
ершчШо •4ШМ

С указ на президента На 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство братство" е Удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен 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 народности

^ ДВСШИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ^

ГОДИНА XXIX ф БРОЙ 1392 • 10 МАРТ 1989 Г. % ЦЕНА 500 ДИН.

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СК В СЪРБИЯ
РЕКОРДЕН ВАЛУТЕН ПРИЛИВ В 1988 ГОДИНА

САМО ЕДНА РЕФОРМА: 

ОБЩЕСТВЕНА
ЮГОСЛАВИЯ НАМАЛИ 

ДЪЛГА СИ
На чуждестранните поверители борчуваме 

17,6 милиарда долара — заяви в Скупщината на 
СФРю ОСКАР КОВАЧ, член на Съюзния изпъл
нителен съвет• За реформннтепнтниот., определення в стопанството, нестопанските дейности и по-

пеЛппл»а Та СИг^хт? трябва да се говори не само в рамките на разискванията за 
ф р та на ЮК • Подготовката за извънреден конгрес на СЮК не може да 

ъде успешна доколкото не се даде ясен отговор на откритите въпроси

стите участвуват заедно с 
всички граждани. Затова 
коренната реформа на по
литическата организация 
на обществото и на ико
номическата и политичес 
ката система е незамени
ма тема на конгреса.

Председателството 
ЦК на СК в Сърбия смя-

На заседание на Отбора за икономически бтг 
ношения с чужбина на Скупщината на СФРЮ 
д-р Оскар Ковач, член на досегашния Съюзен

Председателството 
Централния комитет 
Съюза на комунистите в 
Сърбия на заседание, 
тояло се на 6 март т. г. 
застана на становище, че 
задачите на комунистите 
в борбата за обществена 
реформа трябва да бъдат 
централна тема на Извън 
редния конгрес на Съюза 
на югосл[авските комунис
ти. Защото, както оцени 
Председателството на ЦК 
на СКС, за реформннте оп 
ределения в стопанството, 
нестопанските дейности и

изпълнителен съвет, заяви пред делегатите, че в 
1988 година Югославия осъществи рекорден ва
лутен прилив от 22,3 милиарда долара. Миналата 
година е осъществен валутен суфицит от 2,5 ми
лиарда долара, а външният ни дълг е намален 
с 363 милиона долара.

Общият дълг на Югославия към чужбина 
възлиза на 19,8 милиарда долара, но когатс се 
има пред вид, че и някои страни борчуват на 
Югославия, тогава външният дълг на нашата 
страна обективно възлиза на 17,6 милиарда до
лара.

на политическата система и 
реформа в областта ма сто 
панството и обществено- 
икоиомически ге отноше
ния не може да се извъ
рши ни реформа на Съю
за на комунистите, който 
заедно с всички социали
стически сили ще изведе 
обществото ог кризата.

на

със-

на

През първите 40 дни на настоящата година 
югославският износ е увеличен със 7,5 на сто, а 
вносът ни от чужбина е по-голям с 10,2 на сто
в сравнение със същия период на миналата го
дина.

политическата система тр
ябва да се говори не само 
в рамките на разисквани
ята за реформата на Съю 
за на югославските кому
нисти. Още по-лошо е те 
зи разисквания да се све 
дат до вътрешнопартийни 
въпроси, отношения в Съ
юза на комунистите и до 
определяне на място и ро 

на СК в политическата 
чиято реформа

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

Мерките в Косово 

дават резултатиОт заседанието на Председателството на ЦК на СКС

НЕДОУМЕНИЯТА ЗАТРУ 
ДНЯВАТ АКЦИЯТА

та, че подготовката за из
вънреден конгрес на СЮК 
не може да бъде успеш
на доколкото не се према

Председателството на 
СФРю на 2 март т. г. об
съди провеждането на из
вънредните мерки в САП 
Косово н оцени, че тези 
мерки дават начални ре
зултат! I. Председателство 
то на СФРю призова всп 
чкп трудещи се и граж
дани в покрайнината п пя 
лата страна всички заедно 
да се обърнем към редов 
пите пц задачи, пропзвод 
ството и учебните заная- 
тця в училищата н факул 
гегите. Още повече, че 
прекратяването па трудо
вия процес и нарушения
та па редовния производ
ствен процес пи нанесоха 
огромни щети.

Държавните органи в 
Косово полагат усшшя да 
разкрият организаторите 
па ноемврийските демон
страции и па февруарска
та генерална стачка на ал 
бапЦите. Досега са аресту 
вани Азем Власи, член на 
ПК па СК в Косово, Азнз 
Абранш, генерален дирек
тор на „Тренча”, Бурхпн 
Капии, директор 
та „Стари тръг”,

Яшаница, директор на 
Студентския Център, Ка- 
друш Ислямн, управител 
на спортната зала „25 
мац” в Прнщина, и Ибро 
Османн, началник на Цен
търа за информации при 
Покраннинския комитет 
на СК в Косово. Не са

ля
система, 
не е довършена и във връ 
зка с която съществуват

В самото начало па пъ
рвата реформпа година са 
създадени много недоуме
ния 11 смутове, особено в 
трудовите колективи. Оча 
кват се прецизни обясне
ния па новите „нравила 
на играта” п това откло
нява вниманието па кому 
пистите в деловите ръко
водства и па пепосрсдстве 
пите производители и на
малява интереса им да се 
заловят със задачите сп и 
още преди да бъдат прие
ти системни решения да 
взимат енергични реформ 
пи решения съгласно соб 
стаените производители, 
технологически и износни 
програми с цел да се по
вишава качеството ма сто 
папската дейност.

хиат разликите в стаиови 
щата чъв връзка с хара
ктера па югославската фе 
дерация, скупщииската си 
стема, политическия нлу- 

отношенията в

и немного контроверсии
съгласия-

НЕЗАМЕНИМА ТЕМА НА 
КОНГРЕСА информацн-опровергаии 

нте, че са арестувани Ек- 
рем Арифн, член на ПК 
на СК в Косово, н Лязар

рализъм, 
социалисти чсс к и я ф ропт, 
отношението между дър-Съюзът на комунистите 

сам да опредс- политическитене може
мястото си в лолитиче 

Това тряб-

жавата и 
организации от една и сгз 
панството и самоуправлс-

Красннчи, директор на 
„Електрокосово”. Засега е

ли
ската система.
ва да го направи заедно с

социалистически
се установят 

системата и в

иието от друга страна, за 
обезпечи пълна са

на нред- 
отпошепията 

класовото и паци-

енгурно само това, че спи 
съкът на отговорните е 
МНОГО ПОгДЪЛЪГ.

да се 
мостоятелност

всички 
сили, като

приятията,правила в 
Конституцията й* Така и 
СК ще бъде длъжен да 
спазва нормите, 
бъдат приети от всички 

на Югославия-
на комунистите

готов

между
оналиото и пр. Днес па 
открита сцена се изнасят 

по-иататъшиа фе 
на< СЮК, до-

ГМС нл БЪЛГАРИТЕкоито ще Шотсзиси за 
дерализация
ри и с 
федерализъм. Прсдседатс 
лството на ЦК па СК и 

че без

граждани 
Съюзът
трябва да потвърди 
ността си за демопополи- 

собст-

Iкои-елементи па

—ГО^,Г--язапия не само със 
вена реформа и норми в 
Устава си, но и с борба 
за реформа на политичес- 

Конститу-

Сърбия оценява, 
радикална 
Съюза па

чВсичко топа затруднява 
акцията на Съюза на ко
мунистите н усилията за 
разширяване на фронта 
ма реформата.

реформа на 
комунистите не

ПНсе извъртат
п попити

може
икономическа! а 
чсската реформа, по

без реформа на
Ершгсна мина- 

Исмет
ката система и 
цията иг 
манего на която

С'1,-
СФРЮ, в прие- 

ком уми та к ащо
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СРЕЩЛ НЛ ШЕФОВЕТЕ ИЛ ДИПЛОМАЦИИТЕ НА 
СТРАНИТЕ —ПОДПИСВАТЕЛКИ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛ 
НИЯ ДОКУМЕНТ НА КЕБС ВЪВ ВИЕНА

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АНДРИЯ СИЛИЧ ЗА РОЛЯТА НА ЮНА В КОСОВО

НА НИКОГО НЕ ЩЕ ПОЗВОЛИМ ДА СЕ 

ИГРАЕ СЪС СЪДБАТА НА ЮГОСЛАВИЯ Нови
преговориНародът приема войниците с пълно уважение иойммцнте доживяват сега 

плюто положение и как 
се отнасят към задачите”, 
изтъка Силич, „може би 
I иьй-добре свидетелствува 
факта, че няколко сготин 
войници, на конто тези дни 
изтече плп изтича войпи-

Лоследните събитня в 
Косово, зад конто се на
мират силите на агресив
ния национализъм и сепа 
ратизъм, засегнаха норма
лното функциониране на 
стопанските и обществени 
те дейности, обществения 
ред и спокойствие, общес 
твеното имущество, лична 
та и имуществена сигурно 
ст на гражданите в Пок
райнината. Решението на 
Председателството 
СФРю за прилагане на из 
вънреднн мерки има за 
цел да пресече вражеско
то действуване, което за
сяга конституционното ус 
тройство на СФРЮ, както 
и за промяна на това по
ложение. Това пред ТАН- 

_ ЮГ и ЮРТ преди някол
ко дни оповести коменда
нтът на прищинския кор 
пус генерал-майор Андрия 
Силич когато говори за ро 
лята на ЮНА в провежда 
нето на извънредните мер 
ки в спречаването на про 
тивконституционните ак
тивности в САП Косово и 
от което изявление прена
сяме извадки. „Постъп
вайки съгласно с решени 
ето на Председателството 
на СФРЮ, единиците на 
ЮНА на Косово са в по
вишена степен на боегото 
вност, а мобилизирана е 
и част от запаса”. „Висо
ката боевоготовност и си
лното морално-политиче
ско единство и готовност 
за изпълняване на задачи 
те са наш голям принос 
към стабилизиране на по

ложението н най-гол ям Ос 
нт срещу агресивните си
ли п същевременно гарап 
цйя за сигурност па граж
даните”.

Това, че през последни
те дни се виждат по-голе- клъка, търсят да останат 
мп колони на танкове п п да не си отиват и къщи".

Сега е ^сповио — каза 
Сплнч, последователно п

Тридневната среща трябва да трасира път на пре
говорите за приемане на мерки за доверие и сигур
ност, както и на първите по-широки разговори за кон
венционалното разоръжаване в Европа. Шеварнадзе и 
Бейкър бяха всред първите оратори, 
ция оглавява Будимир Лончар.

