
рряфсчЯо на президента на 
СФРЮ Иос ип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и наронности
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СТАНОВИЩА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

„Стоп“ пред 

междунационалния раздор
Ръководейки се от 

ституциоината си
кон- 

•отговор- 
иост за положението в стра 
мата, Председателството ма 
СФРЮ заедно с председате
лите на 
на републиките и покрайни
ните и някои функционери 
на федерацията ла 8 ноем
ври т. г. обсъди състояние
то и проблемите в между-

всрието и иетолераицията в 
между националните и меж
ду ре и убли канските ©тноше- 
п ия и да се създадат усло
вия за изграждане на съгла
сие по въпроси от съще
ствено значение за стабил
ността и по-нататъшното 
развитие на югославското 
общество.

В съзвучие с това опреде
ление е необходимо във фе 
дерацията и републиките и 
покрайнините да се пре
крати енергично практика
та, в рамките на която поч
ти всеки опит, за съгласува 
не ма интересите се поли
тизира ненужно и безприн
ципно и се превърта в ст
ълкновения между ръковод 
ствага, които блокират вс
яка конструктивна акция и 
усилие за разрешаване 
проблемите и преодоляваме 
на кризата.
О От полза за всички е да 
сс подобри и стабилизира 
положението в Социалисти
ческа автономна покрайни
на Косово. То обаче стана 
един от основните източни
ци на влошаване на между- 
националните и междурепу- 
бликанските отношения по
ради различните оценки на 
обстановката, актуалните 
проблеми и акциите, с по
мощта па конто се провеж

да утвърдената политика.
Председателството 

СФРЮ задълбоченб ще обс
ъди положението в Социа
листическа автономна покра 
йнина Косово, ще оцени про 
веждането на утвърдената 
политика и ще утвърди ста
новища и мерки да по-на
татъшната дейност.

О Председателството 
СФРЮ смята, че разликите 
в становищата, отнасящи се 
до причините за сегашното 
лошо състояние на междуна 
диопалните и междурепубли 
канските отношения и изто 
щителното 
причини в нашето далечно 
и близко .минало трябва да 
се преодолеят с пренасочва 
не на акцията към най-важ
ните въпроси на стопанска
та и политическа стабилиза 
пия.
О Ръководствата 
представители във Федера
цията, републиките и покра 
й мините трябва да 
жат от употребата на напа 
дки и дисквалификации в 
публичните 
При изнамирането на реше- 
Ш1я занапред много повече 
трябва да се практикува об 
мен на мнения и аргументи 
по откритите въпроси преди 
публичните изказвания 
тези въпроси.

па

председателсто ата

нанационалните отношения и 
дейността от националисти
чески позиции като източ-В ;К™“П11СНОТО босненско градче Яйце на 29 н 30 

ноември 1943 глднна на Второто заседание на АВНОЮ 
ояха поставени основите на СФРЮ. В битието 
нието на нашите трудещи се и граждани

мнк на застрашаваме ма кои 
стптуцпонпия строй на стра 
мата. Въз основа ма инфор
мациите на председателства 
та на социалистическите ре 
публики п социалистически
те автономни покрайнини, 
оценките, становищата и 
предложенията па Съюзния 
съвет за защита на консти
туционния строй и оцеики- 

разискванията П 
седателството на 
прие следните становища и 
заключения:

О Налага се час гю-ско- 
ро да бъде прекратено вло
шаването на междунацн- 
оналните и междурепубли- 
канските отношения. Съще
временно е необходимо да 
се създава обществен кли
мат, който ще допринася да 
сс води конструктивен ди
алог, да се премахва недо-

н съзна- 
тая историче

ска дата се помни и слави като ден на Републиката. 29 
ноември е символ на героичната борба на 
лите. начело с ЮКП н Тито за по-щастлив живот в сво
бодната страна на равноправни, народи и народности.

изнамиране на
Югославия-

на

НАШАТА РЕПУБ1ННА и технитеСФРЮ

се отка
Днес тоя празник чествуваме в големи трудности 

и с грижи в условията на дълбока икономическа, поли
тическа и .морална криза с хиперинфлация и влошаване 
на жизнения стандарт на хората, с безработица, с кон- 
трареволюция и тероризъм на албанските шовинисти в 
Косово, със сепаратизъм на бюрократическите врхушки 
в Словения и Хърватско. Извращечо се тълкува истори
ческият АВНОЮ, порицава се епохалното дело на Тито, 
безочно се напада ЮНА, със стръв се атакува срещу 
братството и единството. На югославската сцена гъмжи 
от ежби и несъгласъия, омрази, делби и блокади в 
съюзните ръководства и между членките на федера
цията.

си изказвания.

по

Но в тия тежки времена свидетели сме и участ
ници в борбата на прогресивните югославски ориентира- 

за защита на нашата Република и социалисти
ческата самоуправителна система от всевъзможните вра
гове, без разлика под какви все плащове на демокра
ция, цивилизация, Европа се скриват. За щастие, най-ши
роките народни маси съзнават, че в Югославия няма 
алтернатива за братството и единството, за социалисти- 

Самоуправление, за федеративното устройство 
на А №0/0. Жизненият

В празничния брой: Сурдулицани сили

„ОСТАВАМЕ В ГОЛЕ
МИТЕ СИСТЕМИ“ 'Събитията п България СИНДИКАЛНИ ИЗБО

РИ В ДИМИТРОВГРАД 
И БАБУШНИЦА стр. вЖИВКОВ — НА СЪД?

ческото
ка страната според решенията 
,1 историческият инстинкт в драматичния момент карат 

безкомпромисна борба с бюро- 
нейните съюзници сепаратистите и национа- 

иай-голямата опасност за Републи-

стр. 4

КАНДИДАТИ ЗА НАЙ
-ОТГОВОРНИТЕ ПОС
ТОВЕ В ОБЩИНСКИ
ТЕ СКУПЩИНИ

стр. 2 Трибуна на „Братство“ в 
ТО „Димитровград“нашия югославянин в

крацията и 
листите, които са и Голяма трагедия п Алек- 

сиипшките въглени мини ПРЕУСТРОЙСТВО с 
МНОГО НЕИЗВЕСТНИ

стр. 7

ката.
Свидетели сме 'и участници в историческите про- 

Социалистическа република Сърбия 
Югославия. В СР Сърбия успешно

:цеси и промени в 
и някои други среди в 
върви процесът на всеобща демократизация, провеждане 
на стопанска, обществена и партийна реформа. Новото 

и партийно ръководство разчисти с онор-
Войно-

ОТНЕСЕНИ СА 00 ЧО
ВЕШКИ ЖИВОТА

ДЕЛЕГАТИ В НОВИЯ 
СЪСТАВ НА ОБЩИН
СКИТЕ СКУПЩИНИ „АЛБУМ“

стр. 3 стр. 5 стр. IIдържавнотюнистите и бюрократите, с автономистите във 
линя и сепаратистите в Косово, мобилизира партията и 
наводните маси в борбата за истинско братство и един
ство и равноправие, както в Република Сърбия така и 
в Югославия. Това е „а дело борба за Югославия, един
на, напредничава, социалистическа, демократическа и 
правова държава.

С приемането иа новата 
се обедини и учреди като равноправна с останалите ре- 
пеблики в Югославия. С народния заем сръбското ръко
водство тръгна в организирана акция за стопанското 
възобновяпа1(е на Републиката. Неотдавна проведените 
Хя Гс рйия показаха колко е важно политическото 

и Акциоптгго единство за победоносния изход от се
гашното кризисно положение.

Но предстоящите партийни конгреси в републиките 
и 14-ия извънреде» конгрес на СГОК комунистите сигур
но есенно щГизпълнят своята тежка и отговорна ис- 
гори™ задача към Републиката и към всички наши 
народи и народности.

ГМС нл БЪЛГАРИТЕ 1ЧЕСТИТ
29-ти

НОЕМВРИ
- ДЕН НА 

РЕПУБЛИКАТА

В ЮГОСЛАВИЯ
Конституция СР Сърбия

29ХНФ13

СТОЯН СТАНКОВ

I



I ПО СВЕТА НАС |И У
ПРЕД СРЕЩАТА НА ВУШ И ГОРБАЧОВ В СРЕДИЗЕМ
НОМОРИЕ™I113 РЕЧТА НА БУДИМИР ЛОНЧАР В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ В СТРАЗБУР

РДЗЛ1НИ-II. БДРНЕР1 - НЕ Не се изключват 

и крупни договориО ИЗГРАЖДАНЕТО НА СЪВМЕСТЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ 
ЗА ЮГОСЛАВИЯ Е КАКТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА 
ЦЕЛИТЕ НА СВОИТЕ РЕФОРМИ. КОНТО ЩЕ НИ ПРЕ
ОБРАЗЯТ В СТРАНА НА ПАЗАРНО СТОПАНСТВО. ПО
ЛИТИЧЕСКИ ПЛУРАЛИЗЪМ И НАЙ-ШИРОКА ДЕМО
КРАЦИЯ — ИЗТЪКНА СЪЮЗНИЯТ СЕКРЕТАР ПА ВЪН- 
ШИИТЕ РАБОТИ БУДИМИР'ЛОНЧАР НА 16 Т. М. НА 
МИНИСТЕРСКИЯ КОМИТЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪ
ВЕТ В СТРАЗБУР

ПИТО СВОбОД/И, чиито май- 
-голям брой разпоредби Юго 
славни иочо мзтштпш.

Ос шуцим има а кд | чл сч юветс 
па Министерския комитет 
аа промените и ююсламско- 
то аакоиодатслстио, което 
Гцс даде т»:шож1Юст аа о- 
ще по-гол и мо сътрудамче- 
ство е Цпроисйскии съвет, 
Ломчар лредш всичко посо
чи реформача па иакааател 
Iи>’1Ч) законодателство от ко 
сто ще се премахне „-цдеоло 
шаирштта копотащ/и па у- 
глашштс дела ш ще осигу
ри и нренианра защитата на 
к011СТ1 ггуцйон йон ра ВОВ1 гге 
стойности“.

Съветският министър па иъпипшите работи Едуард. 
Шопсрдпадзе преди няколко дни оповестил, чс ие и;«кл 
ючпа оъзможиосгпа па предстоящата среща на лиде
рите на СССР и СА/Д Горбачов и Буш да сс постигнат 
п крупни договори. 'Гали среща, която с запланувана 
па 3 декември във /юдите //а Срсдизем/юмористо (бли- 
зо до /VIалтаБ щс бгде делова, но според Шевариадзе 
не бива да
говори. Срещата /га //звеста// начин щс бъде подготов
ка за /ши/и/1/'/ опеката им среща г/рез и дра/дата годи
на, ко/а/о според мнения/а па съветските официални 
лица и печата трябва да сс постигнат значителни до- 
говори, как//иго се: подписване па договор за 50-нро- 
цопотио намаляване //а стратегическото офа/оивно оръ- 
жие, след топа за (намаляване и а кл асичното въоръжа- 
ване и договор за забрана па химическото оръжие.

I

Благодарейки на покана
та да участвува на Мини
стерския комитет на Евро
пейския съвет, е което Ю го- 
слава »я за пръв път е вклю
чена в работата му, Лон- 
чар припомни, че сътрудни
чеството между СФРЮ н 
Европейския съюз продъл
жава вече трн десетилетия, 
преди всички поради взанм 
ните пели. Според неговите 
думи, в тези цели се съвпа
да единството за опазване 
на( принципите, които пред
ставляват съвместно наслед 
ство н подтикване на ико
номическия и социален на
предък на европейските про 
странства.

сс изключи възможността и за такива до-

Нашето становище е /ю- 
-натаък ;ц\ се демократизм- 
раме. Каза Лончар и нод- 
черта, че „пито можем, пи
то искаме да отделяме по
литиката в собствения дол/ 
от политиката към света“. 
Ие можем, пито пък пска-

СЛЩ ОКАЗВА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ДРУГИ 
СТРАНИ

На Израел пак най 

- много
Буднмнр Лончар

мс да се отделяме от доми
ха рак те р пети к пИзтъквайки че Югославия 

се определила за съществе
ни реформи и преобразова
ние, чията главна цел е да 
се открие към света, отдел
но към Европа, Лончар 
подчерта че в Югославия 

- се оформи убеждението не 
само за необходимостта от 
по-гол ямо

ниращите 
па днешна Европа и света“

е в ход постъпката на ра
тифициране, а за останали
те 39 твърде бързо, за ня
колко месеца, ще изнесем 
своята
пред Съвета на министрите, 
каза Лончар. С това, спо
ред думите му, Югославия 
наскоро става членка в по
вече от една трета част от 
целокупното число конвен
ции на този съвет и е за
интересована участието й 
да бъде още по-голямо, но 
някои конвенции са резер
вирани само за членките 

‘ му. Такъв е случаят с Кон
венцията за защитата на 
човешките права и основ-

Тазн бъдеща Европа и 
свят подразбират единство 
в различието, а единстве
ният път в нея е демокра
тическият път, без натрап- 

каза

Преди няколко дни американският Конгрес прие 
проектозакон за помощ на други страни на стойност 
от 14,6 .милиарда долара. Най-голя.ма 
милиарда долара — ще има Израел, а след него Еги- 

— две милиарди долара. Същевре.менно американ
ският Сенат допълнително одобри 3,2 милиарда долара 
за борба срещу контрабандата. Според предложението 
и за валутни международни институции са предназ
начени 1,6 милиарда долара

На Полша и Унгария ще бъдат дадени 532 
да долара, на Турция 500 милиона като военна 
а за същите цели на Гърция 350 милиона.

за» штересова/ юст

полза до три
пегвапе и хегемония 

Лончар. „Разлики — да, ба- 
не, подчерта той

сътрудничество 
с Европейския съвет, но че 
в „процес на обмисляне е 
да се поднасят . апликации 
за Европейския съвет“.

Във връзка с това Юго
славия е вече включена в 
пет конвенции, а е заинте
ресована да се включи до
ри в 42 конвенции. За три

риери
п прецизира, че тези изку
ствени бариери са не само 

Изтокполип шес К11 мс жду 
и Запад, но и икономически 
и социални между Север и 
Юг.

мнлнар-
помощ,

В. Б.

СЛЕД СМЯНАТА В ПАРТИЙНИЯ И ДЪР
ЖАВЕН ВЪРХ В НРБ

избран Петър Младенов. Андрей Луканов, 
човек номер две в измененото ръковод
ство в София в интервюто на младежкия 
в-к „Планета“ покрай другото подчертал, 
че основната задача на сегашното ръко
водство е да изготви нова конституция, с 
което да се създадат законни гаранции 
старото никога да не се върне. Той зая
вил, че в България сега започва цещо ново 
и нещо съществено и когато говорим за 
същинска демокрация и за правова дър
жава не се играем с фрази.

— Една от най-значителни промени, 
които трябва да извършим е правител
ството да бъде наистина правителство, нар 
ламентът — парламент, партията да бъде 
авангардна политическа сила, а не инсти
туция която решава за всичко и да бъде 
над всички — казал Луканов, който пред 
младежкия в-к заявил и следното: — Тря
бва да извършим три основни задачи и 
това възможно по-рано: да стабилизираме 
вътрешния пазар, да извършим финансово 
стабилизиране и да се опитаме 
вим офназива в износа.

РИМ

Гладиите гладуват, 

ФАО няма средстваЖивков
Поради високия наталитет, еколошкнте катастрофи 

и общата икономическа криза в света днес падтват 
полови,, милион души-оповестил неотдавна Едвард Са 
ума, директор на Организацията щОНза те™, 
и селско стопанство (ФАО) „а 25-та конф^ревд^Г на 
тази организация. Населението в света през п ™зедш - 
те две години се увеличи със 178 лиипона ж.гоД,, 
ог конто 90 на сто в страните от „третия свят“ Макац 
че развиващите се страни шсонохпшта си ^сновадет 
ърху селското стопанство, те най-често не са в със

тояние да прехранят собственото си население Покато 
гладните гладуват, акцията на ФАО Докато
/тисовата криза. Членките 
1/5 мнлоина

Правителството има три задачи: да ста
билизира вътрешния пазар, финансите и 
да се извърши пробив на чуждестранните 
пазари. На политическата сцена се явяват 
независими клубове и дружества

секва поради фи- 
органнзацията 

милиона дола-
дължат на 

долара, от които САЩ 143ра.
да напра-

През изтеглите няколко дни в НРБ се 
проведоха пародии митинги в' повечето 
места. На тях за пръв път се каза, че 
НРБ е длъжна дори 10 милиарда долара 
(в НРБ живеят 8- милиона души). Този 
дълг всякак ще бъде огромна трудност. На 
митингите се търси По-голяма гласност и 
промени: да се позволи частната иници
атива, на земеделците да се врне отвзетата 
земя, на Тодор Живков

БУКУРЕЩ

Започна 14- 

конгрес
ият партиен

и на останалите 
ръководители, които материално ощетили 
страната да се — съди. ЧНа 20_ т. м. в Букурещ

грес на Румънската 
трае пет дни. Този 
Николае Чаушеску, 
гата с

започна с работа 14-няТ 
комунистическа 

конгрес, казал
ком

партия, който ще 
в шестчасовн* сн доклад

милеш^ш годшщТгорТиГСГ^Гв *
нашето революционно 

• • това е силен 
комунизма.

На политическата сцена на НРБ се 
явяват независими клубове и дружества. 
Тясната сила все 
понастоящем те действуват под 
на новото ръководство. Всред 
съюзи, клубове и дружества 
българските студенти. Те 
мират съюз на 
сега мс съществуваше.

още не е известна и
Под удар и лидерът Т. Живков: 

страции в София
ността на актив- 

пар- 
златен сън _

демон контрол 
новите 

се явяват и

Движение н нашата 
прогрес към човешки*

гия.

След смяната на партийния, в НР Бъл- 
' /ария е извършена и смяна в държавния 

върх и за председател на Държавния съвет
търсят да фор- 

студентитс, какъвото до ква членът^™ ^едсе^лс^^^1'^ 
Лолич.

делегация оглав- 
ТО на ЦК на СЮК Марко
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ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
РЛВСКИ РЕГИОН мок на сстн в южномо голяма трагедия в алексинашките ВЪГЛЕНИ МИНИ

НАРОДЪТ ПА СЪРБИЯ 

ОТГОВОРИ НА „МЛАДИНА“ 

НА 12 НОЕМВРИ

ОТНЕСЕНИ СА 80 ЧОВЕШНИ НШОТА
О ЕКСПЛОЗИЯТА НА МЕТАН В ЗАБОЙ „МОРАВА“ ПРЕДИЗВИКА СМРЪТТА НА МИ

НЬОРИТЕ И ПРЕДИЗВИКА ОГРОМНИ ЩЕТИ О ТРИДНЕВНА ЖАЛОСТ В СР СЪ
РБИЯ И ЕДНОДНЕВНА ЖАЛОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ

На 17 ноември око но 12 мощ, но безрезултатно, по- 
часа в забой „Морава“ на иеже пожарът бушува из 
Алексинашките въглени ми
ни се случи голяма ката
строфа. Вследствие експло
зията на метан 90 миньори, 
които в момента на експло
зията са били на 700 метра 
в забоя, и избухналия по
жар, са били отсечени. Спа 
сителните екипи, дошли не
посредствено след бедстви
ето, се притичват на ' по

спа и Херцеговина, Слове
ния, Македония и пр.), ко
ито работят или са изказа
ли готовност да дойдат, по
лагат неимоверни усилия 
да проникнат до отсечени
те рударй. Вече няколко 
дни денонощно се води бор 
ба със стихията.

Според все още неофици
ални съобщения вината е. в 
човешкия фактор.

Инак още на вестта за 
трагичното събитие в Алек
синашките рудници, започ
на акция на солидарност за 
помощ на семействата нк 
пострадалите миньори. Не- 
секващата река на солидар
ност пристига от всички 
краища на страната: помощ 
оказват отделни лица, об
ществени организаций, ве
домства, трудови организа
ции, трудещи се от колек
тиви, спортни организации.

забоите.
Най-високи републикан

ски ръководители, специ
алисти и отговорни в ком
петентни републикански ве
домства, пристигат на 
стото, но помощта е безре
зултатна. Спасителните еки
пи, наброяващи 130 души 
от всички мини в Сърбия и 
останалите републики (Бо-

0 ^5о5иЖЖ,,^й?ДПРЕ,вм'“ВЕ
КОЛА ДИМИТРИЕВИЧ, ДОСЕГАШЕН 
'МОК НА ССМ

Е ИЗБРАН НИ- 
СЕКРЕТАР НА

мя-

Социалистическия 
субективни йто 1915 година Австроу! на

рия иеказк спрямо Белград.
съюз и 

сили
днес повече, отколкото кога 
то и да било, са принудени 
да водят борба срещу тен- 
дснците 
поделби и стълкновения на

всички

Масовото участие на тру
дещите се и гражданите в 
изборите потвърждават, че 
не е имало място за страху
ваме,

на дезинтеграцня,

че съществуващата 
икономическа и обществе
но-политическа криза ще на 
малц тяхната заинтересова
ност, както и изборните ре 
зултати, посочи Веселин Са 
вич, председател на МОК на 
ССТН в Южноморавски ре
гион в уводното си изложе
хте.

верска и национална осно
ва, срещу перфидните дейс
твия на врага за разбива
не на Сърбия и Югославия, 
каза Марко Смаевич, член 
на Председателството на РК 
ССТН в Сърбия, участвувай 
ки в работата на изборната 
конференция на МОК 
ССТН в Южноморавски ре
гион, състояла се тази дни 
в Лесковац.

Националните в някои ре
публики, особено в Слове
ния и Хърватско, узурпира
ха властта и чрез шхфор.ма 
тивните средства все пове
че отричат необходимостта 
от югославска общност. На 
сърчават раздори и нетър-

на
Между 90-те загинали и- 

ма и четирима души от на
шите краища:’ Алекса Алек- 
сов от Димитровград, Бран- 

??? ко М. Бъркич от Смиловци, 
[Щ Драгомир С. Адамович от 

Ралъин,
Андрия М. Митев от Ясенов 
дел.

