
БРтеМо С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено е Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги й област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и наронности

-*иввстик и* българската народност в о®р Югославия #
ГОДИНА XXIX Щ БРОЙ 1423 И 3 НОЕМВРИ 1989 Г. И ЦЕНА 1000 ДИН.

НОСТТАЛРСШЯТА ^41ДБШОТОЛНа“д)^ИПЪДИ ИДЕЙН°- ПОЛИТИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ НА НАПАДКИТЕ НА ЛИЧ- В БРОЯ:БРОЗ ТИТО

ТИТО СЕ ЗАЩИТАВА С ДЕПА, А НЕ С ДУМИ МОК на СКС в Ниш

ДЕМОКРАЦИЯТА УК
РЕПВА ПАРТИЯТА

МОК на СКС1в Лесковацбетр ГВРТЛире характеристики на Титовото дело са признати от цялата прогресивна световна общественост. Тито 
гиснепито П001едоиателен борец за мир п сътрудничество между държавите и народите, един от

прпна оса-т- ° ло?кнши1те на необвързаното движение. Тези непреходни Титови заслуги и днес са признати
ря Тито М оовързването остава да бъде компас на нашата дейност в международната общност. Стойностите
кпмщшрт° като цяло не са спорни и. ще живеят и ще се развиват напук на всичко. Съюзът на югославските

^ к има голяма отговорност за творческото разгитнс и обогатяване на тези стойности при съвременните 
условия в света и в новия етап на

ИЗТЛАСКАНИ СА НО
СИТЕЛИТЕ НА ОПОР- 
ТЮНИЗЪхМ
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Заседание на Общинския 
комитет на СКС в Ба- 
бушница

развитието на социализма у нас.
Централният 

Съюза на 
мунисти в миналия петък 
обсъди идейно-политическа
та същност на нападките 
на личността, ролята и де
лото на Йосип Броз Тито. 
В дискусията, която се во
ди' на пленума участвуваха 
24 члена на ЦК на СЮК. 
Централният комитет прие 
становища по този въпрос, 
в които се подчертава необ
ходимостта от историческа 
V. научна валоризашш на 
Титовото дело. като при то
ва не се изпускат от пред
вид условията и времето, 
в което е живеял и рабо
тил той. Налага се да бъдат 
енергично осуетени опитите 
за злоупотреби с Тито в 
дневно-политически целг. и 
за раздухване на междуна- 
ционални и междурепубли- 
кански конфронтация.

гашните нападки на Йосип 
Броз Тито не трябва да 
бъдат изненада за нас. По 
същността си тези нападки 
не са нови. Обаче онова, 
което трябва да ни загрижи 
е липсата на готовност и 
способност да им се проти
вопоставяме навреме и с 
акции, с които ще премах
ваме обстоятелствата, хране 
щи нападките и явно да 
разобличаваме реакционната 
същност на тези нападки, 
за да нямат широко влия
ние.

Председателството на ЦК 
на СЮК, каза Панчевски, 
оценява, че нападките на 
ролята и делото на Йосип 
Броз Тито ескалират все 
повече. Отричането и дис- 
квалифи кацни те на всичко, 
на което Тито е творец и 
символ вече придобиват е- 
лементи на систематично 
осъществяване • ма оформе
ни вражески' програми н 
платформи.

В Титовия живот и дело 
тенденциозно се търсят или 
фалшифицират незначител
ни пропуски и събития, за 
ла се компрометира негова
та личност и всички пости
жения на ЮКП/СЮК, които 
бяха осъществени под него
во ръководство. Позициите, 
от които се върши „свобод
но критично преразглежда
не на ролята и делото на 
Йосип Броз Тито“ най-че
сто са
антисониалястически и ан
тикомунистически. Без при
веждане на историческите 
факти, а с предварително 
поставена цел, 
глобална легация на паша
та революция, социалисти
ческото развитие и ролята

комитет на 
югославските ко-

ЗОРАН СПАСИЧ — 
НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
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Сурдулица: завърши под
готовката за делегатски
те избори

I 176 КАНДИДАТИ ЗА 79 
! ДЕЛЕГАТСКИ МЕСТА'
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'Г'к

Еугенио Брикарело в 
ТО „Димитровград“

1 С КАЧЕСТВО В ЕВРО
ПА 1992 ГОДИНА

Заседание на Работни
ческият съвет на ТО 
„Димитровград“

Да се разобличат целите на нападките

и делото на другаря Тито, неговото дело и стратеги- 
той и комунистите се обвин ческите компоненти на не- 
яват за НОБ и революция- говата дейност — НОБ и 
та, като при гова се твър- революцията', авноювеките 
ди, че са въвели народите основи на СФРЮ, братство- 

братоубийствена война без то. единството я равнопра
вието на нашите народи и 
народности и федеративно
то устройство на страна
та ролята на СЮК в об
ществото и социалисти
ческото
Става дума за стремеж на
шият революционен път да 
се провъзгласи за несполу
ка н безуспешен експери
мент, за да се използува се 
гашната криза за разруша
ване па основните обществе 
ни стойности и‘ определения, 
които нямат алтернатива 
при нашите условия, и да 
сс затрудни преодоляване
то па кризата.

Йосип Броз Тито и дело
то му не може да се защит
ят с лозунги п вербално 
заклеваме па вярност. То 
що съществува само ако сс 
развива.

Липсата па съществени от 
говори па нападките и дпе- 
кпалпфпкапиите па Тптова-

НАПАЗКИТЕ НА ТИТО НЕ 
СА НОВИ в

„ГУМАРАТА“ — СА
МОСТОЯТЕЛНО ПРЕД
ПРИЯТИЕ?

причини или заради соб
ствени интереси; че са ра
ботили под диктата и в 
полза на Комнитерн, а не 
в полза на собствените си 
народи и Югославия; че ре
волюцията и следвоенното 
развитие са опропастили е- 
дин или друг народ. Тит^ 
се отъждествява с национал 
пия му произход и когато 
му се приписва предател
ство ца собствената нация, 
и когато го обвиняват, че е 
работил в нейна полза за 
сметка на други нации. От
ричат се целите и постиже
нията на соцналпстическа- 

демо-

Йосип Броз Тито и Съю
зът на югославските кому
нисти начело с него — под
черта председателят на пред 
седателството на ЦК на 
СЮК Милан Панчевски в 

винаги
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самоуправление.

Божица

ДЕЯНОВЧАНИ СА СЪР
ДИТИ И БЕЗСИЛНИ!
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Заседание на Скупщина
та на ловното дружество 
„Сокол“ в Босилеград

СМЕНЕН Е ДЕЛОВИЯТ 
ОТБОР

уводния доклад 
имаха политически против
ници, които искаха да ги 

от общественатаизтласнат 
и политическа сцена. Така
ва е съдбата на всяка исто
рическа личност и на всяко 
революционно движение. 
Тяхната сила и стойност се 
потвърждаваха именно с по
беди на новото в стълкио- 

със старото, с по- 
-- в материал иза- 

на визията за лохуман 
Затова и се-

нацио! >ал истичес к и,

та самоуправителиа 
крация и се води борба за 
възобновя нане па граждан

ее вършипенията 
стиженията 
цията 
ио общество.

Писма на читателискш4 парламептарнзл.м или 
па държавния социализъм. 
Глорифицнрат сс никои ха
рактеристики па предвоенна 
Югославия и сс абсолютшн- ' 
рат грешките иа дсомупнс- 

войпата. Отри-.ат

ЗАЩО НЕ МОЖЕМ ДА 
ЛОВУВАМЕ?аоооаааоооооооооааоопоаиоошшпороосаооеаег.оооерооаа°ааоои°оооао стр. 8

„МЕСЕЦ НА КНИГАТА“
АКЦЕНТИ ОТ ДИСКУСИЯТА
Титп не може «а бъде табу-тема, но трябва да сс 

гпяняяитс на достойнството. Да защитаваме Тито — 
знаят гРан“^ее^^ояален въпрос, но и необходимост да 

отговор на въпреа за каква Югославия и с > 
-астт.пваме. В политическите <|к>руми не мо- сс застъпваме. прагИ|) титовска, авноювека

тито след
прави н 

на нашите
,сс националните 
равноправието
народи и народности, до та личност, дело л роля в 
ри со отричат цели народи 

Атакува се

стр. 10
тоьа е не 
се даде ясен

гат^да^ седят ония, които са 
Югославия.

революцията и социалисти
и народности.
Титовата концепция на все
народната отбрана п ролята 
на ЮМА, включително и де
лото му иа стратег и люй- 
скооодител. Генерално се ос 

, морава и външната полнти- 
пезависимостта и лсобв 

ързаната позиция па наша
та страна.

еското ни развитие — каза 
по-нататък Панчевски, нн ГЛАС на БЪЛГАРИТЕБорис Микелич

негови сърат- 
собствените си

налага да направим само
критичен обзор на чашата 
работа. Не е достатъчно да 
се офьди някоя типична на
падка па Йосип Броз Тито 
п да сс смята, че е топа сме 
извършили задачата си. Кон 
I ииуитетът 
ма нападките изисква от вс 
ичкп ръководства и члено
ве на СК да реагират сре-

В ЮГОСЛАВИЯ
от някоинапада без аРгУме,я'^*^начин днес оправдаватТито се

. КГ»НТО но този 
слабости.иини 

грешки и Вйекослав Юричич ка,
антикомунистически

него-Ог явните мадядки „сички среди) за
позиции, (такива <Гпо-опасми са нападките, които
вото дело и ли^‘^лот “.ескитс структури. Това са онези 
идват от лица в колити |(ОИТО скриваики се зад Ти 
лица от актуалната по •, „стопите идеи. Тона са
товото име, действу пт ^ прсмСто. Тито беше
политически Логмати^',' Необходимо. Тито изгради силна 
герой винаги, когато беше ' , „исок авторитет па
Комунистическа партия и ооезп То„Ислав Радопич
Югославия я света.

ЛОЗУНГИТЕ И ЗАКЛЕВА- 
НЕГО НЕ ПОМАГАТ

Диес^

и ескалацията

I
Миланподчерта

Панчевски, напълно е ясно.
чс Тито е нападнат, за да щу тях навреме и епергмч- 
сс преоцени същността ма но.



Н А С |И У| ПО С В Е ТА
'

ОТНОШЕНИЯТА НА СФРЮ И СССРСЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЮГОСЛАВИЯ И ЕФТА
ят политически диалог да 
бъде посветен прели нсич 

па билатералните отно
шения и ме 
теми, които 
значение 
славия с 
ващ ма движението на не 
обвързаните пред 
щите три години.

Лончар
посети
Москва

ВРАТАТА Е ОТВОРЕНА ко
ж ду народните 
има/' особено 

с оглед че Юго-
О НА ЮГОСЛАВИЯ ВРАТАТА НА ЕФТА СЕ ОТВАРЯТ 

в ТОВА ПОКАЗАХА РАЗГОВОРИТЕ. КОИТО В ЖЕНЕ
ВА ВОДИ СЪЮЗНИЯТ СЕКРЕТАР ЗА ИКОНОМИ41! 
СКИ ОТНОШЕНИЯ С ЧУЖБИНА ФРАНЦ ХОРВАТ С 
МИНИСТРИ НА ТЪРГОВИЯТА НА ВСИЧКИ ШЕСТ СТ
РАНИ. КОИТО СА ЧЛЕНКИ НА АСОЦИЦИЯТА ЗА 
СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ, С НЕЙНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 
СЕКРЕТАР И МИНИСТЪРА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ РА
БОТИ НА АВСТРИЯ — АЛОЙЗ МОК

дс заседанието иа екснер- 
пасрочемо да 21 »и 22 

в Женева, които
/ / редее дате/ / ств у-

тите,
поевмрп 
1 'яГшп да подготвят мода- 
ллтеш да югославското по- 

ЕФТА и

следва-
ф Вън вторник следобед 

госта от Югославия прие 
съветският водач Миха
ил Горбачов

-голямо участие в 
да обсъдят 

<»а включване па 
страна в нейно членство.

Пред феаруарп идващата 
па заплануваш/и 

комитет и Белград

Госта от Югославия /ю- 
домакии

пЪдмож поспа
срещна неговият 
Едуард Шеварнадзе, съвет 
ският министър //а външни-

Iпипата

| на //<>' 
Ьудумир

(/модният секретар 
работи4 Но. за .инстнтуцноналнза- 

ция на отношенията между 
СФРЮ и ЕФТА, която пре • 
вижда н възможността на
шата страна да стане н член
ка на асоциацията, про
цесът тъкмо сега се откри
ва. Първа крачка на бъде
щите нови отношения ми
нистрите на ЕФТА наира-

П11П пп е
Лончар на 30 о/помри вс- 

Москва
виха като дадоха иршщпп- 
но съгласие в 
да* се формира са км шал ен 
фонд който да дава шщи- 
атшш за' известно приспо
собяване ма югославското 
стопанство за свободна ев
ропейска размяна.
- Втора крачка па годи 
пропее би трябвало да бъ-

годппа 
смесен
ще бъде ясно колко Юго
славия се е доближила до 
ЕФТА. е която европейски

те работи. Във 
следобед го //рие и водачът 
па СССР Михаил Горба

вторникЮгославия
черта пристигна »» 

официално 
по посещение в

четириднен- 
СССР. Очапа

чов.Ю гос л а / /е ко-съиетс кити асоциация за свободна 
стокообмен

ква се
търговия има 
от около две мрлиарди до- ТРИБУНАТА НА СОЦИАЛИ-

лара.

И Сърбия 
иска в Европа

ПОЛША Валенса е 

против правителството?! лията й с тях //а конструк- 
начин да обсъди и 
всички въпроси, кои- 

не само за 
на сърбите, 

югослав-

гивем
реши
то са свързани 
положението

и останалите 
народи, живущи в те- 

Аиализирайки

♦ Водачът на ..Солидарност'; сега казва, че комунистите 
може би могат да изготвят по-добра програма от пра
вителството на Мазовнецкн

Водачът на папската „Со
лидарност“ Лех Валенса ми 
налага седмица 
дил
на Полша, че ще организи
ра стачки доколкото пра
вителството не предложи 
добри предложения за ра- 
шаване на частните проб
леми. В интервю на прави
телствения в-к „Жечпоспо- 
лит" Валенса се застъпил 
за създаване на нови пар
тии и това на онези, които 
предложат алтернативна и- 
кономическа програма за 
спасение на Полша“. Той 
казал, че комунистите, в 
новите условия, може би 
.могат да създадат по-добра

вителството да даде възмо
жност да се откриват раз
лични работилници и пред
приятия, в които хората да 
отиват сами. По този на
чин ще се премахнат лоши
те предприятия 
ленса.

но
ски
зи страни. .
актуалиите европейски про- 

интеграция и реги- 
свързване Пърля 

и Сърбия иска 
с Европа, че 
подкрепа на 

на подуйавскн-

програма отколкото прави
телството на Мазовйецки“. цеси на 

онално 
лодчерта, че 
да се свърже 
изпяло дава 
свързването
те страни, както и на всич
ко друго.

казал Вапредупре- 
новото правителство Програмата на правител

ството покрай другото пре 
двнжда временно по-бърза 
покачване на цените, нама 
ляване на реалните запла
ти и възмоибюстта за лик
видиране на ‘1якои 
приятия, което 
•предизвика и 
на производството и нетру- 
доустроенността.

Лех Валенса не се съгла
сява с подхода на стопан
ската програма на правител 
ството 
пата
трае дълго време. „В наша
та страна пари има нався
къде“, като подчертал че 
вместо да се кълне бедно- 
тията, ч трябва да се плани
рат програми н да се ра
боти. Тези програми прави
телството не трябва да за
труднява, а да дава възмо- 

желал пра- жност да се осъществяват.

Отношенията на нашата 
страната със съседите, от
делно отношенията на Сър
бия със съседните 'страни, 
бяха тема на трибуната, 
която през миналата седми
ца в Ниш организира Сек
цията на ОК на ССТН за 
междунационални отноше
ния и международно сътру
дничество, чинто гост бе 
д-р Алексапдар Пърля, се
кретар на Републиканския 
секретариат за отношения 
с чужбина.

Пърля особено .внимание 
посвети на отношенията на 
Сърбия . към съседите и усн-

според която стра- 
обеднява и че това щепред- 

може да 
намаляване След това анализира най- 

в источно--новнте процеси 
европейските страни, начал

и по-на-ннте нниииативн
възможности за 

между бал-
татъшннте 
сътрудничество 
канските страни, но и твър
де сложните отношения и 
бройните отворени въпро
си. конто имаме с някои 
балкански страни, преди 
всичко с Албания н Румъ-

— С това избощо не съм 
съгласен. Не изключвам, че 
правителството това прави 
с основание, но аз съм пра 

бихктикант и

ПЕКИН. КИТАЙСКИТЕ ВЪЗГЛЕДИ ЗА ПРОЦЕСИТЕ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ СТРА

пия.РЕФОРМИТЕ СД НЕМИНУЕМИ
♦ Всички социалистически страни са принудени да пр 

оведат реформи понеже се показа, че „всички системи“ 
са правили големи затруднения в развитието на обще
ството

но ще провеждаме комбина 
пия ра плановото стопан
ство с пазарното регулира
не и ще разриваме положи
телна роля на пазарното 
регулиране на стопанство
то, казал той.

В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ 
ГОДИНИ

Младите напускат КомсмолаОценката за необходимо
стта от реформи в социали
стическите страни, която 
китайският министър 
председател Ли Пен изнесе 
в разговора към края на 
миналия месец с подпред
седателя на Съюзния изпъл
нителен съвет Живко Прегл 
и членовете на югославска
та делегация е твърде акту 
ална всред посланическите 
кръгове в Пецин. Това всъ- 

4 щност е първото такова 
конкретно изказване на е- 
дин висок китайски ръко
водител за процеса, който 
се случва в социалистиче
ските страни.

Да припомним, 
изтъкнал, че всички соци
алистически страни са при 
нудени да провеждат ре
форми, понеже се е пока
зало, че „всички системи“ 
по-рано са били голяма 
пречка в развитието на об
ществото. Отношението ме
жду продукционните отно
шения и производствените 
сили са били в несъгласие 

прецизирал той.
След този разговор Юан социалистическото 

Му, официален представи- стопанство, а същевремен-

тел на китайското прави
телство в разговор с япон
ски журналисти фактиче
ски разработил това което 
Пен казал на гостите от 
Югославия. — .Китай, като 
и досега, не ще се изяснява 
за промените в Съветския 
съюз и останалите социали
стически страни и няма да 
ги коментира 
Юан. Обаче подчертал, че 
социализмът трябва да се 
реформира, което потвърж 
дават и китайските реално 
сти. — Без реформи не мо
гат цялостно да се изразят 
предимствата на социализ
ма. Затова Китай и зана
пред ще провежда рефор
ми, защото те са историче
ска тенденция, .а в китай
ските условия те представ
ляват „самоусъвършенству- 
ване и развитие на соци
алистическата система“.

Милиони млади хора напускат Комсомола, комуни
стическата организация на младите в Съветския съюз. Во
дачът на Комсомола Виктор Мироненко оповестил, че са
мо през миналата година тази организация напуснали че- 

ТАСС Добавя че ™ж^та
зацнл сега има 32 милиона членове, т, е. 10 милиона ио- 
-малко отколкото преди четири години,

., _ Напускането на младите на организацията си е .един 
зад иромшшт1.3 пКРи3а В Комсомола и неговото изоставане
кня конгрес в М™™™’ Казал М“Р°—«ЗД на младежкия кош рее в Москва преди няколко дни.