Нашата делега-

външиите работи потърси 
от западните страни да 
приемат взаимното намал
яване на силите, тактичес 
кого яДрсно оръжие и на 
военно-въздушните

На шести март във Ви
ена започна конференция 
та на министрите на външ 
пите работи на 35-те страни 
подписватслки па Заклю
чителния документ на Ко
нференцията за сигурност 
и сътрудничество в Хел
зинки. Конференцията на 
шефовете на дипломации
те на европейските стра
ни, САщ и Канада прик
лючи преди два дни. Тя 
представлява начало на - 
нови преговори за устано 
вяване на мерки на дове
рие и сигурност, както и 
първи по-широки прегово 
ри за конвенционалното 
разоръжаване на стария 
континент. На нея бе по
сочено същинското значе 
ние на сигурността и ра
зоръжаването като униве
рсален неделим процес в 
Европа, относно като въп
рос от жизнен интерес за 
всички страни и за съв
местно бъдеще на конти
нента.

решително да се провеж
дат утвърдените с реше
нието мерки на Председа 
телството на СФРЮ: „Ене 
ргпчно трябва да се пре
махнат всички опасности,

на
сили.

Делегацията на Югосла 
вия на тази 
среща оглавява съюзният 
секретар на външните ра
боти Будимир Лончар. На 
срещата той говори в сря 
да и извадки от изложени 
ето му ще пренесем в сле
дващия брой.

копетптуцион-засягащм 
мото устройство па стра- 
тй? личната и имуществе
на; сигурност на граждани 
те. Наблюдавано по-дълго
срочно, най-важното е да

значителна

укрепне междунационал- 
пото доверие, което сери
озно е разклатено и да се 
реафирмира братството и 
единството. Без това не 
може да се реши пито ед
ин крупен проблем, който 
затруднява живота в По
крайнината.

След като говори за не
обходимата диференциа
ция и за отговорността на 
председателствата на ПК 
на СК в Косово и САП Ко

Генерал майор 
Андрия Силнч

ТУРСКО-БЪЛГАРСКИ
КОНФЛИКАТ

на други военни коли на 
пътищата в Покрайнина
та генерал Силич образла- 
га с приспособяването на 
боеготовността и обучени 
ето към конкретните усло 
вия- „Ние нямаме причи
на да се скриваме от ония 
които се стремят срещу 
Югославия, а още по-мал
ко от нашите 
Желаем на първите да бъ-

Засегнат су
веренитетът 

на Българиясово и помощта и подкре 
пата на ръководствата на 
социалистическите репуб 
лики, САП Войводина и

граждани.

Правителството в Со- 
фия обвинило Турция, че 
към нея като съсед „пол
зува. политика на свършен 
факт, което оценява като 
недопустима атака на суве 
рентитета на България”. 
Зад това обвинение се на
мира възобновеният край 
граничен спор за крайбре 
жието на река Резовска, 
която се влива в Черно 
море — уж че турците от
ново започнали да разши
ряват своето крайбрежие 
за сметка на речното ко
рито.

дем предупреждение, а на 
вторите охрабрение и си- Федерацията в среждане 
гурност”.

Силич, изтъкна, че мла-
на положението, генерал- 
майор Андрия хСилич 

дите войници и команди- на края каза: „На нико- 
рите им задачите изпълня го не ще позволим да се 
ват крайно съзнателно и играе със съдбата на Юго 
отговорно. „За това как славия”->

Всред, първите оратори 
бяха шефовете на дипло
мациите на СССР и САЩ 
— Шеварнадзе и Бейкър- 
Съветският министър на

НСР Албания за отношенията с Югославия” — 
подчерта Вайгл.

Той покрай другото посочи, че в един „офи
циален албански коментар се признават чужде
странни фактори да се ангажират около въпро
си, които са излкючнтелно вътрешна работа на 
Югославия- В друго изстъпване на официално мя
сто се направи опит да се дисквалифицира юго
славската политика за добросъседство на Балка
ните и нейната репутация като необвързана стра
на. Дали се меия официалната политика на Ал
бания? Вайгл изтъкна, че на Албания този и 
подобни въпроси са и официално поставени и че 
на албанското посолство в Белград е посочена 
нелогичността и поведението на Албания, която 
на една страна убеждава балканските събеседни
ци за готовността си за регионално сътрудничес
тво и добросъседство, а на друга чрез отворена 
и безочна подкрепа на сепаратистите на Косово 
действува против Югославия-

Нашата ориентация бе и ще бъде, както под
черта и Вайгл, да изграждаме добри отношения 
и сътрудничество с Албания, отношенията ни да 
бъдат пълни с доверие, като съседи и като стра
ни на извънблокови групации имаме силни и дъл
госрочни причини да тачим и да укрепваме до
бросъседските отношения-

АЛБАНИЯ И СЪБИТИЯТА В КОСОВО

ДВУЛИЧНО ПОВЕ
ДЕНИЕ НА ТИРАНА

„Официална Албания и албанските емигран
тски организации, от които някои нямат нищо 
общо с прогреса, твърде ангажирано раздвижват 
въпроса за положението на албанската народност 
в Югославия” — оповести през миналата седми
ца на редовната пресконференция представител
ят на Съюзния секретариат на външните работи 
посланикът Иво Вайгл.

Албанците в СФРЮ имат едни и същи права 
като всички народи и народности. Югославското 
равноправие е известно в света и правата на ал
банците у нас трудно могат да се сравняват със 
статуса, който им се признава където и да е на 
друго място. „Но, ако вече желаем да разберем 
емоциите и интереса в Тирана, с които се изказ
ва грижата за сънародниците в Югославия, не 
можем да разберем и приемем дезинформациите 
и крайно тенденциозното третиране на югославска 
та политика в тази област и изобщо. Някои из
явления, коментари и памфлети, които се явя- 

Тирана очевидно са в противовес с неотдав
нашните уверения на високи представители на

Спорът трае от 1934 го
дина. През май миналата 
година в София, както 
твърдят българите, е пос
тигнато споразумение да 
се „разшири устието па 
тази река и това всеки от 
своята страна, но въз ос
нова на съвместен про
ект”. Седмичникът „Со
фийски новости" твърди 
че Турция е нарушила 
споразумението тъй като 
тези дни започнала да ра
зширява 
на своята страна за смет
ка на речното корито по 
който начин обърща еро
зивната сила на реката 
към българската страна.

крайбрежието

ват в
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АКЦЕНТИ ОТ ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ЛАЗАР МОЙСОВ ПРЕД ИЗВЪНРЕДНАТА СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА НА СФР ЮГОСЛАВИЯ

ДАЛИ ТОВА НЯКОМУ ПРЕЧИ
• В началото Мойсов

говори за обстановката 
покрайнина нд 1 МАРТ Т Г' СЕ С'ЬСТОя ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА

ПРРпгсттл^Г0СЛАВИЯ ПРИ закРИТА ВРАТА. ПРЕД ДЕЛЕГАТИТЕ ЧЛЕНЪТ НА 
и 5Ап,т,;ЕЛСТВОТО НА СФРЮ ЛАЗАР МОЙСОВ ГОВОРИ ЗА АКТИВНОСТТА 
и чд п НА СКУПЩИНАТА НА СФРю ВЪВ- ВРЪЗКА С ОБСТАНОВКАТА
И ЗАДАЧИТЕ В СТРАНАТА И ПО-СПЕЦИАЛНО В КОСОВО.

вие и съвместно живеене 
на всички народи и народ 
ности в Косово. Никакво 
колебание не смее да бъде, 
понеже в противен случаи 
бихме се озовали в поло
жение, което Конституци
ята забранява — да капи
тулираме.

Второ, необходимо е час 
по-скоро да се приемат ам 
андманите на Конституци 
ята на СР Сърбия, което 
безспорно ще допринесе 
за намаляване загрижено
стта на гражданите на СР 
Сърбия, а особено на сър
бите и черногорците в Ко
сово.

в
тази
1941, 1945, 1948, 1968. 
нататък до 1981 
Такава обстановка

през 
и все 

година.
кулми

нира през март и април 
1981 година с върръжен 
бунт, който от всички дъ
ржавни и партийни орга
ни е оценен като контра- 
революпия. Въоръжената 
съпротива оързо бе поту
шена, паднаха девет 
единадесет жертви — точ
ният брой никога не 
утвърден, нито са идентк 
фицирани лицата, 
са пострадали и от кого

• Защо досега 
Рът и главните предводи
тели на контрареволюпия 
та не са открити, Мойсов 
каза, че тяхната организа 
ция е „многоглава хидра’', 
състояща се от различни 
организации и 
на албанската 
телна служба, въпреки че 
Албання особено сега да
ва пзявления за добросъ- 
седство. Това 
на двоен коловоз.

Третата глава на тази 
многоглава хидра е албан 
ската емиграция, особено 
в западните страни. Ця
лата активност се коорди 
нира от Албания, 
нея, както във всяка дру
га емиграция, са проник
нали и други разузнавате
лни системи, чиято цел е 
дестабилизацията на Юю 
славия-

• Коментирайки искът 
на хшньорите да си дадат 
оставки Морина, Азе.мп и 
Шукрия, Мойсов напомни, 
че Рах:«тан Морина заста
на начало на обновеното 
Председателството дваде
сетина 7/ни преди тези съб 
ития, което ясно сочи за
ключението, че събитията 
са подготвяни много по-ра 
но. Морина с взет 
символ, който трябва да

цеитъ- Това е както някои оце 
няват
документ за акция, която 
предвижда три . етапа на 
акция — начален етап на 
акцията трябва да бъде 
организиране на генерал
на пасивна стачка във фа 
бричните дворове, 
приятията, училищата и 
факултетите, с бойкот на 
пазара и подобно”.

Вторият етап е около 
15 март, когато се очаква 
Скупщината на САП Ко
сово да разисква по Кон
ституцията на СР Сърбия, 
да се поведат акции и си
мволично да се свърже с 
годишнината от избухване 
то на контрареволюпията 
през 1981 г.

Третият етап е въоръже 
но въстание и в призива 
към него се казва: „Ние 
албанците може да разго
варяме само чрез мишена 
та. Няма повече измире- 
пие. Великият час набли
жава”.

• За да се доведе обета 
иовката в нормално състо 
яние необходимо е реши
телно да се провежда ли
нията на СЮК и на всич
ки партийни и държавни 
органи, линията на брат
ство, съдружие, равнопра-

„истински щабен

или
пунктовее разузнава- пред-

които

са пострадали. Причина- е политика • Интегритетът на 
СФРю в Косово е застра
шен. Той е застрашен до 
краен предел. Това търси 
от всички ни, а особено от 
Председателството 
СФРЮ,

та за това е, че правната 
Държава по това време,
както и по-късно, в Ко
сово изобщо не е функци 
онирала.

на
От 1981 година контраре 

волюинята в Косово неп
рекъснато трае. Особено 
тревожи фактът, че за те 
зи осем години Косово на 
пуснаха, вследствие на на
тиск и застрашаване на 
имуществената и личната 
сигурност и основните чо 
вешки права- над 50 хиля 
ди сърби и черногорци и 
други неалбански народи 
и народности.