В разискванията енергич
но е осъдена най-новата про 
ява на „Младина“ с конста
тацията, че народът на Съ
рбия па списанието даде най- 
добър отговор па 12 ноем
ври, оказвайки масова под
крепа на Слободан Милоше 
вич.

Членовете на конференци 
ята оказаха доверие на Ве
селин Савич и в предстоя
щия мандат да изпълнява съ 
щата длъжност, докато за се 
кретар на Председателство
то е избран Никола Димп- 
триевпч, досегашен секре
тар на Председателството 
на МОК на ССМ в Южно
моравски регион.

\
■

’ л» - ^ АД*

Тъга и болка: все още не се знае кога пострадалите друга
ри ще бъдат извадени

Бабушииш ко и

Ст. Н.
гогмост към други народи, 
особено спрямо сърбите, 
служейки се с цинични, обп 
дни и вулгарни текстове. То 
ва не са само обиди, това 
е открито неприятелство сре 
щу сърбите и Сърбия. Не
крологът на председателя на 
Председателството на СР Съ 
бия в „Младина“ не е нищо 
друго освен фашистки пам 
флет, всъщност * плагиат, ко-

СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА НА МРО В НИШ

Сериозен застой в 

развитието на региона
Поради изключително тежкото състояние в стопанство- и сериозното изоставане в 
то и сериозен застой в развитието текущата средносроч- развитието текущата средно 
на програма на развитие на региона има всички особе- срочна програма за разви- 
ности на санационна програма, изтъкна в уводното из- тие на региона има всички 
ложение Божидар Йоцич, председател на СМРО в Ниш особености на санапионна 
ф Санацнята на засегнатите от наводнения райони в Пи- 
ротска и Бабушнишка общини още не е напълно завър- 

главно поради високата инфлация

М. Момчилович

програма.
Делегатите без дискусия 

приеха отчета за работа, ка 
кто и отчета за реализация 
на санащюнната програма 
на пострадалите от навод
ненията райони в Пиротско 
и Бабушнишко. Единствено 
председателите на ОС в тези 
°бщнни Славолюб Миладине 
вич (Бабушница) и Мирко 
Станковнч (Пирот), посочи
ха, че дойде до израз соли
дарността, но че докрай не 
са използвани всички възмо

ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУОБЩИНСКИЯ ОТБОР 
НА СУБНОР В НИШ

шена
тието, както на стопанство, 
така и на обществените де
йности. Това налага да се 
предприемат твърде, конкрет 
ни и практически мерки за 
тяхното рационално органи
зиране при максимално по 
лзуване на разполагаешгге 
потенциали на сдружените 
общини и региона като ця
ло.

Отделно е подчертано, че 
поради изключително тежко 
то състояние в стопанството

Междуобщ ниската регио
нална общност през изтек
лите 14 години на съществу
ване се афирмира като носи 
тел , па планирането и осъще 
ствя валето на общите цели 
и задачи на развитие на сд
ружените общини, място за 
съгласуване и съвместно ре 
шаване па най-значителните 
въпроси от интерес за вси- 
чк5-1 или ловечето общини. 
Но въпреки това налице с 

изоставане в разви

Със студена война 

срещу Сърбия се 

разбива Югославия
О УКРЕПНА ДОВЕРИЕТО НА БОЙЦИТЕ В РЪКОВОДСТ- 
^ ВПТО ЯД ГР СЪРБИЯ И С ТОВА, ЧЕ ПЪРВО В СТРАНА-

;авсГГс«“Т^гвв“^иН*“т^
ИЗБРАН МИЛОВАН МИ ШЕВ И Ч 

щс се 
шо ще

жиостзг. .сериозно

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА СКС В НИШ

Предложени нандидати за функциись.гишаг програми, ко 
откриват иерснекти 

затова при участниците

се впечатление,
че^всичко, което в момента 
Т „якои части на нашата 
страна става има дае общи 

та се намалят ефекти 
тена гфедприетите мерки на укрепна 

органи и актив- водствоч о 
на прогресивните поради

и със студе I- --

ви и
в НОВ-а в Нишки регион 

доверието в ръко- 
СР Сърбия и

конгресът на СКС ще избе
ре 11, а това са: Бора Илич, 
Миланка Ицич, М1грослав 
Йовпч, Вукое Маркович, 
Първослав Маринковкч. Дра 

Властплшр

ЦК па СЮК и па ЦК на 
СК в Сърбия, членове на 
Сгатутарнага ас Надзирател* 
пата комиопн

паПредседателството 
МОК на СКС в Ниш ма но

си заседание лред- 
възможиш доле

еш! за председател
МОК па СКС да се евмден- 
тнрат Душан Илич от Ниш 
И Драган Стсваиопич 
Алексмпац, а за секретар 
Рапко Йович от Свърл)иг и 
Степан Костич от Жнторад-

иадържавните това, чц то първо в 
.излезе пред

следи к/го 
ложи като на СК на Съ-иостите 

сили
I шината, стра! 1а натериториятапа рбпн от

Нишки регион, утвърдено 
Ц1С па

в Косово обществеността с ясли ста-
повиша и црограма за воли 
•шчсска и стопанска рефор- 
ма.

ган Митровпч,
Потнч, Никола Стоянов, Жи 

Гордана

Сърбия давойна срещуна заседанието на
от СК на Сърбия, състояло се

Югославия. пасе разбие
Това отдел тю бс подчерта 

изборното заседание 
отбор

воин Стояновнч,
Стояновнч, Стеван Стояно- 
вич и Душан Тодоровпч.тези дни.

За кандидати на ЦК . на 
СЮК от територията иа

но на Бойците от Нишки регион 
застъпиха за ра

Междуобщинския
СУБНОР в Ниш, па ко- отделно се 

„„ бе приет отчет за досе- звитие па революционните 
гашната работа и програма традиция, като съставна ча- 
-а ггпелстоящите задачи, а ст иа битката за младото п 
•в Р Я с избра» Ми коление, което е изложено

лен- па различни националисти
чески и

на Кандидати за членове на 
комисия 1 иана Сгатутарнага 

СК па Сърбия са Пстар Вн- 
диновпч, Лиляна Лсккч и 
Снежана Тренчич, а кандн- 

члеи ма Надзцратед- 
коммсия иа СК на Сър-

Ипипки регион са преддоже- 
Душаи Илич от Напи и 

Петровнч от Пч-
Утв'ьрдепо с и шредло- 

от деветнадесет
жа. 
жемпето пи

Божидарвъзможни .кандидати за се- 
члснове па Пред- 

МОК
рог.за г«редседаггел 

лай
сиоиер.

Бойците са за решителни- 
и радикални акции, с които

домпадесет 
содателство 
СКС. Подкрепено е м и пред
ложението за кандидати ,1а

листата дат за 
пата
бия е Момчило Митнч.

е иПодкрепена 
от 13 кандидати

Сърбия, от

Мишевич, генерал нама за ЦК па 
които

други индоктрипа-
СК пации.

Т. Н.
СТРАНИЦА 3
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| ОБЩИНСКИЯТ
I ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНО ^
й ТИЧЕСКИЯ СЬю.Ч й
0 ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА ... й
8 ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА С1.ЮЗА НА ^
й СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ §
й ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ §
й ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР
8 И БАБУШПИЦА
йй ч н с Т И Т Я Т

Па всички трудещи сс и граждани от общината и ^
й страната

СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ н БОСИ-заседание НА ОБЩИНСКИЯ комитет па
ЛЕ ГРАД КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУ-

Обобществяване на 

кадровата политика 2
ф На I* ноември тази година в Босилеград сс ироисде ньр- 

делово заседание на ноаонзиранни Общински ко-
СИЧКМ1 рашмина, отделно .та 
потилиямо едппеттк» и самия 
партиен връх. Комунистите 
н оГнципата дават подкрепа

вото
лштст на СК в Босилеград па което предмет ш разиск
вания бяха информацията за проведената наборна актив 
ност н разискванията във връзка с документите за пред 
стоящия И конгрес на СКС

йIпа демократичното проусто- 
рйетно на Съюза па кому
нистите п па определението 
;»а развитието на политичес
ки плурализъм, но пе и ма 
многопартийна система. Кю- 
глго пък стана дума за ег-ь 
патката реформа, комумпе- 

1як нлетадока общи
на, подме гра Стоил кон, да* 
пат подкрепа па нроекторе- 

реч шиело

й
Й
Йна първото делоао заседа

ние (проведено па 16 ноемв
ри тази година.

Сумирайки резултатите от 
публичното разискване .пън 
връзка с нроектодокумеигн- 
те на предстоящия Едина
десети конгрес па СКС пред
седателят на ОК на СК и 
Босилеград, Живко Стоил-
КОВ, Л10ЖДУ ДРУ 14)10 ЦЦДЧСр-
та. че Съюзът на комунис
тите е най-отговорен за из
лизане от настоящото кри
зисно положение. При това 
е нужно по-голямо идейио- 
-политическо единство на в-

11 зоора 1те в орки 11 кин 11 шта 
на Съюза на комунист го в 
Босилеградска община са 
още едно иогвържданне, че 
комунистите в общината не 
само приемат, на и на прак
тика потвърждават курса 
на 8-то и 9-то заседание на 
ЦК па СКС н че същите са 
минали в духа на утврде- 
ните изборни документи 
„Задачите на първичните ор
ганизации л органи на СК 
ь изборите". Това между 
другото бе заключение на 
членовете на Общинския ко
митет на СК в Босилеград,

29 ноември — Деня § 

на Републиката
88 йЙ ййтате в кк ке пожелания за високи трудови и обществени за

писвания в изграждането на социалистическа, само- 
управителна Югославия

като Чйполюцията, 
търсят да се предприемат 
роиштел пи мерки за спира 

инфлацията, 
всички

8й йкоя го 
пости- &по па 

обезценява 
жени и. 
в общината 
подкрепа

СР Сърбия и останалите 
прогресивни сили, които сс 
застъпват за промени в п<>-

Затова комунистите 
дават пълна 

па ръководството
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ ПА СЪЮЗА НА КОМУ- 
ПИСТИТЕ, Й
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНО Й

« ТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ, Й
И ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА, к
8 ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БО-
Й ЙЦИТЕ,

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 8
8 СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ

2па IНа заседанието на СК на СТС в Босилеград, на 
което присъствуваха и представители на останалите об- 
Ществено-иолнтнчески организации н ОС по инициатива 
на присъствуваЩнте бе обсъден и въпроса във връзка 
с писането на младежкия словенски в-к „Младина“ за 
председателя на Председателството на СР Сърбия Слобо- 
дан Мнлошевпч. Осъждайки поведението на отговорните 
в „Младина” ОК на СК отправи телеграма до прсдседа- 
телстата на СР Сърбия н СФРЮ, в която покрай друго
то се казва: — Нац-отговорно осъждаме писането на 
..Младина** и публпковането на некролог на председател 
на Председателството на СР Сърбия Слободан Милоше- 
внч. С това .Младина“ направп криминален акт, какъвто 
не се помни в журналистиката в нашата страна и си 
приобщи към най-мрачните сили, конто днес съществуват 

света. Затова даваме подкрепа на следствените органи 
в Словения н търсим от съюзшгге следствени органи 
да предприе.мат законни мерки за неотложно утвържда
ване на отговорността на автора на текста и чертежа и 
на всички други отговорни лица, копто са решавали това 
за се пуоликува“...

I•'(Iгг» 1чсската 01 ютема.
На зассдаписто 

на Общинския 
СК и Босилеград обсъ;шха 
и приеха п а К1 шоп пата про
грама за работа па ОК, 
Председателството п остана
лите негови органи п тела 
за период от октомври на
стоящата година до март 
идната година. Покрай това 
членовете на ОК на СК в 
Бонсилеград дадох^ подкре
па на предолженнето за най- 
-впсоклтс функции в органи
те к телата на ЦК на СКС 
п ЦК на СЮК.

1членовете 
комитет па 8I й

88 й-< Димитровград8 Й
8 8Ч Е С I' И Т Я Т

„
. 8НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

8
8 Празнина на Републиката 1В
8
1 й

й
88 - пожелания за пови трудови завоевания в изграж

дането па социализма у насIм. я. %■

ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
ДИМИТРОВГРАД

НА СИНДИКАТИТЕ

~88 ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СС.М 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

Необходима е нова родя на синдиката % ■

8 88
♦ За председател на Общинския синдикален съвет избран 

Цанко Костов, а за секретар Мирослав Соколович
С приемане на много но

ви закони разпоредби, осо 
бено Закона за предприятия
та, търси се и нова роля на 
синдикатите. Те трябва да 
доживеят пълна автономно
ст и самостоятелност, изтъ
кна между другото досега
шният председател на Об
щинския синдикален съвет 
в Димитровград Адам Геор
гиев, в доклада си на пето
то изборно заседание на 
Скупщината на Съюза на 
синдиката в Димитровград, 
проведено на 20 ноевмри 
тази година.

8
8Че в работата и съвкуп

ната организираност, па и 
статуса на Синдиката в об
ществото нещо трябва да се 
мени, съгласиха се и остана 
лите участници в разисква
нията. А това потвърди ' и 
факта, че изборната Скуп
щина се проведе с тънко 
болшинство от само един 
човек и то след закъснение 
от повече от половин' час. 
Затова пе е неочаквано еди 
нодушната подкрепа на до
клада както и ма отчета.

в Сур.Дулица 1
ЧЕСТ И ТЯ Т 8.829 ноември 8.88на пионерите, учениците, младежта н войниците, 
на гражданите, работници н бойците 
в общината и страната 888и им пожелават лични и колективни успехи в нз- й 
(раждането ка независимото нн самоуправително и й 
необвързано общество

| ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
0 ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
»1 ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
8 ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 
Й ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЬВЕТ 

р Босилеград.
на пионерите и младежта 

войниците и бойците, 
на гражданите 

и трудещите се 
в общината

ч е

8
Цанко Костов

На първото коиспитупив- 
но заседание па новоизбра
ния Общински синдикален 
съвт .от 25 члена, с тайно 
гласуване избран е и нов 
председател от двама кан
дидати. . За нов председател <4 

избран ЦАНКО КОСТОВ, § 
а за секретар Мирослав Со- и 
колович. &

БАБУШНИЦА

За нов председател е избран 
Слободан Митич

8888 8888• е (
8На състоялата се на 17 по 

ември т. г. изборна конфе
ренция в Съюза на синди
катите в Бабушнишка об
щина бе обсъден отчета за 
дейността на организациите 
на Съюза на синдикатите в 
общината за период 1986— 
—1989 година. Едновременно 
бе приета и програма за бъ
дещите дейности на Съюза 
на синдикатите в община-

дикален съвет от 
кандидати във втория кръг 
на тайно гласуване е из
бран СЛОБОД/Н МИТИЧ, 
а за секретар Любиша Ан- 
джелкович. 
членове на 
отбор. За делегати на Меж- 
ду.общ(Ш1ския съвет на Съю
за на синдикатите в Ниш
ки ретон са избрани Ив 
Димитриевич,
Милиев, а за делегат на Де
ветия 
Николич.

8тримата»
3 8
1 8За делегати в МСС в Ниш 8избрани са Димитър Весе- ^ 

линов, зает в „Градня“ и А- и 
дам Георгиев, а за делегат ^ 
на IX конгрес на Синдика- н 
та на Сърбия Иван Истат- Й 
ков. За кандидат за репуб- и 
ликанския синдикален съ- § 
вет е избран Петар Милев. §

8и страната 
с Ч и т я

Избрани са 
надзирател ния 88Т 829 ноември —

на Републиката
празника 1

8
8та. Милованка 8 8На заседанието освен й 

представители на ОПО и В 
ОПО присъствува и Мили- и 
сав Пеич секретар на МСС И 
от Ниш.

8
лектишц1ПзавоеваиияНвВнзт|щ5^1^^.цХ11 " "°'Ш КО' I 
зано о”^=ОТО ™’ самоулраштгелно1*!! <теобвър? I

Избрано е и ново Предсе- 
Община. конгрес Властимирдателство на 

синдикален съве'г, а за пред 
седател на Общинския син- IСт. Н. А, Т.
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Кзндидатн за най - отговорни постове в общинските скупщини
БОСИЛЕГРАД

сов, Славчо Владимиров и 
Кроне Николов - 
седател н,а 1 
лиггическля съвет д-р Васил 
оахариев, Небойша Манаси 
евич и Антон Тончев.

На 22 т. м. Кандидациои- 
пата конференция на ССТН 
ще утвъдни окончателна ли 
ста на кандидатите, а изби 
рането ще стане. на сесия
та на ОС, насрочена за 27 
ноември.

те четири години да бъде 
председател на ОС — оста
ва да се види на 27 ноемв
ри, когато ще се проведе на 
сесия на скупщината в но- ОС, Драган Ристич, досега- 
вия състав.. ' шен подпредседател на ОС

и преподавател в образова
телния център „Моша Пия- 
де“ и Милорад Стайкович, 
директор на „Галеника“ в 
Сурдулица.

Учредителната 
Общинската

за комунална дейност „Вла- 
сина“, Костадин Момчило- 
вич, досегашен председател 

Изпълнителния съвет на
ЗА ВСЕКИ 110СТ 

ПО ТРИМА ДУШИ
евидентираии 46 кандидати, 
сетне тяхното чиадо намаля 
на седем души, за да оста
нат накрая трима кандидат 
ти, за които на 25 ноември 
(събота) гражданите и тру
дещите се ще гласуват. То- . 
ва се: Миролюб Йованович, 
Миодраг Панчич и Богдан 
Цветкович. На 27 ноември 
делегатите на ОС ще избе
рат нов председател на об
щината. .

зв, а за пред- 
Ооществен о-1 ю-

М. А.
Координационното тяло 

“ КДЖ?И въпроси към ОК 
па ССТН в Босилеград за- 

становището 
в Общинската 

скупщина да предложи 
вече души като 
зможните

СУРДУЛИЦА

Народът 

щв избере 

председател

стана на 
воки пост за

сесия на 
скупщина в 

Сурдулица ще се състои на 
28 ноември (във вторник).

по-
В. Б.посочи въ- 

кандидати. Това 
предложение приеха и кад-' 
ровите

Ст. Н.
ДИМИТРОВГРАД • к. г-КОМИСИИ

ственополилигческите 
. низации и ОС.

в обще- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□:

На 27 ноември 

-нов председател
орга- 

В понедел
ник бе проведено заседание 
на ОК на ССТН, 
бяха утвърдени 
кандидати за 
постове в ОС.

За председател на ОС са 
предложени: Спаско Спас- 
ков, Рашко Кирилов и Ва- 
оил Захариев. За 
тел на Съвета на 
ния труд на ОС са предло- 

Нпкола Андонов, Ра- 
Дован Мишич и Слачо Ми
ланов. Кандидати 
седател на Съвета на 
н и те общности са Павле Ар

БАБУШНИЦА:
ЗАБЕЛЕЖЕНО НА ДЕЛЕ
ГАТСКИТЕ ИЗБОРИЗа първи път в периода 

па социализма председател
ят на Общинската скупщи
на в Сурдулица ще бъде
оран от всички граждани По инициатива на досе- 
на общината, които имат гашния състав на Общнн- 
право да гласуват. По реше ската скупщина, която бе 
ние на Общинската копфе- подкрепена от Общинската _ 
ренция на ССТН народният конференция на Социали- ИЗООРЪТ 
референдум ще. се състои на етическия съюз, а сетне по ■
26 ноември (в неделя) от 7 решение на Общинската 
до 19 часа. На кандидаци- скупщина бъдещият предсе- 
омната конференция са утв- дател на Общинската' скуп- 
ърдеип четирима кандидати щипа ще бъде избран чрез “ег^етгодишната^1юбаД Бо '
за председател на ОС: Ми- референдум. Още на преде и с
лан Величкович, директор кащщцационните и кандй- гаитяйки в залата за
па трудовата организация дационните събрания бяка °®^ане още от враТата

се разпитва за урната къ- 
дето се гласува за Слободан 
Милошевич. След като й я 
показват, тя изважда по-го- 
лям букет свежи цветя, сла
га го на кутията и казва: - 
„Нека иму е щастлив избо
рът“, взема листчето и явно 
гласува за Милошевич.

Трима кандидатина което 
по трима 

най-важните из- ГОРНА ЛИСИНА
За функцията 

тел на Общинската
лредседа-

Да му е щастливскупщи
на в Димитровград има гри 
ма кандидати: Крум Велич 
ков, Небойша Иванов и Ва 
енл Милев. На 22 
те се представиха. на кан- 

конференция

председа-
сдруже- моемврн

На избирателното място 
номер 4 в местаната общ-дидациониата

на Социалистическия съюз
жени

със свои програми.за пред- 
- мест- Кому ще бъде шзгласуваг 

по доверието в предстоящи-

Делегати в новия състав на общинските скупщини
ДИМИТРОВГРАД БОСИЛЕГРАД

В Съвета на сдружения труд: Николайча Манов, Со- 
фронне Геров, Петър Милев. Зоран Свиленков, Мирослав 
Борисов. Ясмина Заркова, Йордан Вацев, Андрея Алек
сандров, Ангел Таков, Димитър Веселинов, Сретен Гогов, 
Йордан Димитров, Таца Димитров, Зоран Алексов, Бо- 

Велев, Снниша Тошев, Ванче Миланов, Георги Геор- 
,, Владко Владов. Борис Иванов, Илия Миланов, Бран- 

ко Пешич, Стоян Стефанов. Раша Таков и Илия Велич
ков. Общо 25 делегати.