И промените в политиче^ 
ската система са една от 

‘темите, с които се занима
ва китайското ръководство. 
Юан Му изтъкнал и специ
фичния китайски възглед 
по тозц въпрос:казал

— Политическите рефор- 
представляват, усъвър-, 

шенотвуване на системата 
на Народния конгрес и раз 
ширение на, демокрацията 
като

ми

същевременно , СОФИЯпред
ставляват укрепване систе
мата на законността и те
зи две страни трябва добре 
да се свържат. От значе
ние е обаче и това, че той 
изтъкнал, че комунистите 
„не трябва да се плашат от 
демокрацията“, пито да я 
спират. Но, Китай

ПЛЕНУМ НА БКП
Ли Пен

тралния комитет се "РОпеде пленум на Цен
на когото ще се обсъп^птоКата комУНиспгческа партия, 
партията .Да сегашщ^ " На Политбюро на ЦК на
ка с подготовката на 11 Реструкту пране във връз-

В оЗгя Г ПРедстоящи* 14-ти партиен конгрес'.
ВТА се изтъква, чеТ.асокетГзГ" 6ЪЛГарСКата агеНЦНЯ 
ския съюз и България 
за главните и

ще-не
повечепартиинапроцежда 

система и плурализъм, но 
ще търси да се провежда

Китай, казал Юан Му,, не 
ще се отклонява от соци
алистическия път. — Ние и

преструктуиране в Съвет - 
са „едни и същи когато се касае

=уГвлЕт= » про-

тела."*1 -

повече 'партийно сътрудни
чество под ръководството 
на Китайската комунисти
ческа партия.

занапред ще запазваме и 
развиваме предимствата на 

планово

2 СТРАНИЦА
БРАТСТВО 3 НОЕМВРИ 19*4



НЛ СХТ в̂ЛНнИ™ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС В НИШ

ПМШ УКРЕПВА ПАРТИЯТАПоследователно срещу 

хоризонталната ротация ♦ Информацията за хода на изборните активности в Съюза 
на комунистите в Нишки регион приета без дискусия ♦ 
Някои части от уводното изложение на Петар Видено- 
вич все пак даващи повод за по-критично разглеждане 
на изборните активности ф За делегати на МОК на СКС 
и МОК на ССТН избрани Драгомир Анджелкович и Сне
жана Стоилкович

Инак за делегати на 11- 
ия конгрес на СКС са пред
ложени 144 кандидата, а от 
територията на Нишки ре
гион се избират 77 души.
За 14-ия извънреден конгрес 
на СЮК са предложени'53, 
а се избират 31 делегати, 

генция. Обаче недостаггъчен За членове на ЦК на СКС 
е броят на жените, младе- на територията на региона 
жите и селскостопанските в първата фаза на избори-
производители. те са евидентирани 94 кан-

В уводното изложение, дидата, листата след това 
изпълнителният секеретар е намалена на 24. кандида- 
на Председателството на та, а общо от територията' 
МОК на СК Петар Видано- на региона се избират 1Л 
вич между другото каза: — членове на ЦК на СКС. За
В изборите още при, предла членове на ЦК на СЮК са
гането се дойде до опреде- евидентирани 30, листата е 
лени отстъпки по отношение намалена на трима, а се . из 
на съвкупната структура на бира само един член. За
членовете на СК. Твърде ма членове на новия състав на
лко е участието на жените МОК на СКС в Ниш са 
между предложените за ко предложени 114 кандидата, 
митет и председателства на а се избират 70 души.
ОК на СКС, а същ >то поло- Заключително становище 
жеиие е и при младежта. В по отношеНие на изборите 
структурата на членството че тс;зи път в изборите
младежите представляват значително се е разширила . 
21,2 на сто, а между пред- „ укрепнала кадровата база 
ложеиите са били само 10 наУс& като № На първо 
на сто. Такова отношение .място чрез евидентиране, 
сочи за известно пасивизи- предлагане и избиране на

но и за опортюнистично от-
д^и^реда" коетоТнеВе°в . демократизация, обобществя 
”чиеРТртвьрдени?е из ване “а кроната полити
борни . критерии! Недостат- ^ не“но™ с Ташето6 оеа? 
ъчен е и броят на работни- а вРъзка с нашето реал
ните в някои общински ко- ™ състояние и проблемите, 
митети, И то тъкмо в онези,- а с по-ускорено да се
в които е значителна кон- осъществяват задачите на 
нентрация на работничество стопанските и обществена 
I структурата на СК ..реформа.

^ ФУШСЩЩЕв1МОКАн?АДЙ-И’^АТИ за най-виокои 
и ЗА ФУ№КЦИИКВНСРСССЪРГ,?ЯР^ ^ 1<АКТ° 
жи ХОРИЗ^НТИАЛНАСТРАСрВДи^ НА ^КАДРИТЕВА

Председателството на Не ипга 
МОК на ССТН в Ниш утв- Н 
ърди листата на кандидати
те за най-високи функции 
в тази организация, какТо 
и в РК на ■ ССТН на Сърбия 
и в СР Сърбия. За предсе
дател на МОК на ССТН в 
Ниш кандидати са Тихомир 
Живкович,

Изборите в общинските 
организации на СК в Ниш
ки регион цялостно поглед
нато са добре подготвени и 
проведени в съзвучие с доку 
мента на ЦК на СКС „За
дачите на първичните орга
низации и органи на СК в 
изборите“-.' Повечето първи
чни организации на СК кри
тически'и цялостно са оце
нили своята активност вър
ху реализацията ма стано
вищата на 8-то и 9-то за
седание на ЦК на СКС, ка- 
кто и резултатите и слабос-

да приема, че то
ва важи тук, а не и за дру
ги, а особено на равнище
то на Републиката.

Миле Илич изрази несъ- 
чева1*5 С такава йованови.симетрия но отноше- 
кие на републиканските ор
гани и други 
чертавайки че не

юрист,
председател на Изпълнител
ния съвет на ОС в Проку- 

и делегат на Съюзния 
_ Скупщината на
СФРЮ и Славолюб Матеич, 
професор, досегашен 
седател на ОК на ССТН 
Алексинац. Кандидати за 
секретар на - МОК на ССТН 
са Милан Глишич, профе
сор, досегашен секретар на 
Председателството на ОК 
на ССТН в Ниш и Боголюб 
Павлович, професор от Бе
ла Паланка.

инак среди, под- 
е удачно 

изравняването • на носители
те на най-високи функции 
в Сърбия
кандидати от региона.

пие 
съвет на с предложените

пред-
След напускането на 

едногодишния мандат 
тъкна • Илич, 
срещу хоризонталната ро
тация трябва да бъде пре
градна стена срещу по-на
татъшната бюрократнзация. 
Може да има и изключе
ния, ако няма други реше
ния, инак не Диждам при
чината тоЗи принцип да на 
рушаваме и дори трябва 
да инсистираме да го про-

тите в осъществяването на 
своята .идейно-политическа 
роля в развитието на само- 
управителните обществено- 
икономически отношения в 
своите среди. Изборите бя
ха и удобен случай за утвр- 
ждаване на нови програми 
за работа и предстоящите 
задачи. ,

В тези избори за секрета
ри на ПО на СК са предло
жени 3018 кандидати, а са 
избрани 1879, за заместници 
са предложени 8181 члено
ве, а са избрани 6841. В 
структурата на ръководства
та на СК почти една трета 
са работници, а значително 
е участието на техническа
та и хуманистическа интели

в
пз-

борбата

При незначителни измене 
ния, приета е и листата на 
кандидати за членове на
Председателството на МОК, веждаме и занапред, 
членове на надзирател ния 
отбор и председатели на 
облиците на действуване на 
МОК на ССТН в Ниш, ка- 
кто и делегати за функции 
в РК на ССТН. Освен това

Излишен е въпросът 
дали сме съгласни да се о- 
суети хоризонталната рота
ция
вич, председател на МО на

изтъкна Мича Попо-

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА СК В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИ
ОН

Изтласкани носителите 

на опортюнизъм2а
Е

о ИЗБОРНИТЕ АКТИВНОСТИ ВЪВ ЕСИЧКИ ОБЩИНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА СК ИЗМИНАХА В ОТКРОВЕНА И 
ДЕМОКРАТИЧНА АТМОСФЕРА О ЕДИНОДУШНА ПО
ДКРЕПА НА СРЪБСКОТО РЪКОВОДСТВО

г'->
Разискванията, водени на Обаче предлагането на по- 

изборните конференции на голям брой кандидати все 
СК в Южноморавски реги- пак повлия в някои общин- 
он, характеризират отворе- ски организации на СК да 
мост, критичност и гласно- се наруши утвърдената со- 
ст. Още веднаж е потвърден циално-класова структура, 
курса на Осмото заседание преди всичко на общински- 
иа ЦК па СК на Сърбия, с те комитети. Този опит пре 
който решително се навле- дупреждава, че в идущите 
зе в разрив с опортюпнзма, избори трябва да 
неедииството и безотговор- мнрат най-добрите начини 
носгта в нровеж <ане поли- и решения, преди всичко от 

Съюза- на ком^* техническо естество, за да 
се задоволи заплануваната 
структура. <

4 За разлика, от предишни
те избори,, този път при ут
върждаването на кандида
тите за най-отговорни фун
кции в СК е отбягната хо
ризонталната роташт па ка 
дрите, а също <и предлагане 
го ц избора па членове, ко
нто повече пъти са избира
ни в органите на СК, или 
вече са набрани в органи
те да останалите общество 
110-1 к..Л гтическ11 оргаиизащИ».

рат, но по-малко от необхо
димия брой. На изборната 
конференция в Босилеград, 
да кажем, е повторено гла
суването за петима члено 
ве на Общинския комитет, 
както и за двама делегата 
на МОК на СК. В Лебане е 
повторено 
четирима членове на Общин 
ския комитет и за един член 
на Председателството, а - в 
Лесковац за четирима чле
нове на Председателството, 
които са получили необхо
димото мнозинство, но са 
имали еднакъв брой гласо
ве. Същевременно двама ка 
ндидатн за делегати на Еди
надесетия конгрес на СК на 
Сърбия не получиха необхо
димия брой гласове, па е 
потърсено от ЦК да им се 
признае статус на делегати 
или да бъдат гости на Кон
греса.

гласуването за

СУБНОР. Но ако при-подкрепено е предложени
ето за най-високи функции 
в СР Сърбия да бъдат пре
избрани Слободан Милоше- 
вич (за председател на Пред 
седателство на СР Сърбия), 
д-р Богдан Трифунович (за 
председател на ЦК на СКС), 
Зоран Сокс«гович (за пред
седател на Скупщината на 
СР Сърбия), Радмила Анд
желкович (за председател на 
РК на ССТН), Миломир 
Минич (за секретар на ЦК 
на СКС) и Любиша Игич 
(за член на 
ството на СРС).

смаме, твърдо се застъпвам 
да се зачита при всички по 
ложения и във връзка с 
всяка личност. Има хори
зонтални ротации, които се 
пренебрегват и не 
дигнал
щита. Това но 
гра ма демокрация, 
яваме и занапред тук-тамс 
кадрова комбинаторика, _ 
ято обърква хората. Дашс 
да се владеем реформеки. 

Председателството инак 
Председател- прие и отчет за тригоди

шната работа ма Скушци-
МРО, оценявайки:

осъществила

се нзна-

се е из
тикала па 
пистите.

глас в неговата за- 
малко е и- 

Позвол-
Това заключиха членове

те на Председателството па 
МОК па СКС в Южноморао 
ски регион па заседанието, 

което оЦспиха току-що 
завършените изборни актн- 

13-те общински ор 
I га СК.

КО-

пз

вносни » 
ганизании Във Власотинце един

кандидатите за секретар на 
Председателството не е нз- 
бркн в Общинския комитет, 
па е предложен друг канди
дат от състава

отпата на 
че успешно с 
своите задачи.

Тъй като Радос . Костич, 
па МОК на СС-

конферепцниИзборните
цяло иремпаха в демо- 

атмосфера при по
председател 
-ТИ обясни, че при състав
янето на листите 
можните кандидати е зачи
тан принципа да се

като
критична 
следователно прилагано при 
минните и критериите па

на въз- на комите
та. В Сурдулица не е избран 
секретар на Председателст
вото, с оглед че един от два

ф Кандидати за РК на 
ССТНнапу-

практиката на хоризон 
Стоян Йо-

кадровата политика зачи
тане разпоредбите па Ста

на СК на Сърбия. Еви
сне
талпа ротация, 
ванович

Такава изборна процеду
ра доведе до повтаряне на 
изборите в някои общини, 
както за членове на общин
ските комитети, така н за

На заседанието са избра
ни и грима кандидати 
делегати в РК на ССТН ма 
Сърбия и два кандидата за 
функции в нея. За делегат 

в ти се предлагат м-р Радое 
общини, нито в Костич, Миодраг Стаико- 

и Зорица Станко ,ич-

мата кандидати ие е избран 
за член на Общинския ко
митет. Интересен случаи е 
станал в Църна Трава, къде 
то кандидатът за председа
тел на Общинския комитет

мот Ниш сложи за- тута
датирането и предлаганото 
на кандидати протече пуб-

бележ^ка, че това стаиови- 
зачита според не-,ще не сс 

го последователно нито 
останалите 
Републиката.

лично) а па. листите за със- 
за фум- члеиове и секретари иа пред 

седателствата иа ОК на СК 
и делегати иа МОК на СК. 
До повтаряне дойде и пора- 

че голям брой де-

гав па органите и
вич
За функцията секретар 
РК на ССТН е предложен, 
м-р Радое Костич, а за,член 
па Председателството или 
председател 
облиците па 
Миодраг Сталкович.

кцми с имало повече каиди 
кой то изби-

не е имал противкандндат, 
понеже един от предложени 
те не е избран в Общинския 
комитет.

па
дати оТ броя, 
ра. При тайно гласуване, то 
ва даде възможност за кан
дидатите да се определят из 

но ,овой избор..

—ь Защо хоризонталната 
ротация толкова се нотеи- 
цира — попита Йованович 
— дали само спрямо Ниш 

останалите среди ?

дг това, 
легати не гласуваха толкова 
ка. «ди дати. кол ко го .се изби

ма < някой от 
действуване Милан Момчнловнчключително

или и в
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НЛ СК II БОСИЛЕГРАДПЛ ОКпредседателството
ЗАСЕДАНИЕ НА ок НЛ СК 11 БАБУШНИЦА

РЕФОРМИТЕ СА В ЦЕНТЪРА 

НА ВНИМАНИЕТО
ЗОРАН СПАСИЧ 

НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОК НА

шгомнрпн строителен ниже 
пер Ратко Младеицпич. Е- 
дии бегъл поглед в биогра
фиите па новоизбраните1 ще 
открие, че топа са млади 
хора, без богата „полити
ческа" биография, но спо
рел оценката на членовете 
на Общинския, комитет и 
Председателството му хора 
е пълно доверие сред нар- 
тнииите членове, е трудови 
биографии, конто им гараи 

поите

не е /<аски организации 
завидно равнище. Даже, в 
няколко организации поло
жението е трудно. Не

и субективните при- 
впияят да иро 

положение, 
ио-голяма изява

След неотдавнашното от
срочване избора на предсе
дател и секретар на Общ- 

Съюза

ф. Пол 11тнчес ко-си гурIЮСТ1 юто положение в общината с 
стабилно «I Изборите в общинската партийна организа
ции са проведени в демократична атмосфера и според 
приетите критерии, и па отговорни постове и задачи са 
п забра пи лица па курса па Осмото заседание на ЦК на 
СКС ♦ Още една първична организация на СК

сапнекня комитет на 
на комунистите в Бабушии 
ца, тези дни на заседание 
на Общинския комитет и 
П редседателстпото му. бя • 
ха избрани челните хора 
в партията в тази община.

За председател на Обвит 
екна комитет на СКС е нз-

малко
ч/ши, които 
дължана 
Затова до 
трябиа да дойде трудовага 
и идсйнот)олитическата ЛИ- 
ферсициация.

Председателството взе ре 
/пенис в новооткритата ко 
пфекцпя, която работи в 
състава па „Дървена звез
да" от Крушевац, да се 
формира първична органи
зация на СК, понеже всред 

работници (202 
души) има значително чи
сло комунисти, или млади 
които иШ постъпват в ре- 

на СК. Членовете на

това

ньрвичии партийни органи
зации трябва да се окаже 
помощ за но-ефикаено дей- 
етвуванс. В това отношение 
особе/т роля трябва да из- 

състав па Ло- 
ОК, 

лаее-

Проведеиото през минала- 
ти седмица 
I Ьредесдател 
па СК в Босилеград (първо 
след учредяването му) 
само че бе договор 
-нататъшното деиетвувапе 
па ОК па СК и ма изпълни
телния му орган, мо раздам 
жп II въпроси, от чисто ре 
шаваме зависи м премахва

ни повече трудности.

ааседанме ма
Окетпото ма

бран дипломирания строи- 
4 телец инженер Зоран Спа

сим, а за секретар също ди

не
1,1 рае новият 
лмтмческия актив 
който бр избран па

за ио-тпрат успех и падлъжности.
дан мето.

Ооеъ жда й к и I юл и ти чееко-
ирпетитесигурмостното положение н 

общината,
11 редседател стиото подчерта 
ха, че то е стабилно и меж 
дунациопалните отношения 
тук могат да служат за при 
мер на други среди. Слож
ната общсствспо-икономичс 
ска и политическа обста
новка в страната обаче и 
тук се чувствува. Загрижа- 
ва н факта, че стоианисва-

■ 1 ленове/ е наи сто
Обсъждайки ориента!ПЮ1 ш- 

брограма за работи на 
ОК па СК н на Иредседаг 

края на

ага
довстс
11 редеедателегвото зает а! ш- 
,ч.. на становище СК а об- 
в чната и ^г..че да се вклю- 

в акция/а за записване 
1.а заем за стопанското въ- 
'.раждане на СР Сърбия.

телството му до 
март идната година, члене

на Председателството 
подчертаха, че нремахваме- 
н) па оОществепо-икономн-

бъ-

г.ете

чеекнте трудности ще
на иппмаин-де в центъра 

сто и дсйстпувалсто 
В това отношение 
готът и Председателството 
му ще предприемат снсрги 
чип мерки и акции за поло 
Сриване положението в сто 
напетвото в общината. С- 

дио от главните условия за 
тази цел е осъществяването 

иолитп-

пм.
Комп-

мето ма тукашните столан-

РАТКО МЛАДЕНОВИЧ е 
през 1948 година. Завършил 
е строителния факултет в 1 
Ниш. понастоящем работи 

..Комуналац“. Преди то
ва 5 годиш! е работил ка
то преподавател-специалист 
по строителството в сред 
иото строително училища 
..Милентие Попович“ в Цъ- 
рна трава. След това рабо
ти като строителен инспек
тор в Общинската скупщи
на в Бабушница.

Член на Съюза на кому- 
1983 година.

ЗОРАН СПАСИЧ е роден 
през 1956 година в с. Алек
сандро вац. край Бабушни
ца. Завършил е средно ар- 
хитектонско училище, а сет 
не и строителния факултет 
в Ниш. През 1983 година за 
почва да работи в „Изград 
пя“ и само след шест ме
сеца трудов стаж бива по
ставен за изпълняващ длъ
жността директор, а сетне 
и за директор на трудовата 
организация.

С обЩественополитичес 
ка дейност се е занимавал 

" в средното училище и на 
факултета. Спортувал е, а 
е бил и деен в планинар- 
ското дружество и Фериал 
пия съюз в Ниш.

Член е на Съюза на ко- 
мунистите от 1975 година.