В Косово се мени карти 
ната на националния със
тав на населението. Настъ 
пи демографска експлозия 
на албанското население в 
Косово, която при същес
твуващата 
ция води към осъществя
ване на плана за етничес 
ки чисто Косово — отде
ляне на Косово като ре
публика, а след това съ> 
даване на

да предприема 
всички със закона и Конно в Лазар Мойсов
ституцията предвидени ме 
рки. Тези мерки трябва д^ 
охладят главите на онези, 
които са готови да жерт- 
вуват собствения си на-

сс събори, за де се събо
ри просто линията на 
СЮК п нейното провежда 
не в Косово, като с това 
се застрашат всички оне
зи многобройии албанци, 
желаещи да живеят заед
но с останалите народи и 
народности.

• Председателството на 
СФРю едва на 25 февру
ари, дойде до напълно раз 
работената платформа, ка 
кво ще се сбъдне през фе 
пруари, въпреки че този 
документ е издаден в на
чалото на месеца.

род.
Необходимо е единство 

на всички наши форуми, 
отбягване на всички късо 
гледи, парциални, безото 
говорни изявления, които 
сеят раздори. Необходи
мо е да укрепва братство 
то и единството, равнопра 
вието на всички народи и 
народности и да пазим та 
зи федеративна република 
Югославия, създадена на 
АВНОЮ-вски принципи.

като
индоктринг-

ИЗ РЕЧТА НА ЯНЕЗ ЗЕМЛЯРИЧ В рамките на тези 
мерки части на въоръже
ните сили на територията 
на Косово са в съответна 
степен на готовност и бо
еготовност.

• През последните пет
надесетина дни събитията 
в Косово ужасно потвър
диха сериозността па об
становката, посегателсгио 
-/о срещу консппуционн-

сово.

Посегателство срещу 

конституционния 

порядък

велика Албания-
наВторият генератор 

кризата, е конституцион
ното положение на Сър
бия. Касае се за невижда
на обстановка, която СР 

под

ия порядък, Срещу систе
мата и политиката, еигур 

в Косо*
• Землярич каза, че в 

реализацията на решение
то на Председателството 
за въвеждане на трудови 
задължения в отделни де 
йности от особено значе
ние за функционирането 
па стопанството и снабдя
ването в Косово, оказвай 
особена помощ на ннепек 
цнонните и на другите ор
гани.

• С цел да се поддър
жа производството и фун
кционирането на ключови 
те дейности, трудово задъ 
лженне е въведено за 
23 500 работникц в Косо-

което е под 10 на сто 
от заетите в стопанството 
на тази покрайнина, каза 
Землярич.

ността па хората 
во, както и сериозността 
па съвкупната общество* 

И ПОЛИ*

единСърбия слага 
вид опекунство, за навиж 

обстановка, която и е 
една 

когато

но-икономическа
Това изтъктическа криза./хана

съществува в пито 
друга република, 
става дума за приемане па 
собствена Конституция, за

пана подпредседателят
Съюзния изпълнителен съ 

Янсз Землярич ма съи 
па двата

пагапден материал с вра
жеско съдържание в стра 
пата и да се осуети пре
минаването па държавна
та граница. И занапред е 
в сила забраната за пуб
лични сборове в тази нок- 
райпипй.

носителите и докумеитаци 
ята за вражеската дейно
ст, откриване на органи
заторите и ипспираторитс 
па ноемврийските демон
страции, защита па обекти 
те от жизнено 
запазване на обществения 
ред и мир и защита 
имуществената сигурност 
па гражданите.

нет
местната сесия 
с7,вета на Скупщинача 

посветена
обстановка, в която мокра па
йиините имат същите пра

Във
паЮгославия, 

задачите
въ»
състояние в страната.

като републики. ма Скупщината значение,ва
Мойсов на- връзка с актуалпотоврх/жа с това 

помни
ща на Председателството 

ЦК па СЮК по осъще 
ствяваие на единството и, 

СР Сърбия, 
и инициативата

известните ста/юви па
• Съюзният секретари

ат за народна отбрана по 
стъпи по решение на Пре 

па СФРЮ

# Органите на вътре/п- 
роботи В условията 

влоша

ла
иите во,# Засилен е контролът 

границите, за да се осу 
внасянето па окспло-

съдружието в 
както
П редседателството
СФРЮ за промяна на 
ституцията

на по-нататъшно 
нане на сигурността в Ко 

особено внимание

дседателствотона
на за предприемане на извън 

САП Ко
па

ети
змв, оръжие, муниция, нроКон соло,

посвети за откриване редни мерки впа
на СФРЮ.
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Отворено писмо 

до ОК на СКС
в Босилеград

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СК В БОСИЛЕГРАД

ВСЕОБХВАТНИ РАЗИСКВАНИЯ
Обществе

ния договор по трудоуст
рояване, а в местните об
щности — неразрешените 
проблеми в областта 
селскоро стопанство, спаб 
дяваIюто, комупалIю-бито- 
впте проблеми и пр. Ио 
п покрай 
ЧТН ПЪП всички Първични 
оргапизацпп 
е приет.

Сумирани резултатите от публичното разисква
не за отчета. Утвърдени възможни кандидати ма пови 
членове на Председателството и Общинския комитет.

чи га пето па

Об- 
в Бо- 

изключително

членове наТова писмо до вас, уважаеми
комитет на Съюза на комунистите 

написано и обнародваноСлед това обаче малко се 
обърщало внимаире па 
реализирането им. Зато
ва търся'»' по-често да се 
върши критичен апачпз 
за отделни заключения 
и становища. Първични
те партийни организации 
в Райчиловци, Общата сл 
ужба иа СОИ за основно 
образование, култура и 
физическа култура, дст 
ска и социална защита, в 
подведомственото учил 11- 
ще в Долна Люба та, тър 
сят по-голямо ангажира
не на членовете па Поли

па ЩННСКИяПрез. миналата седми
ца Председателството на 
Общинския комитет Па 
Съюза на комунистите в 
Босилеград, сумира ре
зултатите от публичното 
разискване по отчета за 
едногодишната работа иа 
Комитета, неговите ор
гани и тела. ИВАН ВАСИ
ЛЕВ, председател на ОК 
на СК в Босилеград, в уво 
дното изложение между 
другото подчерта, че чо
вечето първични органи 
зацпи в предвидения ср
ок, са разисквали по от
чета и че разискванията 
са минали във всеобхват 
на, демократична и кри
тична атмосфера. Инак 
отделни първични партии 
ни организации, в разис
кванията подчертават, че 
и Общинският комитет и 
Председателството му пр 
ез отчетния период са 
разисквали и раздвижва
ли не малък брой акту- 
лни'Въпроси, вършили са 
анализи и взимали съотве 
тни заключения.

силсград, е
с цел да бъде открит полезен

Кога го в един белградски

политически диалог.
ежедневник и в 

па босиле-,,Братство" прочетох, че ръководс твото 
градските комунисти е отправило ос;ри критики по 
адрес па идейните водачи на войводинския бюро- 
критически сепаратизъм (миналата есен) и ио ад
рес па председателя па Председателството на Ц 
„а СЮК (неотдавна), се попитах и реших да попи-

критика да се смята за 
И последователност? Всички
положителния отговор

тома отчета по

сдпогласпо

Когато пък става дума 
за сумиране резултатите 
от разискванията »ъи 
връзка с епидептмрапето 
па възможни кандидати 
за пови членове па Общ
инския комитет н Прсдсе 
Датслството му, констата
ция с, че и по този въп
рос първичните оргапмза 
цип са разисквали спете 
матичпо и всеобхватно. 
Председателството утвър 
ди 4 кандидата (избират 
се 3) за членове на Коми
тета и 3 (избират се 2) за 
членове иа Председатслст 
вото. Изборът ще стане 
па поредното заседание на 
Общипския комитет, нас
рочено към средата на то 
зи месец.

там и вас може ли тази
израз,па принцииност 
мои опити да намеря

безуспешни, понеже никак не успях 
мина факта, че досега не реагирахте във връзка с 
някои случаи, в средата си, в които между другите 

твърде влиятелен член на ва-

оста- 
да отпаха

беше засегнат и едни
ОК: Васил Такев, председател на Общинскататическия актив, члено

вете на ОК и Председа
телството, както и по-еп 
ергична разплата с отдел 
ни членове, които по ед
ин или друг начин, не са 
в съгласие с партийните 

демокра-

шия
скупщина в Босилеград.

Общоизвестен е фактът, че 
съка" на критикуваните от народа 
ци още от времето, когато той беше директор

„Слога", а през последни- 
населението в общината

Такев е в „спи- 
общински дей

на
търговското предприятие 
те две—три години сред
се надигна висока вълна от остри критики по 
рее на „кмета". Не мисля, че е верно всичко, което 
се говори, особено когато се има предвид, че кри
тиките бяха предимно неофициални, но не мога да 
не вярвам на неприкосновената народна мъодрост 
„където има пушек, има и огън". Тук обаче искам 
да подчертая едно- много по-важно нещо. Общин
ският комитет беше длъжен да се вслуша в 
(официален или неофициален все едно) на народа и 
недвусмислено да каже има ли или няма истина в 
слуховете. Така щеше да повиши авторитета си и 
да си завоюва моралното право да критикува (ко
гато трябва) ,;и Шувар, и Милошевич”. Но вие, дру 
гари, си мълчахте/Дали ви „занеми” собственият 
опортюнизъм или е верно народното заключение: 
„бадява си млатиме, него си го щитат у Комитето 
и озгоре"? Под това „озгоре" най-често се подраз
бира Борис Костадинов, щатен функционер в РК па 
ССТН в Сърбия.

ад-определения и 
тйческия це нтрал изъм.

В първичните партийни 
организации в трудовите
колективи са преовладя-
вали въпроси във връзка 

проблем и 
неза-

с ЖИЛИЩНИЯ
неправилностите и М. Я. гласа

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В БАБУШНИЦА

Реформата на Съюза на 
синдикатите представля
ва същността на дейност 
та на синдикалната дей
ност в общината. Както 
се предвижда в синдикал 
ните органи тя трябва 
да се проведе до май т-г-> 
а след това ще се „прене 
се" в първичните органи 
зации на Съюза на синди
катите. В момента се оча 
кват напътствия от Репу 

■ бликата, които трябва 
да определят главните 
насоки на тази реформа.