На проведените делегатски избори трудещите се и 
гражданите в Босилеградска община от предложените 
повече кандидати за новия състав на ОС избраха 59 де
легати, от които 9 в Обществено-политическия съвет и 
но 25 в Съвета на сдружения труд и Съвета на местните 
общности.

м. я.

ДИМИТРОВГРАД

Нови делегати в Обществено-политическия съвет са: КйНДИДЗТИТв ПОД
рис 
ги е в

Спаско Спасков, Антон Тончев, Васил Захариев, Иван ЛР1ЦЯ 
Анастасов, Васил д-р Захариев, Пенка Васева, Боянка ^
Йорданова, Небойша Манасиевич и Ляте Златков.

В Съвета на сдружения труд са избрани: Иван Ла
заров, Славчо Миланов, Драголюб Якимов, Живко Влади
миров, Радован Мишич, Ставре Спасков, Никола Андонов,
Славко Якимов, Живко Кирилов, Никола Александров,
Ванче Николаев, Коце Бжилов, Йордан Васев, Милча 
Лазаров, Асен Стоичков, Василка Александрова, д-р Ли
ляна Василева, Драган Дончев, Андрия Мнлинкович, Асен 
Дионисиев, Петракня Стойчев, Милан Иванов, Атанас 
Величков, Владимир Тончев и Крум Младенов.

В Съвета на местните общности нови делегати са:
Иван Берков, Рашко Кирилов, Мите Ивков, Милачко Ми
тев, Петър Илиев, Стоичко Андонов, Стояи Спасков, Бо
рис Христов, Доситей Игпятов, Кроне Николов, Димитър 
Димов, Иван Тодоров, Страшко Гсргшюв, Славчо Владнмн 
ров, Александър Христов, Зоран Йорданов, Кирил Тнм- 
ков, Митко Николов, Стоян Мпцов, Душан Владимиров,
Бора Божилов, Асен Иванов, Стамен Николов, Павле 
Арсов и Иван Тасев. В. Б.

В Съвета на местните общности са избрани 20 деле
гати и то: Баса Алексов, Васил Каменов. Емил Соколов. 
Васил Милев, Зоран Геров, Томислав Гаков, Драгомир 
Денков, Аца Василев, Димитър Гигов, Милсиав Николов, 
Глигор Иванов, Рангел Тончев, Лада Аначков. Добрия 
Стоилков. Борис Гещалюв, Гойно Чирич, Цветан Сотиров, 
Гера Радованов, Петър Дончев и Петър Петров.

На току що завършилите 
избори в Димитровградска 
община за всяко делегатско 
място са били предложени 
по двама кандидата, така че 
всеки избирател е имал 

да избира. Че 
кандидат най-обстой-

възможност 
всеки
нс е бил под зоркото око 
на избирателите, 
ства и случката на избира
телния пункт в трети район. 
Тук един, малко по-стар из
бирател. се служеше с ле
ща, за да може подобре да 
види за кого гласува.

В Обществено-политическия, съвет са избрани след
ните 15 делегати: Саша Колев, Крум Величков, Станика 
Иванова, Иван Янков, Васил Велчев, Слооодан Басов, 
Арсен Тодоров, Павле Михайлов, Саватие Иванов Саша 
Панайотов Небойша Иванов, Ивица Миланов, Миодраг 
Джорджевич, Славча Колев и Сърбислав Златкович.

А. Т.

евнпетел-

БАБУШНИЦА А. Т.
В Съвета на сдружения труд:

Драгица Игнаятович, Боривое Павлович, Будимир 
^„ДГтавши Цолич Велибор Станосвич, Драган Божи
лова Опшимир Анджелкович, Мирко Стойкович, Сърби 
с?ав Ечешсович Зоран Николич, Любиша Ип.ятович, Во- 
™ Стойчева Сърбислав Станкович, Ивко Пеичич и То
ра Стойчев Р< изборите от 10 ноември в трудовите
мислав Милич (па. иморип А1|джс;1кович, Томислав
Живкович ^евта Йованович и Ядра,, Джурич (па иабо- 

от <2 ноември, инак селскостопански произволи го
ли). Съветът наброява общо 19 души.

В Обшсствено-иолитическия

БОСИЛЕГРАД
СУРДУЛИЦА

Обществено-политически съвет: Мнломир Чирковнч, ВСИЧКИ ГЛЗСуВЗХЗ 
Знонко Симоиович, Миодраг Анджелкович, Драган Ристич.
Славолюб Костпч (делегати на ССТН), Боривое Станкович,
Сърбал юб Мпкпч, Зорица Николич. Костадин Момчнлович,
Раде Кузманович (делегати на СК) Ружица Здравковнч,
Драган Лактчепшч, Иман Ма1рп11Кович, Градим* Ф Ристич (де

па Синдиката), Миодраг Пешич, Ллсксапдар Ива- 
пович, Младей Петромнч (делегати Ша бойците), Миролюб 
Николич, Любпша’ Стапойковпч, Десимир Тадич н Горан - 
Вукашмпошгч (делегати на младежта).

Съвет на местните общности: Милорад Стайкович,
Радослав Булатович, Милан Величкович, Драган Мнцич.
Алоксаидар Антим, Вуица Велкович, Мшшвое Стеваиович,
Зоран Ристич, Милиноо Мил ковач, Чедомир Лукич, Драги 
Симич. Слободан Анджелкович, М»опише Джонич, Алексап- 

Милошевпч, Михайло Йованович, Браисилав Мнхай- 
, Статии «а Любисавлевич, Мпрча Стоянов, Борис Бо- 
Рангел Тошев и Кирил Стоянов.

Съвет на сдружения труд: Боянча Борисов, Радн- 
нос Величкович, Боривое Станкович, Смиля Искренова,
Часлав Маринковнч, Славолюб Маринковнч, Мирослав Са- 
вич, Мило Аризапович, Урош Маринковнч, Момчнло Бог- 
дапович, Брапко Николич, Любпша Петроднч, Влаико 
Станкович, • Бора Милойковмч, Киро 'Стефанювеки, Драган 
Радовапович, Милан Станкович, Чедомир Павлович, I ра- 

Стояпович, Бранко Нешич, Любомир Костпч, 1лн- 
Анкмца Станкович, Боголюб Миленков!га, Олга 

Станкович, Радмила Бранкошга, Миро-

О В основните организа
ции и колективи в Босилс- 
градска община отзивът на 
избирателите с твърде убеди 
тел ей. Тук гласуваха 88,12 
на сто. Обаче има колекти
ва където гласуваха и 100

легати

съвета:

Цветкович, Снежана РаиджеДович, Момчило

;^ооичВШ с|томир Тояорович, Драган Бо>к=.^Вссма

наброява 17 души.

В Съвета на

па сто. Такъв с примера на 
избирателите в новооткри
тата трудова единици за 
производство на конфекция.дар

лоинч
гоен,

където гласуването, приклю
чи още към 9 часа, Подо
бен бе случая и в Отделени
ето на вътрешните работи 
и граинчноппропусквателння 
пункт в Рнбарци, където съ
що така гласуваха 100 на 
сто, също в иредобедннте 
часове.

местните общности:

- Мгщден<Гич В°Ии'збиратсщщ едаиииа^^ се проведа!
допълнителни избори. (Изб°ри от 

Съветът наброява 19 души.

Ио-
Сто-

вица
ислав

димир 
гор- Иванов,
Стдноевич, Драган
слав Станкович, Добриоос Илич, Христа Йоцич. м. я.
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I! ЦЕХА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ИЛ ПВЦ КОНДЕНЗАТОРИ В 
БОСИЛЕГРАД„ТККСТПЛКОЛОР" — ВА8УН1ИИЦД

ИНВЕСТИЦИЯ, ОЗНАЧАВАЩА ПРОГРЕС Намаляват 

бракуваните частио ПОСТРОЯВАНЕТО НА ЦЕХ В СТРВЛАЦ ДАВА ВЪЗ
МОЖНОСТ ЗА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ПРОИЗВОД
СТВО В ЦЯЛАТА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

флинпита, лихвите,
>111111110 цени 
нерглм, материали и суро* 
Нини, неблагоприятно се от- 
ралянат върху общата сто- 
на лека дейност ни „Текстил 
колор", по с 
гшкиност и 
се преодоляна г 
рлч, като добани: •—
•тон инвестиции 
прогрес, по крайните реаул* 
татл от пея ще бъда'1 поне* 
стил, «когото цехът аапочпе 
да работи.

В момента, да кажем, че 
и „Текстил колор“ полагат 
усилия :»а елптиоле па сро
ковете, нищото нсяко тяхно 
удължаване може да оана- 
чана загуби. Раднащо е, че 
п .строителите, л доставчи
ците па новото обордунапе, 
настинат да спаднат дого
ворените срокове, което дпа 
чи, че вече пред идущата 
шднпа може да дапочпе ре 
дойното производство и в 
годи цех.

Инак, според запланувано
то, н тоди цех работа тряб
ва .да намерят към псдссс- 
типа души, конто ще бъ
дат приемани постепенно, 
след .задължителното обу че 
ние п подготовка.

пепосго 
па слектрос-

Хпракпрло да тази 
стпцпя е, че пените са до* 
топоренп фнкшо, л че н 
дл насока не ще «ма дошл- 
пптелин разходи, с оглед па 
високата ллфлация.

Цехът в Стрелал трябва 
да допринесе и да спиране 
на миграцията и тоан рай
он па общината. Защото е 
заето становището в пет 
да се трудоустроят местно 
население, а не порасти от 
Бабушнниа, които бима пъ
тували. В образователния 
център „Вук Кнраджпч" по
настоящем се школуват тек 
стилни и от това и околни
те села и те ще имат пре
димство з работа н цеха.

— Тази инвестиция, от 
друга страна, ще 
възмож I юст да 
асортимента с допълнител
на продукция. Фактът, че 
нямаме залежали стоки 
красноречиво твори за 
асортимент, който е наме
рил .място на пазара. Разби
ра се, и тек. неблагоприят
ните условия на стопанска 
дейност, преди всичко на
личната неплатежоспособ
ност на потребителите, ни

ши ве-„Текстнлколор“ е в мо
мента единствената трудова 
организация, която понасто
ящем усвоява нови капита
ловложения. (Тук не взима
ме предвид реконструкция
та на „Цнгланата", модерни
зацията в „Лужшща“ н ка
питаловложенията в кому
нално-битови обекти). „Тек* 
стплколор“ всъщност' строи 
нов цех. Същевременно в 
Бабушшща се строи склад 
н помещения за, таканарече- 
ния обществен стандарт. До 
края на годината следова
телно трябва да бъдат усво
ени седем милиарда дина
ра нови капиталовложения.

— Построяването на цеха 
в Стрелац ни дава възмож
ност не само да разширим 
асортимента 
ството. но и да го осъвре
мених!. Запланувано е ком
плектно оборудване на ..Тек 
стил колор“ в Бабушшща с 
нови машини. А след по
строяването-на склада в до 
сегашните помещения ще 
се инсталират, нови маши
ни, между другото изтъкна 
директорът на това пред
приятие Любиш а Чирич. —

на пазара е пърьокачествс- 
Това е главното усло

вие, с гсоето босилеградски- 
„слектро/щи“ си проби

ват път и на чуждестранни
те пазари. Кондензаторите 
главно се пласират в Пол
ша.

Два проблема в босилсгра 
дския цех па ПВЦ конден
затори продължават да съ
ществува): бракуваните ко
ндензатори все още заема) 
висока позиция, а планира
ното производство не се из
пълнява цялостно. Наистина, 
както подчертава Данс Ве
линов, ръководител в цеха, 
бракувани кондензатори се
га шма по-малко отколкото 
порило, ж> борбата за шжа 
честваш «рошиодстио тря
бва да стане постоянна за
дача. От целокупното Проил 
годетво сега към 15 ))а сто 
не може да издържи кон
трола.

— Месечно трябва да нро 
изведем 11 хи ляди бройки 
кондензатор)), но плана не 
можем да досл шлем, 
че го осъществяваме с око
ло 85 па сто казва Велинов. 
Две са главните причини за 
1к изпълняване на плановете 
п за бракуваните конденза
тори. Първата е, че не всич
ки заети докрай овладяха с 
производството., а втората — 
некачественият 
Онова обаче което излиза

относителна 
тези шроблеми 

— заяви Че* 
за нас, 

означава

тп- но.

те

В цеха сега работя/ 50 ду 
ши, а капацитетите на обе
кта са много по-големи. За
плануваното 
с което работа да тюлучат 
поне още 50 нови работници 
вее още се отсрочва. За це
на са нсободими значител

ния средства и се очаква гла 
вио да I» обезпечи Републи 
канският фонд за насърча
ване развитието на икономи 
чески изостаналите краища. 
И досега, а особено сега, не 
роненият кадров въпрос в 
трудовата организация е гла 
вната причина за отсрочва
нето. По-точно казано, все 
дока то в трудовата органи
зация
НИ нс се избере ръковод- 
ство не ще има кои да ра- 
з.тижва и води тази акция.

В. Б.

разширяване,

ни даде 
обогатимна производ-

така

Съставни части“ към

материал.
Ст. Н.

*» '■!■■■■ ~Р1ПГ,-П-|,"1 ^=У-'."- ~ Е1_ЕКТВС№ЗКА
р 1Ш1)зтша

%
Iщ
Ш

На всички трудещи се и граждани 
страната

от Бабушнишка община и

А
честити Н н ш'

ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПВЦ КОНДЕНЗАТОРИ — Босилеград

па деловите си приятели и потребители 
па гражданите и работниците в 
Боснлеградска община, Нишки регион и 
цялата страна

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА 

29 НОЕМВРИ I

ЧЕСТИТИ
„ТЕКСТИЛКОЛОР“ печата различни видове тъкани, произвежда 
лека конфекция, спортни гащета, бански 
кинство, дамско интимно бельо и др. 29 НОЕМВРИкостюми, кърпи за дома-

ЕДИНОДУШНО СТАНОВИЩЕ НА СТОПАНСКО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ АКТИВ 
ЛИШКА ОБЩИНА: НА СУРДУ-

„Оставаме в големите системи“
Трансформацията на сто

панските 
гласно Закона за предприя
тията, като едно от основ
ните звена на стопанската 
реформа, трябва да бъде из 
вършена до края на 1991 го

низации, ,след трансформа
цията на големите системи, 
в рамките на които рабо
тят сега? Това е и (разбира
емо, понеже свързаността 
на стопанските организации 
от Сурдулица с големи ор- 

/дина. В днешното бурно ганизации от републиката, 
време две години изобщо

зарната икономика свърза
ността ни с големите сис
теми може и трябва да бъ
де основна опора на обще
ствено-икономическото раз
витие на общината — казва 
Пйетко Машич, общински 
секретар за стопанство и 

каквито са „Цървена засга- финанси. — Даже смятаме, 
не са дълъг срок и оня, кои ва‘ от Крагуевац. „Галени- че в пазарната икономиса
то се самозалъгва с „има ка“ от Земун, „Иво Лола тази 
време“ рискува да изпусне Рибар“ от Железник, „Сим- 
и „последния влак“.

организации - съ-

свързаиост ще бъде 
много по-резултатна и зато
ва определението ни можепо“,. „Кощана" и. Памукови

ят комбинат от Враня, тук 
се тачи към две десетилетия 
като формула на досегаш
ното успешно развитие. За-

Интензивното 
на тази тема

присъстиве 
в стоцанско- 

-политическите разговори 
Сурдулишка об

Цех на „Симпо“ в Сурдулицада се каже кратко и ясно: 
„Оставаме в 
теми“.

В името' на това, генерал
но х определение тук ше се 
придава първостепенно зна-

големите сис-
в

в зависимост 
фактори на

от основните .Дървенащипа
пуска“ да се каже, че» ту
кашните дейци 
ството и

„до- застава“ "все още
ност От „ СТ0ПанСКаТа дей е рано да се говори”. П,здо- 
' 0т Сгамеико Янкович, био отговарят и ръководи-

директор на ООСТ „5 сеп- -телите иа Р Д
тембар“, неотадвйа

това стопанско-политиче
ският актив на Сурдулишка 
община, изучавайки 
'гнвно (ма едно .заседание) 
Закона 
най-вече 
менно е

в стопан- 
политиката лона- 

урок. Във 
трансформацията 

трябва да се разяснят и уре 
дят много въпроси, а в Сур 
дулица на преден пЛан из
пъква въпросът: в какво по
ложение ще се намерят сур 
дулишките стоопански орга

колек- чение на въпроса какъв фо
рмално-правен статут в

останалите -орга-знават горния узнахме, низации. Освен 
че в заводите „Цървена 
става“

това, всич-
лодчертават, че засега не 

се поставя въпрос за „изхв
ърляне“

връзка с за предприятията,. предстоящия 
се е занимавал и-

за- кипериод ще
„5 септембар“, „Мачка- 

тица“, „Галеника", цеховете 
на „Симпо“, „Кощана“ и Па

и-
разговорите за тран

сформацията са интензивни, 
'участвуват и предста

вители на сурдулишкага ос 
позна

мат
горния въпрос. Ка

кво е мнението на найчотго-
на сурдулишките 

състава на
в тях организации от 

големите 
што рамки работят

ворните хора в общината?
— Единодушно оценихме, 

че и при условията на па

муковия комбинат. Този въ
прос ще се уреди в рамки
те на големите организации

организации, в чиорганизация, но за 
положението па „5 септем- 
оар

сега.
в тра 11сформи1раиата

К. Г.
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ТРИБУНА НА „БРАТСТВО“ В ТО „ДИМИТРОВГРАД“

..ПРЕУСТРОЙСТВО С МНОГО НЕИЗВЕСТНИ
... тРУДова оогамичя-

ипя в Димитровград _
мара -Димитровград“, както 
ооикнавено е известна 
ви с редица

-голямата
т\~

В разговора участ
вуваха: Слава Тодо
ров, директор, Иван 
Петров, технически ди 
ректор, Петър Милев, 
завеждащ план и ана
лиз, Тодор Филипов, 
секретар, Саша Димит 
ров, завездащ комер- 
чески отдел; сетне 
Данка Георгиева, пред 
седател на Централ
ния работнически съ
вет и Зоран Геров, 
председател на Акци- 
онната конференция 
ча Съюза на комунис
тите в „Димитров
град“.

От редакция „Братст 
во“ — Алекса Ташков 
и Матея Андонов, как
то и Предраг Димит
ров, струдник. на в. 
„Тигър“ в Пирот.

вър-
г" тгргрнмо ^ неизвестни и сътресения, тъй като до Но
га година остават 
дгш, а трябва да се свър
ши немалко работа. Както 
е известно

броени

преустройството 
сгава според изискванията 
на Закона 
И може за предприятията, 

и нямаше да има 
толкова изчакване ат боязън 
ако досегашното 'обедине
ние иди сложна

на сдружения
организация

„Тигър“ в Пирот 
жаше към договора.
а^5г?е<Г ВСЧе кРистално е ясно, че ще се създадат две 
самостоятелни предприятия 
— едно в Пирот и друго в 
Димитровград. Но

труд 
се придър-

Участницнте в „кръглата маса“
Д11 известно съмнение ют чле
новете на работната група , ^ 
в Пирот в идеята за създа- об 
ванс па сложно предприя
тие. Въз основа на това Ра
ботническа

Нямайки друг избор в 
Димитровград“ взимат не- 
_ ходимнте мерки съгласно 

изискванията на Закопа за 
Iтредприятията — да се извър 
ши необходимото преустрой
ство. Създава се работна 
група, която да изучи поло
жението и набележи съот- 

становище по въпроса, за да ветни -мерки. На 4 ноември 
види за какво се касае: да
ли се

„Димитровград" пред свър- 
шеи факт.

На 21 ноември Центраш- 
иият работнически съвет в- 
зима решение за разписва
ме на референдуми (в Пи
рот вече е насрочен за 12 
декември, което също не е 
в ред, защото е необходимо 
съвместно ре1 пение на СОСТ 
„Тигър“).

да дадем 
думагга на най-отговорните 
хора в „Димитровград“ да се 
изкажат по въпроса.

Слава Тодоров: —

1ят съвет па „Ди- 
ма 29 септемв-мнтровград 

рп поиска от деловия коми 
тет в „Тигър“ окончателноОще

през март настоящата годи
на беше създадена работна 
група (в „Тигър“) без чле
нове от , Димитровград“ с 
цел да изготови предложе
ние „Тигър“ да се устрои 
като предприятие с тоудо- 
ви единици. След годишни
те почивки ..Димитровград“ 
беше уведомен, че от създа-

се провежда заседание на 
Централния работнически 
съвет ма СОСТ „Тигър“, ко
йто с мнозинство гласове 
приема предложението па 
деловия съвет (делегатите 
на „Димитровград“ гласува
ли против) предложеното 
решение, оставайки верни 
па първоначалното съвмест
но предложение.

А приетото решение фак
тически представлява изгон
ване ма „Димитровград“ от 
СОСТ „Тигър“!

На 16 ноември Централ
ният работнически съвет гто- 

рот да се създадат две пред- твърждава решението ои от 
приятия и едно в Димитров- 4 ноември и насрочва два 
град. Последното с тези в референдума — в Пирот и 
Пирот да има само договор- Димитровград, като се ус- 
ни връзки. На 25 октомври Еояват две самоулравителни 
се свиква ново заседание на споразумения, два устава и 
деловия съвет по искане на всяко от двете предприятия 
Слава Тодоров, по същия въ- се учредява напълно само- 
прос, но становището на стоятелно. Това фактически 
„Тигър“ не се променило. представява оставяне на

касае за становище 
ма отделни лица, или пък 
за промяна на политиката 
по този въпрос. Оказа се, за 
жалост, че се касае за в-

станала почти без участие
то на обществено-политичес
ките организации.