стопанската н 
ческа реформа и преобразе

на СК и в това от- 
както

на
в валисто 

нс шение, 
председателят 
Живко Стоил ков

подчерта 
ОК на СК 

общнн-
Председател

на

скнят комитет, 
ството му н първичните ор 
ганизашш, разбира се за
едно с трудещите ее и гра
жданите в общината, тряб- 

да дадат пълен принос.
■тшт

ва
ЗА ДНЕС В БОСИЛЕГРАД Е НАСРОЧЕНА СЕСИЯ 
НА ОС

; Избори:е в общинската , 
I партийна организация, ко

ито се проведоха съгласно 
приетите критерии и в де
мократична обстановка се
га трябва да бъдат импулс 

За- ; за по-снергично дейегвува- 
политическата не. На отговорни постове —

кистите е от 
Член е на ОК на СКС по 
втори път.^ председател на 
подружница в местната об 
щност в Бабушница, запа-

На дневен ред е 
и самооблаганетосен военен командир, 

вършил е 
школа на ОК на СКС. Делегатите на Общинската 

пата сесия ссвен
скупщина на днеш 

отчета за изтеклия четириго
дишен период на Скупщината и Изпълнителния н 
съвет

от първичните организации 
• до С С на СК и неговите ор 
: гани и тела — са избрани 
| млади хора, доказали се на 
| курса на Осмото заседание 
I па ЦК ма СКС. Това е ог

ромен човешки потенциал, 
който заедно с останалите 
сили, преди всичко с тру
дещите се и гражданите, 
може и трябва 
върху .премахването на на
трупалите се трудности. 
При това на едно число

Ст. Н. !
ще обсъдят и няколко други въпроси. В- 

сред тях внимание заслужва предложеното ре
шение за второто изменение на тазгодишния бюд
жет на общината, проекторешението за общински 
тс съдеонн такси и преокторешението 
пия та и допълненията за изготвяне 
йствешгя план на Босилеград.

На снснята

за измене
на градоустро-ИЗ ОК НА СК В СУРДУЛИЦА

да влияе ще стане дума и за осуетяването 
на растителни болести, особено в боровите гори, 
а се очаква внимание на делегатите да привлече 
предложената информация за изразходването на 
средствата от местното самооблагане в община
та н изпълняването на тазгодишните 
дачи гл тази област.

В ХОД Е ПОСТЪП
КАТА ЗА ИЗБИРАНЕ 

НА СЕКРЕТАР
планирани за 

В. Б.оааапосшаогшсшоосюааагюпаппора

ИЗБОРИТЕ В СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В БАБУШНИ 
ШКА ОБЩИНА год1ша, както и за работа

та на Междуобь,ниския син
На заседанието на Председател, твого на ОК 

на СК в Сурдулица, проведено на 25 октомври 
бе утвърдено предложението на още един канди
дат за секретар на този изпълнително-политиче
ски орган на ОК на СК. За тази длъжност е пред- 

Станиша Стошич, работник] във фабрикат? 
„Мачкатица“ в Сурдулица. Инак, на листата н . 
кандидатите е и Драгослав Велинович, работник в 
ТО „Власина-продукт“.

Да припомним; на заседанието на Изборната 
конференция на СК в Сурдулпда един от двамата 
предложени кандидати за секретар «а Председа
телството на ОК на СК (Драган Тасич) не получи 
необходимото число гласове за член на Общин
ския комитет на СК. Затова и не бе проведен из
бор за тази длъжност.

Очаква се, след консултациите в първичните 
партийни организации и Междуобщинската кон
ференция на СК в Леековац, наскоро Председа
телството да си избере секретар.

Сериозно и отговорно дикален съвет за същия пе 
Риод. Програмата за рабо
та ще бъде приета на из
борнаталожен

скупщина.
Бъдещият общински син

дикален съвет ще наброява 
33 делегата, а на листата са 
40 души. За изборната скуп 
щина вече са избрани 45 
делегата. Засега е известно, 
че' ао. председател на Об
щинския синдикален съвет 
има повече кандидати, но 
Техният брой не е уточнен, 
така .че най-вероятно ще 
има няколко кръга гласува

Изборната дейност в Съ
юза на синдикатите в Ба- 
Оудшишка община проти

чат според утвърдената ди
намика. В 33 първични ор
ганизации са избрани деле
гати за изборната скупщи
на и възможните делегати 
за Обюинския синдикален 
съвет. Листата на възмож
ните кандидати е по-широ
ка, което е вч духа на опре
деленията да има повече 
кандидати, както и за Пред •

сбдатслстпото му и за пред
седател на Председателство 
то. Изббрпата скупщина 

период отще се състои в 
5 до 15 ноември.

За ръководната функция 
не са. евидентирани канди
дати на предизборните и 
изборните събрания. Н 
членовете на Съюза 
дикатите се запознаха 
чета за работа на 
циите на Съюза па 
тите за период

а тях 
на син 

с от- 
организа 
синдика

С.М.

не.
Ст. Н.
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доДкраяВнаТоктомвг?1ЕГАТСКИТЕ избори
В СУРДУЛИШКЛ ОБЩИНА ЗАВЪРШИ ДИМИТРОВГРАД:178 шиш зд и шкдгаш шд Кандидатите трябва 

да се представят 

с програми° КУРИРАТС7А ЗАС21ВМЕСТААвСгРпЖЕНИя ТРУД КОН-
ОБЩНОСТИ ' 68 И ЗА 2? МРВрт?ВпЕ1> НА МЕСТНИТЕ 
ЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ2НА ОБтмн?^ЩЕСТВЕН0-п°- 
НА 29 КАНДИДАТА Л ммп?о.^МНСКАТА СКУПЩИ- ТОШЕВ СА КАНДИ1итиИз? рпг/о С?ИЧ И РАНГЕЛ 
ВЕТА В СКУПщЖта НААСЪЙЗИЯ ДЕЛЕГАТ В СЪ'

/
ров. — Не сме имали ексце 
си, не е забелязано явно 
натрапване на кандидати. 
Спазени са критериите и 
сроковете, а\ също така и 
законната регулатива. На 
всички каидидадионни съ
брания присъствуваха акти
висти на ССТН и Синдика
та и членове на Изборната

ция. В такъв случай из
бирателите ще се определят 
за програмата, а след това 
за хората. Това предложе
ни е е прието и Общинска
та конференция на ССТН 
на свое заседание в разши
рен «състав ще организира 
представяне на кандидати 
те след като се уточни лис 
тата.

Що се отнася до избор
ните активности на конфе
ренцията е изтъкнато, че 
всички подготовки на вре
ме са проведени така че 
щзЦзрите, ра- Делегати ,в 

Общинската скупщина се 
провеждат съгласно пред
видените (Срокове. До сега 
са проведени 42 общи съ
брания на трудшците се и - 
гражданите, на копто са 
предлагани кандидати за 

делегатите в Съвета на сд- 
и Съвета на

Социалистическият съюз 
и всички обществено-поли
тически и други обществе
ни организации, решително 
ще се застъпват чрез избор 
пите активности, .коренни 
кадрови .промени и каче- 
.ствен /състав на ОС да се 

| създадаг условия за всеоб- 
.хватно провеждене на цели 

комисия, така че на място | те. за които трудещите се
и гражданите на Димитров 
градска община единствено 
са се определили на демо
кратичен и организиран на 
чин.

Благодарение на стабил- 
] юта политическа обстанов
ка и то на големите

но делегатско място в Съ
вета на сдружения труд 
конкурират повече от 2, а 
в Съвета

орга
низационни усилия на Об
щинската конференция на 
Социалистическия съюз, Об 
щниския синдикален съвет 
и Общинската изборна 
мисия

на местните 
щ пости повече от 3 канди
дата,
ска възможност за избира
не. Дали поради инерция
та на старата практика и-

об

а това вече е истин- бяха разяснявани процеду-
ко- ралните въпроси и не бяха 

допуснати грешки. Нямаме 
случай едно лице да е при-

подготовката за
избори в Сур- 

дулишка община беше 
пешно завършена на десе
тина дни преди датата на

делегатските !ли (поради друга причини,ус-
ДимитърТова изтъкна 

Гюров, председател на Об
щинската конференция па 
Социалистическия съюз на 
капдидациоммата коиферс! I

I

ЕДНАр^АМОКАНДИ-

Борис Богоев от Дра 
инци задочен студент 
на Философския факу 
лтет в Нови
единственият
на Сурдулишка общи
на, който е издигнал 
самоканцидатура за де 
легат на Републикан
ската конференция на 
ССМ в Обществено-по 
литическия съвет 
Скупщината на СР Съ- 
бия.

ция за уточняване листа
та на кандидати за делега
ти в Обществено-полигичсс 
кия съвет на Общинската 
скупщина, проведена на 27 
октомври тази година. И 
повечето от учестанипите в 
разискванията бяха на също 
топли подобно мнение. Сла 
ва Тодоров, председател на 
Общинската" скупщина, го
ворейки за бъдещите канди 
дати за най-отговорна фун 
кция '.в общината изтъкна, 
че най-лошо би било ако 
се определяме според наши 
те симпатии към този или 
онзи кандидат. Развойната 
политика на нашата общ
ина е твърде амбициозна, 
но реална и аналитично по 
ставена. Председателят на 
общината трябва да гаран
тира че тази и такава по
литика ще проводе в дело 
и докрай. Затова Тодоров 
предложи Социалистически 
яг съюз да- търси от всеки

ружен труд 
местните; общности на Скуп 
шината. За 20 делегата в 
Съвета на местната общ-

Сад, е
жител

ност са предложени и уто
чнени' 45 кандидати. За Съве 
та на сдружения труд са 
евидентирани и уточнени 

54 кандидати а ще бъдат 
избрани 25. За 15 делегата 
в Ообществено-политичес- 
кия
конференция уточни канди 
датурата на 30 кандидати: 
от листата на Общинския 
комитет на СКС шест, а 
(избират се трима). От Со
циалистическия съюз е при 
ета кандидатура на девет 
(избират се четири), от Син
дикатите шест а (избират 
се трима), младежката ор
ганизация (също шест (три 
ма) и от бойците че тири 
кандидати за две делегат-

на
съвет каядидационата

Сурдулица
ело повече кандидатури. От 
зивът на трудещите се и 
гражданите беше сравни
телно добър. В трудовите 
колективи кандидацношш- 
те събрания бяха масово 
посетени, а в местните об-

37 КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС

На кандидационните събрания в трудовите колективи 
и местните общности са предложени 37 кандидата за пред
седател на Общинската скупщина и 18 кандидата за пред
седател на Изпълнителния съвет на ОС.

Макар че имаха правото да предлагат, обществено-по
литическите организации не предложиха 
дидат за отговорните постове в Общинската скупщина.

Двама досегашни общински ръководители — Миодраг 
Ристич председател на ОС, и Рангел Тошев, сега вече бивш 
председател на ОК на ССТН — са кандидати за един де- 

Съвета на общините на Скупщината на СР Сърбия.

нито един кан- щности, поради кърската 
работа н възрастовата стру 
ктура, не можеше и да се ( кандидат за председател ма

ОС да предложи своя про- ски места.очаква такава масовост. - 
К. Г. А. Т.грама и начин на реализа-

легат в

обществено-политическите 
организации не бяха „щед
ри“ при утвърждаването 'на 
кандидати за 
Обществено - 
съвет. За '21 места в този 
съвет конкурират само 29 
кандидата: 
етическия съюз (за 5 места), 
6 от Съюза на комунисти
те (също за 5 -.места), 5 от 
Съюза на синдикатите (за 4 
места), 4 от Съюза на соци
алистическата младеж 
4 места). Тук трябва да сс 
добави, че при съставянето 

беше
приложено правилото „два 
пъти повече кандидати от 
броя на местата", но па 
кандидационните конферен
ции някои кандидати 
минаха. От този резултат 
може да се почерпи ва
жен опит: ако инициал нн- 
те листи на обществено-по
литическите организации
бяха по-дълги,

изборите. До края 
томври бяха познати

кандидати за делегати 
Общинската скупщина и 

бяха подготвени необходи
мите за гласуване матери
али.

на ок- 
всич- ДИМИТРОВГРАДки делегати в 

политическия .в

Гората се напъна и8 от Социали-
+ КАНДИДАТИ „КАТО 

ДЪЖД“
Посочва се, че снабдяването с вода на 

Димитровград е затруднено, особено на 
по-високите райони, че същите се обелу 
жват вече два месеца 1с цистерни. По
сочва се и това, че старият водопровод 
от „Ивокви воденици“ е включен, както 
и факта, че в нехигаенно състояние се 
намира граничният пункт Градини и т.н. 
Посочва се и това, че трябва час по-ско
ро да се завърши канализационната мре
жа. да се хигиенизира извора а „Строше
на чешма“, граничния пункт Градини; да 
сс уредят вади и др. потенциални източ
ници на иехигнена.

, Не се казва пито дума — кой е истин
ският виновник за станалата епидемия, 
както и \— колко струва? Засега могат да

Гората се напъна и... роди се мишка. 
Така може да се окарактеризпра пбложе- 
мисто след отшумялата епидемия на енте- 
роколит в Димитровград. В първите три 
седмици на септември нашият печат, те
левизията и др. средства на .масова ин
формация ежедневно съобщаваха за 
бухналата в Димитровград п още две три 
околни (местни общности епидемия. До
сега единствено е утвърдено, че изворът 
на зараза НЕ Е ОТКРИТ, а че домннаи- 
ТС/11 път за пренасянето й е — водата. В 
информацията, подготвена за сесията па 
Общинската скупщина в Димитровград 
на 3 ноември се съобщават само май-

Демокрацията се познава 
по изборите, а досегашна
та изборна процедура 
Сурдулишка община 
знава по големия

(заи
се по- 

триумф
на принципа „повече кан
дидати“. За 79 делегатски 
места в Общинската скути 

конкурират дори >/о 
Когато се има

. дългогодишната
на така нарече- 

кандидат-
ски листи, които бяха мо
щно средство на бюрокра. 
цията да запази властта 
себе си, сегашните канди
датски листи са, КДкт° ве
че казахме, истински 'рн споменатия 

демократи- 
и голяма на- 

в демократи- 
политическата 

Най-голям 
триумф.

на началните листи
из-

щина
кандидати, 
предвид 
доминация 
лите затворени

не

-елементарни данни: кога и къде с имало 
заболели (без да сс дават и 

бройки: колко са били болни от 
шизела, ситерокол1*г и

сега и за де- 
Обще-места в случаи па 

точни 
холера, колко от 
пр.)?

легатеките
ствено-политичсския съвет 

най-малко по 
И поука: ъ 

избори 
голяма 

сигурност.

сс правят само догадки, но струва сигур
но много, ако се има в предвид, че един 
час на камион-цистерната струва 500 ми
лиона динара. Тази сметка заплаща Об
щинската скупщина, а колко е заплатено 
па самоуправителната общност за здрав
на защита в Пирот — в информацията не 
се посочва. Предложената за обсъждане 
на сесията на Общинската скупщина дава 
само основните данни — а това, не е 
достатъчно Трябвало би да • стане нзве- 

съчетано и навреме, както и ог стно колко ни ]коства епидемията и има

умф на 
фундаментален 
чески принцип 
чална крачка 
зацията ир 
система у 
принос на 
както можеше и 
предположи, Дада
,н>кош<ретпо -
те в местните общности и 

се в стопански 
И останалите

нии. За 37 делегатски места
в Съвета на
труд са предложени^;

сГстГпа местните общно
сти конкурират 68 кандилл 
та! Както се вижда за

вече щеше да има 
кандидата.два

демократическите
препоръчва“

Посочва се н това, че при появяването 
онидемнологьт -и ръкопа епидемията 

водителят па здравната организация били 
почиЪка и едва-едва се признава, че

„не се
предварителнанас.

този пассда отначало не сс действувало спешно и е- 
фикасно. По-мататък се сочи, че наложе
ните от страна ма компетентните здравни 
служби'в региона и републиката се дей
ствувало
страна на здравната служба и Щаба по 
гражданска защита.

« ДЕМОКРАТИЧЕСКА АТ- 
МОСФЕРА И ДОБЪР 
ОТЗИВ

трудещите
— Подготовката за деле

гатските избори премина в 
спокойна 
атмосфера — оценява ново
избраният председател 
ОК на ССТН Драшко Пет-

те
ли виновни за да си извлечем поука за
напред. М. А.демократическа

па
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СЕВ ИЗКУПУВАНЕТО НА ДОБИТЪК В ВОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 

ВЪВЕЖДА ПАРИЧНА ТАКСА
ЕУГЕНИО БРИКАРЕЛО В ТО .ДИМИТРОВГРАД“

В полза на ветеринарната служба 

и здравната защита на животните
С КАЧЕСТВО В ЕВРОПА 

1992 ГОРНА
стука. Доколкого | 

качсстно ич
шопис: всеки, който има 
куче 'което е, над три ме 
сеца :»а всяка година ще 
трябва да заплати но 50 
хиляди, ако има две ку 
чета ще заплати по 30 
хиляди, а по 20 хиляди 
динара (за едно куче) 
доколкого има три или 
повече кучета.

Съгласно предложение 
то, таксата от продажба 
та ще се влива в общин 
ския бюджет и за изра
зходването на тези сред 
ства решение ще взима 
ИС. Таксата за отглеж
дането на кучетата ще 
наллаща Ветеринарната 
станция в Босилеград.

11 л ДНЕШНАТА ,СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД ДЕЛЕГАТИТЕ ТРЯБ
ВА ДА ПРИЕМАТ (ЕВЕНТУАЛНО ИЗМЕНЯТ ИЛИ 
ПРЕМАХНАТ) ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, СПОРЕД КОЕ
ТО .ПРИ ПРОДАЖБА, Т. Е. КУПУВАНЕ ПА ЕДЪР 
11 ДРЕБЕН ДОБИТЪК СЕ ЗАПЛАЩА ПАРИЧНА 
ТАКСА

Тези дии най-гопямата ди- - ническа 
митровградска трудова ор- се дбетпгие 
ганнзация .Димитровград“ европейско'равнище и попа. 
беше' посетена от Еугеп която трябва поне за едил 
Брикарело, водещ спецна- на сто да бъде шнигзка ог 
лист за контрол на качест- останалите произподитепи, 
во1Ч) на световно известна- има шанс профилите да о 
та фирма за производство дат дадени напрано па фпб- 
на камиони „ИВЕКО“ от рнкнте на „ИВЕКО" и Го- 
Италия. Целта на посетени- рино и Бреша н Италия, 
ето бе хомологация (потв- Гова е шанс за нанос без заплаща отделни ередст 

на. От предложеното за 
дьлжепие не са освободе 
пи и тези, които купуват. 
Върху осъществения общ 
доход от 
то па добитък по 2 на 
сто заплащат трудовите 
организации, делови еди 
ннци и физически, т. е. 
частни лица, които ку
пуват на територ 
Босилградска община.

© Ето още една нови
на в предложеното ре-

Тази ч ак са е нова и 
Общи п ската/ ск у| нцш I а 
я въвежда с цел да се 
подобри развитието на 
встори! шр.| тта служба 
н здравословною състо
яние па животните в об 
щчгната. По известен на 
чин тя е ново бреме за 
селскостопан юю гге про
изводители, -т. е. за жи 
вот!Iовъд 1 ггс в общината 
л за изкупвателните ор
ганизации. В Общинска 
та скупщина обаче под
чертават, че тя е немииу 
емост, понеже Ветери
нарната станция в Боси 
леград, която работи вър 
ху основите на самофп 
маиснраме е в трудно 
материално положение.

ф Според предложен
ото решение при прода
жба на кон, говедо или 
мъска стопанинът ще тр 
коза да загшатп 20 хиля

на . посредници.
На въпроса дали още се

га може да се каже, че ТО 
.Димитровград" е получила 
хомологация от ..ИВЕКО", 
та юди и Брн к а рс. к 
.Да, може да се каже, ма
кар че посочихме и някои 
проблеми, конто незабавно 
трябва да бъдат премахна
ти".

ърждаване качеството 
производство) на ТО .Ди
митровград“, по-точно на 
цеха за ''производство 
техническа гума, необходи- 

по-нататъшното съ- 
с „Дървена 

Крагуевац и 
партн-

на

ма за 
трудннчсство 
застава" от 
нейния италиански 
ьор.

каза: лзкунуване-

„ИВЕКО“ е световноиз
вестен гигант в производст
во на камиони. Само през 

• тази година ще произведе, 
според думите на Брикаре
ло, над 150 хиляди товарни 
камиони за превоз на всич
ки видове товари на далеч
ни разстояния. Вече следва
щата' година „ИВЕКО" тряб
ва да промени асортимента 
си и да започне производст-

Значи. вратата за сътруд
ничество със „Застава“ от 
Крагуевац н занапред оста
ват широко отворени, а 
същевременно 
към западноевропейския па
зар, на който и сега остават 
само най-качествените, а та
ка ще бъде и занЗнред. 
Шансът на гумарата е тък
мо в такава Европа.