Аз мисля, че отговорът съдържи и едната, н
другата алтернатива, а именно вие ми помогнахте 
да стигна до този извод. Преди известно време, в 
рамките на кадровото обновление, освободихте от 
състава на ОК н Председателството му няколко чле 
па поради голям брой отсъствия от събрания, раз
двояване ма партията от властта н намаляване 
броя на функциите. Но Васил Такев остана Ь ОК, 
въпреки че го засягат два критерия, които бяха ут
върдени на XVII пленум па ЦК на СЮК (раздвояване 
иа партията от властта и намаляване броя на фун 
кциите). Защото Такев е н председател на ОС, н 
член на ОК, н член на ОК на ССТН, и член на Пред 

. седателството на ОК на ССТН, и член на Координа
ционното тяло за кадрови въпроси, и председател 
(по пост) на някои общински тела, и член на Изда-' 
телскпя съвет на в-к „Братство”, а отскоро п ръко
водител па цеха на ЕИ в Босилеград!?.

Затова ви моля да помислите малко за прин- 
ципността и последователността в средата (ви), в 
която можеш да критикуваш „шефа" на Партията 
(това изобщо не е лошо, даже- е .и желателно, раз
бира се, когато съществуват аргументи), а не можеш 
да освободиш от състава на ОК на СКС член, който 
е засегнат от два твърде важни критерия на про- 
мовираиото кадрово обновление. Защо председател
ят на Общинската скупщина в Босилеград, който 
между другото е и остро критикуван в средата си, 
не се чувствува длъжен да „излезне” от състава на 
ОК на СКС, и защо впе, членовете на ОК на СКС, не 
се чувствувате длъжни да го освободите от състава 
на ОК на СКС съгласно критериите от ХУП пленум 
на ЦК на ,СЮК, а например председателят на Пред 
седателството на. СФРЮ, въйреки общата подкре
па, се чувствува длъжен да подаде оставка на поста 
член на ЦК на СЮК според същите критерии?

Кирил ГЕОРГИЕВ

малки цехове в районни
те центрове в общината.

Едновременно Съюзът 
на синдикатите в община 
та предприема мерки за 
провеждане и на оповес
тените три реформи: по
литическа, обществена, 
стопанска. В тази насока 
особено място заема при 
лагането на Закона за 
предприятията, който тря Съюзът на синдикатите 
бвк да обезпечи по-голя- заедно с останалите об- 
ма самостоятелност на 
стопанските организации. ,
Все още обаче неговото 
прилагане не е започна
ло. Оттук и необходимост особено ударение в своя
та да се предприемат ме та дейност слагат върху 
рки за създаване на пред . възможностите за 
поставки и условия той 
да заживее пълноценно 
още тази година.

Именно оттук в наето 
ящ% момент

първичните организации 
на Съюза на синдикатите 

особено виима-отделят 
ние на подитическо-ико- 

обстановка
Трудоустрояването е 

постоянно в центъра иа 
вниманието на синдикати 
те в Бабушница. Изтък
ва се, че без построяване 
иа нови мощности този 
проблем не може да се 
решава, защото тук има 
1050 безработни, а 400 от 
тях са без каквито и да 
било квалификации. Вси
чко това търси задълбоче 
ио изучаване и изнамира- 
не на съответни решения- 
В тази насока ценна по
мощ трябва да окаже об 
щността, както и специ
ализираните ведомства 

за обучение на работни
ците.

номическата 
в страната, 
условие са 
на трите реформи.

като важно 
реализацията

I лГ*Ш7]

ществено-политически ор 
ганизации и обществено- 

общностполитическата

разви
тието, за което ще дадат 
средствата, отделящи се 
за развитието на тази ср 
еда до 1992 година. Имен-

Ст. И-Общински но предвижда се дислока
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За Събитията в Косово и положението в страната
МИТИНГ „БРАТСТВО 
БОСИЛЕГРАД И ЕДИНСТВО" В ОСС В ДИМИТРОВГРАД

Не позволяваме 

ДП разединяват 

Югославия

1

Подирела и иснове
След като 

във всички предприятия, 
трудови организации и об 
щности, заведения органи 
зираха протестни събра
ния, Общинският синди 
кален съвет в Димитров
град на първи март тази 
година, оценявайки лоло-

Косово да изтраят в ре
шаващата битка за стаби
лизиране положението в 
страната и в разплатата с 
албанските сепаратисти и 
част от ръководствата 
онези републики,

ска община търсят да бъ
дат публикувани имената 
на организаторите на де
монстрациите от ноември 
миналата година, които и 

в сега са злоупотребили ми- 
които ньорите за своите мрач

ни цели и да им се нало- 
# Търсим да не се при жи и заслужено наказа-

трудещите се

им дават подкрепа.

жението в страната като 
крайно критично за един 
ството ма СФРЮ, 
то на

емат оставките на друга- ние.
рите Рахман Морина, Ху- ф Свой принос в стаби 
самедин Аземи и Али Шу- лизиране на политическо- 
крия, засвидетелствували то и икономическо поло- 
се бойци в борбата про- жение в страната труде- 
тив албанските сепарати- щите-се и гражданите от 
сти и за единствена Юто- Димитровградска общи- 
славия.

На 1 март т.г. в Босиле 
град се състоя митинг, с 
който населението

покрай Другото Иван Ва
силев, да изразим 
то единствено

от име-наше-от Бо трудещите се и гра 
жданите от многонациона 
лната Димитровградска об

опрсделе- 
пълпа посилеградска община, 

но н гласно се 
ва към всички

яс ние и да дадем 
дкрепа на партийните и 
Държавни

прпобща- 
прогре- 

сивни сили, които се зас-
щина, отправи телеграма 
до председателствата 
СФРЮ и СРС и председа 
телствата на централните 
комитети на СЮК и СКС

ръководства 
на СФРЮ „ СР Сърбия, 
за предприетите мерки за 
потушаване на

на, осв?н подкрепата на 
• Копституциоииге про най-висшите държавни ор 

мени в СР Сърбпя час по гани, дават и с работа и 
скоро да4 бъдат приети за .изпълняване на всекидне- 
да може тя на цялата си вните си задачи на работ- 
територия да осъществя- ните си места, 
ва държавната си функц
ия както и останалите ре 
публики. При това значи

ма
тъпват Югославия да ос
тане братска общност 
равноправни 
народности. Същевремен 
но, давайки безрезервна 
подкрепа на 
ствата на СФРЮ и СР Сър 
бия, над 200 трудещи се, 
граждани, пионери и м.та 
дежи, колкото се бяха съ 
брали на митинга, остро 
протестират срещу 
какъв вид разделения 
срещу тези които се соли 
дарнзират с контраревол- 
юиията в Косово.

на коитраре 
волюиията в Косово. Ка-народи и

както и до председателст
вотото жители на Босилеградс 

ка община ма чиято терм 
тория болшинство е бъл 
гарска народност, съвмес
тно с гражданите от ос
таналите народи и народ
ности. живеем в пълен сг 
овор. Затова и този път 

вся- изтъкваме нашето исти 
и нско задоволство, че ка 

то граждани на СФРЮ 
се чувствуваме напълно 

' равноправни граждани

на републиканския 
синдикален съвет на СР 
Сърбия, в която се каз-

• Въз основа на предло 
жението на първичната си

председател

ва: ндикална организация в 
телна е ролята на Скуп- ТО „Циле", една от най- 
щината на САП Косово и

Трудещите се и гражда
ните от Димитровградска 
община дават недвусмисле 
на подкрепа на председа
телствата на СФРю и СР 
Сърбия, председател С1 ва
та на Централните коми
тети на СЮК и СКС 
Председателството на САП

важните поръки до всич
ки трудещи се в страна
та, е всички работни дни 
от първи март тази годи
на до началото на годиш
ните почивки да бъдат

затова търсим от същата 
предложените промени да 
приеме и с това даде свой 
принос за единството в 
СР Сърбия и Югославия-

• Трудещите се и гра- ударни, казва се в теле- 
жданите от Димитровград грамата.

и
А. Т.

БАБУШНИЦА Огорчение н удовлетвореност
та на албанските сепара 
тисти и националисти със 
страданията на евреите 
през Втората световна 
война.

Комунистите, трудещи 
те се и гражданите от 
общината изразиха подк
репа на ЦК на СЮК и 
ЦК на СКС, както и на Пр 
едседателството на СФРЮ 
за предприетите мерки по 
стабилизация на обстано 
вката в Косово. Ндиовре 
менно те тръсят да се от
стоят заетите становища 
и с успех да се доведе 
докрай започнатата дейно 
ст по амандманигб на Ко 
петитуцията на СР Сър
бия-

Същността на протестI 
те събрания в ПО на СК 
в Бабушнишка 
отрази огорчението на пя 
лото население в свободо 
любива Лужница от ми
тинга в Цанкаревия дом 
в Любляна, както и от

становищата на дял от ръ 
ководствата на СР Слове 
ния и СР Хърватско, ко 
ито в името на мним ху
манизъм подкрепиха стач 
куващите миньори в Тре 
пча. Неприемливо е да се 
отъждествяват

община

псканпя-

НА МИТИНГА В „ТИГЪР" ПРИСЪСТВУВАХА 20 
ХИЛЯДИ ДУШИ

Не признаваме никакъв национализъм ГЛАС НА СЪЗНАНИЕ 

Н ПОДКРЕПА
на братска общност па 
равноправни пароли и 
народности вън всички 
сфери па живота. Затова 
наше определение и по 
ръка е, и останалите, и 
тези на Косово, така да се 
чувствуват.

КРУМ СТОЯНОВ под
черта, че трудещите се в 
Босилсградска об| ципа, 

пс позволяват никой ла 
руши тази красива общ 
пост на побратимени па
роли и народности, а 
ВЕНА МИТОВА каза, че 
младите от Босилсградска 
община, живущи на сама 
та гранична бразда пс при 
емат никакви разделения- 
Не познаваме и неприем
лив ни е всякакъв вид па

Митинга откри лред- 
Общинска- 
ВАСИЛ ТА

седателят на 
та скупщина,
КЕВ, като подчерта, че
това е митинг на открити 
сърца и безмерни жела
ния за опазване и разц
вет на СФРЮ и осъда и 

всички

Докато вред Скупщина • онези конто в тези цели 
им дават подкрепа.

Многонационалната ра
ботническа класа в Пирот 
отправи особен призив до 
работническата класа в 
КосопЪ да се върне към 

загрижени своите трудови задълже
ния, защото начинът на 
конто започнаха „да ре
шават” проблемите пряко 
е насочен срещу нитерс

От друга страна, после 
дните арестувания на Вл-. 
асн и останалите винов
ници за драматичната об 
становка в Косово посре
щнаха с чувство на удов 
летвореност. Само с ре
шаването на проблемите 
н собствената среда тру
дещите се н гражданите 
и Лужница считат, че ще 
дадат спои принос за пре 
одоляване на политическа 
та, обществена н 
ска криза и нашето 
щество. Оттук и тяхната 
решимост всестранно да 
се ангажират за потушава 

ВСИЧКИ КрНЗНН 01'11'Н

та па СФРЮ в Белград па 
28 февруари се провежда 
ше митинг, в „Тигър” се 
събраха около 20 Хиляди 
работници, младежи и 
граждани па Пирот, -кон-

протест срещу 
които се опитват да я РУ 
шат. След това говориха 
председателят иа ОК па 
СК, ИВАН ВАСИЛЕВ, КР 
УМ СТОЯНОВ, работник 

производство 
НЕВЕНА МП

то спонтанно, 
от онова което се случваНЕв цеха за
в страната, дигнаха свояна чорапи и 

ТОВА, ученичка в сред- 
образовате- 

„Иван Карай

глас против сделката в 
Цапкариевня дом в Лю
ляна, събитията в Косово, сито ма югославската ра

ботиическа класа.

