лагат съответни изпити 
за доквалификация и 
преквалификация, а сл
ед това също известно

бия. Предвижда се изгражда 
не на два нови хотела ..Б" 

около 400 лег-
Власниско езеро наскоро 

ще стане втори по големи
на център 
туризъм в /Сърбия (първи е 
Копаоник). Проектирането 
и планирането на това го
лямо инвестиционно 
напие на 
-пезамърсеио и 
изкуствено- езеро в нашата 
република е задача на бел
градски 
п „Путиик“, „Геиекс“ и „Бе- 
отурнст“ проявяват интерес 

помогнат

Трудовата органи 
зация „Цървена зве 
зда“ От Крушевац 
в състава си има 
три' основни органи
зации на сдружен 
труд. Неотдавна е 
трансформирана в 
обществено предпри 
ятие. Понастоящем 
има над 2000 заети 
и отчита добри де
лови резултати. Раз 
полага и с търгов
ска мрежа навред в 
СТРАНАТА, А ИМА 
ДЕЛОВИ партньори 
и в чужбина.

категория с 
ла, ски-пътеки и ски-лифто
ве, телефонна централа с 
200 поста, магазин на само- 
обслужуване и няколко про 
давницн, реконструкция на 
хотела „Власина", мотела 
..Езеро“ на Промая и на хо- 

..Виллн луг“ в Църна 
модернизация на 

почивни

па планинския

колектив

начи
на й-голямото. най- 

най-внеокоЗа да могат новоприе 
' тите работници бързо и 
успешно да оладеят про 
извод ответия процес, по 
настоя щем с тях работ
ят професионални май
стори
модел ар и и 1кроячи от 
Крушевац, начало с те
хническия директор СВЕ 
ТИСЛАВ ВУКАШИНОВ- 
ИЧ.

тела 
трава и 
работническите 
центрове.

„Югоекспорт*, но

и готовност да 
реализацията му. Ще бъдат изградени и две 

бани в къмпингите и ще 
бъде разрешен проблемът 
със замърсената вода. Кога- 
то се реализира проектът, 
в обществените обекти 
Власннско езеро и в окол
ността му ще прекарват по- 

около 3500 гос-

йсонфе кциоиери,
ТурИСТИЧССК! 1ЯТ съюз 

Сърбия готви проект за 
реппа промяна на туристи
ческите и гостилиI/царски
те съдържания на Власин- 
ско езеро, с който е съгла
сен и изпълнителният съвет 
ма Скупщината на СР Сър

на
ко

ма

мивката си
М. Я ти.

и почивки 
на СР

За посещения 
в този най-чист кът 
.Сърбия са 
и туристически органнза- 

от Гърция.

Личните
панство са наи-големи в стопанството на Южноморав- 
ски регион

доходи на работещите в сурдулишкото заинтересоваш Iпост“ и останалите стопан
ски организации също са 
увеличили физическия обем 
на продукцията си.

сто-СУРДУЛИЦА

иии и агенции 
България, Германия и Ита
лия. За да привлекат гости 

чужбина, Общинската 
Сурдулица и

Макар че условията за ца“ произведе
стопанска дейност са твър- стоманени отливки, дори с 
де сложни, сурдулишкото една
стопанство осъществява за- пение със същя период • на 
видни резултати и няма за- миналата година. През из
губи. Това постижение »се теклите девет месеца на га- 
дължи преди» всичко на у- зи година ООСТ „Пети сеп- 
величения физически обем тембар“ произведе 1 133 000 
на промишленото производ- микромотори и това коли- 
ство и .на добрата мотйви- чество е по-голямо с 4 про- 
ровка на работниците за, 
работа.

Това показват и данните 
за деветмесечните стоп 
ски резултати в общината.
Стоманолеярна

9535 тона

Над 5000 работещи в сур
дулишкото стопанство 
довно приемат личните си 
доходи, които общо 
са най-големи в стопанство
то на Южноморавски реги
он. Затова, кдкто бе изтък
нало иа Изборната коифе- 
реиция на СК, политическа 
та обстановка в общината 
е стабилна.

трета повече в срав- от.
ре- скупщина в

Изпълнителният
взето СР Сърбия повдигнаха пред 

компетентните съюзни орга

Повишава 

се обемът 

на промиш
леното про
изводство

насъвет

отново дзни инициатива 
се установи международно 
движение с транзит на сто 
ки и пътници през грапич- 
но-пропусквателния пункт в 
Стрезимировци.

цента от продукцията, коя
то беше осъществена през 
съответния миналогодишен 
период. Фабриката за ми
нерална вълна „Галеника — 
25 май“, „Народна ради

ан-

С. М., „Мачктаи- С. Мнкнч
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■■■Н ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНИЯВАЙТЕ СБКомунист
Орган на Съюза на югославските комунисти , Брой 1695 година ХЬУ1
и на Съюза на комунистите в Сърбия , Белград, 27 октомври 1989

СЦЕНАРИИ НА ПРОМЕНИТЕ
Дали съюзът мени, или пък определението „всичко да 

се промени така, че да остане също“ и 
досега донасяха само нови неволи. Днес, 
когато политическият вулкан на всевъз
можни страсти и гледища протсо беснее 
какъто и да е вид нерешителност може 
Съюза на югославските комунисти да бут- 

по-големи неволи. Нерешител-

ственост може да купи и частно лице. 
Направен е и опит самоуправлението да 
се освободи от идеологизация и утопизъм, 
така че поради това се иде па разграни
чаване на самоуправителните и деловите 
функции.

В тезисите на платформата за полити
ческата система се предлага закриване на 
обществено-политическия съвет, прераз
глеждане на ролята и потребата от пред
седателствата на социалистическите репу
блики, по-другояче учредяване на мест
ното управление; на дневен ред се по
ставя и въросът дали републиканските 
скупщини трябва да имат една или две 
камари, дали купщината на 
трябвало да има два съвета: на граждани
те и на федералните единици, или да се 
организира някак по друг начин...

на югославските ко
мунисти ще има ум и сили да отвори вра
тите, през които югославското общество 

от все по-застрашаващия 
мрак? Или Съюзът на комунистите ще 
се разпадне на национални партии, и то
гава всяка за себе ще „спасява“ своята 
нация? Или СЮК доброволно ще отка
же от властта и мирно, завинаги ще слез- 
не от югославската политическа сцена? 
Или с всички средства ще брани позици
ите на водеща идейна сила, която сама се 
опълномощи да се намесва във всички 
обществени работи? Или наскоро ще бъде 
само една от повече или по-малко равно
правните партии в демократичната систе
ма на СФРЮ?

ще излезне

ие в още
ността сега, когато се решава за съдбата, 
може да наложи само едно от двете въз
можни решения: или Съюзът на комуни
стите просто да бъде прогнан от политиче- 

главен виновник заската сцена, като 
всичко, което е лошо направено в послед- 

50 години; или да посегне към си- 
конфузна система още малко би

ните
ла; в тая 
продължил своя век.СФРЮ би

Затова и смятаме, че пълно оправдание 
имат исканията, които от Съюза на кому
нистите търсят и преди Конгреса, (тоест 
и в документите, които се готвят за Кон
греса), ясно да каже какво иска, и как 
това (с кои конкретни решения) желае 
и може да се осъществи. На хората харес
ва демократическата откровеност на пар
тийните документи, могат да се определ
ят за отделни алтернативи, но с оглед на 
развръзката може да се чувствуват и из
лъгани. Подръжка или оспорване все пак 
не се спечелват с алтернативни предло
жения. „Изследвания“ какво базата иска 
вече има достатъчно, процесите на проме
ните в социалистическите държави наис
тина са драматични и тяхното направле- 

_ ние на всеки е ясно, исканията и сред
ствата за развитието на съвременното об
щество са лесно видими. Времето и хората, 
днес в Югославия, от всекиго търсят ясно 
становище и ясно предложение по всичко 
за което се застъпва. Различните съюзи 
инициативи, сдружения, отбори и подобно 
излязоха със съвсем прецизни програми. 
Такава (прецизирана) програма за всич
ко, което смятат съществено и за което 
се застъпват, а особено за 'съдбовните 
въпроси на страната и на Съюза на кому
нистите трябва да имат и ръководствата 
на СЮК, на републиките и покрайнините.

Има още много въпроси, които може 
да се наблюдават като възможности за
разрешаване на кризата, по чиято следа 
би могла да стане и развръзката на дра
мата на Съюза на комунистите и югослав
ското общество. По кой път ще тръгне, 
или къде ще го хвърли обществената буря, 
ще се знае много по-сигурно на предсто
ящия конгрес на СЮК! Предвестия, обаче, 
и сега има. Това са документите, които се 

14-ия извънреден конгрес наготвят за
СЮК, а сигурен индикатор във всеки слу
чай е и съвкупният ход на останалата
конгресна подготовка.

Голям брой подготвителни работи, не
обходими за провеждането на Конгреса 
на СЮК вече са завършени. Покрай реди
цата „технически“ решения за начина на 
избиране на делегатите, въвеждането на 
нови функции, времето и мястото на про
веждането на Конгреса и подобно, изгот
вени са и проектопредложения на доку
ментите: основите на преобразованието на 
СЮК, отчет за активността на,СЮК след 
13-ия конгрес, идейно-политически основи 
за изменения и допълнения на Устава на 

* СЮК (за тези три ЦК на СЮК вече рази-
почна на 20

Най-малко истински изменения пре
търпя, изглежда, Уставът па СЮК. Чака 

казва — Програма, пък и Уставът 
да се съгласува с тия пови интенции. То
ва, което сега се предлага се свежда на 
„червило“ с редица други формулации, 
които съществено нищо не променят и 
няколко конкретни (по-ииакви) предло
жения във връзка с времетраенето на ман
дата, броя па членовете на ЦК и под.

се

еква). На заседанието, което 
октомври т. г. ЦК разгледа проектореше- 

още три документа: Задачите на 
СЮК в осъщестяването на стопанската 
реформа, Платформата за дейегвуване на 
СЮК в промените на политическата си
стема и Проектопредложението за измене
ния и допълнения на Устава на СЮК.

нията на

Внимателното четене на тези и други 
споменати документи оставя, обаче, впе
чатление, че ръководствата (които и проп
ят тези документи) към реформата на 
Съюза на комунистите и на югославското 
общество подхождат така, като че ли тя 
(реформата) не може да бъде проектирана 
от един политически център. И народната 
мъдрост казва: „Когато не можеш да ре- 
шиш проблеми, тръгни в планината, 

върнеш, ще бъде решен“. 
Съюзът на комунистите е вече дълго в 
„планината, намира се впрочем под някои 
вид лична анестезия: подържа някои ос
новни функции, но нищо ие предприема 
да се върне в действителността, в живота. 
Като че ли се надява, че времето или ня
кой друг ще направи това вместо него.

Нерешителността, надеждата, че с коз- 
метическа поправка може нещо да се нро-

Когато четем тези документи налага 
ни се впечатлението, че техните автори 
главно са ишли към исканията на демо
кратическото развитие на обществото, но 
и че също така има много „открити от- 

отколкото конкретни иредложе-
за сто-говори

пия. Така например в документа
реформа е написано, че всички 

собственосги шс бъдат напълно равно- 
обществената собственост 

отношение няма да има нри- 
какъвто и да е третмаи, който 

соб-

ко-
Ногато сенянската

правни, така че 
в иито едно
оритет или
би й давал предимство над частната 
ствеиост, акционерската, смесената или 

обществената собсгве- 
с нея ще

кооперативната; за 
пост е определен и титуляр — 
разполагат предприятията, а в случай на 

неспособност обществената соб-
МИЛИВОЕ ТОМАШЕВИЧ

платежна



2 Комунист

АНТУАЛНО

Влакът руши 

препятствията
ВЛАКЪТ „Братство и един

ство” мина и тази година — от 
Марибор' и Любляна до Кране
во н Тнтово Ужице през 36 об- 
щшш в Социалистическа репуб 
лика Сърбия — л остави дъдбо-

данка. „Но ни дали ще ме 
мериш жива, отброявам мислел 
нито оц дии — отговорила Зна
ка. Тогава идвам още утре с 
Влака — казала Слободанка к 
наистина се озовала във Влака

ка следа в човешката солидарно 
от, уважението и желанието да 
се Живее в сговор и обич. 