ията на

открехнати

В. Б.

СУРДУЛИЦА
Т.во на най-съвременни моде-

Никой не приема срешешI
Проблемът с безрабо

тицата в Сурдулишка об 
щина се изостря все по
вече и освен икономи
ческата и социалната, по

ски техници, 42 горски 
техници, 40 техници по 
неорганична хемия, 33 
техници по органична хе 
мия, 74 иконохпгческидп динара, за теле шш 

юпец 15 хиляди, 
ня 7, за прасе 5, за овца 
и коза 7, а за агне и я- 
ре 5 динара. Тези сред
ства той заплаща когато

за сви- техници, 23 медицински 
сестри, 17 лабораторни

лучава все по-голяма по 
литическа димензия. От 
сурдулишките обстоятел техници и 28 среднисти 
ства измъкнахме пробле 
ма на безработните сре
днисти. В евиденцията 
ги има 455, относно все 
ки трети безработен в 
общината е среднист. От 
тях 53 са селскостопан-

със завършена гимнази- 
к. И никой не ги търси 
за работа.

„Приемането на сред
нисти г— се изтъква в от 
чета на Самоутгравител- 
ната общност ,на интере 

. сите за трудоустрояване 
в Сурдулица — напъл- 

е прекратено. През 
изтеклите няколко годи 
ни решението на пробле 
ма се намирцше в пре
квалификациите, 
че голям брой среднис
ти станаха работници в 
обувните цехове, конфе 

сложно предприятие кциите й други стопан- 
и ТО „Димитровград“ като ски организации. Сега 
самостоятелно предприятие обаче Р съш11,в„вя ну. 
ще съществуват самЪ така ^ не съществува ну
наречените функционални гкДа от преквалифика- 
връзки, които няма. да бъ- ЦИИ.“
дат ■имституционализирани. През изтеклите девет 

за реорганиза- на Фирмата ^.Тигяр^от ~®';еЦа На постоя1™? Ра‘

организация на сдружения чанци искат да им се пла- малко от запланувния 
труд е проведено в мамен- Иа „фирмарина“ (такса за брой _ д 17п ^ „ 
та, когато директорът на Употреба на фирмата). рои’ а дори 1 'и лица са

приети на сезонна рабо-
там, че трябва "да^гагащаме Та‘ Най-вече работници 

ва само потвърждава все и 1 "фирмарина“, тогава ще са приети ,в „Пети сеп- 
по-сшшото настояние не са- намеРим добра фирма, мо- тембар , а след това в 

на „Тигър“, но и иа Пи- ;ке и чуждестранна, с коя- ..Мачкатица“, Власински 
ТО Ще се свържем — заяви те в°ДОЦентрали, „Власи 
Слава Тодоров, директор на на"Продукт“, Горската се 
ТО „Димитровград". иция и организацията за

А. Т.

получава удостоверение 
за здравословното съсго 
жние на живоното си, за 
което според закоиопре- 
дписанията също така

Е. Брикарело (в средата) на посещение в ТО „Димитровград“

ли камиони. Един от тези 
модели ще се монтира в 
„Цървена застава", от кои
то . 10 до 20 хиляди ще ку
пува „ИВЕКО". Тъкмо пора
ди това се провежда хомо- 
логаци я на димитровград
ската гумара като един от 
кооператорите на „Цървена 
застава“.

— Имайки предвид, че »
5 „ИВЕКО“ е световен, а пре

ди всичко европейски изно
сител, той има задължение ф СЛАВА ТОДОРОВ: Ако 
в рамките на Европейската 
икономическа общност . да 
сътрудничи изключително с 
организации, които зачитат 

, и достигат установените 
европейски стандарти в 
областта на качеството под
черта Брикарело.

Що се отнася до впечат
ленията от посещението, той 
изтъкна, «е е важно съзна
нието, че специалистите в 
ТО , Димитровград" позна
ват работата и знаят какво 
и как да работят, за да мо
гат да бъдат в крак със 
'света. Сътрудничеството би 
било в следното: за всички 
возила на „ИВЕКО“, монти
рани в „Застава“ димшров- 
градрката гумара за домаш
ния или европейски пазар,
(ако изпълни предписаните 
нормативи в качеството) би 
давала определени профили 
от гума и друга гумено-тех- ра на СОСТ „Тигър“ , изоб-

ЗАСЕДАНИЕ КА РАБОТНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ТО „ДИМИТРОВГРАД“ НО

Гумарата“- самостоятелно предприятие? така

N
сме стигнали дотам, че трябва 

да плащаме и „фирмарина“, тогаве ще намерим добра 
фирма, можеч и чуждестранна, с която ще се свържем

Между „Тигър“, който ще 
стане

По всичко личи, 
митровградската 
от началото на следващата 
година ще работи като са
мостоятелно 
вън от

що не е взела 
мнението на

че ди- 
„гумара“

предвид 
димитровград

ските „гумарци1*'. Дори «-за
седанието, на което е прие
то решениепредприятие 

структурата иа „Ти- ' 
гър“ в Пирот.' Такова ста
новище е прието на състоя
лото се на 31 октомври т. г. 
заседание на Работническия Д™итР°вгРадска<га .гумара"

е бил в командировка. То-
— Ако

съвет «а, ТО „Димитров
град“. ^ ,

Веднага да изтъкнем, 
Работническият съвет не е

че. мо
ротска община да се пре
махнат или редуцират връз
ките им с Димитровградска 
община.

имал друга възможност, тъй 
като ръководната структу-

пътища във Враня.
С. М.

* СТРАНИЦА
БРАТСТВО + 3 НОЕМВРИ 1»*»



ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНИЯВАЙТЕ СЕ!Комунист
Съюза на югославските комунисти Брой 1696 година ХЬУГ

комунистите в Сърбия Белград, 3 ноември 1989
чп на Съюза на

НАЧАЛО НА ФИНИША
С ЪС заключването на 28-то 

дание на ЦК на СЮК

!!“Аг-пТГК^Та 33 14'ия извънреден конгрес 
на 1ШК. На това заседание с изключение 
на проектоизмененията на Устава на СЮК 
бяха приети всички

ва са вече познания, които трябва да тре
вожат, специално когато се касае за кон
гресната подготовка и изобщр, когато се 
касае за демократизацията на СК и за 
ангажирането на всеки негов член.

же да се сведат само на гола форма. Та
кова разглеждане и размисляне намира

засе-
закръглява се свое упорище в практиката, която се про

вежда между двата конгреса, където с 
години вече имаме „обратна пирамида“ в 
действуването на СЮК. Именно, както е 
познато, органите действуват редовно, а 
организациите

документи, необходи- 
ми, за провеждането на конгреса. Съще- 
временно на това 
Устава на СЮК, бе 
това във времето, което според Устава е 
минимално позволено. Всичко 
бира се, подтиква

ТОВА изтъкваме защото хърватското 
предложение схващаме като рационално 
и далновидно предупреждение, което има 
за цел в условията на ограниченото вре
ме и индолентността в СК, да постигне 
най-големи ефекти. Конкретната програ
ма на подготовката, която по организиран 
и последователен начин би запланувало 
разглеждането на всички документи за 
предстоящия конгрес, би дала възможност 
поне за запознаване с тия документи, ако 
не и с разработката на същите. А става 
дума за документи, които имат амбиция 
да трасират пътищата на развитието и 
напредъка за следващото десетилетие и 
повече. Касае се за реформите на СЮК, 
стопанството и политическата система. Ка
сае се за идейните основи за изменения 
па Конституцията на СФРЮ и на края 
има се предвид и промяната на Устава на 
СЮК, а да не говорим и за промените в 
Програмата на СЮК. А това не са въпро
си, които имат представителен характер, 
но са във фокуса на интересованието (или 
поне биха били) за всеки член на СК и 
за всеки наш гражданин. Тяхното влия
ние на съдържанието и целите на тия про
цеси в бъдеще би било много желателно 
и решаващо. Ето защо в това име трябва 
поне и в тия условия да се създадат въз
можности за осъществяването на това.

особено основните — 
идвам ли заседават. Така статистиките 
говорят, че най-висшите органи на СЮК 
провеждат заседания всяка седмица (Пред
седателството на ЦК на СЮК) на които

заседание, съгласно с
свикан конгресът и

това, раз
на много размишления, 

но и на много съмнения за това, дали ця
лата подготовка ще се завърши по начин, 
койтц позволява

се разглеждат дневни редове от десетина 
точки, а основните организации се мъчат 
в своята работа, промъквайки се през ак
тивностите, които са на маргините на съ
битията в техните среди. По тоя начин, 
искали ние това или не „обратната пира
мида“ в работата 
произвежда материал за акцията в целия 
СК, то ест и за комунистите и техните 
организации, когато би това действително 
така ставало, тогава нашият Съюз на ко
мунистите би бил най-активната органи
зация на света. Но, за жал, не е така. 
Продуцията на форумите на федератив
ното и републиканско-покрайнинските рав 
нища, а отчасти и на нивото на общините 
и градовете, в малка степен е обърната 
към членовете и техните активности, а 
много повече към други „ползващи услу
гите им“ — държавата, партньорите в по
литическата система, към информативната 
система и т. н.

оптимална активност на 
всички фактори на СК, от органите до 
членовете и техните организации.

СЮК трябва данаИзхождайки от самото заседание, 
което в първия „етап“ траеше два дни и 
продължи на 27 октомври т. г. както и от 
факта, че проектодокументите на това за
седание, както и на предишното бяха раз
глеждани в големия спектър на интере- 
сование и критическо съгледаване, съм
нението в качеството на подготовката и 
в творческата мотивировка на всеки член 
на СЮК, става още по-реална. Толкова 
повече, защото изготвянето на материа
лите погълна много време. Затова има
причини и място за такива размишления, 
а тук-таме и за предложенията времето 
до конгреса да бъде използувано много 
по-творчечски и по-делотворно отколкото 
когато конгресът би бил свикан след

по-късно. Оттам и (ид-
ПО ТОЯ начин съдържанието на ак

тивностите вече дълго време се пречупва 
з рамките на тоя модел, а това значи -1— 
колкото органът е по-висш, по-голямо е 
количеството на работата му и обратно. 
Съдържателната активност на основните 
организации и членовете на СК е сведена 
на индивидуалната и колективната им ин- 
вентивност. До това се стига защото

базата не се

по
ловин година или 
ва) критическото предложение от СК на 
Хърватско времето до най-голямата сре
ща на югославските комунисти да бъде 
използувано по програмен начин, то ест 

член на СЮК както и

ВРЕМЕТО до 14-ия извънреден конгрес 
на СЮК не е и няма да бъде изпълнено 
само с активности върху неговата подго
товка ,но и с работата по подготовката на 
пет републикански конгреса и на три кон
ференции на СК, пък и това трябва да се 
взима като част от програмите за акци
ите. В това ни изглежда твърде важно 
гласът на организациите и членовете им 
да се чуе, да стигне до ония, които са из-

по начин, че всеки
на Югославия да види 

отговорност и целта на разисква-
всеки граждани 
ясната съ

държанията от върха към 
явяват като инициативи, а и затова база-

лията.

та не върща своите съдържания като въз
вратни. По гоя начин прекъснат е нор
малният процес на пронизваме, в
членовете и техните основни организации иградят в тия документи. В това отноше- 
трябва да имат повече инициативни под- ние, изглежда също така, че последова- 
буди към органите на СК. Благодарение телността и упоритостта имат решаващо 

проходимостта на съдражията и значение, 
техного протичане никога в СК не е било 
по-слабо и по-ниско отколкото сети. А то-

Обаче, когато заедно с тая програма 
нашите навици и несъгласия, 

с години съществуват,
се сложат което готвили проектодокументите, за да гитогавакоито
крачката, която предлагат хърватските 
комунисти може да се гледа с много 
страх, не поради това че предложението 
е неприемливо или неоформено напълно, 
ио просто защото всички организационни, 

съществени и други работи мо

ма това

ВЛАЙКО КРИВОКАПИЧ
кадрови,

политика. А когато се тръгна с от
крити обнждация към Сърбия и сърб 
ския народ (Внсковнч, Хорват и 
други) най-малкото, което можаха 
да направят „представителите“ от 
Сърбия бе да напуснат тая недо
стойна среща, което компрометира и 
науката и политиката.

са Пол Пот и варварство, тук са 
демокрация и цивилизация! Така со 
говореше около „кръглата маса . 
което бе наречено още и научна 
срсща(!?).

Факултът по политически науки 
и Загреб неотдавна повтори „кръг
лата 
коят

Актуално
маса" оп миналата година, па 

бяха съдени Сърбия 
Телевизия

отновоо
и нейното ръководство.
Загреб всичко това предаде в лво-къснмтеСъдене от миналого-Ново, ва разлика

„маса" бо „участието па 
I оче-часовото си предаване, в

часове па 23 срещу 24 октом- 
Съща сцена, същи участници, 

представление. И падпревар- 
каже за

дпшпата , „
поканените от Сърбия, които 
видно бяха позволили да бъдат изи
грани. Телевизията още се потру
дила и с веща режисура успя да 
ги представи като безпомощни и 
ппфернорми, смешни дори, към раз 
яремите и красноречиви „учени* от 
Хърватско и Словения. От самото 
начало бс ясно, чс около „масата 
няма да тече диалог, по това ще 
бъде съдене ни Сърбия и нейната

нощни
ьри.
също

А какво би) казал д-р Иван Цвнт- 
на Председател - 

СК па БнХ,на ковпч, секретар 
ството на ЦК на 
подобна „маса“ биха организирали 
за неговата република, когато и на 
ония, конто я напуснаха под на
тиск не допуска да кажат защо са 
направили това! Той измисля (на-

когато— Ъсой по-лошо щевалс
Сърбия: за това което в пея става, 

иска тя. Всички до един все 
доктори и професори, а наука 
Заместена бе от небивали обиди към 

една република. Сър-

Сърбия какво хич.

един народ и 
бия ръководи една реакционна клм 
ка, натрапила се на народа(?!), там

(На 2-ра стр.)
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ЧЕЛНИЦИюноши иОСТАВКИ

„О Защото, да си спомним само за ма, смятайки, че ■•а нТ^им-^ао^т! 
слоисискотс, босненските, сръбски I е, толкова донрииесъл. Но има ДР/ 
чепнотогскигс нойиодннеките 1П.К. и н по-дълбоки корени аа гая1Р" 
ХГЖнн.. полшинн. Мичу- постоянна «/годност да сс конфрои- 
1КНШЧ принадлежи .па тона поколс- гирамс . 
пие, пък и него И неговото намина- 
нане трябва, да се паблюдаиа не са* 

заминаване ма опя, които 
мог'Ш1 да се съгласи С'м: сегаш- 

своита ренублп-

люлпо предсташпша маточните пре
дели, а политически от тях ясно се 
дистанцира. Той, с такива еталони- 
ща повече прилича па .нещо лапад- 
по отколкото кон апае колко кра
сноречивите членове па ЦК от ла- 
надннте предели па страната. Заги
ва Мичупович, въпреки годините 
сн п изкуството, приличаше на 
политически пачннающ когато 
ясняваше, 
ла това. че {разговора ла церовата 
оставка , 
дп няколко 
мнозина членове па ЦК от лапад- 
ннте републики се нщте останката 
на остарелия Мичупович да се от
срочва. за същата да се търсят до
пълнителни обоснования и процеду
ри. защо го е това те уж изпитват 
..изтока“, „оспорват неговата поли- 

«който

Вукашин Мичупович на мииало- 
на ЦК на СЮК, във 

неговатато заседание
връзка с дискусиите за 
оставка заяви, че „като и на дете" 
му е драго да слуша хубави думи 
за себе си. Обаче, той в тоя за него 
сигурно важен момент не каза, че 
получава похвали от членове на ЦК 
само от една част на страната п не 
затова, ‘че е такъв какъвото ,е. но 
че ттрез последната година ясно из
разяваше нетърпение към полнти- 

промени, станали в него
вата Черна гора и в другите източ- 

Югославия. Впрочем, не 
ЦК. че

Не знаем дали е Мичупович за
минал „спокоен V дома“. И изобщо 

как цялото негово ноколе* 
спокойно данс знаеммо като 

не е може невинно и
юношите, които днес се кон- 

Зашого,
пие 
слушаоб-

е застъпвал
поти ръководство -в
ка„ но предимно 1<ато въпрос па по- фр(>и,ират на заседанията, 
коленията — кат(, заминаване па )гша;,а ,ака: те с десетилетия са сс- 

от плеядата па и м своите скупшински и партии 
пейки, до като сигурно не йена- 

нлияанисто па светов
но дойде и

сече

едни от последните
Това, че заминаването му 

бе проследено с кавга между мла- дейно и не под 
дите ръководители, на тия конто (ште процеси страната 
трябва да заменят по-старите, може д,ьлбока крИза и докато ежбите не 
би е и най-значителния факт във стиг11аха до връхната си точка. №- 

останката па Мичупович. гава те са принудени в спокоик- 
егвие ;ш си заминават в своите до- 

* мовс с убеждение, че техните остав
ки и заминаване са странични по- 

стълкповяванията между М-Щ 
Л тия хлади хора, и ;ш ис 

почггарите, оиха 
поводи за конфроп-

да бт>де завършен още пре- 
..... заседания. Обаче, паческите старите. нн

ни части на
казват шфеои членове на 
Мнчуновнч „е най-авторитетен", за
това че така действително мислят, 
но затова (че много им се иска ня
кой от източните предели — като и 
те — да бъде против политиката, 
която се там води. Защото. Мнчу- 
новнч, както н някои от тях, бе на
пример против становището па ЦК 
на СЮК да се отсрочи приемането 
на амандманите към Конституцията 
на Словения; и член на ЦК на СЮК 
от Черна гора, който така постъпи 
— е най-авторитетен.

Мичунович, следователно, е до
бре дошел предконгресен повод за 
вълната на омраза от политиците 
от „запада“ към „нстока“ и това в 
една не така обичайна форма — 
така че с подбрани думи, най-под- 
брани в тоя междуконгресен перн- 

говори за тоя, който фор-

връзка с
Защото, едни от тия, Пияз Дурако- 
вич, например, нарече Мило Джука- 
нович „юноша“ и тогава 
получи ръкопляскане „на откритата 
сцена“, а след това поради споме
натото определение се 
п го личеше, без разлика на ръко
пляскането, в стенограма. А Мичу- 
мович за всичко това казва: „Съжа
лявам, че моята оставка стана 
под чс вместо да се договорим за 
задачите, които са пред нас, все пак 
да се конфронтираме. Когато иска
ме да се конфронтираме, лесно се

от някоина човека, 
политика не уважава. Разисква

ла Мичупович, следователно, 
много изн-

тпка“ е помощта
тая води в
нията
бяха представление, е 
гран на сцената патос п лъжеблаго-

дите.
бяха оставките на 
намерили други 
I пране. Туй е това чудно поколение 
на политици, което с десетлетия и- 
маше право: иикаде близо До 1ЯХ 
лично причини за кризата и кон- 
фронтаииите нямаше, около тях са
мо мир, спокойствие, авторитет и 
честност цареше; и да не са тия 
юноши, къде на тях, и на нас 
тях, би бил краят.

извиняваше

дарности.
Но, това което гоя път заслужа

ва внимание е във връзка с диало
га, който по повод оставката па Мп- 
чуновнч се води, преди всичко с ди
алога между Мило Джукапович — 
секретар на Председателството на 
ЦК на СК на Черна гора — и Нпиз 
Дуракович принадлежи на поколе
нието политици, което замина от 
политическата сцена главно песлав-

по-

намерн повод. Не ми е драго, че в 
тия късни часове аз станах тоя по
вод. Все пак спокоен отивам у до- Бранислав Радивойшаод ще се

ИГРА НАД ИГРИТЕИНФЛАЦИЯ

явапе па своето стопанство. Но ня
как точно в месеците когато запи
сването 1на заема бе взело размах, 
инфлацията — въпреки убеждавани
ята от съюзното правителство, че 
през лятото и 1към края на годината 
ще бъде чувствително намалена — 
минава в страшно коитранападение. 
През септември тя достигна над 50 
на сто!