ИОШКОЛСКИя
лен център 
ванов". От митинга уче- 

ВАЛЕНТИНА МИ
Същевременно дадоха по 
дкрепа па пайг-пиешнте 
държавни, партийни и ре
публикански органи да 
изтраят в реализирането 

политиката на СЮК в 
борбата против 
ки.я национализъм п сепа
ратизъм II против всички

стопа! 1-
Участпицнтс п митин

га дадоха пълна подкрепа 
па югославски ориентира 
шгге албанци, конто под 
натиск дават оставки, — 
да ги оттеглят.

об-пичката
ТОВА прочете поздравите
лна телеграма до партий
ните и държавни ръково 

и СР

нионализъм, подчерта тя- 
Ведно осъждаме и всички 

органи-конто явно и 
зирапо подпомагат нацио
налистите и сепаратистите

летва на Югославия 
Сърбия-

— Събрахме се и
митинг „Братст- 

и единство" изтъкна

не на 
ща у пас.

па
албапс-

есга
Ст. Н.в Косово. 3. м.на този М. Я.но
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шпИЯМЖЩШШствпанст I
I

фабриката за глинени
БАБУШНИЦА

РЕЛКТИВИРАНЕ НА 
ИЗДЕЛИЯ В

ЛКЦНОННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК В „ТИГЪР'"

ПРЕДПРИЕТИ СА 

ПОДГОТВИТЕЛНИ
Резултати под сянката 

из загрижеността
*

МЕРКИКомунистите в „Тигър” са доволни от постигнати 
резултати. Радостта им намалява оГ>

Удоволствието от осъ
ществените трудови ре
зултати доста остава ч си 

Трудовите организации иката па сериозната заг- 
,,Обувки и техническа гу рижсиост за 
ма”. „Димитровград” и 
„Сарлах” имаха отрицате Комунистите в „Тигър” 
лна равносметка, но топа , от акциоината сн конфе- 
ие е загрижаващо понеже ренции 
и те през миналата годи- рама до 
па работиха успешно. Ма 
окончателните резултати

тс трудови 
становката в Косово.

„Въпреки трудните ус
ловия на стопанисване, 
„Тигър” миналата годи 
на осъществи твърде до 
Ори делови резултати, е 
които сме доволни” — из 
тъкна Любиша Мнтич, за 
местник председател на 
Деловия отбор на „Ти
гър” на заседанието па 
Акциоината конференция 
на комунистите в най-го 
лемия колектив в Горно 
Понишавие, проведено на 
27 февруари. Тази оценка 
се отнася преди всичко 
до увеличаването на прон 
зводството, производител 
ността, качеството, изно 
са, значителното намаля 
ване на залежалите сто
ки, и пълното натоварва
не на машините. Общият 
доход възлиза 44 хиляди 
стари милиарда и с 3,6 
пъти е по-високо от осъ
ществения през 
дина. В сравнение с по
миналата година израз
ходваните средства са 
по-високи с 3,6 пъти, до
ходът с 2,7 пъти, задъл
женията от дохода с 4,1

„Комуналац”фабриката поенаф Реактивирането 
от Рача Крагуевашката

развитието 
ни ситуацията и Косово.

благодарение 
„Комуналац” ог Рача Кра 
уевашка, фабрика с дъл 

го годишен опит в 
производство, на 22 февру 

т.г. след съгласието

наТакаПреди няколко години 
на бабушиишкото 
ство бс нанесен „съкру- 

удар” със закри 
новопостроена 

глинени

стопаи
отправиха телег 

пай-висшсто и.»
1

това
шителсн 
нането па

ргийпо м държавно ръко
водство в страната и СР ари

на трите съвета на Общ
инската

та фабрика за
(тухларница), поиздслия 

строена с упорит труд и скупщина в Ба-
щедра помощ па Рспуб- бушница, е подписан 
ликата. Тогава, след пя- говор за реактивирането

на фабриката за глинени 
изделия в Бабушница и е 
пренесена в нейни ръце 
Приета е инвестиционна

до

производс- 
вследс 

„некачествената"

колкомесечно 
тво с много брак, 
твне на 
суровина, както се изгък 
ваше, фабриката бе при
нудена да .затвори врата
та си. Без работа 
маха стотина работника. 
Модерният обект и маши 
ните- от мнозина бяха

програма, предадена на 
банките и Фонда за насър 
чаване развитието на не 
достатъчно развитите кр 
аища в Републиката за до 
пълнителни средства. На
ред с това екип от специ 
алисти на „Комуналац” 
започнаха реконструкция 
и генерален ремонт на 
машините и се очаква пр 
ез септември т.г. да запо 
чне повторно пробно про 
изводство. Едновременно 
група работници от Ба- 
бушнишко ще се обуча . 
ват в цеха на „Комуна- 
лай" в Свилайнан, за да

оста-

провъзгласени за „неспо 
лучлива” инвестиция, а 
за мнозина отговорни се 
търсеше отговорност.

Щщ - - _
„Автогума” е нац-голямата РО на „Тигър”1987 го-

стопаннсваис Сърбия, в която дават пъ 
по-ми лна подкрепа на мерките, 

които те предприемат за 
положение-

първо, във всички тези то в южната покрайнина, 
три организации загуба 
та е покрита още преди 
изготвянето на заключи
телния баланс и второ, за во да не позволи и замай 
ключителнйят баланс за ред да бъде оръжие в ръ- 
миналата година е отра- цете на иредентата, конт 
жениена действителното рареволюцията и местна- 
състояние в „Тигър” и де, та бюрокрация, понеже 
йствителните трудови ре 

По този начин 
година е създа

дена чиста, реална и не- 
затруднена основа за по
нататъшно стопанисваме.

Днес, обаче е ясно, че 
не се касае за ^„несполу 
члива” инвестиция, а 
главният виновник е „су 
бективнияТ фактор”, . до
пуснал в производството 
голям брак и несъумял да 
организира производство 
то на качествено равни
ще. Затуй няколко го
дини огромните капита 
ловложения останаха не 
оползотворени. Именно до 
пълните проучвания на 
физическия и химеческйя 
състав на суровината (зем 
ята), направени от върхо 
ви институти в Белград, 
показват, че земята е год 
на за качествено произ-

нм повлия 
то (пренесено) от 
налата година. Митнч осо 
бено подчерта две неща: подобряване

От заседанието бе отп 
равен и призив до работ 
ническата класа ма Косо

пъти и чистият доход с 
2,2 пъти.

ПЕЧАТ ДАДЕ „АВТОГУ овладеят умението да ръ 
куват с машините. Както 
узнаваме, в бабушнишка- 
та фабрика през септем 
ври ще бъдат трудоустро 
ени 80 до 90 работника. 
Инак специалисти от це 
ха в Свилайнац работят 
и върху допълнение на 
производствената програ
ма.

МА”
През миналата година 

своеобразен печат на це
локупното стопанисване 
даде „Автогума”, която

целите -им са известни. 
Само с добра работа и 
единство, подчертаха ко
мунистите в „Тигър”, мо 
же да се надделеят дълбо 
китс разделения и криза-

в най-голям процент уча 
ствува във всички резул зултати.

за тазитати. Положително стопа
нисваха и трудовите ор 
ганизации „Тигър про- 

мет”, „Малопродая”, „Ус
луга” и Общите служби ДА СЕ НАДДЕЛЕЯТ РАЗ 
на тази СОСТ.

та. Какво значение има ре- 
активирането на фабрика 
та за глинени изделия в 
Бабушница, не е труднр 

Преди вси 
чко съживява- се значите 
лен обществен „мъртъв" 
капитал, препитание ще 
намерят към стотина се
мейства, а в общината ще 
се ползуват сббствени су 
ровили. Следователно, ус 
илията на обществено-по 
литическите дейци в об
щината, които от закри 
ването на фабриката до 
подписването на договор 
с Рача Крагуевашка, гупо 
рито търсеха организа
ция, която да реактивн- 
ра. фабриката в Бабушни 
ца, дадоха желаните 
зултати.

3. Милев водство.ЕДИНЕНИЯТА
I

реби дори с 1796° о (557 442 да се отгатне. 
910), в деловия фонд с 
326% (676 689 810) и за ре 

3 492 983 300 динара. зерва с 439% (343 781 090).
Чистият доход е увеличен Или за акумулация са от 
с 354 на сто (5 530 728 660) делени 1 669 592 330 дина- 
динара). За лични доходи ра, което е иай-голяма аку

мулация в общината, до
ри и повече от „Балкан”,

Личните доходи са единс- който до сега беше непри 
15 813 748 450 ди твен показател чието уве- косновен в това отноше- 

личеиие е п-омалко от 300 ние* 
на сто. Все пак средният 
личен доход на един зает 

' в' „Свобода” през 1988 го
дина е бил 297 100 динара.

Димитровградските кои 
фекционеря, въпреки труд 
постите през миналата го
дина осъществиха отлич
ни делови резултати. Вси
чки показали ръст над 
триста на сто, а това зна
чи че са следели и дори 
някои са по-големи от ин
флацията. Осъществен е 
приход от 
нара, което в сравнение с 
1987 година е с 381 на сто 
повече. Изразходвани са 
6 790,036 790 динара или 
339 на сто повече в срав
нение с. предишния пери
од. Доходът е увеличен с 
432 на сто или 9 023711 660 
динара. Задълженията о.т 
дохода имат най-голям ръ
ст от 657 на сто и това

най-много допринася и.съв 
купиите резултати да бъ
дат намалени. Те възлизат

Миналогодишни
равносметки ма

, Свобода': 

най-а ку
мулативни 

в
общината

\
3 861 136са .изразходвани 

030 или 298 на сто повече.

А. Т.

Вече в яиуари тази годи- 
595 000 динара. Сред

ствата за жилищния фо- ч 
354 на

на е
ре

йд са увеличени с 
сто (91 678 520), за общо

Ст. Н.потребление и други пот-
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!-Комунист
Брой 1662 година Х1Л1

Косовска
пролет

ствително най-отговорни, 
ония, които са излъгани, застрашени, стана
ли оръжие в ръцете на косовските нацио- 
богове. Организаторите и носителите на ан- 
тиюгославската политика в Косово, 
„злоупотребиха живота и здравето на миньо
рите в Стари тръг” трябва да бъдат осъде
ни и политически и наказателно.