Станко

на връщане в Словения, където 
се озова н автора на горните 
редове, макар че н тя е жена 
на преклонна възраст. Това са 
само два трогващи примера па 
човечност, а такива имаше кол-

Лазаревич от село 
Брезна тъкмо във влака насро
чи най-тържественпя ден в сво 
ето семейство — женитба на сн

във
кого имаше н пътници във Вла

каква степен иацнопалнегичее- връщане по домовете си в Сло- 
ката слепота и .омраза правят 
хората безочпн. Не е ли тъкмо 
тук главният' избор на тексто
ве, които по агресивността и не
приятелското си отношение кь\! 'ва 
Сърбия, нямат; равни в истори- новите поколения в Словения и 
ята на Словения?! Нито за едни Сърбия. Чъртомир Мееарич ог 
свой враг, завоевател и окупа- Марибор, който беше и Дредее- 
тор, от своето
словенците и Словения, словен- митет на влака „Братство и еди 
ският печат не е написал таки- нство" за словенската обществе

ка.на си. Всички участници 
Влака, които дойдоха в негово
то място бяха гости на сватбата 
н веселието на семейството му. 
Старицата Зшгка Тержан от Це 
лье, която е на 88 години, пора 
ди годините, не можа да дойде

вения и първите телеграми, ко- 
и го изпратиха на своите дома
кини в Сърбия — говорят 
Влакът не е заминал, но оста-

А „Дело” още на втория дои 
от Влака написа: „Влакът брат
ство н единство” е единствена 
н па свой начин рожба па пе
риода на всеобхватна властву- 
ваща идеология, официално пат 
ранване на естрадна обич меж 
ду народите. Затуй сега в това 
отношение нужно действува ка 
то анахронизъм и като играчка 
на актуалната политическа вой 
на. В този смисъл би било по- 
-добре да се премахне”.

Положително може 1да 
твърди, че всеки участник във 
Влака и, вярваме, всеки честен 
словенец, ще се засрами от 
посочения текст. Ако някой е в 
състояние — а това го направи 
комнетаторът на „Дело” — как 
во ли пък другите народи могат 
да очакват? Това е- пример до участниците във Влака след за-

че

да живее и да свръзва

да се. види със своите приятели 
в Тръстеник, които по време на 
войната, а и след това, с най- 
-дълбока любов щ приятелство 
я приеха. Тя 
местшща, своята 
от Дома на 
в който живее.

телефона в Тръстеник

съществуване, дател на координационния ко-

:изпрати за- 
приятелка 

пенсионерите, 
Обади им

па и толкова грозни текстове, ност изнесе своите впечатления, 
колкото само за две години на като каза следното: „Величест- 
писа за сърбите и Сърбия. вено,) неповторимо, нзключител 

но топло и непосредствено”. То 
ва са думи на истинско приклю

„ чение, което охрабрява и сърбиВлака, иска да го развали и вме г -
сближение те и словенците и, надяваме се.

сесе по
— домакинята от дните на вой
ната Слободанка Станоевич и

Това е същата оная реакцио 
нна сила, която излиза и изпред

на приятелката си от старчес
кия дом изказа радост, задето 

но и тъга, че Зин-
сто приятелство и
на хора и народи, да подтиква че ще пеутрализ1гра

която изля коментаторър на ,Де
отровата,

тук са заедно, 
ка не е с тях. „Ше дойда през 
1991 година със следващия влак 
в Словения!" — казала Слобо-

омраза и стълкновения.
Но и първите изявления на ч ло”.

Саво Кържавац

Становищата на ЦК на СГОК за онализъм, забелязан бито къде. и 
междунационалннте сам без разтакане да се разплати.

Както и да е, остава безспорен
КОМЕНТАРИ \ развитието па

отношения по отношение на (напи
саната) отговорност за (не)-провеж- факта, че развитието и развоя на 
дане не са следователно в духа на 
Становищата на Конференцията на же успешно да се осъществява, ако 
СЮК, за които в смисъл на бав- успешно се развива основното про- 
ност, колебание, отпор и скромно дукинонно отношение. И затова ЦК

на СЮК е могъл най-ефикасно да 
допринесе за развитието на добрите 
между  национални отношения с ус
корено раздвижване на всички рече твърде скромна отговорност под- форми в обществото, което разтака- 

несс единствено предишният състав ше Конференцията на СЮК.
па Съюзния изпълнителен съвет, по
ставя1 се въпроса: няма ли и Стано
вищата за развитието на между на
ционалните отношения да доживеят 
съдбата на Становищата на Конфе
ренцията на СЮК, а не би смеели.

МЕЖДУНАЦИОНАЛНИ ОТНОШЕНИЯ междунационалннте отношения мо-

ЗАБРАВЕНА 

ОТГОВОРНОСТ
предлагане на решения не е още 
никой помел отговорност.

Ако е това така, а е така, освен

тези стълкновения изостря полити
ческата обстановка и допълнително 
изостря междунационалннте и меж- 
дурепубликанските отношения, 
маляват се възможностите за осъ
ществяване на реформата..

С тази оценка ЦК на СЮК именно ЦК на СЮК овечидно след Кон- 
се опитва да хване „разярения бик за ферелцията па СЮК, не инсистирай- 
рогата“, но бледо и боязливо. Както ки върху отговорността за провеж- 
що това боязливо и само веднъж се даие на нейните становища е трябва- 
споменава съдържанието на Първата ло да заСегне последствията на ире- 
конференция на СЮК веднага в след- небрегнатите причини. Затова на 
ващия абзац на Становищата.

И когато вече става дума за оп- публиканско-покрайнинските коми- 
ределенията и, съдъжанието на Пър- Тети да разправят въпроса за меж- 

конфереиция «а СЮК трябва ду националните отношения и наци- 
да се подчертае, че това в между- оиализмите, което те направиха та- 
конгресния период е бил правия и ка, сякаш национализми няма, ос- 
най-големия шанс Съюзът на кому- Вен разбира се чужди. Действително 
нистите да се позанимава с 'решава- ЦК на СЮК сега в документа за 
щия въпрос — реформите. С по- развитието на междунационалннте 
мощта на реформите да се разпал- отношения с 13-о становище“ ... тър- 

бюрократичнйя етатизъм, който Си последователно и енергично пре- 
е основна противоположност на са- махване на опортюнизма и колебли- 
моуправителното социалистическо востта на републиканските и по- ^ 
продукционно отношение и постояие крайнинските съюзи на комунисти-

на национализмите. те спрямо „своите“ и всички други *
национализми..“. Обаче не е ли \ 
търсенето на ЦК на СЮК пред своя ^

Становищата на ЦК на СЮК за 
. активностите на СЮК в развитието 

на междунационалннте отношения 
на социалистическото пана основите 

самоуправление са приети, а в тях 
почти и няма институт на отговор- 

(не)провеждане. Ду- 
спомената на

Мнрко Вуятович
ност за тяхното 
мата отговорност е 
две места, веднъж в преамбула на 

контекст на рефор- 
19-о становище,Становищата в 

мата и втори път в 
където отговорността се свързва, ко
ето е също необходимо, за първич
ните организации. Обаче отговорно
сти и срокове за тяхното утвържда
ване именно няма там, където тя би 
била най-необходима, а това са ръ
ководствата.

Че ключът ,на проблемите е
и то на причините, 
лоши междунацио- 

междурепубдикански отно-

своето 20-о заседание потърси ре-

вата

в
ръководствата, 
които раждат
Щения, свидетелствува и констатаци
ята оТ третия абзац на уводния текст 
на Становищата, а който гласи: 

Взаимните стълкновения иа репу-
бликанско-покрайнинските ръковод
ства, та те във федералните органи 
ФФепват И надминават рамките на 
разбираемите и легитимните разлики 
в погледите на нашата практика и 
насоки на обществено Р^итие Те
зи политически стълкновения в край 
на сметка изразяват изостреното 

стълконовение на бюрократичния^ 
татизъм и развитието на социапи 
етическото самоуправление. Поради 
това и затуй че продължаването на

Гщ№ яз
ти с

УЖ
ГО Агенератор

Становищата за развитието
еТО'обшшовегТо ^ива в такива доку- пленум за междунационалннте отно- 
менти няма ни подчертана отговор- шения републиканските и покрап- 
ност каХто за (не) провеждане шшеките СК да поставят па дпе- 

Становищата на Комфереп- вей ред въпроса за национализмите 
на СЮК за укрепване па и- също опортюнизъм, от което също 

лейно-Политическата роля, единство трябва да се измъкне определена 
2 отговорност на Съюза на комуни- поука. Просто затова, че ЦК иа 

бообата за преодоляване на СЮК пред партийното членство на 
общестаено-икономическата криза“. Югославия е дължеи с „всеки“ наци-

иа
отношения, ко-

Й



Комунист 3
ИЗБОРИТЕ В СК

ЧсЩ'-

АВТОРИТЕТ 

НА ЗНАНИЕТО
Ш

Как протекоха изборните 
Блаце, Лесковац конференции на СК в Алексинац,

Човек, (който г 
следи- изборната

по-дълго време 
___ активност в

ОК на Сърб1ия е забелязал, че 
по-рано нямаше такава 
стност

комитет. От тогава в Блаце със
тоянието е все по-добро — бе 
■казано на изборната конферен
ция.иеизве-

на ООЩИ1Ноките изборни 
конференции. Защолго, 
борите се повтаряха, 
отсрочваха

Старият и с голямо мнозин- 
шкаде из ство гласове новоизбран пред-

заседания^ кое“ ^АНТИЧ^ СК МИШЖ- 
и може иа се предпостави в :ус- 
ловията, когато е възможно не 
само да се гласува, но и да се 
избират па свое убеждение най- 
-добрите между предложените.

в уводния доклад 
на конференцията каза:

— След народния сбор зна
ехме, че от (кадровото) „кърпе
не" няма полза, пък тръгнахме 
към коплектна кадрова обио- 

Затова не трябва да учудва, Ба* ■ ■ В разискванията бе. каза- 
дето в Алексинац на изборната но. че диференциацията тече на тел на Общинския комитет на заедно и равноправно трябва да 
конференция в новия комитет всякаде освен в Скуцщината на Съюза на комунистите на про- намерим решения, конто водят 
не бе избран един от кандида- общината, където не е докрай водената миналата седмица из- напред. Интересите на аръбски-

извършена. Аграрът, който тук барна конференция «а СК в Ле я народ както и интересите на 
гият кандидат остана сам така има солидна перспектива, съв- оковац се спря и на периода .ме всички народи и народности в 
че процедурата ще бъде повто- сем е напуснат, а както каза.'жду двете изборни конферен- Югославия, се защищават с Ю- 
рена, и от членовете на новия ДРАГАН ВИТОРОВИЧ: „Нито цип, като подчерта, че е бил м-но гославия. И това с демократи- 
комитет ще бъде предложен нов селяните, нито безработните, тая гозначен и сложещ Това бе вре- ческа и федеративна Югосла-

Инак община, и тая страна не дове- ме на многобройни политически вия. 
доха в криза”.

тите за председател. С това дру-

потенциален председател 
на изборната конференция в Ал 
ексинац бе казано (ВАСИЛИЕ 
СТОЯНОВИЧ), че намалява бро тото Виторович, 
ят на членовете на Съюза на ко- как индустрията вгражда дво- 
мунисгите в общината, преди месечна или тримесечна инфла моуправжгелните 
всичко на младежта, работни- Ция в цените на своите произ- но Й период

ведения. Какво да прави селя- .пък
ството.