Обаче, септемврийската катастро
фа“ правителството тълкува с пси
хологически причини, като обвиня
ва за това производителите, които 
в цените ш! своите стоки вграждат 
и така нар. очаквана инфлация. Мор 
ките, които под натиск на една част 
от обществеността на ММФ все пак 
се приемат, недостатъчни са и да
лече от истинска антшшфлационна 
програма. И, което е най-опасното, 
срокът за снижаване на инфлацията 
постоянно сс продължава. Така по
следното охрабреиие от правител
ството гласи: „през идушата годи
на“.

Духовитите и оригинални „бею- кович, с месеци избягва в сблъск- 
свегски“ игри „Игри без граници“ ването с инфлацията окончателно 
и тая година протекоха без участи- да мине на борба „гърди на гьр- 
сто на Югославия. Хендикепирани ди“. И покрай общата подкрепа, ко- 
от това техните сценаристи нямаха ят0 тактиката на треньора Марко- 
възможност с богатия репертоар на вич получи в цялата страна, съгла- 
нашите междурепубликански и ме- сието във връзка с курса на сто- 
ждунационални игри да участвуват ланската реформа много бързо се 
с теглене на въже, кьорави баби, разля в две противни верзии: една 
потопяване на подморници и под. И 
тоя спектакъл да направят още по- 
- приземен и безсмислен. И макар че 
на мнозинството югославяни изобщо пътя до плурализма и пазара (чети: 
не е дб игри от тоя вид, все още седнат политиците и се договорят 
крепката, пък и оздравелата бюро- какъв и колко пазар искат) и оная, 
крация всекидневно ги изправи пред която дава пълна подкрепа, но тър- 
последиците на своите „невещи“ на
чинания.

нически зони, монополистически из
нудвания. Ц така, докато сегментите 
на новата икономическа политика се 
натрупват и умножават в новите 
законопредпрнсашц. в практиката и 
нататък господствуват главно ста
рше принципи. И данъкът на ин
флацията всеки ден е все по-голям 
и все по-неравномерно разпреде
лен.на правителството дава подкрепа 

като набляга върху политически кои 
сензус като триумфална арка по Развръзката на югославските ш- 

рн без граници засега все още е 
неизвестна. Обаче, днес когато мно
го карти са на масата, въпреки 
дневно-политическия метеж и без
крайните диалози на пленумите на 
глухите, краят все пак им се очер
тава. Полека, но сигурно, 1щва вре
мето, в което няма място за ония. 
които прекарвайки последните сн 
Дни на власт плачат над оставките 
и сменяванията, които отдавна тря
бваше да станат, времето в което 
войната с реплики ще отстъпи мя
сто на конкретни и аргументирани 
отговори. 1 Един от тях ще бъде си
гурно и отговорът на въпроса кой 
и защо раздухва инфлацията и спи
ра нейното намаляване.

си цялостна и конзистантиа анти- 
инфлационна програма. Противопо- 
ставеностга на тия две концепции до 
принася за постоянното отлагаме ца 
антииифлационните срещи „в чети
ри очи".

Обемистата, почти олимпийна лро 
грама от най-различни дуели и над
преварвания, покрай старите и из- 
пробаните - модели, в поседно време 
афирмира и много нови, ло-рафи- 
нирани и безскрупулозни актьори. 
В тая безкрайна редица на домаш
ните игри без правила и граници 
почетно място заема играта над 
игрите, играта около инфлацията.

Макар и обвинявана, 
сценарий за сваляне па правител
ството, Сърбия като най-главем 
говорник за антиинфлационнаталро 
грама, от тия (свои искания не се 
отказа. Имайки вече доста разрабо- 

Федералният представител в тая тен бобствеи реформеи концепт тя 
дисциплина,, отборът на Анте Мар- широко тръгна! с. акциите за ожив-

чс готви

за-
В сянката на игрите около ин

флацията задълбочават се и други
те реформни противоречия. Игрите 
с клиринга, протакането с приема
нето на Закона за свободните мит- Браннслав Кривокапич

(От 1-ва стр.) Но, Цвиткович чение, вредно и много опасно за от
ношенията в СР БиХ, но и в цяла 1а . 
страна, намери опора и в някои 
информационни средства в тая ре
публика, да не споменаваме „Да- 
нас“, „Слободна Далмация, „Млади
на“ н други, в които има неограни
чен кредит, безрезервна и трайна по- 
дръжка (все докато са против сър
бите и Сърбия). Но, съйдо така охра- 
брява, че в собствената си среда то
ва течение среща остро осъждане, 
като зло което трови междунацио- 
налиите отношения, обезпокоява об
ществеността и нанася вреда на соб
ствения народ и република.

Саво Кържавац

не интересуват
хлуване на Службата на сигурност- фактите, той 
та от Сърбия в БиХ), за да обвини

\ твърдоглаво брани сво
ето изявелние, коетоСъдене носи смут и

една република, без разлика на .р- разваля обществената атмосфера и 
фициалното изявление на най-отго- в Тая република и в страната. Това 
ворния човек, в БиХ по тия въпроси е само подтик и охрабреиие за аи- 
— председателя и а Съвета за защи- тисрт^бското Фу-Му течение (Скен- 
та на

на
конституционното устройство дерашч, Абаджич, между 

и члена на Председателството на лите), което става
остана-

Сърбия все по-гласно и
уая република — Бранко Екерт — по-агресивио в Босна и Херцегови- 
че „е безпорен факът, че РСУгГ па 
Сърбия не е действувал на терито
рията на СР БиХ

иа и вън от нея с крепкото сътруд
ничество с противниците ца новата 
политика и прогресивното движение 
в СР Сърбия. Жалко е, че това

и че в това не е 
нарушил правата иа тоя орган“. те-

I



Комунист 3

СРЕЩА Д-р Андрия Гамас

ЗА КОНСТИТУЦИЯТА ОТ 

1974, ЛИБЕРАЛИЗМА, 

НАЦИОНАЛИЗМА, 

СПОРНИТЕ СЛОВЕНСКИ 

АМАНДМАНИ...
V

Д-р Андрия Гамс, професор — Показа се и тук. Критици- 
на Правния факултет в Бел- те, сред които бях' и аз, иосоч- засилване и получаване на са- ски са харчени. И днес още не 
град, сега пенсионер, човек кой- ваха на 'научните грешки и мостоятелност на републиките в се знае кой и как ги е все пол- 
то вече двадесетина години ис- вредните политически решения, политическо-икономически сми- зувал. Обаче когато действител
на да посочи на някои недо- Особено подчертавах цялото на- съл> а към отслабване ролята на ността вече не можеше изку- 
статъци и недъзи на т. нар. учно необоснование на разби- Сърбия във федерацията. ствено да се украсява, кризата
„югославски концепт“ на раз- рането за така нареченото от- ■ Кой стоеше зад движе- изригна с цялата си сила и ста-
витието, поради такива !Свои миране на държавата и собстве нието от 1968 година? на все по-дълбока. И както то-

становища своевременно изклю-. ността в Югославия през 70-ит.е Това движение • както ва бива в подобни положения
чен от лартиягга, сетне преж- години. Обаче, критикуването казах е резултат на общата в историята, излиза на видело

на на тогавашните конституцион- либерализация, обаче 1 по-кон- колективната агресивност, ко-
амандмани бе провъзгласено к.ретно зад него стоеха така нар. ят0 особено се прояви във вид

антрополитическите философи. На подсилен национализъм. . .
Огромна е щета, че това движе
ние на либерализацйя, а специ- рите. Как и къде се проявиха?

1968 година, — Проявиха се в икономиче- 
не срешнаха достатъчна подкре- СКи най-развитите региони. На 
па. Особено е голяма щета, че тях отговаряше разпокъсана Сър 
тая либерализация в Хърватско бия 'на така нар. централна
бе прекъсната от маспока. Вме- част и две автономни покрай- 
ето борба за общодемократиче- нини, които фактически имаха 
ски права на всички граждани, позицията на републики. С ус- 
без разлика на националност, тановяването на републикан- 
отново възкресна националният ския суверенитет на Сърбия 
въпрос, за което вече се смята- ВЪрху цялата и територия само 
ше че е /решен с решенията на бе изправена една правна не-

логичност и една тежка исто
рическа неправдина. Тоя акт 
особено се критикува от поли-

пенсиониран,
края — преди две години — по- ни 
ради същите тия • свои станови- за „нарушаване на партийната
ща, изнесени е книгата „Соб- линия“. Посочвахме и на опре-
ственост“, получи високо об- делени решения в регулирането 
ществено признание, доживя- на отношенята във федерация- 
вайки животът и практиката на та и между републиките, които 
пълно да го потвърдят. Преда- очевидно вредеха на Сърбия.

интервюто на Говорехме, че истинско стоко-
д-р Гамс, което неотдавна даде во стопанство е невъзможно въз

основа на обществената соб
ственост, която „отмира“, а при 

& Професор Гамс, предстоят създаването на републикански
национални икономики и при 

1974 година. За тая конститу- разбиването на законодателство 
ьия вие вече отдавна казахте 
своето 'мнение, поради което 

бяхте изключени от партията,

девременно

За кои национализми гово-

ално исканията от

ваме части от

за в-к „Комунист“.

ни промени в конституцията от

тс и правосъдието на републи
ки, пък дори и на общини. Из
тъквано бе, че комуналната си- -й- Задържа ли се ходът на 

провъзгласени за , морално-по- схема е противна на истинското либерализацията в Сърбия?
литически“ негоден и прежде- стоково производство и искания- — И след „умирането“ на тическата бюрократия на Сло- 
зременно пенсионирани. Може- та на. модерното общество и т. н. студентското движение от 1968 вения и Хърватско, сматаики 
те ли да ни кажете какво пред м ,които ТОГава', ™дина съществуваше едно ли- че с това са застрашени техни-
хождаше на приемането на тая ^ са’и публикувани. Орално политическо направле- те привилегии, особено на ико-
Конституция, какво беше отно- не ЛОмогна. ' В "ие. «°ето достигна връхна точ- номически план. Мисля, напри-
тттрттието на тогавашния поли- 1 °’ тсша п~пхп- на ка по времето, когато партията мер на екстрапечалбата, които
-ически впъх към резервите и едии _тесон КР ’ ' ‘. ко в Сърбия, ръководеха Марко Ни те извличат од другите, по-мал-
к—е^ които можеха да партийното и яърж^юго^о- ^ д^шша Перович, Мирко ко развити региони, пък и от

се чуят в 'някои научни кръго- н^а га Конституция, Чанаданович, Мирко Тепавац и Сърбия. Особено учудва сяовен-
„„9 деята аа ио а ’ др. Обаче, на някои кръгове вън ският национализъм, които с

бе решено тая консгшуд я д от Сърбия) топа направление, ко- така .наречения .„пролетарски ,
— В страните, където с го- се провъзгласи и проведе. IVьм ^ същевременно значеше и ук интернационализъм“, в !чието,

дини бе укрепван политически- критиците бяха предприе! р_ пваие на Сърбия и в икономи- име навремето бяха приети ре
ят монопол на властта, носите- ни мерки и репресалии. а ческо отношение, не отговоря- щенията на АВНОЮ, няма ни-
лите на тоя монопол разбира се -драстични /бяха ония, към про-
полагаха право на неприкосно- фесор Джурич. Той| бр осъден 
вената истина. 'Това ще рече, на девет месеца затвор, които 
че те бяха тия, които оконча- издържа. Някои професори бяха 
телно формулираха всяка ис- изкарани от факултетите, а 
тина не само в науката, но и таналите — между които и аз 
в целокупния обществен живот. —. провъзгласени за морално по

литически иеподобни.

АВНОЮ.

Предприеха се определени, каква връзка. Тия кръгове в Сло
вения, но и в Хърватско, съвсем

ше.
вече познати мерки, против то
ва направление и неговите чел- открито помагат сепаратистки- 
ници. Тия мерки кулминираха те сили, враждебно настроени 
тъкмо в посочените амандмани към Сърбия, а ^ъщевренно го- 

Конституцията от 1974 го- порят за опасността която им
се заканва от Сърбия.

-И- Как обяснявате спорните 
словенски амандмани?

— Те са флагрантна повреда 
— идейна, на съюзната Конституция, дра

стична повреда на основните

ос-

и в
дина.

1-й- Изглежда, че времето оп- 
-й- Идеите, върху които бяха равда Вашата критика?

и Кои- — За съжаление, оправда я.

Следователно, те не искаха на
уката да им бъде конкурент,

католическата църква 
— може би само

но
'— като изградени амандманите
з средния век 
по-емекчен облик и на по-смек- 

според девиза „фи-
етитуцията от 1974 година, из- Настъпи една криза
ГЛеЖДтйяНидеи очертаваха и рмиГТтагна^ТТ обезценя- конституционно-правни прници- 
н Конституцията от 1963 годи- ваяе на морала и правото. Кри- пи, които важат в модерните 

К Вече тогава бе изтъкнато зата през 70-ите години някак държави. Невъзможно е «рта 
Вече тогава бе изт скр„вашс с огромните креди- федерална единица да има своя

„отмиране кОИто политическото ръко- конституция, която'порицава ос-
водство взимаше, а които съв
сем нерационално и недомакин-

чен начин,
лософията е прислужница на 
теологията“ искаха науката да 
гаправят своя „прислужница 
^Показа ли сй това при при- схващането* Показа ли™ %ге Рот държавата и собствеността . Ус

Коиституци- поредно с това схващане явява- 
К0И у а политическият ход към

на.
за

ти,
емането на 
1968—71 година и 
яата от 1974 година?

(На 4-та стр.)
ше се



//а/ ьлппа безработицата, високият
албанците, паснашаисгю на 

които се за
недвижими

ПРЕШЕВО, БУЯНОВАЦ , МЕДВКДЖЛ тет па
общинските реше/шя, с 
Припява продажба на

иеизслелвният произход 
големите несполуки » кад- 

лолитика и още много неща.
известни, а товаЗНАМЕ, А СЛЕД ТОВА ХЛЯБ 

И ВОДА
паимоти,

марш е, 
роиата

Причините са 
означава, чс на с трудно да се опре-

I ова ечелят насоки па дейност/а, 
пъпната крачка към потушаване на 
албанския национална™ и «шара- 
•шш.м. Втора крачка трябва да Г/ме 
практическата реализация на утвьр 
дешпе планове, по тази деипос! та 
къспява твърде много.

Милан Момчилович
равнище. Подобна оценка по

лучиха н преподавателите, чисто не
знание беше забелязано и от сами 
те ученици, които казваха, че зна
нието ма огедлни преподаватели е 
на „средновековно" равнище. Пре
жда пателпте са захвърлили иъзпита- 
гелпо'оПраз(л/агелипя процес, а мпо- 
I и иопече си се занимавали с иацио- 
1 алиетичеека деви /ст. ватова 12 пре
подаватели бяха отстранени от об 
ра.н/начелппи процес.

■ Т< Хатемн: „Не ми трябват хляб и мода без албанското знаме". 
Мнфтарн Беаидн: „Който иска да се върне, а сред тях е чичо Спира, 

желание да му дада безплатно парцела".

нискослят

имам

въздаден общ фронт па скроите, ал
банците, черногорците п ромите и 
борбата против албанския мицно- 
падиаьм и сепаратизъм. Тук са ос- 
чицестмепи п пав-големп иостижепп 
а стопанском> развитие, (‘лед 
тя зае те 
ускорено развитие, в което са ре
ализирани дори днадесетима инвес
тиции. Реализират се или се подго
твят още осем програми.

След 1980 година в Медпсджа 
биха построени няколко промишле
ни обекти, ио през последните три 
години отново настана застои. За 
тази община е характери », че освен 
сърбите и черногорците се изселват 
албанци. Първите се заселват пре
димно в „по-тясна" Сърбия и Вомво- 
дппа, а вторите в Косово.

Чрез разговор с председателите 
на общинските комитетти на СК в 
предходните броеве на „Комунист" 
представихме три национално сме
сени общини в южната част на Сър
бия — Прешево, Буяновац и Мед- 
веджа. Все до 1981 година , тези об
щини жнвуркаха далече от общест
веността, във всестранната бода на 
Южноморавски регион, а сетне се 
намериха във фокуса на обществе
ността, понеже вълната на контра- 

Косово н Метохня 
Тази вълна

За Конституци
ята от 1974, 
либерализма, 
национализма, 

спорните сло
венски 
амандмани

Г1.л-
. точна десетилетие па

Имаше и такива, какъито с Над- 
и сетне-ми Митри, опнш директор

в Центъра/ които казваха, 
албански пациопа-

I '.>1111:101
че пс С.1ЦСС1 нуна 
,п;.,ьм. Той е заявил, че I* готов да

революцията от 
захвана н тези краища.

все по-силна, но за нейни- КО:ПО14* противопостави па всеки, 
неговото д.стс провъзгласи за нацио
налист.

ставаше
те последствия станахме съзнателни
с голямо закъснение.

Това закъснение е и една от ос
новните причини за закъснелата (и 

против контраре
волюцията в тези общини. Сърбите 
и черногорците вече бягаха в коло
ни под натиска на албанския на-, 
ционализъм и за да бъде по-голяма 
бедата, допреди две години причи
ните за техния егзодус се виждаха 
предимно в икономическата изос- 
таналност и някои периферни обс
тоятелства. Албанският национали
зъм като причина номер едно бе
ше признат едвам преди две годи
ни.

■ ■■албанците, прощаваме 
пс мо
гили;/

— Пие, 
кръвната разплата, ио /ова 
жем да преисбре/ пем — е 
тон веднъж.

затруднена) борба
(От З-та стр.)

Най-тежко е положението в Пре- 
където е направено твърде 

стопанското развитие. II
иезо, 

малко за 
тук последните три години нищо не 
е построено. За разлика от Мсдвс.ч- 
жа, от тази община се изселват по- 
-малко албанци, даже през послед
ните години се забелязва, че в Пре
шево се заселват значителен брой 
албанци от Косово'и Метохня.

ловните принпици, на които мо
дерната федеративна държава 
в теорията и практиката съще
ствува и може да съществува. 
Съвсем е ясно, че с това сло
венците се опитват да задържат 
своите досегашни привилегии и

Телят Хатемн от село Реляпе в 
рамките па разискванията .за уио- 
,рсаа па албанското знаме заяви:

— Не ми трябват хляб и вода без 
албанского знаме.

Но пс всички албанци мислят та
ка. Мнфтарн Есадин ог Букаревац 
па събрание па първичната си пар- 
тйиа организация каза 
което заслужава да се намери във 
вестниците:

— Който иска да се върне, а сред 
тях е и чичо Спира, имам желание 
да му дада безплатно парцела.