пролет Югославия дефинитивно и неуминуемо мени т ивно и
а никак не на

своя лик. Свалени са маските, многобройните 
заблуди на лъжи, компромиси и 

„мрътвите поколения" 
повръхността. Всички 

ти, грижи и слабости 
След осемгодишни

изплува- 
емоции, страс- 

показаха своето лице. 
заплитания на косовски- 

те възели косовнзнра се и Югославия. Раз- 
връзката на двете 
трябва (поне) да

коитоха на

тия драми 
почне.

Нито една република не бива да сетая пролет
държи така, като че ли само тя е задълже
на да защищава единството и интегритета 
на Югославия- Правото (или дългът) на ко- 

конституционните проМени ще им се отне- йто и да е народ не може да бъдат нито 
мат някои основни човешки права. Фактът, по-големи (нито по малки) нито по-инакви от

Много дълго югославската позиция се 
хранеше с отстъпване и чакане. Предоставе
ни сами на себе събитията тръгнаха от ло-

към по-лошо: това, което не можа да че техните искаиия бяха изключително по- правата и дълга на другите народи без раз- 
направи фашистката хала и
шо

договорите на литически (което в световната история на лика на броя на жителите и историческите 
миньорските стачкувания много рядко се е заслуги или „дългове”. Всеки един такъв 
случвало) сам по себе си много говори. Актив опит или само предвестие на такова 

I дпален в косовското подземие с тектоничес- ността на някои бивши косовски челни хо- води към дестабилизация на Югославия.
: ка сила сега разширява 

граници.

в Ялта, опита се да стори албан
ското сепаратистко движение. Фитилът, по-
великите

нещо

републиканските ра показва че целта на нездавите политиче
ски амбиции искаше да осъществи — със Югославските политици и народи тряб

ва окончателно да почнат да мислят за сво
ето бъдеще и да работят за него. Който не 

Точно е, че нито една политическа фун- мисли за бъдещето, не може да има бъде-

залог на човешките животи.
От момента, когато в Старотръжката 

мина за цинк бяха затворени хиляда миньо
ри, събитията почнаха да се редуват със кция (пък и на председателя на ПК на СК ще. Който живее в миналото, в него ще си 
скорост, от която на мнозина се замайваше в Косово) не струва колкото струват човеш- остане. След 
в главата. Още и не бяха почнали да се ките животи. Точно е, че нито за държавата, вания и разяснения, след свалянето на мно-

за нито за партията, нито за отделни личнос- жеството хипотеки, Югославия трябва да 
грудката, която предизвика лавина, а на ти не е здраво, ако попуска пред изнудва- стане по-инаква: трябвало би да бъде по- 
крак станаха милиони югославяни във вси- нията. Точно е, обаче, и това, че нито един единна, по-демократическа и по-хуманна об-

отделен човек или група, поради които и да щност във всичко равноправни хора — 
е причини, не заслужава нито защита нито или няма да съществува. Февруарските съ- 

Първите и най-ярки последици на ми-. подкрепа, когато обективно действува про- бития, почнали със затварянето на ми- 
ньорския фанатизъм сега тънтят по косов- тив Югославия- ньорите в Стари тръг в подземните коридо-

Председателството на Подмятането (или натрапването) на рИ и дните, конто идват в първия месец на

конфликти, разоткритези

правят политически и други анализи

чки краища на страната.

ските друмове
СФРЮ показа съзнание и готовност да за- становища, държането на моралисткн, ху- пролетта, сигурно дълго ще се споменават и 
щищава интегритета на -ДОгославия- Какви манистически или
политически и други ходове идват тепърва уроци, или пък прилагането на сила
ще се види. След първоначалните главозама И|1ат не отговаря ия«о на международните, тие на СФРЮ-

каквито и да е други помнят като значителна „югославска про- 
илн лет”, съдбоносна за по-нататъшното разви-

йвания, никой сигурно няма вчче да прави пито на семейните отношения, нито пък мо- Ключов политически въпрос и занапред
жс да се приеме в междурепубликаиските остава Косово. С промените в Конституци

ята трябва да се обезпечи СР Сърбия сво
ите функции и компетенции да изпълнява 

Вече от тези няколко констатации за ца цялата територия на републиката. Но, 
има и събитията през изтеклите дни може да се Сърбия сама — това е много евндентно —

не може да реши косовската драма. Косов
ските проблеми не може да се разрешат без

Случи се това, от което всички прогре- Югославският политически, както и сто активизирането на албанските маси. Обща 
югославяни се страхуваха. Множесг- паиски параход много дълго не знаеше към югославска задача е: от националното съз- 

вото думи на подкрепа, предложения, изму- |<ос пристанище плава, и затова пито един напие па всички хора да се свали сепара- 
двания, искания, пък и на отстъпки през |>яТър ,,с му беше благоприятен. Несговор- тисткнят червен воал. Да се предостави ре- 
изтеклите дни повече подтикваха косовска- шпч. ръководстпа не могат да водят държа- шаването па косовския проблем само на Съ- 
та драма и умножаваха югославската кои- „ата пикаде другаде, освен към нови нодо- рбпя п само на тази Покрайнина, би значи- 
фузия, отколкото допринасяха за решаване- „ърТСжи и нещастия. По пътя сега

съдбовно важните въпроси. толкова подводни стени, а параходът е
състояние, че ие бива да се Напра-

първоначални грешки.
отношения*

Ако със сигурност не може много не
ща да се предвиждат, за обзор поне върху 

изтеклите дни, все пак 
елементи и много причини.

вихъра от 
много направят съвсем определени изводи.

сив ни

ло Югославия да бъде осъдена на постоя- 
п ппо неспокойствие.

имаше
то на Затова е мъдро предложението, според 

което правното и политическото функцио
ниране на нормалния живот на гражда- 

В предстоящите — неминуеми раз- иите от всички националности в Косово да 
съобщение, което казва, че стач- ЧИСТваиия необходимо п най-важно преди се обезпечи с особени (извънредни) мерки.

е дълго „и психологичс- ВСИчко е да се различава (и отлъчи) вода- Положението (и докато по косовските пъти- 
ски” подготвяна с ясно, че причините са и чсст,юто па националистическата, . сепара- ща не тънтеха танкове) беше извънредно. И 

и далече по-значителни, откол- ТИСТКата, антикомунистическата и аитиюго- Югославия н Косово във все по-големи труд
на няколко членове в Кон-

такова
ви нито една по-сериозна грешка.стачка в КосовоПовод за генералната 

бяха лредвестените промени и Конституди- 
СР Сърбия. Но пече от краткото но-ята да 

лидейско 
ката да миньорите

разновидни 
кото промяната 
ституцията, които и 
конституционни 
ща Кодститудия

1981 юди"»

славскаа ориентации от чувствата да педо- пости допадаха преди всичко поради това, че 
де засягат основните поЛ1Ш|Я народ (или народност) към която ие бяха готови да признаят фактите, защо- 

Впрочсм, тази съ- 
(от 1974) в демонстрации- 

бс газена и отхвърляна.

то на мнозина политици изглеждаше, че е 
31 по-приятно да се живее със заблуди, откол- 

Когато се касае за Косово, трябва юч- кото да, решават проблемите, 
позволяват да се ,,0 да Сс установи кой и как е успял от ми

ньорите да направи фанатици. 'Гук особено 
миньорите мс бива да сс повторят предишните греш- 

, Ръката пи закони л правдата трябва да 
спусне ми рамото па ония, конто са дей-

нринадлежат.начала.

тс през
Сега същите тези хора не 
промени нито една буква в съща.а.

Във връзка със стачката Ки
в Стари тръг “ЯКса вярвали, че с сс
Очевидно е, че тия хора са яг

Почти венчкн възможности еа изчерпа
ни. Крайно е време да се постъпва разумно.

Мнливое Томвшевич
на



& Комунист
говорители. Преци хцаха се. Времето си минаваше и 

те станаха се по-малко. Когато ос
танаха само неколцина, непосред-

В СТАРИ ТЪРГ на предишните 
зио обяснявайки причините зарад

Мракът може 

да излъже
които и петия деи на стачкуване- 
то идна н мината („исках да дой- стаено Шувар и придружаващите

сам"), го лица да излезнат от шахтата,но дойдохда с другите,
Шувар на представителите па ми- се разнесе въпрос, който журна

листите превърнаха
„Охраната" уж, пуо

една ли непата каза, че сега тук и иска да 
разговарят. „Ще отида и в шахта- в самоупрек.

излезнат*# каше, всички които от списъката и ще ги покапя да 
каза гой, като се съгласи че ми- на журналистите, искаха да слеп

нат в шахтата. А тъкмо тогава ни-
Зна-

• СЛЕДЕЙКИ ЕДНО МРАЧНО СЪБИТИЕ, КОЕТО ЗАПЛАША- 
ВАШЕ С ЕКСПЛОЗИЯ, ЗАСЕГНАХМЕ И ЕДНА КОЛК„ОТО И ТЪН
КА, ВСЕ ПАК ОБЕЗПОКОЯВАЩА НИШКА

пьорите са изнурени, по гп преду
преди, че всички „имат миньор
ска копдмцмя".

Тази забележка па Шувар ля не можеше да се слезие в шахга-
ако та(!)

какви журналисти нямаше, 
чи, те се блъскаха тогава, когато

Сградата на Дома на ЮНА в та организация па старотьргскага
Придцина беше най-подходяща за стачка, представляваше мъчител-
провеждан^ на събрание на поли- на работа, пълна с иепредвидеип
тическия актив на Покрайнината, решения. Решения взимат лица в
на което говориха Рахман Мори- униформа с лепта около ръка,
на, Слободан Милошевич н д-р 
Стнпе Шувар.

Никой не беше изненадан от на решенията зависеше и от три Преди да узнае дали стачк/ва- мир Лукович, 
присъствието на по-голям брои пъти организираната система. Вл- щ1Г,е са готови или не за разго- във флотацията. Зарад
армейци в необикновени унифор- язохме така в кръга па работни- п0р, д-р Стнпе Шувар беше ясед: на албанците и потребата
ми и „венец" от милиционери око ците с група журналисти, па ко- мЗа политически решения винаги производството, петима души от
ло площада между хотел „Гранд", пто ие се искаше никаква пропу-
двете оборотни улици и Дома на сквателна бележка, но само личен ва. Това са политически искания, дяла нощ поддържали работата
ЮНА. Четиридесет минути преди паспорт.