адаши за решаването на акту- 
алните, но 
|проблеми,
^нататъшно развитие иа са-

Изборната конференция в 
и ч дългосрочните Десковац единодушно предложи 
време) на |Яо- СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ да 

се избере за председател на 
стношения, Председателството на СР Сърби 

на застои, я д_,р БОГДАН ТРИФУНОВИЧ
стопан- за председател, а МИЛОМИР

Ооаче, комунистите (в МИНИЧ за секрегара на Пред- 
Леоковац не отстъпваха пред седателството на ЦК на СК на 
проолемите, но изнамираха но- Сърбия. Новоизабраните члено- 

два месеца чака своите пари, ви методи на действуване и оо- ве на общинския комитет дадо-
които падат на половина стой- лици на организиране. Извър-
ност”? шени са кадрови промени) в об

щината и в самия Съюз на к<о-

— Тези дни, каза между дру 
ние слушаме

и стагнация вците и селскостопанските тру
женици. Забелязва се неактив- 
ност на комунистите в работа- Доля друг, пък и когато предаде 
та на стопанските колективи, на кооперацията 
Има партийни организации, ко
ито по няколко години не са ра- 
зискивали за приемането на но-

нинът когато цената му опре

лостоки

ха отново доверие на досегаш
ния председател Божидар Вуч- 
кович и в следващия мандат да 

на тая длъжност, докато 
за секретар избраха ДРАГИША 

преподавател в 
център „Раде

На заседанието се ^ мунисште, започнала е трудо- дъде
ЯНУАРСКИ МЕЖДИНЕН стТото" Еаце, най-вече за Пе » едад^—оне дТГв^- боГДАНОВИЧ
™ЪК кара но Е”-

Как протече изборната ак- повече отколкото побрано се е металац .
тивност вРСъюза на комунисти- отворила към покразвитите^тръ
те в Блаце? Оощото състояние ° рсорГШ1ИЗира се адми- то иа Съюза иЦ комунистите — цин в СК на Сърбия да кажем

тая оощина — така се ц иистрацията. според неговите думи — озна- какво на конференцията на. Уни

Осов.» «рабряш, ™., « Г&ГадГ" “ “К 1 *- ““ " ДО'
много е по-стабшшо и по-дооро диес почти воички основни ор ‘ Взимайки уЧастие а разпс- елен секретар в Председателст-
отколкото бе до 20 янУаР1г тая ганизации в общинатаса пст^ квапнята, МИЛОМИР МИНИЧ вото на ЦК иа СК на Сърбия,
година. А точно тоя 20 яну Р тивни. А юва __ секретар на Председател- „Стигнахме до оня етап” — ка
за Блаце е важна дата. Тоя ден ТОМИЧ. член на ЦК ствого на ЦК па СК па Сърбаш за Бйелетич — .(когато .унйвер-

улиците излезна народът и Сърбия — е сигурен . > __ Каза че охрабрява, че поли- ситетите ц Сърбия, с огромните.
сбора потьраи да бъдат сме- нещата вървят тю-до р . тикаха, която води Съюзът на, он научни и професионални по

лени всички общински функци- то (цяма пито демокраци , ,^ 1К0Му„,|1С1,1ГГ0 на Сърбия в тая тенциали не създават само нау- ■
опери. Недоволният народ ги рСформа на С1с, ако . опода има истинска, а не докла чна база за развитието на нау-
обвияи за много грехове: «ес- са бездейии, ратиш.а подкрепа.
пособни са реално да оценяват отговорност за раоо! _ Сърбия точно зиа- ™ката, което е ноЦ факт на вси
състоянието и правилно да на- ки, ___ 1 Мм1ГП. чки наши универоитети, особе-
сочват акциите към изхода от ца края трябва да сс каже, ом каъво .п в_ и ‘ здраво 1Ю на тоя”. (Подчертавайки, че
кризата ревниви и взаимно ока че — макар че всички листи мир ^ тжополотвото а на тоя научен потенциал не може
рани, водили са грижа за свои- бяха проширени на тая «онфе- *а* не хар0сва. Вие Д» остава в Университетските об
те интереси и привилегии. Кад ре11ЦИЯ е постигнато пълно ВД. »®юз посочвате! иа сто- кръжения, но в тия избори тря
ровата политика е водена вър- инств0: доверие спечелиха, о»’и ‘V с 1 • явяват и в тая 6ва « ангажира и по-шнро-
ху непсгшзъм (фамилиарност) кадри, които след 20 януари са рше единствено подхо- ,к°. Бйелетич каза, че в Сърбия
и принадлежността към опреде- на<и>ече направили за.изход па среда, реформите към с минало времето на „полити-
лени „кръгове", а за младите, общината от затрудненията. "ь‘ "”МОЖе«а ни доведе до цн от °°Щ ™ ■ На Сърбия се-
способни И школувани хора гпШТСТВОТО пашата цел И в Лесковац, как- !1а са П011Ребни 1^>‘млада1' спо”
каквито все повече има в Блаце ЗНАЧЕНИЕ НА ЕДИНСТВОТО на. ша це регион, ба01Ш 11 “ЪРХУ на с^03а
- никой не е водил сметка. ° а ^ ‘ бва „а обс- »а ком.ушют.тге в тая репуЬлч-

,.Г1 Понапейки за задачите п сю в цяла 1 . ка >и пз СЮК определени ръко-
Исканията на народа V , .. обществената рефор заечим единство, Зь Д водители де фушщиоддери.

сти и общината получава ново пацекага ’и °б^5г™^а1,ис(г01 на по-малко що се занимаваме със тп Р
ръководство. След извънредни- ма и за Ф ^ БОЖИ- себе си, а повече със задачите,
те избори в Съюза иа комунист Сшза ш мунисше Д Сърбия и в Югославия
тите, в общината е избран нов ДАР ВУЧКОВИЧ пр " ^

ви членови.

' На края на тая хроника за
Особен подтик в действуване общинските изборни .конферен

в

БРИСАВ БЙЕЛЕТИЧ, изпълнит

иа
на

ката и културата, но и на поли-

Автори: В. Фштгепович вг 
М. Мсхмниловнч
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ллялнин Най-гопяма ценностСЕЯТ ВЯТЪР
Не можем да забрашим премети, когато, еьроите и

па албанските се
на Общин-

черногорците сс вдипшхи против терора 
]трити сти и 'националисти, а в 'ръководствого 
огаия комитет па СК н П/ршцш/а, с избирането па но/ш хора, 
почна преди дпе години разплата е онортюиичсското ръко- 
нодетпо на СК и Покрайнината, До тоя конфликт тряова- 
ше да дойде, защото то само вербално се противопоставя
ше па национализма, пречеше па диференциацията и утвъ- 

отговорността. И па края, по времето ни 
Конституцията на СР Сър- 
националистите и сег/ара- 

открития бунт

Теза дни узнаваме, че Насер Ша- 
стри, терорист, който се опита да 
убие Бранисдав Бабопич от Служба
та за сигурност в Печ своевременно 

в Драч със семенсвого

Ако албанците имаха макар н 
човешкичаст от гражданските и 

свободи, от конто се възиолнунит 
числящите со към албанската на
родност в Югославия, това щсшс 
да бъде от интерес па албанския 
народ, и също така н на сътрудни
чеството в региона. Но албанските 
граждани не могат да се движат 
свободно в собствената си страна, 
а за посещения и чужбина и дума 
да не става. Живеят при големи ос
къдици на стоки от първа иеобхо-

е летувал 
си. Разноските му е платила албап-
банската държава, която по всичко 

и „инструкции“. 
Косово, конто 
— н албанци.

личи му с давала 
II докато всички в

ржданемето па
ралис1снш1ията за иромшите и 
бия, то падна па позицията на 
тпетите, неспособно да се прснимоспави

коч1'грареиол1оционните демонстрации на улиците на 
-редица градове в Покрайнината,

Днес положението е съвсем другояче. Съществува еди- 
общата работа па ОК па СК Прищи-

мнлеят за Югославия 
п сърби — осъдиха това гнусно здо- 

албанският външен мпнпс-
на

деяние,
тър Малнле в Нюйорк, на сесията 
на Общото събрание на ООН, от-

•н па
днмост, промишлени стоки н про
изведения за ежедневна употреба. 
Вместо фабрики, бяха изграждани 
бункери, десетици хиляди бункери 
навред по Албания. Предназначение
то им е само едно — да се създа
де впечателенпе, че всички в света 
застрашават най-изолнраната стра- 

Европа. Пред прага па XXI век

Югославия, 
във

нападки срещу 
намесва безкрунулознр

прави 
като се 
вътрешните й работа.

Шефът на албанската диплома- 
обвини Югославия

мето ц оценките и в 
на и ПК па СК в Косово. Съществува дооро сътрудничсс- 

доверие между ПК на СК в Косово и ЦКтво и взаимно
та СК на Сърбия.

Пред вас в Косово са множество тежки задачи, защо
то па разни сектори проблемите едвам почнахме да реша
ваме. Някои промени, за жал, са твърде оавни, а отпори
те и) блокадите още твърде силни. Комунистите не оива д

цня се ошгга да
събитията по време па нз- 

мартовскппоради 
вестнпте февруарски и на в

Албания всс още с в далечното ми- 
и стопанството, и обществе-

сепаратистки и вражески демон- 
страцш/ на албанските националис
ти в Косово и това го направи по 
начин, конто малцина може да под- 
лъже. Неговите твърдения за сто
тини

нало: 
ннте отношения,

се мирят с това.
Косово принадлежи па всички народи и народности, 

които в него живяат. Така щс н остане. Не е добре кога
то в една обща страна легимнтет получават идеи и прог
рами, 1КОИТО отдалечават хората, противопоставят ги и скар 

довеждат под въпрос социализма, Югославия, 
равноправието на народите и народностите. Когато се стиг
не до кулминация на недоверието и криза в отношенията, 
потребни са години да се излекува лесно загубеното.

Тук в Косово животът във взаимно доверие и толе- 
раиция е абсолютно най-голяма потреба и ценност.

н човешките сво-
боди. . .

(и убити!?) Плачът иа Тирана аа така нарс- 
„Вслнка Албания“ (чинто гео-

хиляди арестувани
Косово предизвикаха прн- 

светът е ннфор-
чената
графскн карти сс разпространяват 
от емигрантските къртове) сега. 
след открития процес на отрезвенне 
в Косово, остава само пуста падеж- 
да на пропагандната машинерия на 
Тирана. А средствата, които се от-

албанци в 
смех, понеже днес ват, които

по-добре, дори и за 
Албания и за гено-

многомиран 
положението в

върши над на- 
Впрочем 

повод да бъде 
комисия на 

която изследва

който там сеЦИД,
т тоналните 
тези постъпки

малцинства.
бяха

специална
нации, 

на Тирана.

делят за пропаганда срещу всички, 
като Тирана —сфорхшрана

Обединените
геноцидите

които не мислят 
твърдят аналитиците — всяка годи
на са по-големи от албанския, дър
жавен
тази пропаганда вече не са съответ- 

Двуличната политика на Тирана 
вече не действува: опитът й да се 
служи с нея по време на балканския 
диалог беше осуетен, понеже оста- - 
налите балкански страни станаха

Др БОГДАН ТРИФУНОВИЧ, 
на изборната конференция на 
ОК на СК в ПрищинаМалиле също така измисли те- 

нашата страна уж намаля
вал канския диалог, 
същността на ал-

бюджет. Обаче ефектите на
зис, че 
ва ефектите на ни. Само заедноОчевидно е, че

антиюгославска пропаган- 
с фалшификации

банската 
да не се мени — 
и неистини за 
вниманието на

други се отклонява 
собствения народ от 

След като бал-
Всичко, което сега в Косово се прави, прави се в интерес 
«а премахването на тоя разкол и в интерес на всички, 
то в Касово живеят. Погрешно е убеждението, което пон
якога се налага, че сега в Косова всичко се прави само в 
интерес на сърбите и черногорците. Това не е точно. Пре
махват се много неправдшш, конто само на, сърбите и чер
ногорците са правени, обаче това не вредн на никого, не 
вреди на албанците. Това «е би билет в духа на политичес
ките определения на СК.

Ще бъде потребна голяма политическа работа да се 
превъзмогнат множеството пукнатини и бариери, които са 
създавани с години и десетилетия с погрешната политика. 
Обаче, самите албанци или самите сърби, самите черногор
ци или другите,, отделени едни от други нищо няма да на
правят. Можем само заедно и това на работното място, 
във фабриката, в училището, на улицата, всякаде. Ние това 
можем, защото интересите и крайните цели са ни същи и 
общи. Заедно живяхме и заедно трябва да живеем. Заедно 
трябва да изграждаме и единния фронт. Общи са ни инте
ресите, общо ни е миналото, общо ни е бъдещето.

РАХМАН МОРИНА, 
председател на Председател
ството на ПК на СК в Косово

съзнателни, че не може същевреме
нно да се говори за добросъседство 
и да се върши груба намеса в ра
ботите на други, при което . при
мерът на албанското отношение към 
Югославия е най-очебнещ. Нашата

кои-толямата немотия, 
канският диалог започна да излъчва 

- след като беше успешно 
Деветата конференция на

резултати и
проведена

необвързаните страни, чийто до- 
беше Югославия, Албания е 

настъпил удобен (и

. на
в най-дълъг период търпя 

практика на Албания. Но вре-
макин 
преценила, че е 
нужен) момент 
срещу нашата

страна
тази
мената се промениха. Тези дни това 
го почувствува и албанският външен

за груба нападка 
страна, за нападка, 
имало още от вре-каквото не е министър, с когото нашият съюзен 

външните работи Буди-Информбюро и „малкиямето на
пърст“ на Сталин. Все пак тази на- 

авторите й, 
страна. До-

секретар иа 
мир Лончар не проведе разговор, об
яснявайки кратко и ясно: ^Засега 
няма условия за диалог".