Зоран Геров: — Въпроса 
на СОСТ

ОСТАВЕНИ САМИ НА СЕ
БЕ СИ

торото. „Димитровград“ се наме
ри в безизходно положецие. 
Налага се за кратко време 
да бъдат създадени редица 
необходими служби, които 
досега бяха общи за СОСТ 
„Тигър“. Ще се наложи да 
с( създава нова админист
рация, макар че и същест
вуващата в „Тигър“ в Пи
рот няма да се намали. Ще 
трябват: финансова служба, 
снабдителна служба, отдел 
по изследване на всносни 
суровини и др. Това не ще 
бъде лесно, тъй като „Ди
митровград“ не разполага с 
такива. Сетне, ще е необхо
дима и колГпютърска обра
ботка па данни, която „Ди
митровград“ също няма.

за преустроцството 
.Тигър“ ставаше без да бъ
дат запознати и обществено- 
-политическите организации. 
Ние в „Димитровград“ на 
16 ноември тази година про
ведохме заседание на Акци- 
онната конференция на Съ
юза на комунистите, на ко
ето приехме и съответни за
ключения. Едно 
СОСТ „Тигър“ да запознаем 
с развитието на положение
то във връзка с преустрой
ството. Също ще запознаем 
щателно с въпроса и общин
ските комитети в Димитров
град и Пирот, както и ко
митетите по обществена, са
мозащита и всенародна от
брана.

БЕЗ ДОПИТВАНЕ
ването на сложно предприя
тие няма ннщо. В разисква
нията на заседания на дело
вия съвет се зае становище 
да се създадат две пред
приятия — едно в Пирот и 
едно в Димитровград. Тако
ва решение прие на 7 юни 
от Централния работничес
ки' съвет. Сетне се създаде 
разширена работна група, 
в кеято влезнаха и предста
вители на „Димитровград“ 
със задача да изготвят са- 
м оуправител ни 
ния, устав и др. норматив
ни актове в тази насока. В 
края на септември се поро-

На 18 ноември, на заседа
ние на деловия съвет (без 
присъствието ма директора 
на „Димитровград“, .. 
бил в командировка), се 
свиква заседание, на което 
се взима становище: в Пи

който

от тях е и

споразгме-

Ще засегне ли това капи
таловложенията за по-ната- 
ъшна модернизация и ре
конструкция па „Димитров
град“?

Слава Тодоров: — Не, за
щото и досега „Димитров
град“ сам си обезпечаваше 
средства за‘тях.

Какво ще стане с износа 
п продажбата изобщо?

Саша Димитров: И в та
зи насока и ям а да има про
блели!, защото сами се про
бивахме па пазара. .Димит
ровград“ си е завоювал ре
номе, има солидно качество 
ма произведен пята 
е обезпечил пазар.

В „Димитровград“, с цел 
да се осуетят евентуални 
слухове, по радиоуредбата 
ще предадем пълна инфор
мация за положението, ка
то изтъкнем, че- облиците Да 
преустройство са били про
диктуваш! от „Тигър“ в Пи
рот.

„ДИМИТРОВГРАД“
ПРОИЗВЕЖДА:

^Ое!5ТКПА СРМЕМ1Н РК012УСША Данна Георгиева: — Наис-. 
тина сме изненадани от дру
гарите в „Тигър" — Пирот. 
Вместо да вървим към ин
теграция — вървим в обрат
на посока. Сега, когато тря
бва да чествуваме 30 годи
ни от създаването на този 
трудов колектив — трябва 
да се върнем на началото.

Светнслав Йовановнч: — 
Макар че 18 години бяхме 
в СОСТ „Тигър“, струва ми 
се, че обедшшването не им 
беше при сърце още отнача-

— лачени, дамски 
и детски ботуши,8оик

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „ДИМИТРОГРАД“
— спортни кецове,Ш*
— различни видове 

гумено-техничес 
ки стоки със и 
без метали и с 
различно пред
назначение,

ои и си
*» «ЯЙ * ш?../V! Незави- 

ста-' I Петър Милев:
спмо от всичко, което 
па с решението на „Тигър“ 
да се отдели от „Димитров
град". ние се готвим успеш
но да преодолеем трудиос- 

конто възникват. Гот- 
за по-

м.
1.2

— гърби и профи
ли, намирищи 
широко прило
жение,

ш тпте, ло.пови програмииим
-нататъшно развитие, имаме 

да реализираме
Тодор Филипов: — Макар 

че сме доведени в незавид
но положеше, не седим със 
:кръстелш ръце. Усилено ра 
ботнм да се подготвим до 
встъпването в сила на Зако
па за предприятията.I

намерение 
и една програма от средст
вата от заема за стопанско 
възраждане на Социалисти
ческа република Сърбия.

Слава Тодоров: 
са пред всичко програми за 
производство на технически 
стоки, гумени мишки. В пър
во време ще имаме трудно
сти с обезпечаването на 
специалисти.

| V -.ч
— гумени фолии 

(различно качес 
тво), гумени ни
шки,

-■ !

Това
Макар че в ТО „Димит 

ровград“ се огорчени на но- 
стъпката пЬ „Тигър“ — Пи 
рот не губят жураж а! вяр 
ват, че и в Новата 1990 го
лина ще стопанисват и ще 
се развиват успешно. Инак 
от всички досегашни члено
ве па СОСТ „Тптьр“ Пнро 
— само ТО „Димитровград* 
е имал положителни стопан 
ски ноказатеди в първите 
девет месеца па годината.

— прибори, калъпи, 
различна метал
на галантерия! и 
други произведе
ния.

общинаДимитровградска

т и
се вНа трудещите

с т ич е ИЗВЪН ОБЩЕСТВЕНСШО- 
ЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ

ЗАЦИИ29 ноември Раздялата па СОСТ „Ти
гър“ с „Димитровград" е
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КОНКРЕТНОКой на кого 

да помага? ИЛИ КОНФЛИКТИ“ „ИМА ЛИ „БРАТСТВО" ЗЪБИ ЗА■л- („II Е) (О РАЗ V М Е И И И 
ТАБУ-ТЕМИ")

Асен Лазаров,Второ, твърденията на
Бяха цитирани от Богдан Николов 

заслужават отделно внимание. 
Става дума преди всичко за твърдението 
на Лазаров, че „Братство“ никога не се 

на Съюза на ко-

И „Братство“ брой 1411/12 от 25 август 
п брой 1424 от 10 ноември т.г. Богдан Ни
колов и Иван Николов, предизвикани от 
никои твьрдеини на Тодор Славииски и 
Деен Лазаров в юбилейни»» брой на вест»и 
ка от 15 юни 1989 година, с пълно право 
засегнаха въпроса за „конфликтите меж
ду издателство ..Братство“ и общинските 
ръководства“, относно зи „конфликтите с 
онези ръководители — бюрократи в об
щините, конто вършеха натиск на печа
та, за да си създодат пространство зи 
своеволни".

Във връзка с това искам да кажа след

които 
също така

Делегатите на ОС в Босилеград на последна
та сесия взеха решение, според което селскосто
панският производител в общината когато прода
де кон или говедо ще трябва да заплати по 21) 
хиляди динара, за теле или юнец 15, за свиня — 
7, за агне или яре — 5 хиляди ... И купувачът 
има ново задължение: по два на сто от общия до
ход Ът изкупуването на добцтък ще заплащат из 
купвателните организации/ делови единици 
организации от вътрешността и физически лица. 
Дали решението не е прибързано?

с отклонявало от курса 
мунистите, обаче „често се е стъякиояява- 

тълкунането на този курс от страна 
па някои хора в, общинските ръководства“ 
(подчертал С. В.). Това са големи обпине- 

без доказателства. (Чудно мя е зашо 
общинските ръководства?!).

като бияеш

ло с

пия
ис реагират
Следователно, и Асен Лазаров, 
ръководител на „Братство“ и дългогоди
шен обществено-политически деец трябва 
да посочи имената на тези, хора и да об
ясни същността иа това 
(подчертал С. В.).

на

ното:
Първо, всеки, който пише или говори 

за ислц
да ю прави конкретно и с доказател
ства, а не обстрактно. Затова тук искам 
да попитам: кои са тези обществено-поли
тически общности, с които издателство 
„Братство" е имало „известни недоразумс 
пия“ (подчертал С. В.) п какви са тези 
недоразумения? Тодор Славииски е длъ
жен да удостои обществеността с конкре
тен отговор на този въпрос, още повече, 
че той своевременно беше ръководител на 
издателство: „Братство“, а освен това * 
п дългогодишен политически деец.

Според приетото реше че всеки зает (средният 
ние събраните по този личен доход на деветме- 
начин средства ще се из- сечието бе едвам над два 
разходват за Подобрява- милиона динара) е , „за- 
ке на ветеринарната слу работил“ загуба над 30 
жба и за защита на до- милиона динара, 
машните животни в об
щината. Образлагайки не 
обходимостта от приема
нето му представители 
на ОС подчертаваха, че 
Ветеринарната станция в 
Босилеград, която досега 
успешно изпълнява зада
чите си, напоследък се 
среща с финансови про
блеми и че са й необхо
дими допълнителни сред 
ства за да изтрае в осу
етяването на заразител
ните болести и в защита
та на добитъка. Без ог
лед, че едно число деле
гати (от местните общно
сти) . изтъкваха и обрат
ната страна на медала —

' че селскостопанският про 
изводител е изправен 
пред нови задължения, 
че станцията не ползува 
докрай вътрешните си 
резерви, че не оказва 
винаги^ услуги че не ико
номисва достатъчно и про 
чие — решението мина.

стълкновениеили зи някого е длъжен тона

Да закърша: след като Славянски, Ла
заров и други автори, които са писали 
или ще пишат на тази тема във в-к „Брат 
ство“ и останалите издания иа Издател
ството конкретизират твърденията си, об
ществеността ще получи възможност да 
узнае истината. Това е истински начин за 
„опознаване на обективната действител- 
ост“ (В. И. Ленин).

В ТО „Босилеград“ из
тъкват, че при взимане
то на решението цикой 
не ги е консултирал и 
че същото е още един 
сериозен удар върху из
ключително трудното им 
положение. С учудване 
си поставят въпроса: кой 
ка кого да помага, кога
то нашите работници за 
личен доход чакат по 
два-три месеца. Средства 
та които ще трябва да 
отделят не са малки, ка
зват тук. От юнец за ко
гото на селскостопанския 

заплатят

С.юбодан Василев

ПРЕДСТИЯТ ЛИ ЗАСТОИ 
НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪ 
1И ЩАТА В БОСИЛЕГРАД- 
СКА ОБЩИНА?

УРО „СЪРБИЯ *

ЗИМАТА • Сц&п СУ1^Н-
ИДЕ ссобтггиивкл опсАмглсил ст>вс2ехос каса

ТЕЬ. 84-067, «ЪООв — ХХВО КАССХ СМ1-М1-Ш 
В А В С И I С А

-СОЛ НЯМА на всички граждани от общината и страната
производител 
40 милиона динара на 
пример според решени
ето ще трябва да отделят 
още 800 хиляди динара. 
Подчертават, че решени
ето все още не им е до
ставено и че не го при
лагат. Ако нищо не се 
мени в крайна сметка

ЧЕСТИТИ
Въпреки че от 15 ноемв

ри предприятията за поддър
жане иа пътищата се дълж- 
ни да бъдат готови за пое

на зимния период, 
клон на

29 ноември 

-празника на 

Републиката

рещане
босилеградсю 1ят 
трудовата организация за под 
държане на пътища от Вра
ня безгрижно се отнася към 
този проблем. На легер ня
ма пито зърно сол, отводни- 
те канали край регионални
те пътища са непочистени, 
пропусквателнитс също. На 
много
листя и пр. Всичко това со
чи, че през настъпващия зи
мен период, както и повече 
пъти досега, ще има сери
озни застои ма движението.

ще намалим или спрем 
. с изкупуването, изтъкват „ЦЪРНИ ВРЪХ“ в своите заведения, включително 

п хотел „МИР“ в Звонска баня, предлага най-разно- 
соразнн безалкохолни

Ветеринарната Станция тук.
издържката си изкарва 
чрез самофинансиране.
Финансовите трудности 
напоследък започнаха по 
Еече да ;се чувствуват.
Сегашното деветмесечие 
седемте тук заети доча
каха със 72,8 милиона ди 
нара- загуба. Произтича 
че всеки е „дължен“ по
вече от . 10 милиона ди- Ще реализира Ветеринар 
нара.

н алкохолни . напитки, ту
ристически н други видове услуги.Сигурно е, че за здра

вословното състояние на 
добитъка трябва да се 
води грижа и решението 
от тази гледна точка е 
съвсем обосновано. В не
го обаче- липсват основни 
данни, каквито са: кои 
програми с тези средства

.места има наноси,

на читателиЗащо е така? — попитах
ме ръководителя на клона
Душаи Сотиров.

ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ МЕСЕЦА 

НЕ ПЛАЩАТ НАЕМ
— Точна е, че ние все о- 

ще не сме потопи иа борба
та, която ни очаква 
М.НМЯ период. Обаче 
наша вина, а по вина 
организацията в рамките на 
която работим. Ние тук сме 
бцзумшии. Седем работника, 
които са задължени за под 
държане на 130 ‘километра 
регионални пътища в общи
ната са малко. Освен 
те още са ангажирани .... 
пътя от Дукат към Заграия, 
където работим вече

ната станция, колко на пред зи
не поистина са й необходими 

жение са ■ и селскосто- средства за нормално 
^танските производители действуване, дали такса- 
и изкупувателни; органи
зации. Производителят

Не в по-изгодно поло ва
ДРУГАРЮ РЕДАКТОР, ЗЛАТАН МАРКОВ, 

работник в Секрета
риат на вътрешните 
работи в Димитров
град

МИЛЕ МИТОВ, ра
ботник в ЖТП „Ди- 
млтровград“

БОРИВОЕ МАНИЯ, 
работник в ТО .Ди
митровград"

ПЕТЪР ЙОНЕВ, ра
ботник в ЖТП „Дими- 
тровград“

БУДИМИР гигов, 
работник в ТО „Дими- 
тровград“

ГОРАН ЦЕКИЧ, ра
ботник в РСВР в Ди
митровград.

Небокшп Иванов, 
секретар на СОЛ за 
жилищна, комунални 

11 Дп- и пътна дейност в Дн- 
_______ мнтровград

Умоляваше 
следващия брой на в-к 
„Братство“ да публи
кувате списъка, който 
Ви изпращаме. В 
съка са

Ви вта трябва да бъде толко
ва висока, да кога реше
нието ще бъде в сила и

на пример посочената 
такса трябва да 'заплати 
веднага, а Ьа парите от 
изкупчика чака по ня
колко седмици или ме
сеца. Трудовата органи
зация „Босилеград“, ко
ято главно изкупува до- 
битка в общината е в 
още по-трудна финансо
ва ситуация 
заети на деветмесечието 
отчетоха загуба от 9,12 
милиарда динара. Личи

опи-това
т. н.

Основният въпрос, кой 
то се чу и на сесията все 
пак е: дали всичките те
зи средства няма да за
плати само селскостбпан 
ският производител? Га
рантира ли му ОС че из- 
купчикът не ще му на
мали цената за да запла
ти таксата си?

имената на 
Димитров грачани, 
ито не плащат 
щен маем на Самоуп- 
равителната общност 
на интересите за жи
лищна.

на
ко-

някол-
ко месеца. Когато става ду
ма за обезпечаването 
обходи мо

жили

ла не- 
количество сол, а 

според наши проценки ■ са 
необходими около 50 
това е задължение

комунална и 
. пътна дейност в Ди

митровград повече от 
три месеца.

ИВАН ЯНКОВ, ра- 
потник в ТО „Сточар“ 
в Димитровград

- ЖЕВИЧ Е ГДЖ0РД- -лхьиич, работник в
Iепубликаиокия

тона, -
иа тру

довата организация. Ние ме
мълчим и ежедневно 
геваме проблема. Те обаче 
безгрижно се отнасят. Каз
ват: „Има време, не бързай
те", подчерта Сотиров.

изтъ-
285-те

секре- 
гариат на вътрешните 
работи (РСВР) 
мнтровградВ. Божилов М. Я.
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I “ ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНИЯВАЙТЕ СЕ!.Кхшунист
°Р'“-“ С™3* “

на комунистите в Сърбияи на Съюза Брой 1699 година XI.VI 
Белград, 24 ноембври 1989

Отначало беше само „преобразование“ 
а сега вече се артикулират програмни „на- 
мерения , в основата на които е залегнал 
стремеж да се прекъсне континутетът. 
Наи-радикална „рожба“ на този стремеж
?^т?й?ДЛОЖението да СР *Р°мени името на сюк.

ДО ПРЕЛОМА. ката за XIV извънреден конгрес на СЮК, 
е необходимо отваряне на юголсавските 
комунисти едни към други, а не построя
ване зад отделни програми, твърдоглаво 
и самодоволно затваряне в собствените 
възгледи и идеи и защитаване на същите 
с помощта на стълкновения и раздухва
не на недоверие и страх, от които най- 
опасен е страхът от недоверието и неис- 
крените отношения между другарите, на
миращи се на една и съща политическа 
задача, която Се нарича радикална об
ществена реформа.

Вербалните войни, които се водят тряб
ва да бъдат прекртаени час по-скоро, за 
да насочим разискванията си към онова, 
което ни е общо и което ще ни бъде 
общо.

А ПОВъв връзка с това може да се зададе 
въпрос, на който в бъдещето ще се 
мери съответен отговор (засега това не е 
въможно от повече причини): дали СЮК 
узрява със светкавична скорост, та почти 
всеки ден, пред изкушението на собстве
ната позиция или под нейн натиск, е в 
състояние да види по-добре и по-далече, 
или пък става дума за друго нещо? Факт 
е, че през последните месеци, особено от 
април до днес, със стремежа към промени 
в СЮК се случва нещо, което условно 
може да се нарече радикална трансфор
мация.

на-

НАТАТЪК?
За СЮК са най-важни онези проме^ 

ни във вътрешните му отношения, които 
ще обезпечат радикална демократизация, 
преодоляване на пасивността на члено- 
гете поради отчуждеността на ръковод
ствата им от тях, укрепване на доверие
то с борба за промяна на позицията му 
при новите условия, когато в конкурен
ция с други носители на проекти и по
литически интереси СЮК в цялата стра
на, а не само в една нейна част, трябва 
да се потвърждава с демократически сред
ства, лична и колективна инициатива, 
самостоятелност и инвентвиност на чле
новете си.

Радикалната реформа на стопанската 
и политическата система изисква ради
кална реформа на СЮК. Тази безспорна 
релация изисква да започваме не от края, 
от организационните и подобни въпроси, 
а от програмната ориентация на Съюза 
на югославските комунисти, в която — 
това не е спорно — тепърва трябва да 
се оформи ясен и цялостен поглед 
бъдещето на социализма и самоуправле
нието, в тези рамки и към бъдещето на 
СЮК.

Радикализмът, който подразбира така
ва хетерогенност не може да бъде пер
спектива на СЮК. Напротив, това би го 
довело до самоунищожение в буквалния 
смисъл на думата, премахнало би го от 
политическата и историческата сцена.

Не става дума за нужност да се избе
ре една от двете пределно радикални по
зиции — онази, която защитава всичко 
съществуващо, хвали миналото и допус
ка минимални промени за бъдещето или 
другата, която в името на бъдещето иска 
да скъса с всичко от миналото и да из
върши самопремахване, дори и по ултра- 
демократически начин. Нужно е всички 
заедно да намерим изход от положение
то, в което парциалните или така наре
чените национални програми се натрап
ват като отговор на дългогодишната стаг
нация и острата криза на югославското 
общество.

към

СЮК не може да търси изходи от 
кризата за сметка на ония, които най-ве
че са засегнати от нея и които нямат 
възможност да живеят другояче, освен от 
знанието и труда си. Доколкото се случи 
високата цена на преодоляването на кри- • 
зата да бъде платена само от тези со
циални слоеве, СЮК ще подпише реше
ние за премахване на собствената си кла
сова позиция и по този начин ще загуби 
идентитета си.

най-ва-Тук вече възниква първият и
могат ли югославските кожен въпрос:

собствен, югославскимунисти да намерят 
модел за преодоляване на кризата и пра- 
силно ли е твърдението, че без единна и
ясна югославска програмна насока не мо
же да се определи каквато и да било, 
камо ли важна позиция на СЮК в про
цеса на радикалната трансформация на 
обществото на социалистически основи. Неопровержима е истината, че юго

славските комунисти нямат единна и ця
лостна опция за преодоляване па криза- 

а имат безброй частични отговори на 
какво искаме. Единната опция да

Една такава раднкализацня може само 
основите на нашата револ-СЮК показва, чеопит на

Ако това, макар и условно, е 
основната му позиция, която тепърва тряб-
основната Уи а ^ ас„ект на съдържа-

без голямо колебание мо

да разруши 
юцня и непременно ще отнема на СЮК 
всички възможности за трансформация.та,

въпроса
се намери, понеже доверие и легитимитот 
в нашата страна може до има само онази 
политическо сила, която върху югослав
ската си ориентация ще подготви програ
ма за преодоляване на кризата. 11 обратен 
случай шанс ще получат и други алтер
нативи, по тогава ще. се постави въпрос 
може ли страната да остане и социалнс- 

и федеративна, и република, и

На всички е ясно, че е нужен прелом, 
който трябва да се извърши час по-скоро. 
Но без оглед на цялата сложност на 
обстоятелствата преломът не може да 
бъде извършен все докато не се даде, 
макар и контурно, отговор на въпроса — 
накъде след това?

ва да 
нието й, тогавакаже че при осъществяването 

Съюзът на югославски- 
конти-

же да се

” здаг. «■«- 
--й:з=

иуитета си 
тоае. 
засегне
СЮК да

“ съставен 
’ лабаво повързани 

комунистите
или

страната Да се трансформира
.атическа/а левица
алтернатива, а в ДРУ,акомунистическа партия

той те загуби основното 
политическа

тическа,
изобщо ще остане ли Югославия.