маше да привлече внимание 
не съществуваше предварително 
решение па стачкуващите — с ни-

Бяхмс в старотъргската ми
ньорска столова. Поканени, седна- 

в шах- хме зад една маса.кого да ие говорят пито 
или шлем па главата „ от охрана- ■ гата> защото не дошъл, когато го 
та". Вероятно непредвмдимостта викали". И чухме приказката от Радо- 

машинек гехник 
стачката

на

средст- предходната нощ, в трета смяна.се търсят и политически

а ме социални. Не казвам, пи че на цялата флотация. Екипът съчи 
са неоправдателни, мито че са оп- нявали инженерите Лазар 1адяк 
равдателни. Юг°славия щс даде и Рацо Йевтич, флотер и Радош 
всичко, но Югославия очаква да Вичентиевич, работникът Влади- 

унищожава общественото .мир Виткович и естествено, Луко
вич. От 4 600 тона руда, а това

Журналистите, отдавна свикна 
че ли (тъй като единствено те са 

журналистите са най-числената съмнителни) да ги претърсват на
категория- За кратко време се съ- конгреси и конференции, и 1/зоб-
браха над 2 хиляди граждани на
Пршцина. След като свърши съб- формалност беше изпълнена 
ранието, този брой достигна столовата на мината. За п‘,качва-
4—-5000 души.

Евентуалното
в напрежението показало би, 
журналистическият кор би заел
първо, населението второ място, жду една група миньори (или „ох
а разликата между тези две кате- рана") и масата зад която се на- ултиматуми”. плозия, докоснах.ме и една малка,
горни и работниците по сигурно мираше ръководството па Треп- Реагира Бурхан Кавая, дирек- тънка обезпокояваща нишка,
стта би била повече рт видима. С ча, д-р Стнпе Шувар, Радиша Га- ТОр на мина Стари търг и се опи- А съобщавайки в разговора в
нетърпенце очакваните гости, ко-' чич и д-р ЮРий Байец. Разговора га да обясни защо присъствуват миньорската шахта, че трябва да
гато ^ пристгнаха, бяха посрещна- водеше Юлияна Гашич, председа- само ръководителите на мината и се облягаме на съобщението на

с .възклицания „Слобо, Слобо” телка на Акционната конферен- ООСТ. Той подчертаваше, че „вся Танюг.
(придружени и от свиркания), а ция на СК в Трепча. ка минута е ценна". Твърдеше, че Стачкуващите повториха свои-
„Шувард Шувар" (също със свир- . миньорските искания от първия те искания, съобщиха че на ни-
кане),. действуваха най-спокойно. ПОСЛЕДИЦИ? ден на стачката ие са промене

След събранието на политиче- 
извън

предвиденото за идването на 
гостите време, изглеждаше.

не се
що не бяха изненадани, че тази имущество, очаква да се работи.

в Не отказвам да разговарят за ис- бяха последните резерви „до
канията. Всички сме западнали в следно зрънце”, преработиха 700

по-

нето на температурата мчого до- затруднено положение, защото са тона. 
надпреварване принесоха многото рефлектори, 

че голяма група журналисти, която
застарешни човешки животи. Мо- За тази постъпка, обикновено 
жем да кажем, че съчувствуваме, се ангажират по 30—40 души. 

съвсем закри пространството мс- и т.н. но никой пък ни миньори- Следейки едно мъчително съ-
те, нямат право на политически битие, което заплашаваше с екс-

ти

каква цена не ще отстъпят 
тях и дадоха нов срок за изпълне
нието им, — събота, девет часа.

ог
ни. „Ще ви дадем каска й ще се 

Изявлението на Азиз Абраши, опитаме да ги извадим", каза Ка-ския актив температурата
сградата на Дома на ЮНА значи- председател на Деловия съвет на вау1 и добави: „Посетихме работ- В разговорите с тях участвуваха 
телно порасна. Възклицания и ООСТ Трепча, може би под влия- циците, те искат всички техни ис- около 700 души. Обясненията 
свиркането бяха все пр-силни. нието на ултимативния тон, с кой- кания да бъдат изпълнени до 18 Шувар във връзка с 
Във взаимна надпревара, гърлата то беше съобщена, трябваше да часа".

„Шувари, Шува- бъде информация
ри" бяха очевидно по-силни, тех- на стачкуващите в момента, све- хе да„се предаде неговата готов- на
ните свиркания по-остри. Мнозин- ждаме на-това, че „ако не излез- ност да сезне в шахтата, или пре та на Сърбия), факът, че от 6 000 
ството е мнозинство! Особено ко- нат днес", стачкуващите се изла- дставители на миньорите да дой- световни университети, няма друг 
гато започнаха възклицанията Гат на тежки последствия за здра- дат на разговор.
„Тито-партия".

на
промените

на Конституцията основните при- 
Шувар поиска на стачкуващи- нципи не се променят, обяснение

амандман 47 на Конституция-
за положениетоот които идваше

на език на народност, неговото по 
Оказа се, наскоро, че миньори- ведение, че „никой на никого невето си, а ще възникнат и други 

„непредвидими последици”. Тъй ге сами са премахнали препято- може да заповяда да си подаде 
вието, което са сложили — съгла- оставка”, Че митингите не 

стачкуващите, някои неща се из- сили са да разговарят с Шувар в да сменяват партийни ръководст- 
,ясниха, каза Абраши, миньорите

ПОЗНАВАЧИ И ЛАИЦИ като активистите, разговор със могат

Очакването на гостите да из
лезнат рт сградата много продъл
жи. . Когато стана, 
надпревара на събраните гражда
ни беше в кулминация. Но ония, ваха те, „можете да ни видите са- Стипе Шувар, Радиша Гачич и на Югославия, защото се закан- 
на който' възгласите означаваха мо в ковчези, ако не се изпълнят Юрий Байец, и придружаващите ват, че ще се отнесат до Обе 
подкрепа, относно свиркането пре нашите искания • 
дставляваше протест, едва ли има 
ха време да забележат

Колоната от автомобили бър- . н имал но време, прочете 
зо се загуби от хоризонта. на интегралните искан и я на стач-'

• На Журналистите, разделени в куващите. Оставаше се при същи малистите да присъствуват на та-
екипи, остана да сноват в две по- ге и това трябваше да стане за зи среща. След отказването на колцина миньори, уж, паднали в

^ „Електросторанство" Ко да излезнат миньорите". една молба беше ясно, чс настоя- безсъзнание,
сово/в ‘ Обилич и на друга страна И на журналистите им се сто- ванйята на журналистите са на-
в Трепча, в мината в Стари търг. ри, че листата е променена по празни и понижаващи. Още пове-

Пр пътя До Стари търг, край отношение на по-раншните инфор че, защото твърде бързо ще ви- Шувар, Гачич и Байец се върнаха 
коловоза, на всеки петстотин мет- мации от печата и никого не из- дим как „охраната" е дала възмо- отново на повръхността. 
ра (по ''свободна оценка) стоеше ненада един от първите въпроси жност (на ТВ-Прищииа) да тръг- '

Мйдициойер. Разстоянието бе- на Шувар: „кога и как са моди- ие на работа в миньорската шах- На опашката на колоната, ко- 
по-малко при входа в Сгари фицирани исканията на стачкува- та. По-късно с такава привилегия ято придружаваха автомобили на

щите"? Констатирайки, че не му се ползваше й кореспондентът на милицията, бързо пристигнахме в 
Пред, двора на мината журна- харесва ни листата на домакина, Танюг Синиша Лепоевич, по-къс- Прнщина. Струваше ни се, че 

листйуе, които имаха щастие да с които ..се срещна („къде са пред но и Надира Власи, кореспондент край коловоза сега има повече ми 
стигнат сред първите, имаха ие- ставители на стачкуващите, с ко- жа на „Вйестник . 
щастието при влизането да изпъл- го тук изобщо разговаряме"), д-р
нят определени административни Шувар'изрази несъгласие и с ня- ция, журналистите тършуваха, из

изказванията лизаха до портата на мината, връ

шахтата. ва, и това не може да се изпълни 
нито въз основа на исканетоисканетокато главни, изтъкваха 

Рахман Морина да си подаде ос- ОСМИ ХОРИЗОНТ 
тавка. В противен случай, поръч-

на
миньорите. Всичко това, след твър 
дението на Шувар, че те вярват

политическата

вди
га лица, наскоро слезнаха на ос- пените нации и повторения при- ' 

Смаил Нимани, председател на ми хоризонт в мина Стари търг. зив да напуснат шахтите, и пре- 
синдикатите обаче като отне ми- Там престояха два и половина къснат стачката, този разговор не 

листата часа.
това.

доведе до желателния край на 
„Охраната" не разреши на жур драмата. На Радиша Гачич миньо

рите не разрешиха да говори. Не-

соки в

Разговорът беше завършен.

по
ше
търг.

лиционери, отколкото при идване- 
Без каквато и да е информа- то. Мракът може да излъже.

Слободан Клякнчформалности, а това в натрапена- кои интонации от



Комунист 3
КОСОВО, СЪРБИЯ, ЮГОСЛАВИЯ

РАЗПОЗНАВАНИЯ

Поуки и поръки
Кой от собствената 

навреме не извлече 
уки, осъден е да 
видно е, че на 
случва. Много 
случиха и се 
но време това

си история 
истински авангарда на работническата 

са, която се уповава от ловорови- 
те венчета на

кла-по-
я повтори. Оче- 

нас това 
неща, които 
случават в

безсъмнено ори- 
успешно проведенатани се гиналната и 

ни се освободителна и социалистическа 
недв^мм °СЛСД- Револю1^ия- Националистическата едвусмислено се бЮрокрация забарикадирала 

зад републцканските и покрайни- 
нски огради.

се епотвърждава. Причините 
гобройни. И са мно- 

неизвестни, ка- 
пъглед

от тях, разбира 
не истинската, е и в нашата мен- 
тална система, 
принадлежим към онези 
които често забравят 
ката поука „че умният се учи от 
чуждите, а будалата от собстве
ните грешки”.