повече_ казва за 
нашата

падка
отколкото за

копията исвета се хвърлят
демократически проце- 

албански вилает упо-

като в
се развиват 
си, мрачният 
рито настоява да 
бели стени. Защото Албания безпо- 

всички демократи-

се изолира с де-

щадно атакува 
чески процеси в света, а особено 

Източнаположителните процеси в 
Европа, провъзгласявайки ги за коп

кататрареволюция и ревизиоиизъм,
лъже собствената сипо този начин 

общественост.
Чедомир ВучковичД-Р
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В^ЙЯ11ЛЕГРАДСКЛ община

КДеГ0шме НА вЩ ПУрН- БЕЛЕЖКА

РАЗПИЛЯНО БОГАТСТВОПО-БЛИЗО
ДО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Трудът на селянина, кой- 

т^, е хвърлил семе, изкуство 
ни торове, химически защи- 

средства, е обезценен.

сятото през есената и с мъ
ка и трепет отгледано до 
жетвата, през жетвата мо
же да бъде опропастено, ка 
къвто е случая през тазгоди 

Тук хубаво

Жетвата отдавна завъши.
Сега, когато започва есеиа- 
та сеитба, все пак трябва 
да се запитаме: наистина лй тни
беше успешна? Делегатите Затова сега, когато се види 
на общинските скупщини нехайността не само на ко 
главно се осведомяват как мбайнери, но и на щабове- 
е вървяла жетвата, с коипро те за жетвената кампания, 
блеми и трудности собстве- трябва да се запитаме: кой 
ьиДите са се срещали. И об ще компенсира на ееляни- 
икновено се казва, че с ня- на разпиляното зърно? Мо- 
кои дребни опущения (глав- же ведага и да дадем от- 
но за прехвълянето на ко- говора — никой!
мбайните от една до друга Именно затова сега, кога- . мисли, 
парцела), жетвата е срочно 
изпълнена.

Твърде рядко обаче се го 
в ори за КАЧЕСТВОТО 
жътвените работи. Достатъ
чно е да минете из полята 
на Бабушнишко и Димитро 
вградско и тогава „на мяс
то“ можете да се убедите, 
че тя е завършена ТВЪРДЕ 
НЕКАЧЕСТВЕНО. По жит
ните поля (благодарение на 
проливните дъждове) сякаш 
житото и ечемика отдавна 
са засети. Нивите се зеле
неят, като че ли някой щед
ро е хвърлял зърното. Име 
нно за това разпиляно бо
гатство става дума. Износе
ните частни комбайни прос 
то са „разсипали“ житото 
и ечемика и то си е текло, 
като от продънен чувал.

■ Покрай съществуващите изкупвателни стани.,,. тп 
^осилеград“, селскостопански произиодею," ," разлищ
“вън оЙНимта °и ИЗКуПуВат и няколко организации 
стиат. с.' !^ , И едЮгге и ДРУ™те, особено тези от- 
дгггел , * 'Пб;ТКИЕа- до селск°стопанския пронзпо- 
„ялк-о ТО грябваше да вземат добитъка и гъбите, а
личаванетп ""Т™ ЮПЦО Не влагат в подобряването личаването на Ж1шотновъдння фонд. Едвам явяват известни надежди с-двам

шната жетва.
ляга и народната поговорка: 
„Не пада сняг да помори 
свят, но да открие следи
те!“ А следите на комбай-

и уве- 
сега се

перите от лятото са толкова 
очебиещи, че някой наисти 
на трябва дъбоко да се за-

Селскостопанското 
изводство,

про
особено живот 

новъдството за което в Бо- 
силеградска община 
извънредни условия, 
развива според утвърдена
та данамика и очаквания
та. Но, без оглед, че усло
вията за производство на 
здрава храна малко 
зуват, не

.дат принос в 
на селското стопанство. 

„Пол ьопромет'',

развитието И накрая: 
време да помислим с какви 
комбайни през 
идущата година ще жънем. 
Една техническа 
към щабовете по провежда
не на сеитбата съвсем може 
да даде отговор за налична
та механизация, относно ко 
мбайни, жетварки, вършач- 
ки. И след проверка, напъ

не е ли сегато се договарят частните се 
лско-стопански производите
ли със земеделските коопе
рации ^трябва да се внесе 
кауза и за качественото при 
бираие на реколтата през 
идущото лято. Жетвата е от 
говорна задача, от нея за
виси колко ще са пълни ха
мбарите на частните произ
водители и колко зърно ще 
потече към обществените си 
лоен. Затова трябва да има 
и ОТГОВОРНИ за приби
ране на реколтата, 
разпиляно зърно е вреда и 
за частните 
ски производители, но и за 
обществото.

Обикновено се казва: как 
ва сеитба — такава жътва! 
В случая това правило не 
може да се приложи. За-

напри
мер, приключи с изглажда 
нето на нова изкупвател
на станция за добитък в 
1. Лисата. Сега 
ва строежа на 
бект и в Г. Любата. Тази 
организация е поела заъд- 
ължението по начало на 
селскостопански произво

дители да предаде десет 
породисти .крави, да уча
ствува в превземането на 
добитъка и когато той тру 
дно се пласира на пазара, 
да обезпечава и продава 
туьзпроизводствен матерИг 

ал за потребите на селско
стопанските производители 
и да приеме на работа из 
вестно число работници. 
От значение е да се под
чертае, че тази ^организа- 

е поела задължението 
един рибник

лятото наима 
не се па комисия

приключ- 
такъв о-

се пол 
е малко числото 

на организациите, 
просто се които 

надпреварват 
при изкупуването на сел
скостопански и други про 
изводения.

лно основателно на някои ко 
мбайнери може да се ка
же: не доведат ли машини
те в изправно състояние до 
започване на жетвата 
ще могат да нагазят в жит
ните поля през бъдещата же 

- чвена кампания. Именно то 
ва се налага, за _ 
разпиляно богатство!

Всяко
не

селскостопан-
ДА СЕ ЗАЩИТИ СЕЛСКО
СТОПАНСКИЯТ ПРОИЗВО
ДИТЕЛ нямада

Освен
ТО „Босилеград“ изкупва 
телни станции за добитък 

имат „Полъопро- 
дукт” от Враня (за изку
пуване на добитък в Г. 
Лисина), „Домлродукт“ от 
'Крушевац (за '"изкупуване 

главно 
ата н

Млекоминци и „Ябланица“ 
(главно за 

гъби в Млекоминци). Не 
са редки и различните ма 
трап аз и. В много села в 
общината такива станции 
не съществуват, и хората 
са често пред дилема, на 
кого . да предадат излишъ
ка: на „Босилеград“, коя

то често закъснява в из
плащането или на друта 
организация, която лредло 
жи по-голяма цена, а пред 
.„очите“ на производителя: 
намали теглото на добит
ъка. ..

бос ил е гр адскатд
Ст. Николов.

и друго
ция
да изгради и 
( в Г. Любата или в Г. Ли
сина).

ПРЕД РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА „СТОЧАР“

Работническият съвет прие 

ново решение
Подобни са условията и 

задълженията и когато се 
касае за организацията от 
Вранска баня. В Д. Люба
та тя ще изгради производ- 
стве но-изкупв ателен 
тър, за когото сега готви 
програма. Добитък тук не 
ще изкупува, а всеки друг 
селскостопански

горски плодове, 
гъби) в Г, Люб

на
на

от Лесковац
цен-

След сравнете лно ос
трата съпротива на зае
тите в „Търгокооп” про 
тив реорганизацията на 
,,Сточар" в единно пред 
гтриятие, централният ра 
ботнически съвет отстъпи 
и прие ново решение — 
прие, иска на търговци
те за сложно предприя
тие. От друга страна 1към 
това доприносе и фак
тът, че вече има ясни ста 
нови ида1 за (бъдещото по- 

изкупва- ложение иа организации 
те иа ткоопеторете, кои
то прсрастават в земе
делски кооперации; А то 
гатза „Коопсрант” може 
или да остане самюстоя- 

и тели а кооперация или да 
влезе в сложното (I пред
приятие. Имайки гпред- 
вид взаимоочч гошеми гята

Освен че прие новото 
предложение за трансфо 
рмация, централният ра 
ботнически съвет насро
чи датата за произвеж
дане на референдум — 
трети ноември. До тога
ва новото предложение 
за реорганизация на „Ст 
очар” трябва да бъде об 
съдено на общи събра
ние в трите основни ор
ганизации на сдружения 
труд.

между сегашните основ
ни организации на одру 
жения труд в „Сточар”, 
най-подходяща е втора
та възможност. Значи бъ 
дещото сложно предпри 
ятие за което се опреде 
ли централният работни 
чеоки съвет в състава ои 
ще има две предприятия 
— „Нишава” и ,,Тър по- 
коси” и една земеделска 
кооперация ,Коопврант\ 
Бъдещите предприятия и 
земеделската коопераци 
я отделно изработват са 
мп споите самоущравнте 
лиги акти и стопанисват 
напълно самостоятелно." 
Изостава и досегашната 
солидарност между член 
кште ига сложното пред 
приятие.

излишък 
плодове. След ка- 

този обект, тя 
такъв обект и

II горски 
то изгради 
ще изгради 
в Радичевци. Готова е да 

и други изкупва-открива 
телни места и магазини за 

стоки ‘в община-см есен и
Тя получи разрешиние 

добитък вта.
изкупувада

Гложие.— ТО „Босилеград“ 
как си държеше монопол, 

оплак-

ня-
— Очакваме тези органи 

зации, разбира се и ТО 
„Босилеград“, която е за

планувала сега да изгради 
три съвременни 
телни пункта (в Рибарци, 
Назърица и Дукат) да да- 
дат принос в увеличаване
то на селскостопанското 
производство и изкупува
нето ма всички сслскосто-

производителите се 
ваха, че не им на вре ме за- 

добитъка. Животно 
фонд започна 

Често
плаща 
въдният 
намалява. .

да
идваха

Очаква се, референду
мът да успее. В проти
вен сл\шай ще се полу
чат две нови 'самостоя-

с нелоялнатаматрапази и 
конкуренция създаваха нс- 
доволствие. Наложи се да 
защитим селскостопанския 

производител, да подобрим 
снабдяването му и да уве- 

животновъдиия 
фонд. Решихме да се от
крием за всички, които 
могат да дадат принос в 
развитието на селското сто 
ланство и да създават уо

папски производения, вк
лючително нс вълната 
млякото, които досега не 
се превзимаха от тгроизво- 

изтъква Соти- 
В. П.

телни предприятия .и ед
на земеделска коопера
ция.

личим

дителя
ров. А. Т.

наразвитие иловия за 
други отрасли 
тир Сотиров, секретар 
Секретариата за управител 

общи работи към ОС 
в Босилеград.

казва Со Йодготопката за есенната 
сеитба в Социалистическа 
реггублика Сърбия (па цяла 
та й територия) приключи. 
С есенници трябва да бъдат 
засети 949 940 хектара. На 
заседанието па секцията за 
селско стопанство при Ре
публиканската конференция 
ма Социалистическия съюз 
тези дни беше оценено, че 
83,2% от тези площи ще бъ
дат засети с IпIюница и че за 
„акцията“ ще о необходимо 

вложат 3 милиарда ди
нара. Въпреки че семе, изку 
стисни торове и механиза
ция са обезпечени, същес
твува боязън, че икономи

ческата политика пс иде иа 
ръка иа селското стопанс
тво.

на средства, които са им 
неопходими за производство. 
Повишен е и реесконтния 
размер за кредитиране на 
производството на пшеница 
от 40

Сеитбата 

при 

по-добри 

условия

на

ни и
Съюзният изпълнителен съ

вет определи защитна цена 
за пшеницата за 1990 годи
на. За първа класа тя е 
7700. за втора 6700, за трета 
6200 динара. Също така на 
съюзно равнище са взети 
мерки за да се облекчи по
ложението на сслскостопап

на 60 на сто
колкото са търсили пред
ставители на производителиМИНАВАТ САМО ПРО

ГРАМИ те.
Повече организации 

вън общината са заинтсре 
сова ни тук да открият из- 
кунувателни пунктове. Из
пълнителният съвет па ОС 
обаче досега 
сигнал само на „Полъпро- 
мст“ и па „4 юли" от Врап 
ска баня, т. е. на органи
зации които имат програ
ми и които поемат да да-

из- Обаче псе още съществу
ва недоволство от новите за^ 
щнтии цени за шиеш щата, 
като се изтъква че същата 
едва ли ще покрие произ- 
подствешггс цени ц че поло 
жението на селското стопан 
ство при настоящата иифла 
ция получава 
харкатер.