На югославските комунисти именно за 
това днес е нужен ясен общ проект и 
съгласие !пъв връзка с неговите цели, 
което може да се осъществи.,чрез демо
кратически диалог. Нито една парциална 
програма, дори и да бъде вътрешно коп- 

цялостпа, при югославските 
на обща

паорганизации 
републиките и 
една част

или
Съюза напокрайнините

в папък , в
в съюз на

със социалисти—
да бъде зистентна идемокр част не може да претендира

а особено не може да се 
мо-

условия— то-ческа
класическа

е ясно, че
ириомлипост,
натрапи на други. Затова в сегашния

заключителния етан на подготов- Джсвад Тешичтава 
условие да
организация.

катосъществува мент, в



2 Комунист
МЕДИИ

ПО ПОВОД СМЪРТТА нл ХОРОВИ МАСНИДолорес
Ибарури

/
и атакуване на всичко, което /я в 
човешките и рсфо/>мните потенци
али

Един от съществените, а и спеш 
всички членове нампте задачи на 

СК па Сърбия, а преди всичко па 
средствата па масова ип- 

формация, е борбата за обективно и 
истинско информиране па югослав
ската общественост за всичко, което 

С1* Събия. 
на медий-

лрсяиага на югославската кри
ла — не |в тежко да се разоткрие 
задната цел.

Народът в Сърбия влезе в поли- 
широки врата. Демокра- 

характер на това влизане

онези в

тиката на
ГИЧНИЯТ
с онова ново и прогресивно на юго
славската политическа сцена. В те- 

големи обществени промени, ко- 
лпеобраяиха политическия жи-

сгава и се предлага в 
Понеже и наводнението 
нпн шунд, който се занимава 
Сърбим. Съюза на комунистите 
Сърбин и сръбското ръководство 
югославския информативен простор 
негьщнбет доминира измамата. А, 

бога ми, и страх.
Злонамереното пласиране на из

мами за всичко, което през изтекли- 
СР Сърбия

със
рудари. Участвува в борбите, 
тува по Псианни, мпива со по ра
диото, призива, мобилизира. Про
чути са нейните думи от тим дин. 
„Подобре е да умреш изправен, 
отколкото да живееш преклонен!" 
В първите дни на гражданската 
война загива и съпругът в мин
ьор. Тогава казала: „По-добре 

иловица на юнак, отколкото съп
руга на бедняк“.

пъ на зи
па иго

вог на Сърбия през последната го- 
нс летяха глави, пито по-дипа-две

слсдици на този процес са некроло- 
веетпиците. Летяха остарели 

бюрократи от своите кресла и кео 
посебии ръководители от кадровите

зи по

те години се случва в 
изобщо ме е трудно да сс забележи 
в опуса нл информативните медии 

„развит северозапад“. От
носителни са две поща. Мшштантни- 
те формации получиха пои (постоя
нен) хорист, а от лицето па едни 
стар и вече афирмиран окончателно 

демокрацията.

листи.
Трябва да се Оъдс честен, на да 

се каже,
но не е лесно да се отлепят от при
вилегии онези, които в тях през ре
дица години темел но са се забетоии- 
рали. Само процесът е леобрати.м.
А методът се показа като успешен. 
Оня момент, когато народът артику
лира своите интереси и раздвижи х 
процеса на промени, тоя тече без 
никакви шансове да се спре. В 
Сърбия това постоянно се потвърж
дава

Когато на 18 юли 1936 годи
на загръмя от всички военни ка
зарми срещу голоръкня народ.
Пспаш1я стана на крак в защита Къде все не е

републиканското народофрон- нарна! Тя живееше във 
товско правителство, което тъкмо ни, като че ли всички я виждах
ме победило на изборите, а сре- ме, а малцина от нас можеха да 
щу което войниците, генералите я видят, за1цото постоянно бяхме 
начело с Франко откриха огън с ка фронта, на различните фрои- 
намереш1е да го свалят. През тая тове. Остава като пример на «е- 
съща нощ чуха се думите на ле- ройство, храброст, патриотизъм, 
генадарната Долорес Ибарури Нейното име в тия дни се прочу 
Ла Пасионарна по вълните 
Радио Мадрид. Тогава тя 

няма да

не всички и нс навсякъде,ма патпя

стигала Пасио- 
венчкина

нападна маската 
(Онова извратено, което пролича 
под пея изобщо не ни изнедада, пи
то изплаши.).

За какво нмено се касае? В
разпространяването на статии, пъл
ни с омрза към всичко, което става 
в Сърбия, все по-значителна роля 
превзема Издателство „Освобожде
ние" от Сараево със своя арсенал на 
жълт печат, в който пак основният 
той на публикования материал е — 
все по-черен. Сеене на измама и 
омраза към цял един народ не 
може никак да се подведе под декла 
ративното застъпване за национал
но равноправие 
че, че е твърде съмнително заклева
ното в равноправието в къща, в коя 
то на всички „главатари" общата е 
тъкмо националната принадлежност. 
Както що вербалният тероризъм и 
континуираната афнрмацпя ка ал
банските терористи н техните дели 
нс може да влезе в арсенала на 
демократичните средства в стълкно- 
•зяването на различни мнения. А 
тъкмо за тези средства посегна „Мла 
дина“ в своя последен редакторски 
„бисер“. (Подстрекаване към атентат 
и скандалозмия некролог не са ни
какво ползуване свободата на печа
та, но ползуване на трагичните раз
деления в страната за нейно окон
чателно унищожаване и разпокъсва 
не. Всъщност откритото застъпване 
за тероризъм, както е констатирано 
в разглеждането на тези явления на 
тазседмичиото заседание ка Коми
сията на ЦК на СК на Сърбия за 
информиране и пропаганда.

На какафоннята на оспораване 
па всичко, което идва от Сърбия —

последно доказателството са 
вълненията и промените в Титово 
Ужице.

Ог такива промени и такова въл
нение всъщност се страхуват онези.

на по целия свят.
Когато в началото на 1939 го-каза:

мине. дина се изтегляхме от испанска
Това стана лозунг, симбол на бор територия, тя ни одържа реч в 
бата навред из страната и навред Барцелона, благодарейки на ин- 
по света срещу фашизма. ..Но тербрнгаднрнте за всичко, което 
пасаран“, шилеше у-треден на пу- дадоха за Испанската република, 
шките, на оръдията, по стените Тогава я видях пръв път. 
ка къщите в Испания и по цяла ..Има една легенда, която каз- 
Европа. ва. че не може Да се забрани

Гласът на легендарната Пасио- страната, в която си живял, къде- 
Тая же- то си се борил за щастнтие, къде- 

част от себе си. Вие

които сеят измами и омраза към 
Сърбия. Понеже е известно, че в 
борбата за съществуване средствата 
не се бират. Заграждане на инфор
мативните синори и форсиране на 
кап-черна пропаганда за онова, ко
ето, става в Сърбия, е пряка отбра
на на републиканските бюрокрации 
от промени и прогрес. В този кон- 
текс са разбираеми думите и лъжи
те, и измамите, па подстрекаваме 
къ.м криминал и терор. И в този 
контекс е ясно защо е борбата за 
обективно и истинско информиране 
за Сърбия. Става въпрос за успеха 
на цялостната програма на рефор
ми, която е направена в тази репуб
лика, а която не е възможна без 
съответни промени в цялата страна. 
Тази пак без сговор. А да се съгла
сим трябва най-малко да знаем кой 
за какво се застъпва н кой какво 
предлага. И какво, осъщност, иска.

дотолкова пове-
нариа се чуваше всякаде.
ко 'на^крак“ в*"борб^^протта оставяте Испания, своите загнна- 
Франко, в борбата против Мусо- ли другари и народа, които вн 

и хитлеристките дивизии, обича, които ви научи на своя
който ви показа пътя, по 

за да
лини
които се нахвърлиха да унгацо- език,
жат Републиката. Испания стана които тряова да се върви 
съвест на чавечеството. От всич- се избори свободата. Уверени сме, 
ки континенти отиваха добровол- че завинаги в своите сърца ще 
ци да помогнат на Испания. При- запазите името на Испания, като 
стигнаха към 3 хиляди, а между името на своята родина и че за 
тях и около 1700 югославяни, ко- нея ще разказвате на своите деца 
,гго честно ще се борят. Полови- със сълзи в очите и гордост в 
пата от тях няма да преживеят, сърцето. Вие ще разказвате за тая 
ще загинат там. горда и героична Испания, която

Ла Пасионариа е родена в семей- със сърца и кръв плащаше своя 
миньри през 1895 година, блян“, каза тогава Ла Пасиона-ство на

Получава името Долорес, което риа. 
заначи тъжна, а псевдонима Ла Тя е наистина и днес легенда 
Пасионариа спечелва спонтанно в испанския народ. Храбра жена, 

характера, а означава истински герой с благородно сър- 
ентусиазъм, разпале- це. И днес, когато си отива, всс 

Своята революционна зря- пак остава да живее сред всички 
в многобройните прогресивни хора в света.

заради 
храброст 
ност.
лост спечелва 
борби, особено през 1934 година 

въстанието на астурийските ВЕЛКО КОВАЧЕВИЧ Ружица Меворахвъв
I

ВСЕ ПАК ВЪРВИАКТУАЛНО
Извънредната конференция иа кости и непосредствените задачи па като най-ярък знак на тяхната аго- лнте на раздора и омразата, срещу' 

Съюза на комунистите а Косово бе- комунистите' и прогресивните хора, пия и скорашинят край! Няма да разпокъсването на Югославия в По 
ше съдържателна и успешна, но и които желаят мир, междунациоиал- им помогне пито подкрепата, която крайнината и извън нея. 
с горчив вкус от рецидива на ста- но доверие и стабилизирането па получават от Словения и Хърватско,
рата политика която тази покрайни- положението в тази покрайнина. а и от най-реакционните кръгове от Може да звучи парадоксално, но

№=2=51
ка комунистите в Косово е в това, р ' пътишата па тяхно- ма иамеса в техния живот, като под бодан Мнлошевнч, които на
че не протече разделен от между, 'тълклшане — е ново качество ТИК на враясество и раздор между напият референдум в Косово полу-
националните противоречия, както ^ изказва в политическия албанците и сърбите. „ ™ Ю албански гласа в Косово (от
протичаха събранията на иай-вис- кпай а гъгбия и на- „ съвкупно 21 на сто), в някои чисто
шите и кай-нисшите форуми на нар щата страна Охрабряват изгледите, т„„0казак се на Конференцията — и алба"Рш среди н лад 34 на сто. То- 
тийните и друга организации в По- “аТапо^“ател„о ще се тръгне в ге°аа трябва да се каже - нещо, ко- ва Действува охрабряващо и отхвъря 
краинината по времс на владству-. ™ ^ омпазнаха политика и раз ° с2Мо потвърди оценките на злнте предвиждания (от северозапад
ването на Азем Власи, Катюша Яша у™овияза д° каква степен,™ «ата част на страната, преда вспя-
ри и другите челници ка поразената „ормалед живот на хората от всич-' са станали пленнци иа со- ко>. че няма ™то един албанец да
националистическа и сепаратистка киРиацИоНалности • за икономически ве№я национализъм, който с го- гласува за Слободан. Става .дума за 
политика. обществен прогрес д ' по'добР° казако с десетилетия онова прогресивно ядро На албанци

и обществен прогрес. е натискал тяхното съзнание Тру? те в Косово, което с огромното мно-
Уводното изложете, най-голяма- в 'пи »» по 110 е 2иак Аа се Тълкува фактът че зинство застрашени

та част разисквания на Конференци въ„ кораРаха сътогта на си- ™тб°РИТе Зг “°В Покра*ински' ко тРябва Да изнесе голямата битка сре 
ята, нейните заключения и заклю- Г1итр на юнския ™мсии някои най-„зтък- 'ПУ сепаратизма и националистичео
чителни документи — анализираха сепаратизъм които своето окончя- оорци срещу албанския нацио- ко1° зл° и с това на себе си и де-
положеиието на Косово, причините телно поражение предвестиха с о- ваЛк|то гшепчппе^”31’*1' Това оста" !!еЗрТвбезпеЧ11Яъдеще н мнр и блаР°

дсиствувано иа албанския национа- Вместо и ^ Косово с пай-голяма упоритост и "нииятп- СврОпа „ Югославия,
и сепаратизъм, определиха ция успех, прилагането на терор, уби решителност да продължи, на .начин

йството на невинни хора, со оказа както и започна, борбата срещу

изми-

сънародницн

лизъм
насоките за по-нататъшните актив- сн- Само Кръжашщ



§Комунист 3ИЗБОРИТЕ В СР СЪРБИЯ

ПОТВЪРЖДЕНИЕ 

НА ДОВЕРИЕТО
, ЖжТ'15®^’В!®* .»»У .Я,ВЛ:

седатВствотЗ- ОШ
1И 83 НА сто ОТ ГЛАСОВЕТЕ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ПОЛУ-

_ Тазгодишните избоои « рр р~-» . т*
С6 ломн*т 110 много неща а 1тР?в3б°РНИяТ бойкот в Косово бе 

“Че по това, че бяха неизвест- Йменнп'"3" ° по:голяма сигурност, 
*ш; Тая неизвестност не беше само ^«ННО*. \ загРебските и любдяп- 
с ^бичайния въпрос: кой ще бъде ^ите' 1информативни средства се 
избран, но още повече " въпроса твърдеше, че кооовските албанци 
колко хо>а изобщо ще гласуват РсЩу «натрапената" Конституция,&гтт,“г ;™- е™—
^адввг * “"“тнализмът в Словения и Хърватско 
всичко това влияе на масовия от
клик на избирателите. Обаче имаше 
изглед, и те се осъщствиха, че точ
но тия обстоятелства ще стимулират 
трудещите се и гражданите Да из- 
лезнат на избирателните пунктове и 
да изберат нови хора, готови и спо
собни да се борят против инфла
цията, контрареволюцията, национа
лизма, сепаратизма...

,, не стана. Сведе
нието, че тоя път в Косово гласуваха 
/о процента от гласоподавателите, 
което е значително повече 

.то в изборите през 1986 
же би поне

откблко-
година, мо- 

малко ще смечкн- твър
дите глави н оценки не само 
оанскнте контристи, но и на тех
ните помагачи в ръководствата ма 
СР Словения и СР Хърватско. По- 
право, тия избори потвърдиха, че 
мнозинството албанци, сърби, черно
горци и хората от другите

на ал-

народ-
иости в тая покрайнина са за единна 
Сърбия и за единна Югославия.Сведенията на Републиканската 

изборна комисия
осъществило второто предвиждане, От старото ръководство не може 
защото от около 42 милиона гласо- да се очакват нови победи. Това в 

на изборите излезнаха различни Варианти бе написано на 
около 82 процента. Първото което транспарентитс, които се носеха на 
трябва да подчертаем е, че тая го- всички тазгодишни и мииалогодпш- 
дпна на изборите излезнаха значи- ни митинги и това не само в Сър- 
телно повече гласоподаватели, от- бия, но и в някои други републики, 
колкото на предходните избори Същото това бе изговорено на лгно- 
през 1986 година. Понеже през из- гобройките избирателни събрания, 
теклите^три и половина година в където се утвърждаваха листите на 
СР Сърбия станаха големи промени, кандидатите. Поправо, не успяха и 
може да се заключи, че народът в не така малобройните опити на тия 
тая република не излезна на избира- листи да се намерят представител! I- 
телните пунктове само да избира те на поразените политически кон- 
свои представители в делегатските цепции, автономистки и сепарати- 
скупщини и председател на Предсе- ски. Тоя път избирателите по демо- 
дателството на СР Сърбия, но и кратичен начин и между повече кан- 
да гласуват за тия промени, за но- дидати се определиха за хората, ко- 
вото ръководство на СР Сърбия, за ито имат и знание и желание да 
новата Конституция, за единна Сър- осъществят предвестните реформи в 
бия, единна Югославия. стопанската и политическата систе

ма и реформите в Съюза на юго- 
Същевременно, тия изборни ре- славските комунисти. Няма никак- 

зултати показаха, че не се осъще- во съмнение, че тъкмо това е най- 
ствиха нескритите надежди на за
гребеките и люблянските информа
тивни средства, че избирателите ще 
бойкотират тия избори, особено из
бирателите във Войводина и Косо
во. Бойкота във Войводина иредве- 
стяваха поради миналогодишното, 
уж, нелегално сменяване на ръко
водството в тая покрайнина. Обаче, 
сведението, че във Войводина на из
борите излезнаха 84 процента от 
гласоподавателите представлява още 
един аргумент, че автономистката 
политика и нейните представихсли 
не бяха срушени само ония няколко 
стотици хиляди хора, които на 6 
октомври миналата година се събра- 

Скулщината на САП Вой
водина но че това го направи целият 

тая покрайнина.

говорят, че се е

ОТ ИНТЕРВЮТО НА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ЗА РОЙТЕР
подаватели

ПО ВОЛЯТА НА НАРОДА
* ОТГОВАРЯЙКИ НА ВЪПРОСИТЕ НА ПОСТОЯННИЯ КОРЕС- 

ПОНДЕТ НА АГЕНЦИЯ РОЙТЕР ОТ ЮГОСЛАВИЯ ЗА АКТУ- 
АЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ В СТРАНАТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПРЕ
ДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР СЪРБИЯ СЛОБОДАН МИЛОШЕ
ВИЧ СЕ СПРЯ И НА ТЪКМО ЗАВЪРШЕНИТЕ ИЗБОРИ В -

СР СЪРБИЯ.

ВЪПРОС: — За пръв път в СР кандидати има и на общинско 
Сърбия се въвежда практиката на и на републиканско равнище, 
непосредствено избиране на пред
седателя на Републиката. Имаме ВЪПРОС: — Много хора, които 
впечатление, че това решение^ е всестранно подържат сегашния 
прието в последния момент. Ка- курс на сръбското ръководство, 
кво повлия за неговото приема- все пак имат сериозни забележ- 
не и какво това значи за по-на
татъшния 
Републиката?

ки към кадровата политика. Каз
ват, че отделни хора, които уж 

4 не биха лшнали и на референ
дум в местната общност, чрез 
кадровата комбинаторика се про
мъкват до важни постове. Спо
менават се някои белградски при
мери. Има ли истина в това?

политически живот в
-ценният резултат на тазгодишните 
избори в СР Сърбия. Оценката, че ' 
тазгодишните избори са нещо по
вече от обикнновени избори за де
легати, потвърждават и резултатите 
от референдума за председател па 
Председателството на СР Сърбия. 
Тая голяма поддръжка от гласопо
давателите на Слободац Милошсвнч 
същевременно представлява още ед
но потвърждение за доверието към 
политиката на ръководството па СР 
Сърбия през изтеклите две години.

ОТГОВОР: — Установява се на
чин па избиране, който гаранти
ра зачитане волята на болшинс
твото граждани на Сърбия. Това 
значи,- че никога вече’в бъдеще- 

Сърбия па функцията за пре-, 
дседатсл няма да може да бъде _ 
избран кандидат, който няма до- °°Р1ГГе. които са в ход, не заслуж-. 
верието па мнозинството граж- ват забележки. Напротив, сигур- 
дани. А какво това значи за по- но е- че 1Ша много пропуски. Не 
литичсскня живот в Републиката, аная* че която и да е страна,

бено ако се стреми изборите да 
бъдат демократически, може да 

ВЪПРОС: — В някои ннтелек- избегне примките, които произти- 
туалнп кръгове имаше тия дни чат от големия брой на кандида- 
н призиви към бойкот па скуп- тнте, скоростта, старите избор- 
щниските избори, защото кандн- ни н политически навици и не- 
датитс уж бшш утвърдени по достатъчното и непълно инфор- 
стария шаблон на капдидациоп- миранс и т. н. Но това е естес- 
ппте конференции без истински твсио. Когато широко се отворят 
алтернативни възможности. Кол- вратите на демокрация, на тях не 
ко са оправдани тия забележки? влизат само честните Щ V умните,

здравите и красивите. Но сигур- 
ОТГОВОР: — Точцо с, че в гпя но затова тия врати не трябва да 

избори не се .освободихме до- се затворят. Обаче, някои забе- 
край от старата избирателна си- лежки, за които говорНте, от- 
стома. До тая стенен тия забе-' части се отнасят до хората, които 
лежки са оправдани. Уверен съм, но са .много „популярни" в някои 
обаче, че след промените па Кон- среди, затова, че са се много бо- 
ституцнлта, конто ице извършим, рнйи за промени, които в Сър- 
щс бъдат премахнати всички пре- бия биват масово подържани. Тия, 
останали причини за такива и по- които са в първите редици на 
добий забележки. ч борбата търпят и най-големи уда

ри. В конкретния случай, касае 
Но не е точно, чс кандидатите се за хора, конто — борейки се 

са утвърдени но стария избира- за сегашната политика — са спе- 
телеп шаблон. Напротив, изюно- челнли много врагове между при- 
чмтелпо се касае за иредложе- вържешщите па старата полнти- 
пията пд гражданите, които ма- ка. А покрай топа, забележки 
сово предлагаха много повече им отправят най-често ония, кон- 
кандидати отколкото сс избират, го — когато борбата пламтеше 
Никой не е кандидатиран „отго- — седяха със скръстени ръце и 
рс". А успешно минаха предизбор- чакаха. Когато борбата бе сце
ната кандидатура и кандидат!гге, челеиа, -го ръкополяска. обаче 
които тоя статус спечелиха въз ос борците не им се харесват. На 
нова на подписите на група от три тия" наблюдатели не мислим да 
десет и повече граждани. Такива угаждаме.

то в ОТГОВОР: — Не твърдя, че из-

осо-
можете и сами да заключите.