Ако бяха повече Беаднни от Яша- 
ри п Хатемн, врагът щеше да хвър
ли оръжието си много бързо. По-

Когато става дума за албанския 
национализъм, той е най-силен пме- 

в Прешевска община, къдсто се
паратистите преследват , и албанци
те с югославско определение. Спо
мняме си за случая па Илнрмяна 
Яхиу, която произнесе реч на ми
тинга па солидарността със сърби
те и черногорците. Общинският ко
митет па СК в Прешево още ми
налата година констатира, чс Об
разователният център „25 май" с ле
говище на националистическа га дей
ност. Междуоб/цинският завод за 
усъвършенствуване на възпитанието 
и образованието във Враня въз ос
нова на преценките на републикан
ския просветен инспектор и съвет- 

та обаче се различава. Най-добро е ниците утвърди, че знанието .на уче- 
положението в Буяновац, къде е ниците от този център е на твърде

изречение, това не само на стопански план.
но и в политиката. Тия приви
легии в политиката бяха сазда-

След многоброннл планове и про
грами и_ безспорната ангажираност 
на републиканските, регионалните и 
общинските 
стана по-добра, но ни приблизител
но не е таква, каквато трябва да 
бъде. Албанската контрареволюция 
не се отказва от мрачните си сепа
ратистки цели, междунацноналните 
отношения са все по-лоши, а изсел
ването, макар че е понамалено, не 
6 прекратено, развойните планове се 
реализират твърде бавно, безработи
цата и безпаричието не се смекча-

1ШО

дени така, че винаги успяваха 
да завземат решаващите пози
ции във федерацията. За това 
допринясяше и слабостта и по- 
пускливостта на сръбското ръко

органи, обстаноквата

пеже не е така, предстои ни дълга 
п упорита борба. Защото и Общин- водство в предишните десети - 
скпят комитет константира, че по
литика на СК се подкрепя предим
но вербално, докато на практика се 
действува противоположно на пея.
За успеха на сепаратистите допри
несе и нееиергичната дейност на из- да отговоря. Кран на краищата 
пестен брой членове на СК, лошата 
работа на държавните органи и ико
номическата изостаналост, след до

летия.
Да се върнем към словен

ските амандмани. Какво сега? 
— На тоя въпрос 1 аз не могавагг...

Това е общата картина.
От община на' община картина- на тая провокация трябва да от

говорят компетентните федерал
ни органи, които! на това имат 
не само принципиелно правно 
оправдание, но и възможност за 
предприемане на конкретни мер 
ки и без разлика на неясноти- 
ите в наличната конституция. 
Що се отнася до подчертаване
то на словенския икономически 
суверенитет, с обикновен език 
казано, това значи пазене на 
тяхната привилегирована иконо
мическа позиция към по-нераз- 
витете републики, между които 
е и Сърбия. В името на тоя 
същи „суверенитет“ и Сърбия 
би могла да предприеме опреде
лени
стопанство, което досега бе ши
роко отворено към затвореното 
и доста своеволно словенско сто 
панство. Разбира се, сега' е не
възможно по-конкретно да на
влизаме в тоя въпрос, но таки-

мерки да загщтти своето

■ ва мерки сигурно може ефика-
. . .. * V сно да се предприема*.

Разговора води: 
Слободан Куюнджич

ТСГЬМ\7ТТТГГ>Т ТМа^?еС„ ЕНа Белград, ПлоЩал

V * * П А > X ..Комунист Влайко Кривокапич, заместник гла- зй| „ НЕ^С № *’■ телефони: централа 
«/ «он и отговорен редактор Борислав В^етТт теле*п. Бслград- Булевар „Ленин“ № 6,

_ _ _ главгш и отговорни редактори на цет/блнкзп' ТелесРон 627-793.
С указ на Президента на Републиката од 22 ските и покрайинските издания- Мп*1^т Кп, и-,., тллог, „ 

декември 1964 година „Комунист“ е удостоен с кич, Зия Диздаревич Славко Герич ТеджРеп И Д НИРО „Комунист“.

й»№.-1вп«гг л~ «дачадк алкте 

яаяяя, «яз иьгж
кя издаииж на „Комунист;: Влайко Кривокапич. нович. дател Слободан Йова- италиански, унгарски, румънски, русински и

словашки езици.



* село ?гяг сел0_
.. ..... ..

и сърпнти 1-вшпни!
БОЖИЦА

№' Когато духа по-силен 
низко
ДНИ

напрежение падат и Рмахалата.ВеТе 
оез ток. Досега неактивността на 

делителната организация освен хората 
електрическите им уреди. Страхуват 
най-лошото

на мрежата с 
остава по няколко 

Електроразпре- 
чувствуваха и 

да не се случи

си, участвуват във всички 
акции. Не . могат обаче да 
си обяснят защо акци
ята с подменянето на' мре
жата толкова дълго се раз
така. . Подчертават опасно-' 
стта, която постоянно се 'за
канва. Дотраял или под
прян стълб може да падне 
и убие животно или да по
страда човек. А’опасно е и 
когато повързват покъсала- 
та се жица. Нямат квали
фициран електрик.

Къде е изходът? Могат ли 
деяновчаии спокойно да 
уосрешнат зимата?

Любен Иванов, замест- 
йа Съвета

Хората• ^ в 
Деянова махала

божишката ване е пълен с месо и дру
га зимнина!? Щетата често 
е огромна, но сме безсил
ни. .. >

дванадесет 
години събират средства за 
реконструкция мрежата с 
низко напрежение. Толкова 
юдини обаче и Електрораз
пределителното от Сурдули- 
ца дава обещания, че ще под
мени дотраялите стълбове.
Празните обещания 
жават, а най-голямата 
хала в селото, в която жи
веят 20 домакинства няма 
редовно ток. Хората не са- ко 
мо, че са сърдити, но се 
страхуват да не ги споле
ти някоя по-тежка беда.

— Много е трудно, казва 
Крум Груев от Деянова ма
хала. Когато духа по-силен 
вятър стълбовет падат. Ста
ри са, дотряли и не могат 
да издържат. Често остава
ме без ток, особено е зле
през зимата. Но, не само се изтрая, главно поради 
че оставаме без ток, но по- неактивност на Електрораз 

честите дефекти и предел ителната ^Ьрганиза-
< ция, дупките трябва отново 

да копаем и почистваме. 
цЬ Двамата събеседници са 

пенсионери. Казват че имат 
къщи и . във вътрешността 
на страната. От махалата 
им мнозина са се отсели-

ь ■ -Т ,у
Подобно казва и Йован 

Иванов от същата махала. 
И той обвинява Електро- 
разпределното и . търси ре
конструкцията на мрежата 
да не се отсрочва. Вече 
няколко

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБ ЩИНА
продъл- 

ма- Едни орат - други 

жънат
пъти събираме 

средства, но не зависи всич
от нас. Пред половин . на 

година Електроразпредели
телното обезпечи 
стълбовете — 
още 15-а хората в махала
та изкопаха половин от не
обходимите дупки. Събрах
ме пари и заплатихме до
карването им до мястото 
където трябва да се поби
ят. Тъй както в акцията не

ник председател
местната общност каз- 
— Електроразпредели

телната организация е- за
дължена да поддържа мое- 

но това винаги

ва:
част от 

недостигат че ще остане. Отавата оба
че ще събара но казвам че, 
всичко зависи от времето.

Наистина Бременските ус
ловия тази година бяха твъ
рде неблагоприятни за съби
рането на реколтата. Хора
та и времето се надпревар
ваха. Обаче, казват че по
добни години имало и пре
ди. Иван Веселинов седем
десет и петгодишен от село 
Църнощица казва, че помни 
по-лоши години.

не Докато в ,низките села: 
Рссеи, Груинци, Млекомцн- 

Рибарци, Белут, Извор, 
Бранковци и други, започна 
есенната сеитба, в планин
ските села в Босилеградска 
община жътвата все още не 
е цялостно завършена. 1И- 
менно в селата Църнощица, 
Злидол, Дукат, Доганица... 

селскостопански произ- 
още

жата,
прави и деяновчани са с ос
нование сърдити и недовол- 

Когато се касае за из- 
той е съвсем прост

ци,
ни.
хода,
— трябва ни само по-голя- 
ма организираност*, т.е. да 
сдружим силите с Електро
разпределителното. И ние 
в местната общност малко 
сме. се отпуснали, без оглед 
че не сме главните винов
ници. Но, колкото обаче 
да засилим акцията не 
се вярва че ще можем да 
изпреварим зимата. За та
зи година все

ради
електрическите уреди ни 
се повреждат. Обаче, не са
мо този начин сме изложе-

има
които всеводители 

прибират тазгодишната ре- 
жънат, вършат, ко- Н* сами колта:сят, събират градинарските мо но и мнозина от на

растем пя, а времето, като шата махала и останалите 
работи на пук^сре- в полите на Църноок къде- 

Ден-два хубаво, хо прибирането реколтата 
по няколко дъжд 

казват- мнозина 
производи-

ни на непланирани и доп
ълнителни материални раз
ходи. Замислете когато чети 
ри-пет дни няма ток, а хладил 
никът за дълбоко замразя-

пак за къс и- че ли 
щу тях. 
след. това 
загрижено 
селскосопански

яхме.ли. но поддържат домовете

Кратки новини
тели.

Гоиндол. — Жителите на 
Тавулска махала в Гоиндол _ 
наскоро ще разрешат едшг 
голям впрос: ще получат ху
бава питейна вода. Поради 
недостиг на вода тази маха
ла с години наред „жадува
ше“. Затова пък те се орга
низираха и с помощта на 
армейците ще доведат вода 
от един извор в с. Долна 
Планиница.

остана-— Много, ливади 
ха нс окосени. Случвало се 
е това и други години, но 
жътвата закъ-толкова да
снее — казва Денча Спасов,

селскостопански про-
от село Злидол

. А Давидко 
село Църнощица

млад
изводител 
не си спомням
добави: °- До пред два-три 
дни жънах, а кога ще вър
ша зависи от времето. И 
нам да кося И сено и 
ва. Сеното по всичко личи Тъй като Долна Планини

ца е в Пиротска община 
получено е и съгласието на 
компетентине органи в Пи
ротска община и акцията 
по довеждане на водата в 
скоро време ще започне.

Бачево. — Напоследък ба- 
чевчани повдигат един на- ч 
болял въпрос. Това е пост
рояването на мост на р. Ни
шава.

К. ГруевЙ. Йованов

Нв само да се изнасят проблемите, 

но и да се решават
. Компетентнитеползуват за прибиране на рекол гата 

ппгани наистина с голямо закъснение, течи дни при
ключиха почистването почти на всички махленски 
пътища в Назърица и Ярешник. За целта бе анга- 

Власинските водоцентра-

Не веднаж досега практиката е потвърдила, че 
в местните общности, където координирано яенству 
ват всички субекти, комунално-битовите пробле в 
много по-ефикасно се разрешават. И обратно, и 
онези където проблемите само се изнасят, на сел 
ски и'общински събрания и заседания, а “® ™ 
кретно се действува, същите се натрупват и бавно
разрешават.

Вече с дадена инициати
ва за раздвижване на ак
ция за събиране на средст
ва за дострояване на мос
та, а очаква се парична по
мощ и от -Общинската скуп-

механизация нажирана 
ли. И какво сега. Пътни 1 ата са почистени, но це и 

Казват че вш|н^в Димитровград.направени. Населението пак негодува, 
нищо не са направили. (А самите те Ме искат да се 
организират и да ги доведат в ред, да отбият во
лите затрупат рстаналите дупки и пр. На всички 
трябва да бъде ясно, че път без мотика и лопата не 
со прани. Или, друг пример. Телефонните Връзки 
е местната канцелария в село Назърица по дълго 
време са прекъснати. Повалени са няколко стълба, 
И по-дълго време този въпрос се поставя на раз- 
И общински събрания. И какво от това. Теле-

работи. И тук липсва организи- 
общиости: Ярешник, На-

М. А.та .

Наистина и Общинската скуп- 
органи и тела и останалите об- 

длъжни да оказват нужна по- 
местните общности, 

местното (население.

най-много закъснява, сме 
вършели и през зимата на 
лед, а дожънвалн на Мит- 
ровден, Мисля, че и сега ще 
има период хубаво време/ 
„енромашко лято“ дето се 
казва.

КОИТО
общности^ че

за всичко.длъжни
щина, чрез своите 
ществени субекти са 
мощ, но не без ангажиране на
конкретно без^^гажиран°го ^ изтънем само ня-
коРиИМЛ-ошните «“^ях^зТсе" Г с™

ГтатГКр^еЯР— з^ГоГГска^а с^уп- 
пегодуваше насе-' за саниране' на последи-
,цина не пРеЗГпше Р™вече чеР освен селските 
ците от пороите ? Още повече които се
бяха, развалени и махленските ' -

лични
фонът все още не

активност в местните
От казаното личи. че не 

заррижава толкова времето, 
че закъснява прибирането 

отколкото,

рана
ЗЪРИЙмаИ обаче Тпрцмери за похвала. Местната об- 

Има ооа! Р Лю6ата| 6ез да чака. помощ от
няколко .месеца се организира и без 

почистиха няколко километра махлен- 
Иаистина пример и за похвала и за

на реколтата, 
че останалите хора са » ва

на село,щиост в село 
някого преди 
механизация 
ски пътища, 
подражание..

иредиала възраст 
не са в състояние да се бо

ят с лошото време.. Р
и: я.м. я.
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ИЛ ЛОВНОТО ДРУЖЕСТВО „СОКОЛ“ в БОСИЛЕГРАДСКУПЩИНАТА

ЗА КАКВО
ПИШЕШЕ ^ Сменен е деловият

отбор
По повод 40-годишнината на печат на бъл
гарската народност в Югославия и 30-годи- 
шнината на вестник „Братство“, редакцията 
на в-к „Братство“ в рубриката за КАКПО 
ПИШЕШЕ БРАТСТВО що ви предава мате
риали за отделни събития (и случки, помес- 
тавни в първите броеви на вестника.

талии .'ш ловни съоръжения. 
Имайки предвид необходи
мостта за нашита на дивеча 
от несъзнателни ловци и ли 
па извън дружеството, 
ти всички гфисъствувавди 
не се съгласиха с решение- 
то на деловия отбор за пре
късване на трудовото огно 
шенис на ловопатача, на ко 
гото решение за уволнение 
е връчено преди един ме
сец. Решението е анулирано 
и няколко души потърсиха 

той изобщо е

Приет о план за зшцита и лов па дивеча. Увеличен е 
членският внос. От петчленното ръководство, което деле
гатите смениха е потърсен отговор на ловечето въпроси: 
колко средства е изразходвало дружеството, а колко за 
наптчийската ТО „Граджсвилар" в изградения вреди една 
година обект за делови помещения, какво е действителното 
финансово положение в дружеството, защо на едни и 
същи хора се дава разрешение за лов на сърни и диви 
свине и се нрави разлика между членовете, трябваше ли 
но дружеството да открива нерентабилно кафене/... о- 
чаква се отговор на тези и други въпроси да се даде на 
следващата скупщина, котак» трябва да се избере и нов 
делови отбор.

ПОЧ

БЕЛЕЖКА

НШАД 01 ОГАИНА СЛУЖБА
Неотдавна пред съда в Босилеград бе разгле

дан следния случай: един бедцетен старец уенно- 
внл беден младеж и му подарил имота сн за да 
се грнжн на старт 1те му. Оттогава наминали шест 
години. Младежът напуснал стареца, а имота за
държал и по-нататък. 'Старецът останал излъган. 
Кой ще се грижи за него? Обършел се към съда. 
Искал да се отмени договорът между младежа и 
него. Но според закона това било невъзможно!?

4 Старецът е бил, значи, простосърдечен и наи
вен. Той смятал, че младежът не може да не се 
грнжн за него, щом като му е подарил имота си. 
Какво е трябвало да направи старецът? Трябвало 
е да сключи с младежа договор за издръжка до 
смъртта сн. Но тон не направил това. Младежът 
иска да му' върне земята, но старецът да му за
плати за досегашната издръжка.

Има и други подобни случаи.
От това следва въпроса: дали би се случило 

така, ако този старец, а и мнозина други като 
него, е имал възможност да се посъветва с някого 
преди сключването на договора. Разбира се, не! 
От това следва, че е нужно при нашата община 
да се формира (както е това вече направено при 
някои общини) служба за оказване на правна по
мощ на нашите граждани. Такава слу жба, която в 
определени дни би давала безплатни правни - съве
ти би поздравили всички наши избиратели.

Евтим Рангело в

отговор защо 
уволняван (официално бе из 

поради финансови 
трудности па дружеството) 
и защо и кой е сменил пя

на лисни- 
комисия. Бе йод

Преди да сменят ръкоиод 
си, делегатите па

О! -
Ловният сезон 

по 362-та ловци 
дружество „Сокол“ в Бо
силеград са пред сериозен 
проблем: дали (да ловят п 
да се старит за фонда па 
допече, който постоянно на 
малина или 
(проблеми,, пред конто е 

изправено дружеството! /(е 
легатите на Скупщината на 
дружеството в миналия пет 
ък в решаването на нробле 
мнте тръгнаха от ръковод
ството, т. е. от деловия сн 
органи. Най-напред му пред 
ложиха да си подаде остан 
ка. п тъй като същото не
бе готовото да се откаже 
от няколкогодишното рько 
водене, делегатите го-сме- 
нп.ха.

На сесията освен .делега
тите ла Скупщината ирпе- 
ъствуваха и към 30 членове 
па дружеството и почти в- 
сичкн не бяха доволни ог 
иачш1а на решаването' на 
трудностите, 
прие тазгодишния деветме
сечен баланс на дружес
твото и според думите ла 
секретаря на дружеството 
Будимир Димитров, финан
совата равносметка е едвам 
положителна. За да се по
добрява финансовото поло
жение бе прието решение 
за увеличаване на членския 
внос и през идващата годи
на за членуване в дружес
твото ще трябва да се за
плати 1,2 милиона динара. 
Имайки предвид, че тази 
сума не е незначителна де
легатите взеха решение тя 
да се заплаща на два пъти 
— половината до края на 
януари, а втората част до 
края на юни т. г. По-голя- 
ма част от тези средства 
“0 на сто -ще се изразход- 

, ва за зашита и възобновя
ване на фонда на дивеча.

започна, 
в ловното сгмото

Скупщината потърсиха 
говор на няколко въпроси. 
Повече души поставиха въ
проса във връзка с и в ра 
депни преля
съвместен обект па „Сокол 
п занаятчийската ТО „I рад- 
жевппар" 
да се изчисли 
да се даде отговор кой с 
колко е участвувал и какъв 
е сегашният статус на обе
кта. Ловците не се съгласи
ха да финансират от член
ския си внос откритото ире 
;ш няколко месеца кафене 
па дружеството и ясно по
сочиха, че тази област е 
второстепенна, а че основ
ната им задача е да въве
дат I го-гол ям ред в областта 
па лова и да обогатяват те
рените с дивеч. Мнозина 
подчертаха, че кафенето не 
е трябвало да се открива, 
понеже, в града има доста 
кафенета, като подчертаха 
че трябва да се открие ма-

тъкнато

колко членове 
нлииарната 
чертано, че досега разреше- 

лов на благородна 
дивеч са давани на „отбра
ни“ лица, с което се прави 
разлика .между членовете. 
Очаква се отговор на този 
въпрос, когото досегашният 
председател на деловия от
бор Любен Богословов ко
ментира с думите „докато 
гьлчат вълка лисицата ме
со яде“, както и на няколко 
други да се даде на след
ващата скупщина, на която 
трябва да се избере и нов 
велови отбор.

една година
да решават

пия за
като но:ьрсиха 

сметката и

Без отговор остана и въ
просът: кой е избрал Бого
словов за делегат в ОК на 
ССТН когато Скупщината 
на дружеството това не е 
направила

Скупщината В. Б.

КРАТНИ ШИНИ на читатели
Защо не можем 

да ловуваме?

Желюша. — Неотдавна се е състояло съвмест
но съвещание на Социалистическия съюз и Съюза 
на комунистите във връзка с подготовката на на
временното прибиране на тазгодишната реколта. 
От високодобивните пшеници се очакват високи 
приноси, както и миналата година.

Смиловци. — С цел да засили кадровия си съ
став Земеделската кооперация ще приеме на служ
ба два земеделски техника: полевъд и животновъд. 
Нуждата от тези кадри са яви откакто коопера
цията в Смиловци се ориентира на производствена 
дейност. За отбелязване е, че „италианката“ в ра
йона на Смиловци показа много добри резултати.

Д. Невля. — Земеделската кооперация, която 
досега показа добри резултати в повдигане ма но
ви овощарски комплекси, сега изработва елаборат 
за повдигане на овощна градина на площ от 100 
хектара.