ските пропзводнгели, като 
мм се дава възможност да 

. ползват кредити от първич 
на емисия прй същите усло 

и обв^ествешгя 
освободени са от

зелендаде да

вия, както 
сектор
даиъкооборот при кунопаие

екстензивен
оапос1аааапапаааапаапаааааааааа1
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1Ю ПОВОД ИДНО ОПЛАКВАМЕ

ЗА КАКВО 
__ПИШЕШЕ
ьряфсччИщь

Вместо да посъветва, той се бунтува ■ ■ ■

Та от кого гражданите да 
очакиат съвет и съдействие 

да се подобрява, хигие- 
и изобщо как

И сега, когато е прокара
ни канализационната мре
жа, както и на други него
ви съграждани, и на С, Ста 
вроа е наложено да се ири- 

към пея. Разбира се, 
на приключването

Всеки гражданин, ш.к и 
Спас Ставров, нренродава- 
тел в основното училище 
„Моша Пияде" в Димтрои- 
град, има право да обжалва 
решение, от което е иедо- 

. Ставров се. оплакал 
в Общинската скупщина ере 
ту решението па общинска 
та санитарна пнепекцпн, ко
ято му наложила а срок от 
два дни — да ес приклю
чи па тъкмо прокараната 

Спас 
улица

как
пата в града

се опазва жизнената сре 
ако не от просветнитеПо повод *Ю-годишнишата на печат на бъл

гарката народност в Югославия м 30-года- 
ишита на вестник „Братство”, редакцията 
на в-к „Братство” в рубриката за КАКВО

да
да,
дейци.? _ ~

Жалбата на Спас Ставров 
е отхвърлена. Ако и 
татък той отказва да иятья 

което му налага

ключи 
цената
но е малка. Но тя не е само 
валидна за него...

И какво става? Спас Ста- 
пров остро негодува срещу 
това решение. Ако се бун
туваше само срещу опреде
ления срок, в който трябва 
да се приключи па капали- 
зациоппата мрежа, да го ра 
«берем. В срок от два Дии- 
това сигурно не може да 
стане. Обаче особено сега, 
след станалата епидемия на 
ептероколит, някой да се от 
каже да се приключи към 
каиалицациогшата мрежа и 
с тона да допринася за по- 
спешно подобрение на хиги 
ената и гради е просто не
разбираемо.

волен
на в-к „Братство 
ПИШЕШЕ БРАТСТВО ще' ви предава ма те
риали за отделна събития и случки, помес- 
тавна в първите броеве на вестника.

попа-

!!; пи това, 
санитарната инспекция, сре
щу псго ще бъдат приложа 

санкции.и съотвените 
Но бива ли обаче да се дава 
съпротива на акция, която е 
от полза и за С. Ставров. и 
за обществото като цяло?

Ипр<}чсм, на ул. „Иван Ка 
раиванов“ гой не живее изо 
лирано, за да може да се 
разпорежда така, както си 
и иска. Правилата на пове
ление, които са в сила за 
неговите съседи, са валидни 
и за него.

пикапалпзицпя.
живее па

градска 
Ставров 
„Иван Караиванов“ № 6, по 
чти в центъра па града. И

Босилеград

Дейност на жвните той. както мнозина дими-
тровградчапи, след като въ
вел вода получил решение 
да. си изгради сенгрои. То
ва е съвесем естествено. Ни 
ма водата от неговата къ
ща да се разлива по улица
та, или съседните дворове?

Дружеството на жените от Босилеград през 
миналия месец направи посещение на граничния 
пост при село Груинци.

Повече от 50 боснлградски жени с приготвени
те подаръци и гозби, конто връчиха па пазители
те на границата, прекараха в общо веселие с гра- 

незаборавими часа. Домакините
М. А.

ничарнте няколко 
останаха много доволни от своите гости и поже
лаха те лак да ш посетят.

Б. А.

ТАЗИ ЕСЕН ПА ВЛАСИНА СЕ ВЪРШИ МОДЕРНИЗИРАНИ НА ТРИ ПЪТНИ НАСОКИ
С. Желю ш а
„БРАТСТВО“ ПОЛУЧИ НОВИ МАШИНИ Пътища на бъдещето

Желюша. Днми-Кожарското предприятие в с. 
тровградско, неотдавна получи осем нови модер
ни машини за преработка на кожа. Това ще по
могне на предприятието да преизпълни планира
ното от 80 милиона динара производство. Колек
тивът на „Братство“ се надява, че брутопродук- 
цията тази година ще възлезне на 100 милиона

зи част където са и тл ристи 
ческите обекти край езеро-

ф Пътищата, конто започна да разширява и модернизира 
Предприятието за пътища от Враня ще дадат възмож
ност по-ускорено да се развиват три икономически изо
станали общини: Сурдулншка, Църнотравска и Босиле- 
градска. От особено значение е, че тези пътища ше от
крият и пътища за развитие на туризма на Власина и 
околността й

то.

Очаква се след няколко го
дини, след модернизирането 
им тези ггътиша да дадат по- 
силен импулс в развитието 
на посочените общини. Осо
бено се очаква тези пътиша 
да влияят върху по-ускоре- 
ното развитие .на туризма 
на Власина и околността й. 
Да припомним, белградски 
„Югоекспорт“ готви идейни 
решения за уреждане на 
Власина — за изграждане на 
хотели, и други обекти за

динара.
„Братство“ е малко предприятие, но т0 отбел

язва много добри резултати. Неговите кожи и 
кожени изделия вече са познати на нашите паза
ри. Фактът, че целокупното производство се про
дава веднага говори за качествена продукция на 
кожарските работници от с. Желюша.

се модернизират десетина 
километра на пътищата към 
СурдулинаДърна Трава и 
Стрезимнровии.

На Власинското плато та 
зи есен започнаха да се ра 
зширяват и модернизират 
пътища па бъдещето на те
зи общини.
Власина са широки, около 
4 метра, със слаба асфал
това настилка и представля 
ват сериозен проблем в ра 
звитнето на тези общини, 
особено на Босилеградска, 
на която е* пьтят през Вла
сина п главна пътна връз
ка със света. В първия етап 
на модернизирането ще бъ 
дат изразходвани 24 мили
арда динара, от които 90 
на сто обезпечва Републи
канската общност зд пъти
ша. В рамките на този етап

Пътищата на
Предприятието за пътища 

от Враня, което е изпълнн-
Писма на читателите

ЗА НАШИТЕ ФИРМИ тел на работите, -досега от 
местността ..Промая" към 
Сурдулица извърши разшиЕдин колега от Босилеград ми разправи, че 

преуредени всички фирми в града. Офици- 
учреждения имат хубави двоезични над- 

а останалите на български език. В ^Дими- 
отношение има разнообразие.

там са 
алните 
писи,
тров град в това 
Дори има и такива надписи и фирми, които не 
могат да се причислят нито към българския пито 
към сърбохърватския език. Смятам, че това е 
въпрос от културно значение, на който трябва да 
се обърне серизно внимание като се има пред- 

администрацията трябва да се провежда

ряване на над три киломе
тра път. От ..Промая“ към 
югославско—българската гра 
ница, т. е. към Стрезнми-

развнтне на зимния и летен 
Републиканскияттуризъм, 

изпълнителен съвет прие про 
екта за уреждане на Власи
на и се очаква изгражда
нето на обектите да започне 
идващата година.

ровцп е разширен път и сло
жена асфалтова настилка на 

7 км, а откъмдължима 
„Промая“ към Църна ТравЪ 
досега са модернизирани над 
два километра относно она

вид, че 
на роден език.

С. С. — студ. Димитровград В. Б.

та. Приключва строежа на 
участъка от Джоннн .мост 
до Долна Невля и др.

Не е занемарено и 
граждането на града. Строи 
се делова сграда на улица 
„Маршал Тито“ с дял за 
жилища, сетне се извършват 
поправки на по-стари жили
щни сгради на ул. „Маршал 
Тито“, „Божко Буха“ и др„ 
които са в лошо състояние. 
Изместен е водопроводът в 
„Сават“, а оа подобрение на 
хигиената в града са наба- 
пени контейнери. Уредени 
са и градските гробища, ка 
кто и ул. „Зеленгорска“ коя 
го води дотам; реконстру
ирана е и значиетяна част 
от водопроводната мрежа в 
града и редица други 
мунално-битови обекти, за 
които са изразходвани през 
изтеклите три години над 
2 000 000 000 динара.

да строим този път 
Д. Криводол и КамениОЖИВЕНА КОМУНАЛНО- 

-БИТОВА ДЕЙНОСТ В ДИ 
МИТРО ГРАДСКА ОБЩИНА

наме
към

общност за комунално-жи
лищна дейност и пътища в 
Димитровград. на.

р. Ер-— Ив долината на 
ма усилено се строи:

— От Погановски мана
стир — до Тр. Одоровци се 
строи и модернизира същес 
твуващото трасе' (на места 
то е измесетно). Строят се 
мостове на р. Ерма в Тр. 
Одоровци, сетне на Пога
новски и Кошиндолски по
ток.

— Ще се разшири и на
чалото на пътя Погановски 
манастир — Поганово?

— Ще използваме механи
зацията, която се намира на 
регионалния път Суково- 

Звонци, за да направим раз 
ширение и поправим пър
вите десетина метра на пъ
тя към Поганово, като се 
намали нагорнището, което 
често е пречка за движени
ето на моторни возила, осо 
бено зиме.

Строят се пътища и в 
другите райони на общппа-

из-
_ В подобрението на съ

общенията и изграждането ... • .
на комунално-битови обек
ти наистина се влага много.
Обаче то досега чувствител 
но изоставаше. От друга 

и самото географ- 
на Димит- 

община е не-

Строят се 

пътища, 

мостове, 

сгради

страна, 
ско положение
ровградска 
годно за комунално изграж 
дане. Тя е продълговат пояс
край югославко-българска-
та граница и пътищата до 

местни общности бя- 
състояние. Но

повече 
ха в лошо■ ■ ■

наблагодарение грижата 
по-широката общност, как- 

ангажирането на; насе 
някои пътища 

а , други

В последните три години 
община то и 

лението
Димитровградска

внимание се обръща 
съобще

в
голямо вече изградихме,

_ сподели Иванов.на подобрението на
и изграждането на 

обекти.

ко-строим
За 8 септември пуснахме в 

пътя Моинци ’
пията- 
комунашю-битови

движение 
Вълковия на дължина от 
6,5 км, тези дни продължа-

този въпросБеседвахме по 
с Небойша Иванов, секре-

на самоулравителиата
М. А.Небойша Иванов

тар
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* Тгъугнлбушл
СГ МЕЖ.ДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНПИя нд 1Г.0.
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ ВНИШ

Кворумът разваля ритъма
СЛЕД ИЗБОРИТЕ В ДИМИТРОВГРАД

КЪДЕ СА МЛАДИТЕ?
Изборните активности в 

СъюзаМеждуобщинската 
ференция на Съюза на со
циалистическата младеж в 
Нишки регион на заседани
ето си от 18

учи ;и да извлече съответ
ни заключения. В противен 
случай ще излезе, че народ
ната „на младите светът ос- . 
тава" не важи за димитров
градска мледеж.

мирани. Дали такива не е 
имало сред младите или 
поради нещо друго не е и- 
мало предложения от тех
ните редове, засега не е 
известно. На младежката 
организация е това да из-

кон- ренция на Съюза на соци
алистическата. младеж в 
Ниш.

Беше дадена пълна под
крепа Слободан Милоше- 
вич и> Зоран Соколович на
ново да бъдат избрани на 
постовете, които изпълня
ват.

на комунистите и в 
Социалистическия 
Димитровградска 
са завършени. Анализ на 
завършените избори още 
не е направен, но нещо е 
видимо и сега.

съюз в 
община

октомври и- 
маше „сгъстен" ритъм на 
работа: проведе се заседа
ние на Председателството, 
а сетне и на Конференция- 
та. Първото мина успешно, 
а Конференцията се отло
жи поради недостиг на кво
рум. Неофициално обосно- 
вание на това явление е, че 
на миналите избори малко 
младежи и девойки са би
ли изабрани на постове, и 
в настоящия момент кога- 
то се ^провеждат избори — 
не знаят къде първо да 
стигнат.

Почти без

А. Т.