ха пред
Р. йоветичнарод на

ЧГ '



КазахаИЗВОРИТЕ И ФЕДЕРАЦИЯТА

Свой дял от 

демокрацията ВъпросУсет
Счед тайно изясняване на са представители на всички грп- 

нсичкп граждани на СР Сърбия ждани, на Югослания и как тона 
за кандидатите за председател се изявява. И сходно на това, 

Председателството на Социа- дали е възможно гражданите на 
н[етическа република Сърбия и пот републики да сменят от пост 
тази република се приобщи към федерален ръководител- на ше- 
ония, които неотдавна оргаиизи- ста република, 
раха всенародни референдуми 
по повод изборите на някои свои 
най-висши политически предста

вители. Така започнахме да раз- още
виваме максимална избирателна ководптели, съществено пром

отношенията между федерол

на

Югославската федерация е-
лед Тито, и след отиването на 

неколицина най-висши ръ-

ТП1демокрация, с повече кандидати 
и тайно гласоподаване, на всич
ки равнища, освен на федерал
но. Като чели нямаме федерал-

републикански функ ставителп на републиките
федера- крайниците във федерацията, за 

които напълно, или почти нап- 
решават в републиките и 

. И ето, значи та

паните единици и характера 
действуваме на своите федерал
ни органи. Сега имаме само пред 

и пони, но само
ционери на постове във 
цията. Това по само себе си не 
би било спорно ако републикан
ските представители във феде- покрайнините, 
рацията се държеха като пред- ка. с демократизацията се стиг- 
ставителп на всички граждани на дотам, че в републиките, на 
на Югославия. Но те не се дър - общите тайни избори, между по- 
жат така и затуй, защото не ги вече кандидати, дори и за най- 
избират всички граждани, но са- -отговорни постове, по воля\та 
мо граждани на техните репу- на милиони гржадани, се изби- 
блики. Затова в нашата сегашна, рат свои представители в репуб 
така устроена федерална общ- ликата и федерацията, като по 
ност е важно да се поддържат такъв начин от републиките се 
добри отношения с гражданите създават опитни полета за досег 
на своята република. Ако на тях на нашата демокрация, докато 
им се нравите, ще бъдете пред- федерацията и нейните органи 
ставител на всички гражданина превръщат в сбор от общи, но 
Югославия. С. гражданите на ос-' и независими републикански и 
таналите републики може да 
бъдете и във „военно положе
ние“. Впрочем по времето на 
Стипе Шувар, сегашен член на " номиии, фабрики и т.н. едни без 
Председателството на 
най-остри критики от по-голяма 
част на -страната са били отправ 
яни по повод неговото поведение 
па дотогавашния най-висок пост.
Обаче Шувар стана член на 
Председателството на страната,

Яков БлажевичОсман Карабегонич
ълно

Как. например, не са заклани 
в Ясеновац толкова сърби, хър
вати, рони и евреи колко дей
ствително са заклани. Не защи
тават ли се по тоя начин тъкмо 
Павелич, пък и Хитлер?! А да 
ви кажа, например, пък нека ме 
нападне който ще. когато през 
лятото Стипе Шувар, като пред
седател на Председателството на 
СЮК говори в Ясеновац, от хър
ватското и партийно и държавно 
ръководство там никой не беше. 
освен моя Анте Милкович, пред
седател на Съвета за подържане 
на възспоменатилння комплекс 
Ясеновац. Какво значи това, пи
там ви аз?

Усещам една машинация на 
тая граница между Босна и Сър
бия н че това е инсценирано от 
някого. След много измислици и 
донесения, събудиха се назадни
чавите инстинкти да създадат пак 
раздор .между Босна и Сърбия. 
Длъжност па ръководителите в 
Босна, а п на ръководителите в 
Сърбия е Да имат държавнически 
смисъл, политическа честност и 
достойнство за бързо разясняване 
па тоя случай и това да не бъде 
нещо, което характеризира отно
шенията между една и друга ре
публика. Така трябва и в други 
републики да се разясняват не
щата. Ние в това разясняване, се
га конкретно, трбва да се ръко
водим от идеите на братството и 
единството.

воли. Общи — в този смисъл, 
дето републиканските представи 
тели, както и националните ико

СФРЮ други, на тези наши югославски 
простори обективно не могат да 
съществуват независими, защото 
гражданите в републиките са 
напълно самостоятелни в избира

Осман Карабеговнч, член на 
Съвета на БиХ. Яков Блажевич

нето на своя дял от ръководство
то на всички югославяни. ■

защото така решили представи
телите на гражданите «а негова
та република.

Обнадеждва значи факта, че 
изборите в СР Сърбия са демо
кратични, масови, неизвестни, с 

Така демократизацията на повече кандидати, но тези в ос- 
. избирателната постъпка (разши-, таналите републики напомнят 
ряване на избиратилните права 
на гражданите) окончателно 
срещна бариера от политическо
то устройство на федерацията и ността към Югославия, със соб- 
1-ти изправи с . фактически кон- 

. федеративния характер и сепа- 
ратната основа, която подразби
ра не само това, че нашите ре
публики да имат изключително те недостатъчно потвърждават.

Те като чели живеят само в сво-

Селянин Селянинът не иска власт, нпто 
с заинтересован за политическо 
действуваме за борба за власт, 
затова и не е заинтересован за
създаване на своя отедлна поли
тическа организация. Селянинът 
с заинтересован за икономическо, 
социално и културно развитие на 
селото и за това му е потребна 
съответна организация в която и 
чрез която автономно, самостоя
телно, с богат опит и наличните 
знания ще може непосредствено 
да влияе върху осъществяването 
на съответна аграрна политика и 
мероприятия в същата и заедно 
с всички заинтересовани субекти 
чрез фронта на организираните 
социалистически сили да търси 
ефикасното

че живеем в Югославия, а по 
изборите гледано, не би могло 
да се каже. Защото прииадлеж-

ствено определение за хора, ко
ито да ни представят в полити
ческите органи — избиратели-

право на свои икономии, банки,
' идеологии, но и изключително • 

свои съюзни представители. То- - 
ва, естествено, веднага натрапва 
въпроса: дали републиканските 
ръководители във федерацията

ите републики.

им прилагане.
Ищван Фехар, селянин от Н. 

Кнежевац, ,ш> повод създаването 
на Съюза на селяните във Вой- 
водина.

Бранислав Радивойша Селяните и оргацизацията

Комунист Урежда единна редакционна 
вен и отговорен редактор на всички издания на 
„Комунист ‘ Влайко Кривокапич, заместник главен и 
главни и

колегия: гла-

отговорен редактор Борислав Вучетич, 
:: отговорни редактори на републикан- 

С указ на Президента на Републиката од 22 ските и покрайинските издания: Момир Бръ. 
декември 1964 година „Комунист“ е удостоен с кич, Зия Диздаревич, Славко Герич, Реджеп 
Орден народно освобождение, а с указ от 30 лафрулаху, Новак Йованович, Милан Ливада 
декември 1974 година с Орден братство и един- Мирко Михалевич и Манчо Мнтевски.

„ „ _ Председател на Издателския съвет на изла-
Директор на НИРО „Комунист": Витомир иието на „Комунист“ за Сърбия- Миломио Пет 

Сударскя, главен и отговорен редактор на всич- рович, заместник председател Слобошш йопя" 
ки издаииж на „Комунист;: Влайко Кривоканнч. нович.

Издава НИРО „Комунист“.
Печата се 

ски, относно всеки чегвъртк па сърбохърват* 
хърватскосрърскн (кирилица 

тииица), словенски, македонски, и албански 
езици, а в съкратени издания на български, 
италиански, унгарски, румънски, руезпяжн *

и ла-ствос със златен венец.

словашки езици.



КЕЛЕШ

Културен 

самооблагане

и

: белешка:ДОМ Комуналното 

не „бръсне“ 

гражданите

:
:със ::: 1 .:: I
:С двеста петдесет

ЛЦ и 550 избиратели местнят 01!2;Ло ХИЛяДа жите- 

телно да се оформя. дни заП°ч„а -

жащ проблем. Това са гро- .
оищата. Все още белешани 5 Миналото лято димитровгоапчатт чя гтг« 
се погребват оди в Дизмит- 5 път се срещнаха с проблем за който гр мтчм»т,

• ЕЖ“"', ил" » Лука- Г ае е разрешен „за в?кивеков‘ - ос^ьр нед”
патките гробища. След дял- ! на питейна вода. Проблемът особето шпъюга
ГИ настолния от общината ! след епидемията на ентереколит а теад дни дос
са получили локащия, съща- : тига сериозни размери, понеже’ мче тои нелми 
та е преуредеиа, но все още : поред „яма вода, а често се дГ

е може да се ползува за ™те дни да я „яма по няколко ча™ СлеТ^Лю-
предназначението си, поне- ; чването на стария водопровод голяма част ™
же ле е оградена. Надяват ■ гРада трябва да се снабдява
се че наскоро и този проб- ! обилтГП°Р'Ш ^ЗКТ
лем ще се разреши. Сега о- ' ■ 
баче нещо друго измъчва 
белешани, а това е, че иаб-

:

има
оконча-

:Именно, започна строеж
_ ■културен дом в Белеш, 

които наистина в потребен 
на жителите, предимно мла
ди хора с още малки деца. 
Средства за строеж са съ
брани от местното самооб-

т\рен дом, средствата са 
ползвани и за други цели. 
електрическият ток, вода
та, асвалтираието на улица 
.,еава Ковачевич“, исакто и 
участието

на с цистерни.
е, че вече пет години няма 

снеговалежи, необходими за снабдяване 
в изворите, какъвото е и пъртопопинският. Но 
. върос е, казват хората, дали правилно е измере- 
: но количеството вода на извори и дали още то-
■ гова се е знаело, че при по-дълготрайни суши мо-
■ >ке да дойде сегашното положение. Върху коли-
■ чеството на водата в извора сигурно не може да
■ е повлияе, но хората тези дни са обезпокоени 
а от некоректната постъпка на хората, 
в се за водоснабдяването на града.
" Именно, ако вече е евидентен недостигът на
■ вода, ако част от града трябва да се снабдява с 

цистерни, ако в определени дни водата ще се
; спира, тогава е основен ред гражданите да бъдат
■ осведомени кога няма да има вода, по кое време 

и в коя част на града ще се докарва вода с цис-
а терни. Сега това не се прави. Водата най-често 
а се спира в неделя без осведомяване на гражда-
■ ните. А знае се какво това значи за поддържане 

на хигиената при факт, че всяка домакиня трябва
неделя да почисти, изпере, да се изкъпат всич- 

Сигурно

в асвалтираието 
улица „Георги Димит

ров са от средствата 
мооблагането. Част ~ 
мата общност, над автопътя 
около 40-50 къщц имат и 
собствена

па лизо до къщите на местна
та общност се строи нре- 
чиствателв! ш

лагане, което вече трети 
път (по пет години) е заве
дено. Всеки зает дава по 2 
на сто от личния си доход. 
Домът ще се строи на мяс
тото на сегашната сграда, 
която се ползува за тези • 
цели, купена заедно с площ - 
от 560 м: от предприятието 
за преработка на тютюн от 
Пирот. Поектът . който е де
ло на Драган Златков, до 
скоро инженер в „Градня“, 
а сега асистент на строи
телния факултет в Ниш, 
предвижда адаптация на съ
ществуващата сграда в кан
целарии за местната общ
ности малка зала за събра
ния. До сградата ще бъде 
построена нова зала на 
площ от около 200 м5 с не
обходимата бнна и придру
жаващи я помещения. В със
тава на дома ще има и по
мещение за .магазин на „Тъ- 
ргокооп", който поради то
ва вече е набавил като свое 
участие и помощ на беле
шани, съвкупният строите
лен материал. Всичко оста
нало белешани осъществя- 
от самооблагането. Макър 

били

на са- 
от мест- систама за 

градската канализация по 
системата на био лагуна. 
Белешани считат,

стараещи
канализция, фн- 

средст-нансирана с личим 1 а гп

:

:

в
ки в семейството.
ължително да стане в неделя, но... трудно ли е 

в Да се осведомяат хората, че в неделя няма да
■ има вода. Достатъчно е осведомението в петък
■ да се достави до трудовтие организации и целият 
я град това да го разбере. Също не е трудно да
■ се направи разпределение за движение на цис-
■ терните, според което гражданите ще се владеят 
2 и снабдяват с вода. И сигурно е, че много малко
■ ше протестират. Сегашното отношение на кому-
■ палната трудова организация към своите клиенти
■ е крайно небрежно и недопустимо. А защо, когато 
^ тъй малко е нужно да не стига До недоразумения.
■ Хората

е, че това не е зад-

:

На това място ще се строи културен дом в Белеш
ва. Белеш е единствената 
местна общност (селска) ко
ято частично има канализа
ция.

Белешани са на път да 
резрешат още един

система е много близо до 
тях, че там й не е място. 
Въпреки техните оплаква
ния строежът продължава.

все пак знаят, че недостигът на водата 
■ в извора е в „компетенция“ на природата, но 

поддържането на хигиената и осуетяването на 
и нови епидемии е в компетенция на всеки човек 
; отделно и всички заедно. И на комуналната тру

дова организация, разбира се.

:
А. Т.че първоначално са 

предназначени само за кул- :А. Т.мале-

Отдаващ себе си на предприятиетоЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ

до 1982 година, а сетне ста
ва директоо на трудовата 
организация.

— Какво да кажа, онова, 
което в развойната служба 
определихме като насока 
па развитие, сега като ръко
водител на трудовата орга
низация трябва да реализи
раме. Следователно, не 
га да се оплаквам от нико
го, понеже сам си 
жпх задачата като ръково
дител на развойната служ
ба — с полушеговнт , тон 
с 1 ю. гщ I я М а р кош 1Ч.

ството, но и тук се полагат 
усилия да се намерят целе
съобразни решения.

Сетне заговори за подо
бряване на жизненото рав
нище на трудещите се, ко
ето сериозно застрашава га 
допиращата инфлация й и- 
зобщо владеещият хаос с 
цените на енергия, сурови
ни, материали. Според ду
мите на Маркович, трудова
та организация търси изход 
и в оразнообразяването на 
производствената програма, 
в която, носещи са производ 
ството на тръби, фолкн и 
полиетиленов амбалаж.

— „Лужнчца“ има пер
спективи, понеже 
химическа промишленост е 
перспективен отрасъл. Но 
не бива да се

организация, когато услови
ята за стопанска дейност са 
били изключително трудни, 
особено в химическата про 

понеже се яви

Да се пише за директор, 
в превъзходна 

риск 
бъде об-

това 
винаги носи

и при 
степен,
за журналиста да

ласкателство. За- мишлсност, 
недостатък па нефт и дери- 

. Обаче „Лужница" с. 
стоя на тези трудностй и 

да усъвърши оргапи- 
а на стопанисваме и

винен в 
щото вкоренило 
схващане, че 
обикновено са
бюрократичното
та организация.

За НАЙДАН МАРКОВИЧ, 
директор —Г;
промишленост,^ V може
Ба5уШ говори та човек

прогресивни, либе-
и високи профс-
вчссгеа’Д

се е едно
директорите
носители на 

в трудова-

от-вати

успя 
запияга 
жизненото равнище ма ФУ- 
дещитс сс.

мо-

възло-
Трудовата организация 

следи и развойната полити
ка и навреме извърши 'ре- 
организация, учреди се ка- 
то трудова организация без 
основни организации и меж 
ду първите съгласува своето 
* >рг ш I иза циоино уст роиетно 

Закопа за преднрняти-

да се 
с твърде
ралиегични

5ГЖ
образоложени ^е1|темврийска 
депата му Бабушни-
емблема ма ^ „трети Об- 

ску щина

кажеПа въпроса ни да
повече за себе си ук- 

нн отговори, ченещо 
лончпво 
гой само върши своята дл-

Иайдан Маркович самата
ъжпрет, така както иовеля- 

сегаишия момент, отиое-
С това ............... да“ ще

сс нареди в забележите)!ми
на поли

ваме.със 
ята“. ва

робува на 
традиционни н онробани 
форми н в производството,

съвременните изисква
ния за съвременно произ
водство.

За да се схване същмосп 
дотук, тряб- 
ЧС "ПО 1101*0"

те произволи'тели 
стилеиои амбалаж.

покоято тази го-ца, с
щинската та па казаното 

ва да се каже, 
ва инициатива с цел ДД 
следи технологията па про
изводството, гази година с 
направено едно от паи-го-

Деня на ос
на Лужница 

между

по повод Естествено Маркович ири- 
високи профсспонал 

каче-

дина
вобождението п в организацията на тру

да. Сегашният темп н раз
витие в този отрасъл търси 
постоянно преустройство в 
нротводсвото и в 
оргат гаациоиIю устройство. 
Защото опя момент, когато

Ио-натаък заразказва- за 
сегашните трудности, с ко
ито се сблъсква предприя
тието. Липсата на суровини 
или техния недостатък за- 
I РУД11 ява г 11роизводството,
понеже „Птсоохемия“ не 
доставя необходимите -коли- ст 
чества. Но иг това ще се 
преодолее до Нова година.
И вносните материали за 
нлексиглас плочи ие първи 
според .ритъма па производ

тежинаТамот фашизма, 
другото сс казва:

ни и организационни
Това с «и разбираемо, 

стопански
усъвършея ютвува- ства.

тъй
Демитс
пия, разширяваме и модер
низация па производството. 
Набавено е ново обордува-

развититсто„Разцветът 
„а химическата промити» 

с свър- 
Найдап

като този 
машинен инженер, а

самото
деец е
от общо 19* години трудов 

— 15 години работи в
Бабу шпицапост в

наиметозано с ------- г
Маркович, понеже с раоо-

аигажирането ДР*
,Д1ужница“ да се 

(и развива)

стаж
„Лужнпца“. (Работил е

време в, Електронма-
Миш и в

се самозадоволим, всъщно- 
загючваме да- изостава

ме. А това никак не бива 
да допуснем! — сподели на 
край Маркович.

ие, последна дума па техии- 
областта на поли- 

амбалаж, и Йо
това оборудване

1113-
ката (/г 
ез илеловиятата си и 

принесе 
развие 
менна 
шлейост. Другарят 
вич дой/щ па чело

веспю
га индустрия в 
„21 1иай“ и Ракошща). Отпа- 

рабоп? като ръководи- 
служба.

иастоящем 
сс ползва с 50 на сто, а до 

годината трябва да 
пълното -му и атол ар

в съвре-
шроми* 
Марко- 

на тази

химическа чал-о
тел

Стефан НИКОЛОВкрая иа 
започне

на развойната
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ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦВНТЬГ № НО-СРЕД И 0111 КОЛ ск И я т 
СИЛЕГРАДучи-ОБУЧЕНИЕ П ДИМИТРОВГРАДСКИ!Е

ГОДИНИ ОПИТ В ДВУЕЗИЧНОТООСЕМ
ЛИША V ... За стопанското 

възраждане 

на СР Сърбия
Достатъчно за 

редовна практина
не да на достатъчно 

запазване401 шссит «I същ .език, да учим 
ио одип и съща програма, 

се дружим и работим 
натиск от конто и да е 

национални проблеми".
Дала годи

приложи и и други мно
гонационални сроди не зная.

Стотнх). но сме 
топа о «XVIяма 

напращаш

успешенОсемгодишният
двуезичното ооуче- 

днмнтровградскито у- да 
е достатъчно, след без 

опита трябва да пре-

иростронстио за
пълна езикова, културна 

н друга самобитност и 
теиеио води към аонмила- 
нпя на българската народ
ност. Аргументи против те
зи становища са 
равноправие па двата езика 
и училищата и в служебна 
употреба, творчеството па 
майчин език па множество 

от българската па- 
описи-

опит с 
ние в 
чилнща

па
нос-

бъдат обезпечени над 60 ми
лиона динара. От това з/ 

във вид на заем, а 
17 милиона ка-

Слсд основното училите 
„Георги Димитров" и колек
тивът на средношколския 
образователен център „Ива! 
Караиванов'' и Босилеград 
се включи в 
писваме на заем 
ското възраждане 
Сърбим. Макар и със скро
мен бюджет, трудещите се 

иъ.зшп ате:п «о-образо- 
ведомство взеха Рс* 

безвъзмездно ;ш да- 
10 милиона динара за

което
мине в редовна практика в 
обучението. Това е единоду- 

констатаиня на вснчКп

151ШТ може да
милионасе пълното останалите 
то доброволно дарение.

Няма сьмение, че реше
нието на средношколския 
образователен център и зае- 
тите в него да помогнат 
стопанския подем на сг с-ь 
рбик е та всяка похвала и 
подражание, което и оста 

колективи в ооши- 
н зависмост от собст- 

з възможности, тря- 
последват. Още по- 
някои от тях и са- 
могат да ползуват 

Разбира се, 
се представят с

шил
участник в разговорите,

16 ноември тази го- 
Ако

во- продължи
сигурни, 'че 
крачка напред, 
на ире-ме. чинто стойности 

време на днешните мно
гозначни делби V нас стават 

1чкш

акцията за ла
ва стопан

ка СР
.цени на
дина в Димитровград, 
кажем, че в разговорите — 
свеобразно заключително ра по
заекване но този въпрос

Воя Митич дн- ои\е
Републнканс ка »я 

възнитанне и оо- цс
Анка Буднмлня, 

в съшия завод и скя
най-много се за- при

за досегашния пълно езиково, културно н
Недел- политическо равноправно не

само па числящите се

творци
родиосг,
ПИЯ и - 
и радиото.