Другаю редактор, кня съюз в Ниш и в Репуб- 
ликанската конференция на 
Социалистическия съюз в 
Белград. Тези дни сме уве
домени, че в Общинската 
конференция на ССТН в 
Димитровград на нашите 
жалби са пристигнали по
ложителни отговори, като 
от ловоджийското дружест
во е поискан отчет за ста
налото.

Ловджии сме от отдавна. 
Но след раняването на сър- 

край Петачшщи през 
ноември, 1987 година, за ко
ето известна вина нн се

на

приписваше и на нас, не 
можем Да ловуваме. В слу
чая поради липса на дока
зателства 
бодени от отговорност, ор
ъжието

„Братство“, 16 август 1960 год.
□□□□□□□□

ние сме осво-
БОСИЛЕГРАД: В АКЦИЯТА „СОЛИДАРНО СТ НА ДЕЛО“ нн е върнато със 

забележка, че но незаконен 
път било отнето, дисципли
нарно от страна на ловдн- 
жнйското дружество „Вид- 
лич“ в Димитровград не 
смс наказани, но и покрай 
всичко това, председателст- 
вуващият на същото Денко 
Младенов не ни позволява 
да ловим в Димитровград
ска община, като ни връща 
назад внесените за членски

Изтъкваме н това, че сре
щу нас не е възбуждано 
дело от страна на дисцип
линарната 
„Видлич“, шито.пък нн е на
ложено някакво друго на
казание или глоба.

ДО ЗАПЛАНУВАНИЯ СРОК 

ЧАСТИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
ко.мисия при

До запланувания срок 
(31 октомври) в акцията 
„Солидарност на дело“ в 
Босилеградска община ре
зултатите са съвсем скром 
ни. Отзоваха се само мест
ните общности в Босиле
град, . Райчиловци, Долно 
Тлъмино и Рибарци, както 
и заетите в цеха за произ
водство на ПВЦ —• конден- 

среднош кол ския

местните общности, а оста 
налите е 
заетите и учениците в по
сочените трудови колекги-

различниприродни бедст
вия. И това не само в об
щината, но и извън, па до
ри и извън нашата страна.

— Имам сведения, че ня
кои трудови колективи са Заради това Ви молим да 
взели решение да отделят в^Боатспп“ нашето писмо 
определени средства от сво че'ние като грщкдщиГна 
итс бюджети и фондове, о- Димитровград нямаме пра- 
баче до запланувания срок во на сг,орт и рекреация, 
ниго един това не направи ^посно се занимаваме с 
“ ПОДЧерТа 3оРан Такев, в обидата," 
административен работеше вим в Пнротска община?! 
в Общинската организация 
на Червения Кръст в- Боси- Опомняме, 
леград. ' с този въпрос се

в Междуобщинската 
реиция

Питаме дали дотам сме 
недоброжелателнн,

солидарност па
че да не 

можем да ловуваме, а ако 
не сме, тогава защо 
жиската

ви. внос пари. ловд-
организация се из

зе разплащане с нас 
председателят на 

Дружеството ни отнема пра
вото, гарантирано с Консти
туцията на СФРЮ, като за 
себе сн

В Общинската организа
ция ни уведомиха, че са 
събрани и определено ко
личество дрехи и обувки и 
че акцията все още е в 
ход. Поради това се надя
ват ^крайните резултати да 
бъдат по-добри. Още'ч1пове- 
че, че става дума за хума- 
на акция от широко обще
ствено значение. Посред
ством нея укрепва фондът 
ла Червения кръст, 
то се подпомагат бедни хо
ра, деца без родители, или 
пък хора,

ползва 
и защо

ори,
образователен център „И- 
ван Караиванов“, ученици
те от подведомственото учи
лище в Горна Лисина и Об 
щинската организация на 
Червения кръст. Или общо 
са събрани около 7 милио
на динара, от това 5 мили
она в

зат
и за съмишленици

те си сн създава простор 
сами да се разполагат с лов
ните терени в общината.

1. Светнслав Джурнч, 
бивш. председател 
на лов дружество

2. Петър Савов
3. Велин Йоцев

откъде- че във връзка 
жалихме 

конфе- 
Социалистнчес-

лосолените четири пострадали в М. Я. на
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тгъшАбтня*

от ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕПАТК ттгтпг.,ЗАр т социалистическа«ЗДе™™иЙЛиЖ ПО ПОВОД (НЕ)ПЛАНИРАНЕТО НА КАДРИ

На кого кредит, 

на кого стипендия?
\

Предложени 

кандидати за 

най-отговорните 

постове

са
Но не само средства

та бяха повод за труд
ности в определяне за; то 
зи (или онзи кандидат. 
Макър че е години на
ред се предлага и по
стоянно говори за подго 
товка на необходимите 
кадри за по-дълъг пери 
од :на общинско равни
ще, все още нищо не е. 
направено и такава про 
грама няма, поне в сто
панството на общината. 
Коя е ттричмнагга трудо
вите организации да не 
готвят дългосрочни пла

тет вече следват четири
ма стипендианти от Ди
митровград.
Същевременно е прието 

заключение още веднъж 
да се наложи на трудо
вите организации най-ио 
сле да изготвят и доста 
вят дългосрочна- .програ-

От друга страна избо 
рът, 'бе затруднен и рт 
факта,
на кредити и стипендии, 
няма съответни крите
рии йъз основа на кои
то членовете да се опре 
делят и за определен 
брой кандидати. Изказа

че за даване

4* Решено да се скъса Договора с Милорад Николов

щинската скупщина.. Димит
ровградските младежи за 
свой кандидат за делегат в 
Скупщината на местната об
щност в Димитровград пред
ложиха Саша Коцев.

Председателството на Об
щинската конференция на 
Съюза на социалистическа
та младеж в Димитровград 
проведе на 24 октомври засе 
дание, на което бяха излъ
чени кандидати за делегати 
в Обществено-политическия 
съвет на Общинската скуп
щина, както и кандидати за 
най-отговорни постове в об
щината и се анализира ра
ботата на Клуба на само
дейците. Този път младите 

. издигнаха немалко предло
жения, като активно се бо
рят на отговорни постове 
да идват млади, образовани 
и способни хХ>ра. Така, след 
по-обстойно разискване, за 
възможен кандидат за бъ
дещ председател на Изпъл
нителния4 съвет на Общин
ската скупщина беше пред
ложен Зоран Геров, а за 
председател на Общинската 

Не боиш а Ива-

СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ ПОЛУЧИХА:

Цветан Стоянов (машинен факултет), Ра- 
дмила Методиева (строителство), Душан 
Джтрич (медицина), Саша Манчев (иконо
мически фак.), Наташа Джунич (естествени 
науки), Бобан Петров (агрономство), Ненад 
Петров (Више техническо училище), Драган 
Виденов Висш. туристически техникум) и 
Дивна Колева (Педагогически институт).

МНОГО НЕРЕДНОСТИ В 
КЛУБА

Когато се мина към ана
лиза на дейността на Клу
ба на самоуправителите — 
изнесоха много критически | 
забележки. Клубът, който | вете «а Изпълнителния 
беше любимо място за разв
лечение ма -младите в гра
да напоследък не задоволя- ■ 
ва с работата си.4 Преди 
всичко Общинската конфе
ренция на Съюза на социа-

нове за прцемане на нео 
бходимите кадри, члено

! съвет чте казаха, но фа
кт е че ;в повечето ди
митровградски трудови 
организации ръководни
те хора нямат 
най-високи .квалифика

ции а ги
листнческата младеж не е 
дозолна от поведението на 
«Лллорад Николов, който 
ръководи с клуба. Като най- там където положението 
-големи опущения през пое- ; в този ,ОМ|ИСЪЛ е по-до- 
ле;1 уля месец на Николов 
се приписват: не работи в 
предвиденото време, не да
ва редовно' отчети за наба-
зетгге стоки, касети и ви- организация има 
доекасети тн. и оеше взето | ~
решение от септември на- , ©дин специалист той „о 
сам да не му се изплаща , зспорно" е иайдооър 
личен доход. Посочено бе- | (или обратно) защото 
ше, че Милорад Николов е все^иму е ясно, че каче 
нарушил сключения договор . ^
с Председателството на Об- ; ството може да се полу 
ачшеката конференция на : чи или избере от повече, 
Съюза на младежта и 
щият ще бъде скъсан.

Също така, беше заклю- 
заседаиието

ма «а необходимите ка
дри. За тези, които този 
път нямаха късмет да по 
лучат кредит, ще се изу 
чи възможността в новия 
бюджет да се /намерят 
средства и за тях. Все 
пак повече от членовете 
на съвета се съгласиха, 
че решението на пробле 
ма може да се намери 
в трудовите организации, 
които сами или заедно 
да разрешават този про 
блем.

ции. От друга страна и приходи по член 
на домакинството са (й 
могат да бъдат само) 'ед 
им от критериите, но не 
и единствен. А в случая 
така беше.

На края членовете на 
Изпълнителния съвет се 
определиха за девет от 
31 кандидати, зачитайки 
при това само два „кри 
терия”: приходите по чл 
ен на домакинство и по 
един кандидат от всеки 
факултет. Изключение е 
ветеренарният с образло 
жеиие, че на този факул

ните

скупщина 
нов, до преди две години 
председател на Общннскгта 
конференция на Съюза .-:а 
младежта, а понастоящем 
секретар на самоуправител- 
иата общност за пътища и 

дей- .

; бро има само точно нео 
бходимия брой на елеци 
алиеги. А ако в някоя

само

комунално-жилищна 
носгг.

• За председател също бе
ше евидентиран и Крум Зе- 

председател на Из- 
съвет на ? 7личкоз.

Об-ггълнителния 
щинската ск\-тцина.

Като възможни кандидати 
в Обшествено 

на 06- 
в Ди-

съ- а за повече души пак
няма достатъчно средст- 

на | ва. И кръга като чели е 
ОК 1

за делегати 
-политическия съвет 
щинската скупщина 
митрозград бяха предложе
ни: Небойша Иванов, Вла
димир Сотиров, Саша Па
найотов, Драголюб Пейчев, 
Ивица Миланов , Николай 
Миланов (а изибрат се три
ма). Също така беше под
чертано, че сред предложе

ха иди дати би трябва- 
излъчи кандидат 

на някой

чено на
Председателството на 
на Съюза на младежта, че 
не ще се позволи на Центъ- I 
ра за култура да се намес- | 
ва в правомощията му. Ре
шено беше да се встъпи в 
преговори с образователния 
център „Йосип Броз Тито“, 
с който да се намери съв- 

работа

А. Т.затворен.

СЛЕД ОПЕРАЦИЯТА НА РУЖИЦА АЛЕКСОБА

По-лесно до олимпийски 

медал, отколкото 

до средства за 

реабилитация

местно решение за 
па клмбл занапред.ните

ло да се 
за председател 
СъЕет в новия състав на Оо- М. А.

БЕЛЕЖКА

ЧАКАТ РАБОТА
Както с известно Димитровградска община има носн- 

срсбърси олимпийски медал от олимпийските игри 
па инвалидни лица в Сеул. Това е Ружица .Алексова. Не
отдавна тя издържа операция на болния си крак и се дви
жи е помощта па патерици, докато последиците от опера
цията се премахнат. Затова, както изтъкват нейните роди
тели, необходима й е помощ от друго лице. Понеже и май
ка й и баща й са заети необходимо е трето лице. За него, 
разбира се, трябва да се заплати. Самоуправителната общ
ност за здравеопазване това е направила само седем днт 
и повече не иска, защото изтъкват, че според закона за 
лица над нетнадест години толкова е’ позволено. В закона 
обаче в чг.ен 39, алинея четири стои, че средства за гледане 
и помощ могат да се дадат и на лица над петнадест годи
ни, и повече от седем днн доколкото се имат предвид от
дел! н I обстоятелства.

тел на

Клона по трудоустрояване »

Шмат сксХ лрГмс едва ли в Димитровград шс 
вакаити рабопги места.

В

ито в 
намерят

за сагласу-актуализира въпроса
стопанските организации 

От отдавна се говори, 
някак си трудно се 

Преди започването на 
се извърши до-

Това наново
потребите наването на 

и Образователния 
че това е 
минава от думи

център.
Сигурно с че Ружица, Алексова като неоспорим и 

потвърдил се талант не може да очаква много от общсст- 
имайки предвид в какво положение е общината. Но 

стана дума за носител на олимпийски медал, нещо ко- 
сдва ли 1ЦС се повтори в историята па димктровград- 

спорт, ако зова общество не може да събере пари за 
пък да се цамерн подходящо работно място

необходимо — но 
към дела.

«ото,
ако
сто

би трябвало даучебната година 
иитване и
-ТлХГТЛри, които утре .не мотат да- 
кого >д чакат, „ли „ък да оти-
хванат на работа, а «« ;
еат иа време.пга работа в чужбина.

интересите на стопан- 
като -послед-съгласуване на

и образованието, ския
пистолет или
за Ружица, все пак тридесет платени днн за гледане и по

не са много, нито са незаслужени.А. мощ А. Т.
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СЛБД 34*ня ПАНАИР НА КНИГАТА В БЕЛГРАД

ГРИЖИТЕ
ОСТАВАТ

'паралелки, пито шж на- 
тропажно обучение., Из- 
ходът е само, добави то и, 
и така нареченото кон
султативно обучение, а 
обучението да провеж
дат онези просветни ра 
ботници, които нямат съ 
гласно плана и програма 
га определен брой часо 
ле. Рачбира се там, къ- 
дсто това е възможно.

— Акцията има широ 
ко обществено значение 
и затова ние в основно
то училище, съместно с 
останалите компетентни 
за това субекти още в 
течение на настоящата 
учебна година трябва да 
започнем с нейната реа 
лизания. Просто е неве 
рсятно и до днес да има 
неграмотни лица. Това 
ни задължава за серио
зна работа и се надявам, 
че и тази акция успеш
но ще завършим — до
бави Михайлов.

Според последните све
домля в Баоилепралока
община има над 150 пе-

Стнховете победиха Сата
ната, а Весна Парун на чи
тателите и посетителите на 
Панаира на книгата Доне
се пролет. С тези твърде
ния Огнен Лакичевич, ди
ректор на Деловата общно
ст на издатели и книжарн 
в Югославия, накратко обо 
значи завършения еедемдне 
вен международен преглед 
на писаното слово, на ко
ито участвуваха издатели 
от 67 страни и Югославия.

Подчертавайки, че най- 
-внеоките ръководители на 
нашата страна подкрепиха 
тази манифестация, но и за 
напред проблемът за книга 
та остава открит, Лакиче-

п та възраст които са
без свършено основно
образование \и които по
радп една или друга при
мнима и първата акция по
ограмотяване не са огра
мотели. Поради това Съ
мстът та основното учи

I сор I и Ди м и г ров''ли ще
па последното си зассда
лис в.зс решение повтор
но да се организира ак 
пия по ограмотяване.

От Панаира на книгата и Белград
внч на конференция за пе
чата каза:

— Наскоро в Съюзния из 
пълннтелен съвет и Съюзна

ССТН 1•га конференция ма
на Югославия ще разисква- ‘ ^

съдбата иа книгата. По | та и този път ще оъде 
Общинската самоуправи 

Г'1Г“бла^“:! ™на общност за осяов
но образование, култура, 
физическа култура дет-

Оргаиизатор на акция
ме се
пеже се показа че сегашии-

ДИМИТРОВГРАД вуват.
Директорът на Деловата 

общност твърди, чс и иа га 
сгодиншня Панаир на книга 
та не е ималоС „БАЛКАН-КОМПАС“ НА ПАНАИРА 

НА КНИГАТА
ска и социална защита 
в съдействие с Общинс
ката конференция на 
ССТН 'и Общинския син 
тикалеч съвет.

достатъчно
нови заглавия, по което пре 

, гледът е победен от преди
шните, но добавя, че изда- 

представшшНеколцина преподаватели 
от образователния център 
„Йосип Броз Тито" посети
ха тези дни и разгледаха 
Панаира на книгата в Бел
град; благодарение разбн- 

„Балкан-

ги, от които 8 705 на сърбо
хърватски и 4 365 на българ-

телствата 
твърде ценни заглавия, кои
то в момента спечелиха чи 
татели. Преди всички изтъ
ква

са
Инак, най-голям брой 

неграмотни има в Горна 
Лислна — 45, след това 
в Назърица — 30, в Рай 
чиловци — 24, в До.тно 
Т.тьмино — 22, Долна 
Любата — 20, Бранков- 
ци — 17, в Горна Люба 
та 9, Гложие — 7 и в

Михайлов,
основното

Вл?'тимир 
директор на 
училище „Георги Дими
тров" в (Босилград под
черта, че учшгището и 
просветните работници 
са готови да провеждат ак 
цията. Проблем е обаче 
как същата успешно да 
реализират. Именно, по 
ради малко число в от 
делни местни общности 
не може да се формират

ски език.
— Имаме и всички изда

ния на „Братство"
Арсенков.

Както ни 
библилтеката.

белградска „Белетра“, 
която публикува „Фукоово 
махало“ от Умберто Ека, 
творец на „Имена на розн“, 
световен бетсълър и скоп- 
ска Култура“, която без о-

каза

рателството на 
-Компас“, който им помог
на да реализират тази идея. 
Останалите пък, както и 
ние, следяхме какво има 
ново на панаира по телеви
зията или в печата.

том,уведоми 
която рабо- 

ти от 7,30 — до 13,30 часа, 
се посещава не само от у- 
ченици и преподеватели, но 
идват и граждани. Сред по- 
-ревностните читатели са и
Ангелина Маринкова, дома- Рушдия, индийски писател.

Той отчете, че сараевска 
„Свйетлост“ с 300 заглавия 
е във възход, а любляиска 
„Държавна заложба“ т „Мла 
дииска книга“ с пласмента

глед ма закони па ислямски 
те фундамелистц печата „Са 
тански стихове“ на Салман още няколко други села 

по един, двама или три
ма души.

—Слаби сме' със сред
ства — каза библиотекарът 
Петър Арсенков, когато го 
поседихме в библиотеката 
на Образователния център 
тези дни. Това е и основна
та причина, че някаква по- 
сериозна програма в рамки
те на „Месеца на книгата“ 
не сме правили.

Инак библиотеката в цен
търа е богата и добре уре
дена. Разполага с 12 061 кни-

киня от с. Желюша, която 
се интересува от историче
ски романи, Ивица Тодо
ров, който се учи в гр. Пи
рот и е любител на беле
тристиката, Сузана Кирова 
от Димитровград, която се 
интересува от научно-попу
лярна литература/ Дивна 
Тодорова, също от Дими
тровград и мнозина други.

М. Я.

ма чуждестранни книги.
Засега все още не се знае 

колко книголюбци са посе
тили Панаира.. Лами са би
ли около 400 хиляди. Лаки
чевич твърди, че в събота 
посещението е било като ни 
кога’ досега.

ОТ ПРОГРАМАТА ЗА КРАЙГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕ
СТВО

Обмен на опит и спортни 

състезания
М. А.

В ЕВРОПА

Книгата ЧУнаи-сигурен 

извор на знания
В рамките на крайгранич то, и от другото училище. 

Впрочам в такт та срещи 
по-важно от победата е 
другаруването и взаминото 
запознаване.

но го сътрудничество между 
Босилеградска община и 
Общинския народен съвет 
на град Кюстендил (НРБ), 
в областта на образовани
ето и възпитанието, 
миналата

през
седмица група 

преподаватели и ученици 
на ОЕСПУ „Кирил и Мето
дий“ бт града Кюстендил 
бяха гости на колектива на 
основното, училище „Геор
ги Димитров“ от Босиле
град. „

М. Я.
Загрижените радетели на образовани

ето могат да си отдъхнат: книгата и за
напред убедително е на върха между из
ворите за знания, поне в Западна Европа.