Именно, съвкупният по
литически момент налага, а, 
това впрочем е и опреде
ление прието от всички, че 
е необходимо значително . 
подмладяване на ръковод
ствата.

Както
на младежта за бъдещ пре
дседател на Републиканска
та конференция на Социа
листическия съюз бяха из
дигнати кандидатурите на 
Радмила Анджелкович, Ду- 
шан Тодорович и Радое 
Костнч, а за член на Пред
седателството на РК на 
ССТН — 1Миряна Тодоро- 
внч, а за секретар на Пред
седателството на РК на 
ССТН в Сърбия — Горан 
Митич. За кандидат за под
председател на Републикан
ския изпълнителен съвет в 
Сърбия беше предложен 

д-р Данило Маркович. а за 
председател на Републикан
ския комитет за образова
ние, наука и физическа 
култура — д-р Зоран Бори- 
чич. За членове на новия 
състав на Изпълнителния 
съвет на СР Сърбия са 
предложени Нсбойша Ива
нов, Братислав Дикич, Ми- 
лутин Петрович и Любиша 
Мнтрович.

За членове на МОК на 
ССТН Председателството на 
МОК на СЮМ предложи 
Стражимир Маркович от 
Куршу.млия, Драган Видой- 
кович и Алксандар Ждра- 
левич от Ниш, Славко Бо- 
жилович от Алексинац и 
Горан Гарич от Прокупие.

М. Додерович

представител
ПО СЛЕДИТЕ НА БРИГАДИРСКОТО СЪТРУДНИ
ЧЕСТВО

Млади от Словения 
в ДимитровградРазбира се. това опре

деление е прието .и в Ди
митровградска община 
необходимост. За 
ние, досега това 
ведеио

като 
съжале-

В Димитровград тези дни пребивава група 
младежи от СР Словения, като гост на Общинската 
конференция на Социалистическата младеж.

не е про- 
пръв 

се поми
на дело. На 

поглед може да 
сли, че по-старите трудно от
стъпват своите места 
зиции. Само 
глед. Защото

разисквания 
се приеха проектодоклади- 
те за изтеклата четиригоди
шна дейност на Скупщина- 

на Между общинската 
регионална общност и на 
Междуобщинската 
ренция на

Повод за това посещение е факта, че димитров-
аству- 

Сло-
и по- градската младежка бригада четири пъти 

ва в съюзната трудова акция „Горичко“ в 
вения, а в последното си участие е била абсолютно 
най-добра бригада. /•

уча
СРна пръв по- 

причината е 
на противоположната стра
на —у младите, които про
сто не са предлагали св 
кандидати
ръководства. Дори и 
кандидати, които са се на
мерили в състава на ръко- 
водсвата, са дадени 
натиск" -

та

конфе- 
Социал истиче- Е Гостите от Словения са комендантът на тази 

акция, другарката Мелита Мочник с още двама 
от ръководството на акцията. По време на пре
стоя си в Димитровград младежите от Словения 
бяха приети от председателя на Общинския коми
тет Никола Стоянов, който ги запозна с основните 
характеристики на общината, а посетиха и Пога- 
новски манастир.

за членовеския съюз.
Макар че Председателст

вото не е компетентно, на 
предстоящото заседание на 
МОК на Съюза

тези

„под
на по-старите с осна младеж

та ще_ даде сюгжестия да 
се избере лице, което да 
замести досегашния предсе
дател Раде Митрович, ко
йто

новна цел подмладяване 
ръководствата! Разбира се 
това е търсено не на вся
ка цени. Не е достатъчно

на

Както ни осведоми председателят на Общин
ската конференция на ССМ в Димитровград Ивица 
Миланов, би било полезно бригадирското сътруд
ничество да се разширява и задълбочава.

мина на нова длъж- 
— за председател на 

Общинския комитет на Съю 
за на комунистите в Бела 
паланка. Беше решено та
зи длъжност до новите из
бори да изпълнява Миряна 
Тодорович, сега секретар 
на Председателството на 
Междуобщинската конфе-

в ръководствата да се на
мерят само млади хора. Не
обходимо е те все пак да 
бъдат на някой начин афир

ност

А. Т.

МЛАДИТЕ ТЪРСЯТ 
ПОМЕЩЕНИЯ

БАБУШНИЦА

Младите от Бабушнишка 
община развиват сравнител 
но богата младежка дейно 
ст. Без тяхното участие е по 
чти немислимо нито едно 
ознаменуване на държавен 
празник, тържество или ма
нифестация. Тяхното ангажи 
райе върви по няколко ли
нии: като членове на мла
дежката организация, в чи 
йто състав работят извидни 
чески отряд и дружини, фе 
риален съюз и пр., и като 
членове на секциите при са 
модейното културио-художе 
ствепо-дру жсство 
ст“.

СРЕДНОШКОЛЦИТЕ НА ЕКСКУРЗИЯ

Час по история
Учениците от трети и чет 

върти клас от Димитровград 
ското средно училице „Йо- 
сип Броз Тито“ от 14 до 18 
октомври тази година про
ведоха екскурзия като посе 
тиха много историческа ме
ста в страната. _

На този своеобразен час 
по истоя димитровградски
те средношколци 
десет от трети и четвърти 
клас — са посетили концла 
гера Ясеновац, Босанска Ду 
бица. Банялука, Яйце, Сара
ево, Мостар, Дубровник, Тй 
ентшце, Вишеград и Титово 
Ужице. Между другото уче 
ниците са посетили 
на АВНОЮ в Яйце, мястото 
на битката на Козара, му
зея на Млада |Зосна в Са
раево, спомен къщата на

Алекса Шантич в Мостар, 
прочутата аптека в Дубров 
ник.

Учениците водиха четири 
ма преподаватели 
юб Миялкович, Зора Нан
кова, Васил Маринков и Ви 
томир Цветкович.

Трябва да се изтъкне, че 
определен брой ученици по 
ради недостиг на средства 
са били на екскурзия без
платно, а определен 
ученици ще получат помощ 
от средствата, които средно 
школците са заработили за 
лесявайки години.

Всеки ученик екскурзията 
струва по милион и седам- 
стотин хиляди, като полови 
пата се заплаща веднага, а 
останалото до края па но
ември.

Драгол-

„Младо-

Твърдс ограничаващ фак
тор за разгръщаме ма още 
по-богата дейност, особено 
в създаването па свой кул
турно-забавен живот, 
псата па помещения.

града в съдсйствп- 
секциите търси мя-

девет

брой
е ли- 
Мла-

Центьрът на Бабушнпцадежта в 
ето па
сто, къдсто да организира 
„диско-вечери" и други мла
дежки изяви.

музея Неотдавна в разговор на 
председателя на градската 
младеж и представител па 
Дома па културата, въпре
ки неясната дефинира! юст 
за собственост над тези по
мещения, изразена с готов
ност да се намери общ език 
е младше от града. Обсто
ятелството, че младите 
града са членове на само
дейното 
таено дружество (танцов съ 
стан, музикална секция и 
пр.) само налива вода на во 
дешщата“ за 
ма силите п за създаване на 
предпоставки за пълноценен 
младежки живот.

ктор в младежкия живот на 
града. Но тяхното „самосто 
ятелно“ действуваме между 
„стените на училището1* би 
било далеч по-полезно 
се приобщят 
усилия да се намери подхо
дящо помещения, където и 
те ще могат да се развле- 
чават.

За съжаление в търсенето 
па помещения често се на
тъкват па различни „/соб
ственици“ па годни за цел
та помещения. Веднъж това 
е Домът ма културата, друг 
път някоя самоуправителна 
общност на интересите, тре 
ти път за общината, а не
малко пъти и, трудовите ор 
гапизации.

Напоследък все по-често 
се споменават помещенията 
в рсповмрамото старо учи
лище, в което има помеще
ния, по което все още, по
ради недостиг па материал
ни средства, пе с цялостно 
реномирано. Говори се 
помещенията до сегашната 
градска библиотека.

ако 
към общите

В рамките на крайничното сътрудничество 
между Димитровградска община и общините Го
деч и Драгоман от НРБ, група от петнадесет уче
ници и седам преподаватели от единното средно 
политехническо училище „Христов Ботев" от Дра
гоман ще посети образователио-възниталиата ор
ганизация „Йосил Броз Тито" в Димитровград на 
17 иовември тази година.

от

Внимателният 
гурно ще забележи, че си
лите са разпокъсани. Може 
би едно съвещание 
блемнте на младежта

к у! I тур I ю-х удож ес- читател си

по про- 
в рам

кмте на Социалистическия 
съюз с активното съдейст
вие на ОК на Съюза на со-

обединяване
Предвидено е да се направи обмен на опиг в 

реализация иа учебната програма в работата на 
машинната специалност, по математика и биоло
гия, както и спортни състезания по шамат и ханд
бал. Ще се направи и обмен на опит в работата 
на младежките организации. Димитровградските 

посетят Драгоман иа 8 декем-

циалистнческата младеж ще 
може да даде най-целесъоб
разното решение за пробле
мите па младите в Бабуш
нпца.

Тук бихме изтъкнали още 
п факта, че в града има сре 
дпо училище с няколко сто
тни младежи и девойки. И 
те представляват важен фа-

средношколци ще 
ври тази година. п за

А. Т.
Ст. Н.
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ОСНОВНОТО УЦИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД СЛЕД СМТА „ВЛАСИНД 89

ШРШИИШ, НО И КПОРДЗШШЕ Колет с пъстри панделки 
е добри желания изпратени, 
очите отварят в минута 
преди да докосне ръката. 
Обичта, която се взима 
е птица в сърцето се свила, 
без думи — казала много — 
един път слетяла, 
завинаги останала в дома. 
Обичта, която се взима 
е подарък на душата, 
а за този, който дари 
тя е и зора, и сила.
Подарък е и твоята усмивка, 
за която сърцето жадува, 
подарък с, когато сме двама — 
подрък са дните що идват 
и ние е тях дарени, 
деца на живота!

част от ШПКМ1значителна
тара.

Ш В основното училище „Георги Димитров*’ в Босилеград, 
което през изтеклото лято бе бригадирски етан иа СМ ГД 
„Власнна 89" е повредени нлн унищожена част от ин
вентара. Загрнжава, че половин от хидрантите са в де
фект. „Изчезнали“ са две хндрпнтски тръби и един про
тивопожарен апарат, за което се съмнява, че са някъде 
в Босилеград

Основното училище, Гор
ското стопанство от Враня 
и СМТА „Власнна“ минала
та година сключиха дого
вор, според който в пред
стоящите нет години брига
дирите да ползуват поме
щения на училището, уче
ническото общежитие и, у 
ченнческия стол. Според до 
товора Горското спонаство, 
което е инвеститор на Ак
цията, пое задачата да при 
способи помещенията за 
потребите на бригадирите 
и същото преди започване
то на бригадирското лято 
това направи и миналата и 
тази година. Обаче и мина
лата, а особено тази годи
на след завършването на 
Акцията на преподаватели
те и учениците останаха 
значителни трудности, ко
ито те не са в състояние да 
решат.

00паСлед завършването 
таз год п I ш I ото брш а; шрско 
лято училището е формира 
ло комисия (в състава й е 
санитарен инспектор, лекар 
еппдемнолог, строителен ми 
жемер, педагог, представи- 

училището

5
0.опщето и стола гой изразхо

два 120 милиона динара. Не 
само тази полза има учили
щето. Бригадирите в обще
житието оставиха белъо за 
50 кревати, конто да ползу 
пат ученици, докато те от
ново се завърнат...

О <и
Xпнатели

СМГД), която с констатира 
ла повече нередности. По
вредена е част от инвента
ра, счупени са стъкла, в де 
фект е озвучеппето, някои 
електрически уреди също 
така. Загрнжава чс 50 на 
сто от хидрантите са в де
фект. Изчезнали са две хи
дра! пеки тръби п един про 
тпвопожарен апарат. Въпрос 
е обаче дали всичко това 
са направили някои безот
говорни бригадири. По вси
чко личи, че тръбите п про 
тивоиожарппнт апарат са 
някъде в Босилеград.

< С[
X
X ог*~-

Бригадирите изпълниха о* 
чакванинта. В трите смени 
15-те бригади залесиха 390 
ха голини като преизпъл
ниха плана с 30,36 на сто. 
От Акцията 163 бригадири 
се завърнаха с ударннче- 
ски значки, а 40 души са 
предложени за приемане в 
СЮК. Всички бригади са 
провъзгласени за ударни и 
всички се завърнаха с Лен
та на акцията, което им да 
ва възможност и през след
ващото лято да участвуват 
на СМТА. Особени резулта
ти постигнаха бригадирите 
в последната смяна, конто 
нормата преизпълниха дори 
с 69 на сто.