Макар че 
скупщина

вестници, 
емисии на тел синятапо-значителни, 

обезпечава създава-участвуваха 
ректор на 
завод за 
разоване, 
съветник 
която 
стъпваше 
ятт, 
ковнч

и това 
вателно 
шепне

фоцее
па лнчнс.сти идейно опре

делени в духа на кпч>слаи- 
патрнотизъм, създавайки 

това пространство за

Общинската палите 
пата,
пените си 
Спа ;ш 
вече, че 
ми ще
•1 ези средства, 
доколкото 
добри развойни програми, а 

области, където може

вече е отправила 
съответните репуб- 

за въвеж- 
ре, дойна

дат
стопанско развитие 
публиката ни. Покрай това 
н пастите в училището : " 

включиха в акция-

иск до 
лпкпнекн органи 

па опита в
Река

да нс
практика, договорено е да 
се направи съответна 
тайна писана информации.

че в повия за
топи 

па образо:

ак-
Добривое

съветник в същия за
това Буда Велнч- 

Регио-

обс- тнвио се 
та. 32 работника, и зависи- 

възможностите си. 
включиха в

К !»М
българската народност. по и 
останалите живущи па те
риторията на общината. 

Стоянов особено подчерта.
основа- 
идващи

вод, след
ковнч, директор на 
налния завод за образование 
и възпитание .Дрннка Пав- 
дович" от Ниш, както_ и 

съветници Сто-

мост сл
ее отзоваха иОчовдмз е, 

кои
двуезичен модел 
ванпе ще намери свото мис-

ооразованпеза общополезна стопанска 
Само 5-тима засс! а 

и шън акцията. По 
начин в училището

има
да се действува.

I ази 
акция, 
останат 
този

че нямат никакво 
ние становищата, 
от други среди извън общп- 

начнн па обу

то.просветните 
ян Наков и Душанка Цоне- 
внч н

М. Я.
ШСА. Т.представители на \- 

обществено-по-
иата. че тдзи

чшппцата и 
оптическата общност и ор
ганизации, тогава става ясно. 
чс оценката наистина е ком- 

компе- ПРАЗНИЧЕН ПОРТРЕТ
иетента, дадена от УЧИ БЪДЕЩИ СТРОИТЕЛИтентни лниа.

Взимайки участие в раз- 
Воя Митич нзт-искванията 

ъкна, че тази форма на дву
езичното обучение дава въз
можност на хората сами да 
избират начина на своето о- 
браззванйе и дава възмож
ност на свършилите основ
но или средно образование 
включване където и да е в 
Републиката или страната.

този

от факта, че обичам при 
родните науки физиката и 
математиката.

— Разкаял ли си се няко
га, че си следвал това?

— Не, никога, мкьр че 
със съвкупното положение 
на строителството и на ви
сшото образование ие съм 

подготовка и доволен. Къде е по-добре?
Като асистент имам опреде 
.101 го предимство понеже н- 
иам няколкогодишен опит. 
което .много ми е от полза. 
Това сигурно ще ми е от 
полза и в бъдещата работа,

миряне се настанява па ра
бота в тази строителна ор
ганизация. Първият строеж, 
на който е пратен е сграда
та в която е поместена по
щата, където 
квартира, 
па повече

::До първи септември е пе
се срещахме на 

или в ..Гра-
го често
някой строеж, 
дня\ Сега можех да го на
меря само през последните 
три дни от седмицата. 3 ос
таналите е в Ниш.

Става дума за Драган Зла 
инженер,

и той има 
Сетне бива шеф 

строежи. След 
ЮНА ставаОт друга страна за

похвали изказ- 
съответните научни спе- 

в Съ-

завръщаие оттков, строителен 
доскоро зает в „Градня", а 

тази 
стро- 
Нпш.

модел мнего инженер за 
развой в „Градня4*, на коя
то длъжност остава все до 
първи септември тази годи
на, когато става 

строителния 
по два предмета: 
мост и динамика 
струкциите и теория на по
върхностните греди“. Един 
е от най-младите асистенти 
на този факултет. Активен

ват
циализирани списания 
ветския съюз, което е още 

потвърждение за успе-

— Къде беше най-трудно?
— Пощата е специфичен 

сбект, но трудно беше при 
реконструкцията на валяра- 
та в гумарата. Работехме 
без да прекъсва производ
ственият процес. Дори ра
ботехме н с експлозив. Тру
дно беше и при санацията 
на моста в Пирот, макър че 
там само провеждахме ра
ботите.

септемвриот първи
година, асистент на 
ителня факултет в 
Роден през 1958 
Гсрна Невля. Първите чети 
ри класа от основно учили
ще учи в родното село, а 
след това четири години е 
пешеходец до Долна Невля, 
Средно образование завър- 
шава

едно
шността на опита.

асистентгодина в факултет 
„Стабил
на кон

на
Говорейки за политически

те аспекти на досегашния 
опит, председателят на Оо- 
щинският комитет на 

Димитровград 
Стоянов изтъкна, че сегаш- 

система на двуезично 
значително до

за стабилното изли

защото 1 »ау ч 11041зследвател- 
тгге работи особено в стро 
птолствсто, не могат да бъ
дат отделени от практика
та, тъй като е необходимо 

.обществено-политически , още по-голямо доближаване 
работник. В току що завър
шилия мандат на Общинска 

бе прелее да
ма Съвета па сдруже- 
труд. Носител на брой

ни награди и признания —
Диплома па ссн- 

Рсдо-

СКС
Николав

з тогавашната дими
лата
образование 
принася 
тическо и сигурност)ю поло
жение в общината, защото 

обучение се

егимназиялровградска 
природно математическа на 
сока с отличен успех. Зап-и- 

строителсн факултет в, 
студент трети

па науката н стопанството. 
Затова трябва мноло повече 
да се води сметка за 
младите кадри. Но не 
да бъдат на ръководни 
постове, особено политиче
ски, но в производствения 
процес. Разбира 
чптам да нм бъдат създаде- 

условня за пристойна
— Коя е причината да се рабата и 'живот. Всеки спе- 

опредслиш за строителство? циалиег е добър само ако
— Най-вероятно лова ста- се докаже в производство-

— Планове за бъдеще?
— Да магистрирам, а след 

това и докторирам.
Имайки предвид досегаш

ните успехи на Драган 
Златков изобщо не се 
милваме, че той няма да се

та скупщина 
тел 
пия

сва
Ниш. Като 
курс бива провъзгласен за 
най-добър и награден с гра 

значка на факулте-

чрез такова 
формират личети, 
разтоварени от национална 
принадлежност Същевреме
нно по този начин се зачи- 

нацирналните белези,

напълно
последно
тсмврийск а паграда. 
веп ртудепт па носилиплом- 
пите студии.

съ-мота и
та. Завършва навреме слел

ката най-добър в гс-
се предпо-

придружи на плеядата ма
гистри, доктори на науките 
от Димитровградско. Жела
ем му успех в осъществява
не на плановете.

валето
перацията. За това соидел- 
ствува още една грамота и 

Като сти-
тат и
без каквито и да е езико
ви и други бариери. „Създа
дени са условия да говорим

ръчен часовник. 
пе«’!Л]Иант «а „Градня“ (две 
години), веднага след дошло на случайно, по има иещо А. Т.го.

ТРУДОВА ЕДИНИЦА — БОСИЛЕГРАД 
ЧЕСТИТИ

29 НОЕМВРИ ПЧЕЛАРСКА КООПЕ
РАЦИЯ ЗВОНЦИ

- 'П , >
МА ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ, ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

Ч Е С Т И С Т И
СКУЕ1МА 2УЕ20А 
ККОВЕУАС

ПОТРЕБИТЕЛИ, ползу- 
вайте двете 
предимства на 
и наша конфекция: КА
ЧЕСТВОТО И ДОСТЪП
НИТЕ ЦЕНИ.

ц9 ноември-Деня на Републината
■

главни.
Вашата

:с ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ПРУОТяВАНЕ В ЖИВОТА, ЛИЧНО ЩАСТИЕ 
И БЛАГОДЕНСТВИЕ::

ч 1111 1«Г
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ДОКТОР НИКИФОР
ПРОФЕСИЯ ХИРУРГ

хоби земеделие’
„А А Б У М“

■ |' ЩШР*'.
В’ -... т ';

«п-Д» *
Щ:

а

тгаяЯ-хкг \* ,

:±ь.Аи &■

Щ№
,,^®а ли някой в Горно По 
иишшзне не е чувал за док-
град Тп"Ф°Р от Ди-митров- 
сК5я Т Зи лекар ~ хирург 
ето с„ РП°ЧУТ Усърди-и, по ОТЗИВЧИВОСТТА и

ж 7?:.,‘г”‘гкт
добра препоръка 
на Никифор йованов 
До удостоен

1^1ап~ЛЯМО желение да изу
щика п ° работих в При Щиьа, а после се завърнах 
в Димитровград.. След спец„ 
ализация, от 1972 ии
нах в Пирот —
Нова нов.

Д-р Йованов живее в Ди- 
"Щ,овг№. а на работа лъ тува в Пирот.

— Не

лV.;Ш !1тт*, Щ
ф тШУ«жЗгодина ми- 

казва д-р штЩщх •жи най- 
тази годи- 

Да бъ
със Септемврий 

ска награда на Димитров
град по случай Деня 
сождението

лш е трудно. Свикнал съм.
Има ли сте моменти 

гато ви е било трудно?
— Моята работа е

па хората. Това го

ХЩ», ко
Ш*на осво 

~~ 8 септември. — да помагам 
правя от сърце п

П
старая се 

да. го^ направя най-добре. .
Критични моменти?

_ — Много често. А може 
би това става затуй, 
мнозина пациенти чакат по
следния час... И тогава за
почва борба с минути, се
кунди ...

— Когато почувствуват бо 
лка, навреме да се обърнат 
за лекарска помощ и съвет..

най-

защото

СВАТОВЕ, 1939 ГОЛИНА
мент ”а тГ™,™ГГа Е НаШаТа НОВа РУбРика „Албум“ е увековечен един мо- 
”Шпап-гп193)9 Д Босилеградски сватове се връщат от Бресница (от том село
™таоб,^ гв™с— Хв^Та кон *1иежду "ЛГженТцГн “ * 
страни” паТ уТд^рт Дв^в”™ “ ‘ЮЩаТа’ баНКата и —ааините двете

Снимката получихме от Стоян Евтимов от Босилеград.

— Кои интервенции 
често правите?

— Най-често на операцио
нната „маса идват болни от 
апендисит. Някои идват до
ри, когато е перфорирал ... 
но във всички случаи се бо 
рим да спасим човешкия жи 
вот. Чести са и интервенци
ите за саниране на повре
ди от автомобилни катастро 
фи, напоследък все повече 
има болни от язва ...

към .•Г-Р .
р%^ . .
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— Свободно време?
— Почти го нямам.
Трябва да кажем и това, 

че когато д-р Никифор Йо
ванов получи Септемврийс
ка награда, мнозина казаха, 
че наградата е отишла в 
прави ръце. Д-р Йованов ос 
вен че е готов по всяко вре 
ме. да окаже помощ, в сво
бодното си време се зани
мава и със селско стопан
ство.

Както вече написах
ме в миналия брой на 
всетника редакцията 
радушно прие пред
ложението на Стоян 
Евтимов от Босиле
град и откри нова ру 
брика под названието 
„Албум“, в рамките на 
която ще поместваме 
стари фотографии от 
нашите краища. В то
зи брой па „Братство“ 
поместваме 
две фотографии в но
вата рабурика, а вас, 
драги читатели, каним 
да ни изпращате ин
тересни стари фото
графии от вашите ал
буми. Снимките ви ще» 
залазим и ще ви ги 
върнем.

Надяваме

у

.д ж.Яй

хм иД-р НикиФор получава Сеп
темврийската награда

Пътя, който този 47-годи- 
шен лекар-хирург е извърв
ял не е бил лесен. Роден в 
малкото село Грапа (в ко
ето днес са останали само 
няколко семейства), той свъ 
ршва основно училище в се
ло Логаново, пътувайки дне 
вно и по 16 километра. Сет
не свършва средно образо
вание в Димитровград, а сле 
два медицина в Скопие.

— Не беше лесно. Учех 
сс при трудни условия, но

— Считам, че всеки свобо 
ден момент трябва да сс опо 
лзотвори. Освен това — фи 
зическият труд с най-добра
та закачка след изморител
ната работа в болницата.

първите

„В НАШЕ СЕЛО НЕМА ЛАБАВО“
Д-р Йованов не води еви- 

денция колко операции е из 
вършил досега, обаче оигур 
но е, че е спасил стотици и 
стотици животи.

Тази снимка е от 1947 година. Направена е в Звон- 
ин. След една от многобройщгге манифестации в това 
време група звончанцн решават да се фотографират за 
спомен. Някои от тях држат над главите си снимки на 
Ботев, Тнто, Сталин, Димитров н Ленин и лозунга (в 
синя ъгъл на снимката) „В наше село нема лабаво“. Та
кова било тогавашното време.

Нашият колега Тодор Петров от „Другарче“ обез
печи тази снимка специално за рубриката „Албум“.

сс, че с 
ваша помощ рубрика
та „Албум“ щс изба-' 
.ви от забравата много 
интересни обекти, хо
ра и събития от ми
налото на нашите кра
ища.

М. Д.
дя-

ПРЕЛСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕН 
ПИЯ НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
В БОСИЛЕГРАД ПРЕДЛАГА

Председател 

чрез референдум
ЧИРО“99

Все до 1963 години т.
1 нар. влакче „Чиро“ свърз

ваше селата от Дсрекула 
и Бурела със света. Влак
чето вече не съществува 
(снимката е направена 
през 1960 година, пред ко 
вачницата на дядо Петър 
в село Звонци), а асфалт 
ът все още сс „слага“, 
въпреки че отговорните 
още преди 26 години тл- 
ърдоха, че на мястото на 
стоманените релси „вед
нага“ ще бъде построен 
хубав, асфалтов път, ко
йто псе още сс строи...

т» лателството ма Общинската конференция на
, Р..а социалистическата мледиж и Босилеград даде
Съюза на социл. годи11а една хубава демократична
иа 20 но® р йъ.?^!11„т председател на Общинската скун 

ЖПерТ^ранДУМ. По такъв начин, 
Гй нълно пщ бъде изразена народната воля.

: шд_

<•младежи се надяват инициативата 
и от останалите обществено- 

в общината.
Босилеградските

им да бъде приета радушно 
-политически организации

?.

... ■

м. я.
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Горско стопанство — Враня
ГОРСКА СЕКЦИЯ — Босилеград

на гражданите и работниците 
и Бос» 1леградска община 

н пилата страна

II Т IIчест

Празнина на Републиката 

29 ноември
АГРОКОМБИНАТ ..НИШ" РО „АНГРОПРОМЕТ" НИШ’ ^ С (МЕ NIКА'Щамм&ас 77

бабушниЦАООУР
71

с у )> д у и 11, л
на всички потребители, граждани и трудещи се от Бабуш- 

нншка община
на трудещите се и гражданите в Сурдулишка община и 

страната

честити
Ч Е С Т И Т И

29 ноември Деня на Републиката 

29 ноември„ТАЛАМБ.4С“ снабдява населението с всички видове 
промишлени, хранителни и други видове стоки.

САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ 
МАГАЗИН

САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ 
МАГАЗИН Здравният

дом „М И Ч А“драгстор „БАН“
В ДИМИТРОВГРАД В ДИМИТРОВГРАД В ДИМИТРОВГРАД 

ВИ ПРИВЕТСТВУВА С
/

На всички граждани и трудещи се
ЧЕСТ II Т И

Празника на 

РейуБликаша

честити

29 ноември.
Републикатакато им йгоежлава нови трудови успехи

ПОСЕТЕТЕ драгстор „БАН“!
Услугата в него е вежлива, бърза и 

точна.
Драгстор „БАН“ винаги добре е заре

ден с качествени стоки.

Граждани, посетете драгстор „МИЧА“! 
Ще останете доволни, защото този ма
газин разполага с първокачественн сто
ки. В него има и стоки, които не мо
жете да намерите другаде.
В драгстор „Мнча“ винаги ще бъдете 
услуженн навреме и вежливо.

2 пожелания за крепко здраве и нови тру
дови победи в социалистическото строи
телство

Г РЛДИА 0РГА,1,ИАЦШЛ КОНФЕКЦЩА

ИТА 100

ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА
^ На всички

ния в социалистаческото ‘стриелство™ ,,ожелава н°вн завогв» 
изнюансиратш^ разцветоа°^ОДа Сеотл,1',ават — съвременна кройка „

н по магазини-
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ТО „АВТОТРАНСПОРТ“
Бос и л е г р а д
на пътниците си, 
населението и работни 
<*ите в общината и 
страната

•ек»*»:

УЛОВА ‘"■гкааавд“» » —•
с Т И т и

ЧЕСТИТИ

Празника на Републиката 

29 ноември
ч е

29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
"«йгаг" НА Д°ЕЪР ПЪТ С АВТОБУ

ВОЗАЧ'НА Б0СИЛЕГРЛДСКИЯ автопре-
и цялата страна

КОМУНАЛНА

«Комуналад“
ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ 
НИ В ОБЩИНАТА И

ЧЕСТИТИ

=0ПаП0ПП0П0П0ППП0пП0ОПП0р0ПП1ШП0аПП1тппП

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ § оппппопопооооаоо0оопсПоаппр0ооиаВ|мопвопапПапаооооо0порВопоапао.юпо
100

§ §ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРЕ 
РАБОТКИ НА КОЖИ

§
§ §В 0
8 БРАТСТВО“СЕ И ГРАЖДА- 

СТРАНАТА 8 8
8 8

— ДИМИТРОВГРАД — 88
88 ,
8На всички8 трудещи се и гражданиДеня 8

ЧЕСТИТИ8 88 88 829 ноемвриРепубликата 8 8
88 88 8

♦ ,,БРАТСТВО“ преработва всички видове 
кожи и изработва полуфабрикати за ко

жарската промишленост, както и тото 
ви изделия за износ.

' 8
8 8като им пожелава високи трудови за 

воевания в изграждането на социа
листическото самоуправление у нас. |

; пожелания за още по-добрн успех* 
диалнетнческото изграждане

8 §в со-
8занапред
В

□
□□оаааопаоаааапаааоаааппапааарааааоаоаоаааоппасоааапоааппоопоос:шаопп1;|асшаа1;ю °опаааоаоапаоооарааоааоааааапаа

ЖЗ КОМ РАЗ
4^1 .шао51_АУиА

САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА 
ИНТЕРЕСИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛ
ТУРА, ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА, ДЕТСКА И 
СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

В СУРДУЛИЦА

„БАЛКАН“ предлага

♦ Своите заведения на час- 
лица

за организиране на част
ни и обществени увеселе 
ния и тържества, семина 
ри и други облици на ма 
сово контактиране.

тни и обществени
ООСТ „БАЛКАН

На всички клиенти, туристи, на трудещите се и на граж
даните от Димитровградска община и страната

на всички пионери, ученици и младежи, 
граждани и работници в общината и стра
ната

ЧЕСТИТИ

29 ноември заведенията на „Бал
кан“ ще намерите всич
ки видове питиета и без
алкохолни напитки, яст
ия, стаи за нощуване и 
други видове туристиче
ски услуги.

♦ в ЧЕСТИТИ

29 НОЕМВРИ 

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
ф Посетете заведението гд 

„Балкан“ па граннчно-про 
пускватслнпя пункт „Гра 
дини“, със съвременния 
хотел и хотел-ресторант 
„Балкан“ в града н оста
налите заведенни на „Ба 
лкаи“.

ОБОРОТНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА И УСЛУ
ЖИЛ

ТО „БОСИЛЕГРАД“
в БОСИЛЕГРАД 
ЧЕСТИТ И

аааоао^аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааас ааарпиаоааоааасшастстстоосюпаа1
аоаааааааааапааааааааоаа

□
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ :8 N

а „БУДУЧНОСТ“ 29 НОЕМВРИа
по

о ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „БУДУЧ
НОСТ" снабдява населението със стоки 
зи селскостопанско производство, храни- 

промншлопи стоки и изкупува 
селскостопанска продук-

1
а

а
в БАБУШНИЦА ‘! па клиентите и деловите сн приятели, 

иа гражданите и трудещите се 
в Босилсградска община н страната

ПОЛЗУВАЙТЕ УСЛУГИТЕ ПА РЕОР1А- 
И ИЗИ РАИ АТА ОРГАНИЗАЦИЯ. РАБОТ
НИЦИТЕ В НЕЯ ПОЛАГАТ УСИЛИЯ ТЕ 
ДА БЪДАТ БЪРЗИ И КАЧЕСТВЕНИ, А 
ВИЕ т- ДОВОЛНИ ОТ ТЯХ!

8
селскостопанските ЩХ>и:т<>я р |, и щ к а

даните и трудешите се от иа у 
община

Т1‘Л1Ш И 
лсички видове . 8

\
и

на 8
пЦИЯ.

*
и

8
8честити
!!29 НОЕМВРИ и

п сааааааааааоааааааачаааааатааааасюоааааааапсюаааааа

■ аааопопсю°°п°°°°°°а°°°°оа°
ооаааааоаааасюааоосюаоааоааосш
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III
н :■ СТРОИТЕЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КООПЕРАЦИЯ :■■

: ::: ■ПРАУАУНЬАУ
■Г1РА\ДУ1Н1Я1

Димитровград »2 Грп1)0пински РО
■ Строителни ТО
■

: нд ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ, НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ : 
: И ГРАЖДАНИТЕ *

! ^ рраТ^еЬинар |
■ * гтттп р0. босилеград

г
чест II Т II

! 29 ноеиври-Дбня на Републиката [
■ ■

:

:
::
; Ч Е е Т И 'Г и ;
: :: :29 ноември
■ кпто им ножслшш ноии .шшишиии и изграждането на социализма 2
■

: :
:: :на деловите си приятели и

, на трудещите се и гражданите „
в общината и цялата стрина ;

; * Ползувайте услугите на „Граджевннпр“, неговите известни май- ■
« стори строят нпшцр »з страната — ЕФТИНО, БЪРЗО и КАЧЕ- -
; СТВЕНО! ;

: : ::

1Г

: :
; д-г .ГГ- - - ц» ; -яке-га
:Ш РО №Х „СТОЧАР” I I* '' .•*

шоу*

!8 с.ъе своите организации на сдружения груд „НИШАВА“, „ТЬРГО- й 
§ КООП н „КООПЕРАНТ |
Й честити й

91 :

Ш~4ДИМИТРОВГРАД |
"Д :

:— ДИМИТРОВГРАД
3 •

; На всички трудещи се н граждани
:

: :: :

I Празника на Републиката I
й „НИШАВА“ организира селското стопанство на обществения сек- Й 
й тор и изкупува всичко видове селскостопанска продукция „КО- й 
й ОПЕРАНТ“ организира производство в частния сектор н „ТЪРГО- Й 
Й КООП“ снабдява населението с всички видове индустриални стоки Й 
|! за широко потреоленне, както и хранителни изделия ^

: Ч Е С Т И Т И :на всички граждани и трудещи се : :

| Ценя на Републиката |
; ♦ „ЦИЛЕ“ произвежда съвременни
■

■ ♦ ПОСЕТЕТЕ магазините ма „Диле“ в Димитровград 
градове в страната!