Според изследванията на френския ин
ститут „Софър“, направени във Франция, 
Великобритания, Италия, Федерална ре
публика Германия и Испания, книгите са 
за 66 на сто от изпитаните най-важният 
извор, от който черпаят знания, почти два 
пъти повече от телевизията и радиото (37 
иа сто). По популярност пред писането. 
слово е само музиката.

Най-голяма привързаност към книгата 
в това изследване е сред жителите на Фе
дерална република Германия (73 процен
та), а следват французите (70 на сто), ита
лианците (65 процента), ,испанците (62) и 

' великобританците (60 на сто).
По отношение на общото образование 

иа най-важни между анкетираните се 
считат: математика (45 на сто), литерату

рата (44), съвременните 
процеси и политика (40 процента).

Литературата за французите 
ците е най-важната час» на общото кул
турно образование, за испанците 
второ място, а за англичаните на трето 
място. Художественото слово е далеч пред 
биологическите науки (които само 28 от 
изпитаните провъзгласяват съществени за 
общата култура), физиката, прелото или 
географията.. Относително слабо

икономически

и италан-
□ □□□□аисшасюсшсшосшасшсшсюасша

тя е на

В рамките на това сътру
дничество, преподавателите 
от двете възпитателно-обра
зователни ведомства

са се
„класирали“ изкуствата (приоритетни за 
само. 16 на сто от анкетираните) и фи
лософията (само осем на сто 
ните).

разме
ишеа опит от възпитателно- 
-образователния процес, 
учениците се състезайаха в 
различните спортни 
плини. Бе

от изпита- а

Доколкото се касае дисци- 
устроема и мал

ка викторина по природно- 
-математическите предмети 
резултатите от която, как • 
то подчерта Тоше Алексан
дров, педагог в босмлепрад- 
ското основно 'училище, 
твърде задоволителни. Има- 

* ше победители

до популярност в 
това средно европейско равнище, музи
ката е иа първо място (49 на сто), след 
това литературата (33), филмът (28), изо* 
бразителното изкуство (20), театърът 417) 
и архитектурата (12 на сто от гласовете). са

(АФП) и от едно-
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физическа култура,Сс)|)0/р(Х; Димитровград

ПРОВЕДЕН ЕСЕНЕН НРОС
Регионална футболна дивизия — Ниш

В вич. Пионерки, II кл., на 
400 метра: Андриана Бож- 
кович, Маша Басова и Еле
на Владимирова. Пионери,
II клас, на 400 метра: Са- 

Ташков, Деян Величков
и Ерелд Иванов. Пионерки,
III и IV кл. на 400 метра:. 
Драгана Заркова, Даниела 
Сотирова и Олгица Младе
нова. Пионери, III и IV 
клас, на . 400 метра: 
одраг Симов, Небойша Иг
натов и Дарко Иванов; гшг 
онерки, V и VI клас на 700

Еленкова,

„ с.п°ртния център Тъй като детската гради- 
,,парк в Димитровград Па ма „8 септември“ тази го- 

октомври се проведоха дина взе самово 'участие в 
кросови. бягания в органи- кроса, на директора на гра 
зация на СОФК-а и атлети- . динката беше връчена ди- 
ческия клуб „Жел зничар". плома.
Това голямо спортно Съби-- Его. и поотделнот 
тие откри Делча Гигов, райе:
чЛен на Председателството В дисциплина ‘ „цицибаи- 
на Общинската конферен- ки“ на 100 метра — Ирена 
Ция ма Социалистическия Петрова, Ивана Георгиева,
Съюз и член на Председа- и Ангелина Тодорова. „Ци- 
телството на СОФК-а в Ди- цибани“: Небойша Дими-
ммтровград. -триевич, Саша Марков и
^Проведени бяха общо 12 Бранислав Иванов.' Пионер- 
бягания, с които успешно 
ръководеше сборът от атле 
тически съдии в града, ко
ито вече на няколкЬ кро- . «кри, I кл., на 200 метра: 
сови бягания с успех съде- Далибор Спасенов, 
ха. ■ ' Васов и Бранислав Йовано-

ЗАСЛУЖЕНО ПОРАЖЕНИЕ
^ „Асен Балнкански — „Е- 

дннетво“ (Бела Паланка) 
0:1 (0:1)

Футболистите 
Балкански“

на „Асен 
прекъснаха ус

пешната серия от добри и- 
гри и претърпяха заслуже1 
но поражение от „Един
ство“ от Бела Паланка! Це
лия мач димитровградчани 
одиграха слабо, без шансо
ве за отбелязване на голо
ве. Може би в 21 минута 
съдията можеше да свири 
дузпа в полза ма „А. Бал
кански“, но и покрай това 
— оправдание за слабата 
игра няма. Победата на бе-, 
лопаланчанщ е кристално 
чиста.

ша
о класи-

Димитровград, -29 октом- 
1989 год. Спортният 

Времето
ври
център „Парк“, 
слънчево, теренът тревист, 

500 -души. Гол-

Ми-

зрители 
майстор — Горан Докале- 
нич в 33 минута. Жълти 
картончета: Тошко Соколов 
и Зоран Стефанов („А. Бал 
кански“) и Горан Живич, 
Зоран Дурмишевич, Миро- 
люб Живкович и Бобан 
Стоятювич („Единство“). Съ
дията Бранислав Митрович 
от Пирот — добър.

ки, I клас, на 200 метра: метра: Сузана
Ана Сотирова, Ана Стойко- Наташа Найденова и Дани- 
ва и • Ивана Петрова;- пио- ела Каменова; пионери, V 

на 200 метра: и VI клас, на 700 метра:
Саша Бане Гюров, Милан Сер- 

гиев и Милан Алексов; пи- 
VII и VIII кл.онерки .от 

на 800 метра: Юлия Каме
нова, Ваня Георгиева и На
таша Славова.На кроса на в. „Политика“в БелградД. С.

VIIIПионери от VII и 
клас, на 800 метра: Сърд- 
жан Тошев, Зоран Влади- 

и Баса Димитров.
Пристигна още един 
медал в Димитровград

ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — ПИРОТ
миров

Класирането на момичета 
на 800 метра . е следното: 
Душица Деянова, Пегн Гю- 
рова и Ема Христова, а 
младежи на 1,500 метра — 
Игор Стоянов, Ивица Цвет 
ков и Йовица Цветков.

Партизан“ запада19
Димитровградските леко- 

атлетици продължават да 
жънат успехи. Този път на 
хиподрума край „Царева 
кюприя" в Белград на „Кро 
са на вестник „Политика“ 
участвуваха седем състеза- Тя стана и официално член
тели от Димитровград.

Най-хубав успех постигна 
Игор Стоянов, който в ка
тегорията младежи се кла
сира на трето място и спе
чели бронзов медал. Оста
налите състезатели се кла
сираха както следва: Дани
ела Каменова (пионери) се 
класира на 11 място, Игор 
Каменов (пионери) — 13,
Наташа Славова (пибнер- 
ки) 16, Деян Славов (пионе 
ри) 21, Сладжан Тошев (пи
онери) 12 място.

Душица Деянова се отка
за от състезанието поради 
изтощеноност (направо от 
влака, след изморително 
пътуване, трябваше да оти 
де на състезанията). Пора
ди преумора на кроса не у-

и Юлия Камеио-Футболистите на „Парти
зан“ от село Желюша са 
свободни в деветия кръг на 
първа общинска футболна 
дивизия — Пирот. И дока- 
то се подготвят за послед
ните два кръга от есенния 
дял на първенството, в ко
ито играят два .дерби-мача, 
да кажем няколко думи за 
този млад спортен колек
тив.

^.Партизан“ започна есен
ния сезон с няколко добри 
резултати и дълго време 
беше в .самия връх на та
белката. Всичко вървеше 
на добре до преди две сед
мици, когато клубът започ
на да се разстройва. И в 
резултат на това положе
ние ^Партизан“ започна да 
ниже неуспехи.

Ето как изглежда табелката след осмия кръг:

частвува 
ва, която също имаше шанс 
високо Да се класира.

Кои са причините за то
ва остава да установи Пред 
седателството на клуба, ка
то същевременно набележи 

се излезе Даниела Еленкова (девой 
ки) се класира на 10 място.и мерки как да 

от положението! •На най-добре класирали
те се участници 
бяха връчени специални ди- 
/пломи.

в кроса
на „Цървена зв,езда".А когато се одиграят и 

предстоящите два мача и 
дойде зимната пауза — ще 
има достатъчно време за 
щателен анализ на всички 
направени ходове и пре
устройство, за да може 
пролетният сезон да се по
срещне както следва.

Както личи от табелката, 
„Партизан“ има най-добър 
нападателен ред, но и най- 
-слаба защита. Отбелязал е 
36, но пък в неговата мре- 

са влезли 38 топки.

Д. с.Д. С.

На 8 новември се навръшват ДВЕ ГОДИНИ от смър
тта на нашата мила, незабравима и непрежалима съпруга, 
дъщеря, майка, сестра и етърва

Младена 

— Дена 

Тодорова
жа

1225:52(2) от с. Смиловци
Опечалени: съпруг Станое, 

дъщеря Даниела, майка Хрис
тина, брат Васил, сестра Тра
па, девери Стоян и Йован, 
етървн Милица н Дивна, зъл
ва Миряна и зет Миле, внуче
та и множество роднини, близ
ки и познати.

58„Напредък“ (Извор) 
„Младост“ (Мали Суводол) 
.ДТьрчевац“ (Пирот) 
„ПАРТИЗАН“ (Желюша) 
„Звезда“ (Блато)
„Танаско Раич“ (Пирот) 
„Борац“ (Барйе чифлик) 
„Хайдук“ (Костур)
„Победа“ (Държина) 
„Слога“ (Велико село). 
„Пощар“ (Пирот)

101 16:8
1 13:7
4 36:38
2 13:9
2 11:15
4 19:14
2 12:10
4 25:33
5 15:28
5 7:24

МО)57
97 4 2(1)
808 4
61(0)36

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТ
БОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ 
ГРУПА „ЮГ“

63(2)27
57 2 1(1)

7 2 3(1)
8 2 2(0)
7 1 1(1)

5
4
3 ГОСТИТЕ 

НЕ ДОЙДОХА
20I6

ТЪЖЕН ПОМЕНВ последния даииадесе 
ти .кръг на настоящото 
футболно първенство, е- 
сеноп полуоезон, в Меж 
дуобщшшката футболна 
дивизия Враня група 
„Юг" силите си трябва
ше да премерят двата сд 
поименни отбора, „Мла
дост” от Босилеград и 
„Младост" от Прекодол 
ци. Мачът обаче «е се

МАЙСГОЕ ДРАГАН ЖИВИЧРАЗГОВОР С На 8 ноември тази година се навършва поло
вин година от смъртта на нашия лпш съпруг, ба
ща, свекър и дядоДИМИТРОВГРАД ИМА ТАЛАНТИ

Iче малко време 
на шахматната 

Но все пак, доволен 
от постигнатото,

II Къде спечелихте титла- 
майстор.''

мия), така 
посвещавахИдването на ФИДЕ

Ниш в Димитров-
ма-

йстора от 
град, където отигра симул- 

24 дъски беше по- 
побеседзаме с него. 
Живич е един от 
най-млади шахмат- 

нас. Роден е 
Ниш.

игра.
съмтанка на

вод да 
Драган 
десетте
ни майстори у

1967 година в гр.

та шахматен 
— На ОПЕЯ — турнир в 

Будапеща.
— Каква цел преследвате 

сега?
— Искам

1
СЛАВНА
МИЛЕВчрез

Шахматна титла 
подучил, когато 
години.
_ За кой клуб играете.-'
— Играя на първата дъс

ка -,а шахматния клуо
„Мин" в Ниш, член на пър
ва шахматна дивизия в 1Л 
Сърбия. Пред това бях член 
на шахматния клуб ..Желез
ничар", също в Ниш, член 
на съюзната шахматна ди 
визия. Но миналата година 
минах в „Мин".
_Откога се занимавате с

шоу 1/рт 2
— Шахмат започнах да и- 

грая относително късЧю, ко
гато бях на 9 години. Сст- 

внимание посве-

майстор е 
бил на '2

(проведе.
Гостите от ГОрвкощоя- 

ди изневериха любители 
те на футбола в Бооиле- 

ие дойдоха. При

да стана 1 меж- 
майстор. 1дупароден

— Какво мислите аа 
мата в Димитровград?

— Интересовалието за га
зи древна игра е голямо. И- 
ма 4—5 твърде добри мом
чета, които ако работят па 
това поле упорито, ще по
стигнат много. А за да се 
осъществи това е «необходи
мо да съществуват и доб
ри условия: помещения, тре
ньор, както и определени 
финансови средства.

Майстор Драган Живич 
изрази желение и друг път. 
да играе в Димитровград, 
ако бъде поканен.

(пенсионер от Димит
ровград дългогодишен 
шеф на счетоводство 

и „Градия“)

шах-

град и 
чината за моидването им 

с шенозната. Изасега
екс същата с от субск- 

мачъттивно естество, 
п (с бъде регистрирам слу 
хабено 3:0 в полза на бо 
силоградския отбор, ако 

обективно

На 5 ноември тази години в 10 часа по този 
повод ще дадсм помен в черквата в Димитровград 
и ще посетим гроба му за да положим цветя. Ка
ним роднини, близки и познати да ни придружат.

Опечалени: съпруга Стефанка, син Саша, 
дъщеря Лиляна с децата си.

ли а ък е от 
естество, иде бъде опре
делен-'нов термин за иг
раеше.

не повече 
лщвах на училището (свър
ших Педагогическа акадс-

М. 1Я.Димитър Ставров
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Ху&М&}о* СаТиРа * забава

яш

За Нандидуванье
за5цси преседнина<

Порица Илиен Е мой побратиме! Дойде и тия дъи: да
ошци-Без думи

предлагано кандидати за предеедника у
Бирои Мика изока од рид да дойдемо иа 

Я и незалослен агро-
му.
пборно место у школу.
„ом Тика стигоЧго първи. После почеше да до- 
оде йедън па йедън: Раде — нацярцкан, Ноле 
паНитен, Ляма — намузикан. Све дърто и пия
но. После н»и улезоше: Драга Шилък, Лека 

Столе Пъшля, Божа Пърддя, Града Се-ВРАЕНАЛЕЦЗЛОБОДНЕВНА
Мисък,
равинец. . .

Некой шъпну:
Алн нема нииедно младо и 

смо. не дай боже, шивтари! Е! Дойде «Р6“® 
да се почне. Койи че води збор? Люба Тру
са. Коми че ггисуйе? — Витко Съплитко.

Люба тъг рече:
— Айде предлагачи, напред?
Диже руку учител»:
_ Чекайте мало! Първо морамо да про-

учимо. Закон. СваЬн предлог мора да буде 
образложен. Нине дово.ъна само желя канди- 

су потребни и докази да йе он спо-

..Има и изпратени!“.
женско. К’0 ДДлопатката...Около една маса в хотела ..Блюнн-станн- 

падни“ седяха трима мъже. В момента, ко- 
гато разговорът им се изкачи на втората ок 
тава, кран масата, прав като свещ. застана 
келнерът. С паница, тътна с печено

широк н равен е върхът па 
Светла кост, никъде черно петно, значи гос 

прохубавес, децата щс цъф- 
летни цветя. Да, да, хубава кост.

пожата му ще 
тят като про
Ха наздраве!

—„Наздраве с празни
агнеш-

чаши! Стига се 
на кмета, я дай еднако. увлича под корема 

поръчка при келнера... ако искаш да му 
кажем за твоето хубаво пророчество.

— Много ме е гайле, ако не му кажете...
— Де не прави преструвки. Ти нищо не 

правиш без сметка.
Тук разговорът на тримата премина в

на бас:

— ?!
— Това месо ви изпращат от сепарето.
— А кои са там? — попитаха трамата.
— Компанията на кмета 

нерът и добави: — Заповядано ми е да ви 
питам какво ще изпиете.

— Щом дават големците 
ха трамата — хайде да зарадваме вътреш

ен органи с по едно луксузно питие.

обясни кел-
дата, него 
собан и напредан.

— Учо! Звонило! — дочу се йедън глас извесело каза-
)юше.остра разпра. Накрая се хванаха 

ако кметът отново стане ръководител по 
време на изборите двамата да поят и хран
ят вражалеца една вечер в хотела колко му 
душата иска, а в обратен слуай той да ги 
черпи по същия принцип.

Една вечер, след изборите, тримата за
седнаха около същата маса. Пиха и ядоха,

— Тека йе! — рече Люба. — Я съм имал 
муку док сам овня закон сажвакал. Айде, койи 
че първи?

— Я! “ яви се Драга Шилък. Я предлагам 
Цветка!

ните 
Три уиски.

Тримата бързо смазаха „привета от сена- 
—“ В голямата хотелска чиния остана

взе и за-рето .
само лопатката. Един от тях я 
почна да‘ я оглежда.

— Тоя, който е заклал курбана ще има 
хубава година. Ей го, ще седне в удобно

— А образложесье? — чу се питаше.
— Е, той га несу научили! — рече некой. 
— Удесил му сина! — довър.ъп некой.
— Диже руку Мисък:
— , Я предлагам Илийу!
— Нечу! — окну Илия.
— Що., бре?
— Стра га да нече да га глашайу! — чу 

се из дзапьи редове.

като че ли чествуват голям колективен ус
пех. Накрая вражалецът повика келнера:

— Дай сметката!
— 5 милоина динара.
— 5 милиона? Леле, виждаш ли колко

ме струва онази паница месо, с която вед- 
наж, ако си спомняш, ,ие черпи бившият 
кмет. . ч

, кресло...
— Нали си роден за полтрон, полтрйн 

ще си останеш — подхвърлиха двамата. — 
Кметът те залъгал с малко месце и ти 
сега се правиш на вражалец, за да му пред 
видиш ново кресло.

— А бе, аз от дядо ми съм научил да 
гледам в курбанска кост. На, погледнете 
колко голямо е седлото на коста.

След кратка пауза вражалецът продължи 
да „чете“ костта:

— Ще върше празна слама, но гумното 
му ще бъде пълно с жито. Вижте колко

— Спомням си, но поъчката не беше 
от бившия кмет.

— А от кого?
— Я предлагам Панчу Кървошшу! — рече 

Модроглед.
— Нечемо га!— От новия кмет! дрекну народ. — Тия ни 

йе варил кашу десет годнне, па йош не мо
же,мо да йу нскусамо!

— Па, добро, бре. човеци, некога морамо!
— Зашто некога, кад можемо некойу! — 

рече Тика Незапосленн.

>Г ; к. г.

/Тц. М.ПЕТРОВ ^ : !'тютйтдш7 СТАБИЛИЗАЦИЯ — Па, койу чемо?
— Я би' Мару Опайдару!
— Ма, ми знамо да би ти. оче лиалн

она?те мъчи'/ Фи е лл ФбЛб
&е, шесЬе р — Е, па да йу питамо!

— Койи че да йу пита?
— Айде, нека йу госта уча.
— Не могу я! — брани се уча. 
—- Е, па прегазило га време!

в ллзи ст&илмзяци&п, ог&гя.м
РбМЪВГЛ'

довърл»н
некой.

— Нека йу пита Мърсник!
— А! тия не питуйе, он одма’. . .

— Добре, бре! Нека йу пита после, кад 
завърше работу!

Поче смеясъе и — збор се завърши.
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Директор и 
Димитров.ЕжЯо главен й отговорен редактор Венко ^на Издателството: „Кей 29 декември“ № 8. 
ган Джорджевич, Миле1Илича№^к(нш;Стоянов)’ 1^ор- г2°ни: Директор (018) 46-454, Редакция: (018) 52-751.
Г.ГТ^оГТасГтГ' ГМнЙр:аВУС=' "-е5 *"» ~
Венко Димитров, Миланка Зарев, Матея Аннонов! пУЩа сметка: 82500-603-9329 СДК - НИШ. 
Вестникът излази веднаж седмично. Печатница: „Напредак“, ул. „Тома Костич“ № 2, Ле-сковац.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НА
РОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Урежда редакционна колегия