О сс
Биляна АНТОВА

из ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ 
ДИМИТРОВ" В БОСИЛЕГРАД

Училището е потърсило 
повредените и „изчезнали“ 
съоръжения и уреди (неофи
циално щетата се прецен
ява на към 50 милиона ди
нара) да се поправят, т. е. 
да се върнат в първоначал
но състояние. Тъй като ос
таналите участници ог до
говора не са сс отзовали в 
премахването на нередно
стите, училището е осведо
мило МОК на ССМ в Леско 
вац и всички обществено- 
-политичсски структури в 
общината. Засега няма ни 
минимални резултати по по 
сока на решаване на наета 
налите трудности. Но, без 
оглед дали и как ще се ре 
шат, те сигнализират, че на 
опазването на обществено
то имущество трябва да се 
обърне далече по-голямо 
внимание и че цеха не тря
бва да заплащат най-малки
те, т. е. учениците.

Тридесет мияиона заем
Основното училище „Геор 

ги Димитров“ в Босилеград 
е между първите трудови 
колективи в Боснлеградска 
община, което се отзова в 
акцията за записване 
заем за стопанско възра
ждане на СР Сърбия. За 
тази цел от своя бюджет 
този
30 000 000 динара. Освен то
ва всеки зает в това възпи 
тателно-образователно ведо 
мство, в зависимост от сво
ите възможности ще даде 
заем от 200 000 динара до 
милион и повече динара. И 
не само това. Целкоупннят 
членски внос на първична
та синдикална организация 
в училището за последните 
три месеца ще бъде пода
рена за стопанското разви
тие на Сърбия. Това между 
другото е решение на про
ведения през миналата сед
мица трудов съвет, на кой

то покрай другото предмет 
на разискване бе и този 
въпрос.ш СЪТРУДНИЧЕСТВО И 

ХУБАВИ УСПЕХИ
Ползата от СМТА „Власи- 

на“ за общината и изобщо 
за обществото е многостра
нна. Покрай онова, което 
парично може да се изра
зи, остана да се развива 
другарството не само меж
ду бригадирите, но и меж
ду тях и младежите от гра
да и съседните села. В то
ва отношение до особена 
изява идва укрепването на 
братството и единството 
между нашите народи и 
народности...

Наистина средствата, ко
нто този трудов колектив 
дава като заем или пък ка
то дарение не са големи. 
Обаче, ако се има предвид, 
че и самият колектив не ра
зполага кой-знае с какви 
средства, и че материална
та основа на заетите, не е 
на завидно равнище запи
саният заем или даренията 
охрабряват и трябва да бъ
дат подтик и на останалите 
трудови колективи, и те да 
вземат участие в тази твъ
рде полезна акция. Още по
вече. че досега поне в Бо
снлеградска община трудо
вите колективи, като ко
лективи са извън акцията.

Училището, Горското сто 
панство и бригадата още 
миналата година установи
ха хубаво сътрудничество. 
Инвеститорът за потребите 
на бригадата (всъщност по
вече за училището) уреди 
двора на училището като 
го застла с асфалтова на
стилка и изгради зелени 
площи, разшири учениче
ския стол и в него прокара 
електроинсталация, постави 
уреди за озвучаване на у- 
чилшцето, изгради бина... 
За целта бяха изразходвани 
значителни финансови сред 
ства
ра. Инвеститорът и в нача 
лото на тазгодишното бри
гадирско лято бе с широко 
сърце. За боядисване на до
грамата и за белосване на 
вътрешната част на учили-

на

отделиколектив

к ПРОПУСКИ И ТРУД
НОСТИ420 милиона дина-

Не може обаче да се ка
же, че училището има са
мо полза. Тук дойде до из
ява и обратната страна: по
вредена е или унищожена В. Божилов М. Я.

ОТКРИТ 34-ИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА КНИГАТА 
В БЕЛГРАД

Участвува и 

„Братство“
издателства

(Поетесата Весна Паруи 
откри тазгодишния 34-и по
реден Международен пана
ир на книгата в Белград. 
На този традиционен пре
глед на печатаното слово, 
който ще трае една седми
ца, се представят 239 изда
телски организации от стра
ната, между които и изда
телство за българската на
родност в ' СФРЮ „Брат
ство“, и 1128 чуждестранни 
издателски къщи от 67 ст
рани и международни орга 
низации.

ш ВИСОКИ ПОСТИЖЕ
НИЯ

С единодушно решение 
на* журито четири издател
ства делят равноправна на
града за най-високо изда
телско начинание през го
дината. Наградата на град 
Белград е присъдена 
„Нолит“ за серията „Мемо
ари, дневници, автобиогра
фии“, на сараевска „Свйет- 
лост“ за първа и втора по

па съвременния

от 67 страни

па програма презентира 
Югославският библиограф- 
ски институт. Освен юго
славски научни и професи
онални списания са пред
ставени и произведенията, 
наградени на конкурсите 
за най-високото издателско 
начинание, наградата „Ма- 
карие“ и най-добре подгот
вена книга.

стуване на Смедеревските
своя 

иа за- 
и срещата с ре

дакторите на югославските 
издателства в книжарница- 
та на Позорпще на Тера- 
зии.

Наред с Панаира на кни
гата, в останалите сданпя 
на Белградското панаири
те организирани са и Дв(^ 
сродни манифестации: Меж 
дународен панаир на гра
фическата и хартиена про
мишленост и Междунаро
ден панаир на оборудване 
и средства за съвременно 
обучение, както и Межд\* 
народна изложба иа видео 
„хай-фай“ и фотокино обо
рудване.

поетични есенни със 
програма в центъра 
ла I, както

редица 
югославски 
„БИГЗ“ за тритомното из
дание „История на сърбите“ 
и на „Института за съвре
менна история“ от Белград 
за събрани произведения 
Филип Филипович в 14 то

нароман,Към изложбата на най- 
-новата домашна и 'чужде
странна продукция на кни
гата, организаторите са ор
ганизирали и повече дру
ги покази: оня главния, те
матичен този път е посве
тен на живота и делото на 
Доситей Обрадович, а своя

Галериите на 
XIV обикновено са резер
вирани за 155 „типови" и 43 
„мини“

зала I и

В редицата промоции и 
културни събития, обикно
вени за панаирните дни, бе 
лежим и две новини: го-

книжарници, които 
иа посетителите предлагат 
книги с по-изгодни цени и 
условия от обикновените.

ма.
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Физическа култура РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА 
ДИВИЗИЯ — НИШ

Минимално
поражение

„Рудар“ (Ал. рудници) — 
„А. Балкански“ 1:0 (1:0)

Алексинашки рудници, 
22 октомври. Игрището 
на „Рудар“. Теренът тре 
вист, зрители — 200 ду- 

- Голмайстор Албин 
Земяк в 12 минута. Жъл
ти картончета: Драган 

Кощич (,Д*удар“ и Петар 
Йованович (А. 
ски“). Съдия Зоран Ста- 
менкович 
слаб.

ШАХМАТНИЯТ МАЙСТОР ДРАГАН ЖИВИЧ ГОСТУВА В 
ДИМИТРОВГРАД

Пионерът Иван Стоименов 
игра наравно

п^аУюгЩИНСКА футшлнл дивизия ВРАНЯ —
бар“ ОТ Бабушница. Мачът 
завърши с 22,5:1,5 в полза 

Живич. Наравно срещу 
него усяха да постигнат Ва 

на цикъла силие Йосифов, Васил Сто
именов прецодаватели и 
Иван Стоименов, ученик.

Наравно играха и пре 
давалите Василие Ио

по- 
оси-

фов и Васил Стоименов на 
В рамките

„Шахматът в училището“, 
а по^инициатива на Регио
налния шахматен съюз и пи
онерския дом „Станко Пау- 
нович“ в Ниш в Димитров
град госутва ФИДЕ-майстор 
Драган Живич от Ниш и 
международният съдия' Дра
голюб Михайлович. Майстор
Живич отигра симултанка ящотох регионално 
на 24 дъски с учениците в но първенство за пионери, 
основното училище „Моша което ще се проведе на 9 
Пияде“ а гости от основно и 10 декември в Димитров- 

то училище „Иво Лола Ри- град. Д- С.

„Младост“ след 

деветия кръг ши Преди мача се проведе 
малко тържество, на което 
бе представен шахматистът 
Живич, член на ШК „Дин“.

В Междуобщинската фут
болна дивизия Враня гру
па „ЮГ“, където освен фут
болния отбор „Младост" 
от Босилеград се състеза
ват^ още единадесет други 
отоори в есенния полусе- 

зон се проведоха девет кр
ъга.

Естествено, това желая да 
бъде моят отбор. Впрочем, 
имаме добър и стабилен от 
бор. уЗа разлика от пред- 

_ ходните години когато съ
що така имахме добър от
бор, обаче отделни футбо
листи безотговорно се от
насяха към футболните, за 
дължения, тази година със
тоянието е съвсем по-дру-

Балкан- * Симултанката в Димит
ровград е „увод“ в предсто 

шахмат-от Ниш.

Футбалистите на „А. Бал
кански“ претъпряха 
малнр поражение от воде
щия на табелката отбор на 
..Рудар“ от Алексинащки 
рудници. Играта беше сла
ба, почти без шансове за 
гол.

Отделно трябва да изтъ
кнем съдията Стаменкович 
от Ниш, който на момен
ти искаше да помогне на 
домашния отбор. Той из
мисли една дузпа за тях, 
но за щастие вратарят Со
колов хвана топката. Ня
кои „решения“ на съдията , 
3. Стаменкович 
кваха смях сред обективна 
та алексинашка публика. 

Мача реши А. Земляк.
В следващия кръг „Асен 

Балкански“ е домакин на 
„Единство“, от Бела палан-

д. с.

МИГЩ-
Босилегр адският 

след деветия кръг, е на въ
рха на табелката, със са
мо един загубен мач. До 
края на есенния полусезон 
остават да се одитраят о- 
ще два кърга. В десетия 
„Младост“ е свободна. То
ва използуваххме иг за до- 
сагашното стартуване ' на 
босилеградския отбор, раз 
говаряхме с тренъора 
Георги Георгиев.

— Мисля, че първото 
място г^ьдето сега се на

мираме ще задържим и до 
края на есенния полусезон. 
Веднага зад нас е ,Л1ора- 
вац“ от Предеяне и с ог
лед силите на останалите 
отбори, реално е, един от 
тези два отбора да бъде 
първ и на края на настоя
щото футболно първенство, 
а идната състезателна го
дина да се намери в по- 
горен ранг на състезание-

отбор,

го. ДОЛНА ЛИСИНА

На Николови скалата 
донесе беда

Условията за тренираме 
също така са добри. Проб 
дем 
1нето

имаме чс обезпечаваг 
на нужни средства, 

но се надяваме с 
по-сериозно отношение 
компетентните за спорту- 

.... ването в общината и този 
проблем успешно да раз
решим.

Още повече надяваме - се 
че и отделни трудови ко
лективи да ни окажат ну- 

подчерта

малко
на

Ш Върху съвременно обзаведения дом на Николо
ви се иадвисила скала, за чието премахване 
засега не се предлага решение

Преди известно време семейството на Драган 
Николов от Долна Лисина сполетя тежка беда. 
Именно, върху къщата, . която семейството обза
вежда с дългогодишен, труд се иадвиси 'огромна 
скала, за чието премахване засега никой не пред
лага решение. Трудностите са още по-големи тъй 
като огромният камък — не само ако се напра
ви опит да се премахне 
сруши къщата.

Геолози от Белград предупреждават, че се
мейството трябва да напусне дома си, че в него 
е. рисковно даже да се влиза а камо ли да се 
живее. Предствители на ОС и гражданската за
щита търсят начини и помощ, да се помогне на 
Николови.. Професионална помош е потърсена и 
от Републиканския щаб по гражданска защита.

В. Б.

предизви-
жната помощ - 
Георгиев.

Да кажем и това, че 
изтеклите девет кръга бо- 
силеградскнят отбор 
ти на всяка среща 

азаше добър н качесггвен 
футбол, без оглед дали бе 
ше гост или играеше на 
своя терен.

поч-
показ

може всеки час да
ка.

ПЪВРА ОБЩИНСКА ФУТ
БОЛНА ДИВИЗИЯ — ПИ
РОТм. я.

Продължават
неуспехите

КОМЕНТАР, С ПОВОД

Зашто недовиждаме 
спортистите?