:мебели по достъпни цени. :
и по другите ;

::: :I:
РАВВ1КА РАВМАСЕЦТ8К1Н I НЕМ1Щ1Н РШШ

Л сИбОбОЕЕЗКОУАС Ц^АЛОт 199 ТЕШЮИ 50-244 ТЕ1.ЕХ 19 625 19€5Я 19 66

:: I::
§ЬЕ5КОТЕК5:: :: 2ШШ2ЕМО РКЕС1.2ЕСЕ ТЕЗКОУАСКЕ ТЕК5Т11.КЕ 1ЧВД5Т1ШЕ

; — ООСТ „ФАРМАЦЕВТИКА“ — ЛЕСКОВАЦ
: §

1 (^) „^е/е^ЧлЦИе/кгьс: ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ \ 
\ — БОСИЛЕГРАД ;
: :
5 на трудещите се и гражданите \
■ в Босилеградска община, Южноморавски регион 
! и цялата страна

М %
§

:::: — ООСТ „ЧОРАПАРА“ — ЛЕСКОВАЦ

ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА ПРОЗВОДСТВО НА ЧОРАПИ — 
й БОСИЛЕГРАД
й на гРажДаните и трудовите хора в Босилеградска обшинз юж-и„ § Й моравски регион и цялата страна оощнна. Южно- й
А

:: 8:: ЧЕСТИТИ :: :: 29 НОЕМВРИ 

! - ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА |
; ■ ■—чт ■ ми . ....

:: ::
% ЧЕСТИТЯТ8 29 ноември
..

*

88Я1 ' §§
1 текстилната прошонленост „Зеле Велковнч“

йрйюйГ с качество на
: отдавна се заевн- й 

изделията си. ПОЛЗУВАЙТЕ ПРЕДИ- й
й

:: :ео ЗмЯпихО р.о.: ::: НЕМ15КА I N Р'Ц5ТЙ I О А ~~ ВАВЦ&1М1СА ь!: ::
■:: На всички трудещи се и граждани в общината и страната ::: ""лN0 (11КТКОМ: оно - шии*,се сив:: :: ::: :ЧЕСТИТИ :: :::; :НГОНОЕЬЕНТНАКЕ::: :::Деня на 

Републиката 

- 29 ноември

: :твцкром ве-воа • Т|ЦХ 10794 •:: те е. е с*« а м , е I. е к т н о VI. а: ■В1МА::: :■: ВСУРДУЛИЦА

ЧЕСТИТЯТ

: :::: ;::: :::■ :: :: ::: 29 НОЕМВРИ 

| -ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
: на всички граждани и работници

: ::; „ЛУЖНИЦА“ произвежда: : :: :г :
« полиетиленови тръби за водопроводи, ПВЦ тръби, полиетиленови \ 
« фолии и тръби, плексиглас плочи, пропиленови тъкани (ПП-гькани) ■ 
: вълнообразен полиестер хшочи, цистерни от армирован полиестер Е 
* алкохолен оцет и други пластмасови изделия ’ ■

:;
:::: в общината :и цялата страна:ЯЯ1 :ч
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СРЕЩИ ДИМИТРОВГРАД □□□□□□□□□□□□□□□□□осшсшоааосшоо

Димитровградчани по-добриКОМЕНДЙЯ ОТ ФУТБОЛ
О -БОРАЦ- (БЪРЗИ ХБРОД) - ,,д. БАЛКАНСКИ..............-

В ТЕНИС НА МАСА — 8:1 
ЗА ДИМИТРОВГРАДЧАНИ

И в тенис на маса димит- 
ровградчани нанесоха висо
ко поражение на гостите от 
Драгоман. Ето и отделните 

, резултати: (първоименувани- 
те са от Димитровград) Н. 
Манчев — X. Иванов 2:1, Д. 
Иванов — И- Чирич 1:2, X. 
Манчев — Л. Миланов 0:2, 
Н. Манчев — Л. Миланов 
0:2, Д. Иванов — Д. Ива
нов 0:2:

Гостите от Драгоман спе
челиха една среща в начало 
то и изглеждаше, че ще се 
води равноправна борба, но 
това не стана.

В рамките на граничното сътрудничество ме- 
жду Димитровград (СФР Югославия) и Драгоман 

\ България) на 16 ноеомври в Димитровград се 
състояха спортни срещи по футбол, тенис на маса 
и шахмат. И на трите полета димитровградчани 
излезоха подобри като ,Дсен Балкански“

II

4:3 (1:о)
4 внст, времетоРс'п.нчето ' Зртзд9 ГОДШ1а- ТЬренът тре- 

майстори: Драган РитчврТдГ™ 300 ДЧ™- г»л- 
внч в 48 И Зоран Петровии V ап6 мш,ута- м вадено 
Емил Иванов в 73 и 81 и Зован 9Я мин5'та за „Борац“ и 
,Д. Балкански“ Жълти ^РИстов в 84 минута за

се нало
жи над „Граничар“ от Драгоман с 5:1 (2:0), в тенис 
на маса резултатът гласи 8:1 в полза на димитров
градчани, а по шахмат — дори 8:0 в полза на ди- 
митровградчани.

ФУТБОЛ — ИГРА НА ЕДНА ВРАТА

Футболната среща премина 
почти в игра на една вра
та. Малобройните зрители 
на стадион , „Парк" (главно, 
поради студеното време) ви
дяха 6 хубави атола. Серия
та откри Деян Митов, а се 
тис: Зоран Христов, ' Борис 
Манолов, пак Зоран Хрис
тов и Саша Крумов. Госте
те отбелязаха гол чрез Ива
йло Славчев.

Мача води Стоян Авджел 
кович от Обреновац. „Асен 
Бебткански“ игра в следния 
състав: М. Соколов, Т. Соко 
лов, Т. Раигелов, М. Тодоро 
вич, С. Крумов, Д. Митов, Я. 
Христов, А. Станков, Е. Ива 
нов, 3. Стефанов и 3. Хрис
тов, а играха още и С. Ди
митров, Б. Манолов, С, Злат

кович и Л. Таков. „Грани- - 
чар“ от Драгоман игра в сле 
диия състав:
Александров, Е. Асенов, Д. 
Милев, Р. Милев, П. Таба
ков, И. Славчев, П. Симео
нов, М. Манолков, Ж. Ми
хайлов, Б. Михайлов, а игра 
още и П. Евлотеев.

БОРАЦ: Б. Филипович 6, 
Д. Спасил (С. Нешич 6) 3. 
Иованович 5, И. Богданович 
7, С. Мштивоевич 7, Н. Вес- 
кович 7, М. Кръстич 6),-С. 
Петровнч) С. С. Йованович - 
7, Д. Ристич 7, М. Младено- 
вич 7, 3. Петрович 6.

АСЕН

ключи един играч на „Бо
рац“ , но когато гостите ог 
Димитровград успяха да из 
равнят резултата (на 3:3) ня 
кои играчи да домашния от
бор нападнаха междинния 
съдия и за това Милосавле- 
вич изключи още двама иг
рачи на „Борац“. Стигна се 
до нови сцени и нападение 
на другия междинен съдия, 
но Мшюоавлевич пак не пре 
късна мача, а молеше на
паднатия съдия да съди до 
края (прекъсването на ма
ча трая към 10 минута). И 
в предпоследната минута 
той присъжда дузпа за „Бо
рац“ (вероятно плашейки се 
да не бъде нападнат физичес 
кн) и по такъв начин пода
ри две точки на домашния 
отбор.

„Асен Балкански“ ще об
жалва мача зарад лошото 
съдене. Дали ще стане нещо 
от това, остава да видим.

В последния кръг „Асен 
Балкански“ ще бъде дома
кин на отбора на „Омлади 
нац“ от Малоишще край 
Ниш (неделя, 26 ноември).

25:19 
32:24 
24:16 
29:10 
25:16 
23:21 
22:20 
23:22 
20:19 
18:20 
23:24 
21:23 
21:25 
25:30 
17:40 
14:33

С. Йонев, А.

ПО ШАХМАТ — 8:0, ПАК 
ЗА ДОМАКИНИТЕ

Димитровградчани имаха 
във всичкиБАЛКАНСКИ: М. 

Соколов 7, Т. Соколов 6. Т. 
Раигелов 6, М. Тодорович 7. 
С. Крумов 6, Д. Митов 7, 
П Иованович 6, А. Станков 
6) Димитров), Е. Иванов 7, 

• Христов 7, Б. Манолов 
(3. Стефанов).

Шахматистите спечелихапревъзходство
елементи на футболната иг- всички точки срещу драго 
ра над гостите от Драгоман, манци. Ето и поотделните ре 
Затова и победата можеше зултати: Стоименов — 
да бъде още по-висока. Инак дов (първоименуваните 
срещата мина в приятелска димитровградчани) -— 2:0, 
и спортсменска атмосфера, Гитсв — Таков — 2:0, Алек 
без жълти картончета.. Ма- сов — Раигелов 2:0, Анрич 
лобройнмте зрители остана- — Аначков 2:0. 
ха доволни от това „изда
ние“ на „А. Балкански“..

Ма
са

Срещата в предпосл едш 1я,
четиринадесети кръг 
„Борац“ и .А. между 

Балкански“ Д. Ставров
представляваше комендия 

. от футбол, която направи съ 
днята Милосавлевич. Една 
спортсменска среща, 
ято дномашният отбор беше 
подобрър в първото и ди- 
лппровградчани във второ
то полувреме, той настоява
ше (и успя) да завърши в по 
лза на домакина Д>орац“. 
Още в началото на .мача до 
малините отбелязаха два го 
ла, но и покрай това нищо не 
беше решено. Но затова пък 
реши съдията. Истина той из

в ко-
МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — ВРАНЯ — ГРУПА „ЮГ“

Младост“ ще презимува на върха55
Как оценява изтеклия есе 

нен полусезон, треньорът 
Георги Георгиев, бе въпрос 
с който се от! 
дни към него?

— Официална оценка ще 
дадем на поредното заседа
ние на Скупщината на дру 
жеството. Засега само тел 
кова, че изтеклия полусезон 
за нас бе твърде успешен. 
Почти всичките футболисти 
отговорно изпълняваха фут
бол ш гге задължения. Дис
циплината бе на сравнител 
но всооко равнище, което 
н потвърдихме с добра и 
резултатна игра. Салю една 
загубена среща н спечеле
ните 18 от 20 възможни точ 
ки, с което сме на първо 
място на табелката е пот
върждение на това. През с

сенния полусезон дадохме 
повечето Добри игри. Все 
пак като най-добра бе' фут
болната среща срещу „Ми- 
нералац“ от Вранска-баня, 
която като гости спечелих
ме с 2:1. Най-добър голмай
стор през есенния полусе
зон е Раденко Захариев, а 4 
от младите които от време 
на време започваха или вли
заха в течение на играта 
бих отделил Стефан Нико
лов, който през пролетния 
полусезон сигурно ще се из 
бори за място в първия от
бор. Разбира се доколкото 
продължи и занапред отго
ворно н дисциплинарно да 
се отнася към задължения
та които налага футболният 
отбор.

Есенният полусезон от та
згодишното футболно пър
венство в Междуобщинска 
футболна ди 
група „Юг“ приключи. На
истина има две-три отсроче- 

срещи за които състе
зателната комисия ще опре- 

допълнителни терми-

Враня юсохме тезивизия

'2 18 (2)414 8Единство
Мрамор
Борац
ОФК Ниш
Рудар
Палилулац
Свърлиг
Будучност
Новоселац
Раднички
Куршумлия
Асен Балкан.
Младост
Прогрес
Омладинац
Синджелич

1650813 ни
2 5 16 (2) 

15 (1) 
15 (3) 
15 (1) 
13.(3) 
13 (1) 
13 (1) 
13 (1)

14 7
4 213 7 дели

ни, но когато става дума за 
върха на табелката всичко 
е ясно. На първо място с 
18 от възможни 20 точки е 
бос ил егр адският футболен
отбор „Младост“, а. на вто
ро, също с 18 точки, но с 
по-слаба голова разлика е 
футболният отбор „Мора- 

Предеяне. Зассш 
сссп-

4 3613
43714
45514
62614
62614
62614 1253613 12 (2) 

И (1)
72514
72514 9 (1) вац“ от

според показаната в 
пия полусезон игра и 
можноститс, тези два отбо- 

иретенденти

91414 8100414 2 вьз85114
Д. Ставров ра сс главни 

за върха на табелката и 
■торен ранг на състезанията. 
ще успеят ли остава Да се 

част на

м. я.по

види през другата 
първенството, 
любителите па

без-Разбира се 
футболната 

Босилеград твърдо 
бъде боеи-

На 17 декември 1989 година се навърашава една 
крайно тьжна годшт от смъртта на нашата непрежалнма 
съпруга, майка, дъщеря, сестра и снаха

СПОРТНИЯ ЦЕНТЪР В БА-ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО НА 
БУШНИЦА вира в 

желаят това да
леградския отбор.НЕОБХОДИМИ СА 

ОЩЕ СРЕДСТВА
Велика
Стоянова

_ Основни предпоставки 
па това, имаме — поцчерта 
Драган Златко», председа
тел па Скупщината на спорт
ното дружество „Младос! . 
фактът че пролетиш: полу- 
сслоп в<с посрещнем па нъ- 

много
Капвам «Ламе прци,-

Все още обаче предстои V- 
реждансто на аглстпческата 
писта, спортния дом и дру
ги спортни обект-й, Засега 
обаче средствата са изиюлз- 

попастоящсм ще се

Благодарение на сре-де: ва
та на солидарност, средст
вата на местното самообла
гане и отпуснатите средст- 
ва от сам оулравител пата об
щност на интересите по фн- 
ничсска ^птура^Щпочнагия

тази година зна- 
Яостроен 

масо-

(1960—1988)

от Долно Лисиче край Скопие
пасрна позиция за 

значи, 
поставка, затова чс всичко 

готово. Добра- Годишиото възпоминание на 
скъпата ии покойница »це се 

ил 9 декември 1989 го- 
12 часа на гробищата

все още не е
та игра и отговорността 
рачите трябва да тгрояват в 
през пролетния полусезон,

ръководството,

вани и
'т/урсят допълните извори, за 

завърши окончателно 
център. След ного- 

' окончателно иостроя- 
Бабуши1ИНа ще получи 

спортен обект с

състои
дина в
в Долно Лисиче. Каним родиш 

И приятели да ни иридру-

строеж на 
Бабушница 
чително напредна, 
е теренът, относно с

па гру/ЩЩитс се 
застлано е <иг-

да, сс
спортния 
иото ииа ние от 

треньорът и. останалите об- 
субекги ще се зало-

обезпочапапс
и ще додум друга 

подкрепа, раз- 
с в шина ком

жот.
ване
съвременен
многостранно

ии акции 
и - младежта 
рещето

съпруг’ Яне, синове Игор и Миро
слав, семействата Петков* от 

Долна Любата и Стоянови от 
Църиощшщ.

щишеки 
жим за 
средства 
необходима 
бира се което 
потенция.

пазначение.тсяшх.с'ьс зелен
бя-През лятото и есента 

ха положени особени ’’РИ 
жи тревата да се запази от 
унищожение.

Ст. Н.
СТРАНИЦА 45
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сатиРа * забава
Еволюция 

на култа
КАРИКАТУРЕН ЕКРАН

Догаждапе, 
нагажда ис, 
зараждано, 
услаждапе, 
оОраждапс, 
насаждане, 
изграждане, 
охлаждане, 
изваждаме, 
прераждане...

ИЕМА ГЛАСАНЬЕ 

НА ПЕПЕ ОЧИ
Стефан МАНАСИЕВ Пробуди се и у неделю сабале, тека ратнко, 

ко и син домаНшье. Тамъи юрни у кошаруту и 
поела на говедата, ка у село грунуше свирБе. 
Бре, кио чо да йе това? Гмитров дъи мииу, а и 
свети Никола йе далеко. А и тия адети се от
мените 
епирЬе на тся славе.

Улезо у куйнуту погледа, бабата се спре- 
мила, наЬиздила и тарашуйе нещо. .А бре бабо, 
да се не йе некой заженил у село та свирБе 
свире? А и ти си се нзпременила кико..

...Море чукнуле те свирБе у главу, ели йе 
данъска глаша>ье. Те и лисчетия ни донесоше. 
Айде пооди и ти!“

11АИ11-МСКИ ИСГОРИИКМ

Веселият
бояджия

пити се народ збира, пити свире

Гайдарджията Топа от Дими
тровград трябвало да направи 
справка в едно бурелско село да
ли едно семейство си илаща або
намента за радио. Тъй като бил 
сигурен, че нс го познават там, 
той емнелил следния номер. Още 
от портата завикал:

— Еесй хора, има ли някой?

— Другари, ако ми позволите аз бих цитирал другари Най-
Б. Димитров

Не.ма кво, помисли си, .много ми йе паметна 
бабата, а и у политику се разбира. Облеко се и 
я на бьрзину. узо новият бастх-н. ударнлю ре- 
зуту на ижу, на с бабу право у салончето. Ка 
каблизимо оно знамена ли нечеш, свирБе ли 
печеш ... а народ плнзнуло кс на собор. Сви

Има-имааа аз съм тук 
— излезла домакинята и му от
ворила. Поканила го да влезе в 
къщи да изпият по кафе. се изпременили, сви весели. Най-добрнте дома- 

Ьнне ко що йе и ред. у задругуту. Кон ватнл 
чашу, кой флашу сви ..глашайу ли глашану“. 
Пойдо п я натам. Та.мън отвори вратата, йедън 
тнЬе \ш муну чашу у руБе н рече: „Де ггре- 
.метни иедну деда Манчо. това йе оди Стонлка“. 
.,А за кво части

Тоза влязъл, като сс предста
вил:

— Аз съм бояджия. Бе лос вам 
стаи, боядисвам ...

— Е, ние си правим това сами. 
Нямаме нужда от бояджия — от
върнала домакинята, готвейки ка
фето.

он, дете, дали луу се крава оте
лила или свпнн опрасила?** ..Не, не, деда Ман
чо, щъпну му детето, това се ока предизборна 
кампаня. Сонлко йе на лнстуту, па части сва- 
кога кон глаша за ньега!** .„Ама дете я йощ не 
съм глашал!” .,АКо деда Манчо. 
гледе работу, има време, че глапппп“. Преметну 
я чашуту. а бабата ме муну н она. ..Айде Ман- 
чо днмо да глашамо па да 
боту“.

По едно време Тоза попитал:
— Имате ли радио? Много оби

чам да слушам народна музика.
— Имаме, имаме, ей сега ще 

го пусна! — и взела, че го откри
ла и му пуснала музика.

— Може ли да ми покажете 
бележка плащате ли за него?...

изпи тп л си

иде.мо да гледалю ра-

Улезомо у салончето. Оно окречено, нзмете-
— мнлнна да гледаш! На иедну масу

купа ретнйе, на другу пет-шест кутийе, 
иа трсБу народ седал н заокружуне ли заокру- 
жуне. Опщо прн кметатога. дадо му лнечето, 
а он ми надава сума ретнйе. „Те тп Манчо, па 
глаше“. Погледа

но— Ах, ти ли си този по про- 
дявол да те взме! 

И се разкаяла дето му сварила ка
фето ...

пет-
-шестперката. . .

Без думи Перица Илиев М. А.

М. ПЕТРОВ1--------------------------------------------------шш&Фпптаа све убава
имена. Преди некойе Дър, преди некойе Мър. 
Све отишло на Дър-мър. На йедно 
името

я листчетията

Разслояване лнече найдо
на Стонлка. Заокружн га и пойдо да га 

пуштам у кутийуту. „Де бре старче, 
йощ не кога1' заокружн 

ка идърпну ме бабата. „Е, бабо,
ОНИ плате по РеЬшу или оди н.и вадим некойу 
другу ваиду, тъгай че Ви заокружим. Оти Ман- 
ча на убаве очи не глаша!“

^И/ Я ГИ?

%

I Л1

0 МАНЧА

ЕишЯо Директор и главен

Нон"Г"“: "к“25
Джорджевич, Миле Илич, Никада Стоянов ’ ]Ж.' Телефони: Директор (018) 46-454 Репакти,- 

ран Миланов, Чедомир Маркович, Гойко Тодишеп абонамент 50 000 '

Димитров.
декември“ М 5.

ган

~ В,„. Нй*
Венко Димитров, Миланка Зарев, Матея Аннонов' „еКуща сметка: 62500-603-9529 
Вестникът ‘ Пл----------

днн.ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НА
РОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Трежда редакционна колеги* СДК — НИЩ. 

ул. „Тома Костич" № 2, Ло-Печатннцп: „Напредак“.излази веднаж седмично.