КАК ПАЗИМ ОКОЛНАТА СРЕДА

Кога ще изчезне черният 
облак над Козарица?

„Партизан (Желюша) — 
„Пърчевац“ (Пирот) 2:4 
1:2)С години наред нито един спортен колектив в 

Димитровград, нито един спортист (или може би 
стана само в един случай) за толкова години ог 
установяването на Септемврийската награда по по- 
тзод Дедя на освобождението на Димитровград — 
8 септември — не е удостоен с това високо приз
нание.

Футболистите . на „Парти
зан“ от село Желюша прет
ърпяха трето по ред пора
жение. Този път те като 
домакини загубиха от „Пър 
чевац“ от Пирот. Слаба уте
ха за тях е че няколко ма
ча отиграха в променлив 
състав, без няколко стан
дартни членове на първия 
обор. Това нещо налага се
риозно да се извърши кон
солидация на отбора, както 
и за финансирането му. Тр
ябва да се помогне на този 
млад и симпатичен колек
тив да надделее възникнали

Станалата тези дни епи- ливадите, оставяйки 
следа. А щом 
—1 донася нечистотията пак 
в Димитровград, 
и взета.

Налага се сериозно да се 
обмисли как сметлището да 
се махне оттам. Още една 
причина кара към такава 
размисъл: недалеч от смет
лището, отвъд баира, се на 
мира наи-голямата животно 
въдна ферма в Димитров
градска община 
цн. Има ли

черна 
падне, дъжддемия на еитероколит и хо 

лера в Димитровград нало
жи но-задълбочено и по-вес 
странно да се обсъдят всич 

причините
отдето е

А имаше поводи. Имаше случаи наши спор
тисти да получават републикански или съюзни 
признания, но не са удостоени със Септемврийска 
награда.

ПРИМЕР ПЪРВИ. — Името на Димитровград 
и Югославия надлъж и нашир по света разнесе 
Ружица Алексова.

Преди две години
първенство 'по спортна стрелоа с пнем- 

пистолет .в конкуренция на инвалидни

ки въможип 
ли и разпространители на 
зараза. Сред тях, сигурно,- 
си е обезпечило „място“ и 

па Козарица,сметлището 
което ние журналистите, с
години наред, наричаме .ли 
мнтровградскн Везувми“. 
Отдавна пмашее негодува-, 
пия защо за сметлище е оп 
ределено място пад града, 
по се даваше отговор, че 
по-подходящо не било на
мерено. Въпрос е дали днес

спечнлн второ място на
световното 
матичен Липин-

смисъл да се 
говори за производство 
здрава храна, ако в непос
редствена близост се 
ра така силен замърсител?

Не ще и съмнение, че в 
рамките на борбата за оз
дравяване 
среда, трябва да сб намери 
щатно решение за съхраня 
пане на сметта.'

лица.
В. същата дисциплина, миналата година па 

Олимпиадата в Сеул също се класира на второ 
място и спечели сребърен медал.

Ружица Алексова често се състезава и в ка
тегорията на здравите стрелци и винаги се кла
сира високо или побеждава. И всичко това не 
е достатъчно да бъде предложена и удостоена 
със Септемврийска награда на Димитровград.

ПРИМЕР ВТОРИ. — Лекоатлетическият клуб 
„Железничар“, създаден само преди две години 
обърна вниманието на спортната общественост у 
нас.

на
тс затруднения.

До края на първенството 
има още три кръга. Има 
начин „Партизан" 
ви положението си на табсл 
ката. В следващия к 
играе с отбора па 
от село Благо край Пирот. 
Ето шанс За отбелязване на 
победа, която много би до
принесла 
па разклатеното самообра 
данис у някои от играчите 
на „Партизан".

на.ми-
тозп отговор ще може да 

„защищава".
Когато гори сметта на Ко 

зарица — огромен черен об 
лак
14) се вие; сетне се разпада 
п пада по гората, йоните и

да поггра се
на човешкатак ръ 

„Зв1
г ще 
езда“ се издига н дълто-дъд

М. А.
за пъзоърщапс

Предизвика и особен интерес сред специалис
тите в този спорт. Състезателните на „Железни
чар“ просто обират първите места на разни об
щински регионални състезания, а в редовете си 
имат и републикански първенец — Даниела Ьлеп- 
кова.

ТЪЖЕН ПОМЕН 
На 7 ноември тази година 
се навършват

ПЕТ ТЪЖНИ ГОДИНИ
от смъртта на незабравима
та нн дъщеря

■ л. с.

Като че ли и успехите на този млад и емту- 
забелязват. И техните УБЕДИТЕЛНА ПОБЕДА

-Я- А. Балкански“ — „Желез 
иичнр“ (Ниш) 5:0 (2:0)

Димитроград, 22 октом
ври

сиазиран колектив не се
'/Г,С ПРИМЕР' ТРЕТИ.' 3— Работническо-спортното 

при „Димитровград“ с единственото ра- 
града и общи-

Биляна
Илиева

дружество 
ботническо-спортно дружество в
пата

общинско до републиканско равнище!
И този колектив се отминава. И неговите ре- 

зултати „не се забелязват“ и - за него Септем
врийските признания като чели, са недос*и?1ЕИМИ.

от село Градини, Димитров
градско

М- Пиоиерскияат състав на 
Асен Балкански“ продъ
лжала с добрите игри 
и резултати. Този път в 
Димитроград беше побе
ден оборът на „Желез
ничар“ от Ниш с 5:0.

Вечно опечалеше, 
майка Олга, баща Цветан и 
многобройии роднини
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АсаТиРа * забава

БОСИЛЕГРАПСКИ
осили

наблюдава бра- ПИСМОжен да 
коииорите. Той наистина 
ги) наблюдава и не омес 
да мръдне. Има ои пра
во човекът: „Шут с Р°- 

боде".

че имат двойка ноПредлагаме в Боснле- 
грдд да се установи от- 

Ордон за храбро- 
степен за все-

ри е.
математика. Това оюаче 

пречи да зарабо-110 ИМ
тат повече от преподала 
телите но математика в 
образователния център 
„Иван Караиванов”.

пичие 
ст ттьрва 
ки, който успее да се из 
бори за спазване на ра- 
нг-лпетата при трудоус-

гат 'не се
Е мой Маичо, ти се из Лужииду дописуйсш 

Тодора Лужничког, мислиш дека йе ои 
знайс прескакала на сви у Луж- 

неку ману, а само он

само със 
само писмен и да 
ницу и да сви имаю по 
и 1ье10ва Цвета су без ману. Али има при нас 
йош людтГу године ко што йе Тодор (а Маичо и 

дърт) па знайу и ваша прескакала.

трояване.

Вместо с диалектичес 
босилекн материализъм 

градските интелектуалци 
напоследък все 
се занимават със спири- 
тизъм. В кафенетата зпа 
чнгелмо е намалено ко 
личесгвого па епнртни-

Босилеградокият здра
вен дом трябва да про- 
.менн това свое цинично 
име. В болница здрав чо 
век не влиза.

ти сиНапоследък отделяме 
голямо внимание на за
лесяването. Значи ли то
ва, че бъдещето на на
шите деца е по горите?

повече
Етс, к чу ти съг испричам йедаън Тошин ре- 

. Беше той преди трийес пешес године. Нелизилак
се йедиу йесен жени Тодорово братаиче. Невеста 

Кум беше Милутии Куша. Е, нали по 
дзупка да Милутин вър;ьил мерак 

Цнету Тодорову. Тодору се па свадбуту ич не 
због Кушу. А све беше убаво. Сватови се

енноглава. 
село се одавнате напитки.
на

Ловното дружество 
„Сако” в Босилеград 
има един пазач, задъл-

иде _
испременили, исКитили, па за невесту. Свирачи, 
два тупана и йедно гайде. свире ли свире^ Цвър- 

поя1ье, играна, али капката ни у буре не 
Йесеня Ниша мърждори.

Обща черта на всич
ки босилеградски келне
□□□□□□□ооооапасшаоааоаааоаооаааасшоооапсаоаоооаооопааооаоааоооо000000

Дали ш Босилеградска 
община ще прояви инте 
рее за използване на 
средствата от народния 
заем за стопанско обнов 
ление на Сърбия? Кой 
знае. Щом е за връща
не. ..

ка1ье,
мируйе кам ли у главу. 
али никоме не смита. Само йе Тодор унилен. Яд 
га. Кум Куша све води коло. Върти штап у ру- 

другу, само Цвету Тоши- 
ню. Тоша

НАШЕНСКИ ИСТРИЙКИ
Не, а до 1ьега непушта 
ну. Рипа Куша. рипа. па клекне преди

модрейе, бледейе, прегълчуйе, уста му се 
Предвечер налезоше V голему собу. Насред

..Чачак“.
ПАЗАЧ
НА НРАСТАВИЦИ

ядан 
суше.
виенула лампа. Свирачи свире, а игра се 
Увати се до Цвету и Тодор. Голема соба йе над 
дзвник. па се люля пела куЬа.

Селянинът от с. Ресен 
Боян Илчев вече две го 
дини води спор с ООСТ 
„Напредък" дето още не 

на му е заплатила три гове 
да на стойност от около 
.1 500 000 динара. Ако ня 
кога делото се завърши 
и при сегашния ръст на 

я инфлацията ,, Напредък” 
вероятно ще заплати ма 
Боян) стойността на рога

Оноделнга га. та лампа се угаси, свирачи се 
укюташе, оро се сйину. У тия метеж. Тодор маи- 

йедън, ущипа Цвету за сиску. Кад упа-

градината. Отишъл синът 
да потърси баща си в гра
дината, но той не бил там. 
Тогава синът написал едно 
писъмце и го закачил 
кофата за поливане.

На сутринта бащата и 
дайката отишли да поливат 
краставиците. Бащата забе
лязал, че на кофата има ня
каква бележка, бързо 
взел, а на въпроса на жена 
си: каква е тая бел е жч ида, 
отговори: „Колегата Митко 
ми вика да ходим на лов!“.

Записал:
Йордан Миланов

Един ясеновделец бил тор 
ски пазач и преди 20 годи
ни заминал в пенсия. И вме 
сто да си почива, той на
прави хубава зеленчукова 
градина, като най-много за
саждал краставици. През 
летните месеци нарамвал 
пушката и отивал да пази 
краставиците.
Жена му мирна и скром

на дълго го чакала да се 
завърне, но той идвал в 
рани зори.

Един път дошъл синът й 
от град Пирот. Питал за 
бъща си къде е? Майката 
казала, че пази краставците

в

гуп ли
пише лампу, че рече: ..Цвето. право да ми па

ти не сижеш, нечу ти нншта нема се лютим, 
крива, али очу да знам, чини ми се кад угасе 
лампата, ко кроз тавашшу вддо некой те ущипа 

„Йок Тодоре, ако би жив бащица, нене 
ме никой гшпнул“. А Тодор, беше му преЬнпело.

преко нос. Крекну: дом! Она пред 1ьега, 
он по гьу дойдоше си дом. Нуту ко мутави. Ле- 
гоше си. Одйеданпут Цвета че рече: .Леле Тодо
ре, заборавшш смо новуту амреяу. Иди йу мо
лим те ко бога донеси, че пропадне“. А Тодор се 
издра: „Трчн маЪетига, кво си мислила!“ Цвета 
се рипну надве-натри се облече и отрча. Тодор 
иолеже, учнии му се годжа време пройде, а Цвета 
Ьу нема. Паде му на ум, че пойде с гьу Милутин 
Куша. Рипну се на гачНе па трчи да сретне Цве
ту (и Милутина, мисли си). Прерщш поток, йош 
трикестина корака, па на друм. Ете ти йу Цвета 
иде но вървину сама, познава по тупчан>е да йе 
сама. Е да га не би познала он обърну уз друм, 
а Цвета бъш тъг стрча од вървину на друм, па 
кад га виде све у бело, а не позна га у стра’, 
йербо се прича да на кърстопутннуту излазе со- 
тоне. Она у стра рече и ако йе сред ноч „Добар 
дан бел господине!“ По бърже преко поток та 
у двор. Кад истрча на басамаци види врата на 
ку!\у отворена, па че рече: „Леле Тодоре, некакъв 
господин све у бело отиде уз друм. Кад.гашну у 
кревет, немага Тодор. Излезе на врата, а Тодор 
съв у бело, стеня уз басамаци. Улезе, затворпше 
врата и кво йе после било незнам, несъм видел.

за сису.

па плюс

та.

Иван Николов
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