не са 
пръв защищавайки, ( уж 

в името на интересите на работни
ческата класа, собствените

кто на 
жда. Едната изгле-

с,.\ си ин
тереси и цели. Краят на гази и 
такава „борба” е, от еднаОчевидно е, че 

народи,
страна

не така малкото число милиарде
ри, чието богатство сеисторичес- простира 
и извън границите на страната — 
а от друга страна, все по-бедната 
работническа класа и най-широки
те народни слоеве, които в ико-

Това, че нашата националисти се губи 15 милиарда динара 
ческа бюрокрация не желае брат- една пещ. В нашата Конституция 
ството и единството и Титова со-

на

е ясно написано какво е това.
циалистическа Югославия, недву- Не знаят ли за това нашите „ус- 
смислено и най-добре от всичкото тавобранители”? Ах, да! Те защи- 
показва нейното отношение към щават само конституционните на- 
развилнялата се контрареволю- чала. 
ция в Косово и към нажежените

номическата криза се борят 
поддържането на минимална егзи 
стенцня. В защитата на собстве
ните си интереси бюрокрацията 
не избира средства; тя се съеди
нява с националистите от всеки 
вид, забравяйки, че всеки нацио
нализъм е опасен и временен съю
зник, защото целта му е да се 
притаи, закамуфлира, така че в 
подходящия момент да поеме кор 
милото в свои ръце. Най-силното 
оръжие, което нашата бюрокра
ция ползва в защита на позиции
те е подтикване на кавги и раз
правии между нашите народи. По- 
заборавят се не така далечните 
исторически опити и поуки, 
без слога и взаимодействие, без 
братство и единство пито един

СИЛНИ СЪТРЕСЕНИЯ

Свидетели сме, па и участници 
в събитията как нашата Социали
стическа федеративна република 
Югославия през последните месе
ци разклаща силната антибюро- 
кратическа революция- 
сила се различава в различните 
части на страната. На някои ме
ста вече се проведе и стана мир
но, а на някои места само от вре
ме на време се чувствува в глъ 
бините, въпреки че на повръхпо- 
стта изглежда всичко мирно. Но
сителите и протагонистите на та
зи революция, както между дру
гото е и при всички революцион
ни промени, са масите, които 
дадените условия, са най-недово- 
лни от положението в общсство- 

В нашите обстоятелства това

икономически проблеми. В такива условия всичко оста
нало се знае. Застрашените сърби 

БЮРОКРАТИЧЕСКИ ПАЗАРЛЪЦИ и черногорци с бягството и пре
селването си от Косово като че 

С години вече трае пазарлъкът ли не бяха достатъчен повод за' 
за Косово и около Косово, за та- заспалатаНейната националполитическа
зи „сръбска рана непреболна”, ка бюрокрация да се сепне от ле- 
кто заплака поетът. Няма съмне- таргията и разбере какво тайно 
ние, че тази наша обща рак-ра- се работи и умишлено готви зад 
на отдавна би минала или поне гърба на наша Югославия- Не бя- 
би станала по-безболезнена, ако ха достатъчни нито протестните 
постоянно не се повреждаше. Осо митинги на изгонените сърби и 
бено боли когато я повреждат черногорци и на всички ония, ко- 
братята, на кауто сърбите винаги ито видяха в какво е с«мислът на 
в сводта история подаваха ръка „игрите” в Косово и около Косо- 
на подкрепа и помощ. Показва во. Вместо това, ония които от- 
се, че предписваната терапия, не кров*но или прикрито помагат 
даде очакваните резултати. Напро албанските фашисти в Косово, ра 
тив! Може би и затова, че тера- здухват полемики за уж национа-

в
от нашите народи и народности 
не може да съществува и е без 
перспектива. Трябва ли това поето 
янно да се потвърждава? Докъде 
досягат безнравствените постъпки 
на отделни бюрократи и считащи 
те се за национални водачи — ви 

тези дни в мина Ста- 
(Косовска Митровица),

пията беше повече предписвана, а лпстическия характер на всички 
по-малко прилагана и че беше ед- протести, предупреждавайки на 
ностранчива. Да не се спираме то „опасност” от будене на велико- 
зи път на това как до 1981 се сръбския национализъм. Каква 
отнасяхме към косовския въпрос! ирония! Като че ли в Косово сър- 
Но, нима събитията от 1968, а бнте гонят албанците, а не обрат-

то.
са предимно производствените ра
ботници, но не само те. Тяхното 
недоволствие расте и те го гтроя- 

и по гласно.вя ват все по-силно 
Примерите за това са много: от 

Войводина, чрез събн- 
стачките

дя се това и 
ри тръг. особено от 1981 година не бяха 
когато поради защита па своите достатъчна поука? 
позиции, наблъскаха дълбоко под

но.онези във
тията в Черна гора, до 
в Раковица, Борово, Кладуша и 

най-силните сч 
в много

Работническата класа не само 
в в СР Сърбия, но навред в Юго-земята изнемощелите миньори, 

които предварително идеологиче
ски са „обработили”. Съдсйству- 
вали са в

Постоянно ни убеждаваха 
това как обръчът около сепара- славия, както и всички патриоти

са в нашата страна, все по-гласно и

пр. Най-новите и 
политическите протести

края на февруари,
СР Сърбия. Онова, кое- 

Белград на 28 февру 
подобно на

и го гнетите се стяга, как почти
и накарани в миша дупка и под., та по-решително поръчват: „Отиваме 

отделни лица, на които доскоро те3и седм1щи ,, дмп да бъдем из- в Кгоово”! Всички трябва да се 
югославската работническа класа

места в тази безочна игра
не само в 
то се случи в 
ари,
27 март
патриотически, революционен оу- 

свободолюбииия Белград, 
студенти, работническа- 

гражданите срещу не- 
но по

замислим какво в нашите усло- 
В този

правени пред лъжите па полити
ческа бюрокрация от Косово и вия значи тази поръка.

Косово. В Косово с годи- смисъл връща надежда и охраб- 
осъщсствява добре обмисле рипа енергнчността, която най-вне 

за шето ръководство па СФРЮ тези 
разбиваме и компрометиране на- дни показва в осуетяването 
Югославия. Същевременно’ пце коптрареволюннята в Косово, ка- 

северни краища, които ве- ц.)1ШММО Се убеждаваме за това, кто и поръката на първня човек 
че дълго време говорят за своя- чс |{осо1ю ис с само сръбски, по в Председателството на СФРЮ,

Борехме се че ще браним и отбраним консти
Косово. Особе-

по много неща е
1941 година. Беше това ими нейните комунисти много 

вярваха поради тяхната уж юго
славска ориептиронка. Мъчно е, 
че в този гнусен акт като нирпи- 

помагачи са участпува- 
отделни личности от някои

В 1,11 ОТ

ни се
пият н организиран сценарийнт на 

неговите наратори и 
ли и 
на/пи

та класа и 
единството, безотговорното

да се разгроми 
Къмдение и опитът 

социалистическа Югославия-
стремеж се присъс- 

н много ме
та „демокрация, културен и щиш- югославск.и проблем, 

супсриоритст. Следтози и такъв 
димиха и раСртниците упорито и дълго да се създаде туцношшя ред в 

което такива „супсриор- ю10а.-.,,с|(а програма за Косово, по охрабряват и голямо насърче
ни” от Север ни казаха и стори- сОШ1аЛ)1СТНЧССКа република Сърб- пие са думите ца председателя на 

а особено след тяхната откри- |1д оГ)ачС) с единствената, която Председателството на ЦК на СКв 
албанските фиши- ос^щ(,стияВа тази програма, вън- Сърбия, на протестния митинг в 

еги от Косово, на нас „сталипи- н тсжкото състояние в собсг- Белград: „Жедая да ви уверя в 
егите” и „балканците" нищо дру- иемата й икономика. В едно та- това, че както п досега, иепоколе- 
ГО не ми остава, освен от тези и |<опа зал.ьГппПе, албанизаннята на бимо, — заедно с всички вас, с 
подобни па тях добре да сс па- Косоцо 0 доведена до край и ад- всички граждани на Сопналнсти- 
аим. Очевидно с, чс от Север псе даискН1.е фа1 писти са се въвлекли ческа република Сърбия, с венч- 
по-снажно духат и по-нататък пс‘ ц М1ЮГО пори и институции, де- ки честни хора в Югославия 
тровете на националистическото монстрираЙ1Сн „ред машите очи ще се борим за това, че мщ ъ , 
масово движение, което се е за- свояТЦ безкрунулозност. Само ог- редът, правдата и рввенг -
камуфлирало и спотаило, жерт- ,и докааал се, враг ч това в се върнат в Косово и във веяк-

условията на тежката цкономнче част на тичащ страна 
Да ска криза може. дп погаси високи 

те леярни пещи, от което дневно

лизациомоп 
всичко,

ста в Югославия.
ха,Обществените причини за тази 

революция 
сс па

та подкрепа па
антибюрократ ическа 
трябва да се търсят и ще

всичко във форма-мерят преди па социалисистемавизираната 
етическото самоуправление, кое о 

не можатолкова годи/гии след 
да застане иа краката си, защото
в това му пречеше национал-по- 
литическата бюрокрация, кия' > 

кълнеше , но сс
социалистичоско- „закукудя-непрекъснато „се 

и скриваше зад 
то самоуправление, 
зм-ьт обхвана,

куцайки и съседа да 
ка” преждевременно, само за

— дали селото спи.
(Ни 4-та стр.)Бюрократи- 

и заплете ее провериуплете
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КОНСТИТУЦИЯТА НА СР СЪРБИЯ

ВРЪЩА И СЕ ОТНЕТОТО
„Копституционио-правиото еди- 

СР Сърбия изобщо не 
авто- 

заяви

бия. на която бяха приети аман-ДЕЛЕГЛТИТЕ НА СКУПЩИНАТА НА СР СЪРБИЯ ПРИЕХА 
ПРОЕКТОАМАНДМАНИТЕ КЪМ КОНСТИТУЦИЯТА НА ТАЗИ 
РЕПУБЛИКА. „ТРЯБВА ДА АФИРМИРАМЕ ЗНАЧЕНИЕТО НА КОН 
СТИТУЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ ЗА ПО-НАТАТЪШНОТО УКРЕП
ВАНЕ НА ЕДИНСТВОТО И СЪДРУЖИЕТО В СР СЪРБИЯ, ТЕ ИС 
ТИНСКИ ОТРАЗЯВАТ СЪЩНОСТТА НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАЙ 
НИНИ” — ЗАЯВИ ДЕЛЕГАТЪТ НА СКУПЩИНАТА АХМЕТ ФЕ- 
РАТИ

на иство надмапите към Конституцията
тази република, каза делегатът от противоречи на истинската 
Косово Бехадин Ахмети: „С кон- номия на покрайнините

д-р Борисав Йович,
Скупщината на СР Сърбия. 

„Даже истинската автономия 
Косо- покрайнините може да съществу 

само при условията на пости- 
Ахмет гнатото конституционно и

председателституциопните промени се осуе
тява и:|сслвансто па сърби и чер на

напошрцп и същевременно се поту
шава коитрареволюнията в 
во". И други делегати абланци го 
пориха подобно; например 
Ферати каза, че „трябва да афир- тическо единство на ренуоликата. 
мирамс значението на конститу- Същността на автономните покра 
цнонните промени за но-нататъш- йнипи не е в стремежа им да се 
иото укрепване на единството и отделят от собствената си репуо- 
еъдружието в СР Сърбия, понеже лика. Истинската автономия е фа 

СР Сър- ктор на кохезията на по-широка
та общност, фактор на нейната 
конституционна функционалност. 
Колко повече се развива и укре
пва единството и кохезията на на-

I
маДо 6 октомври миналата годи- ЦК на СЮК, че амаидманнте към 

на, значи до деня, в който бе Конституцията па СР Сърбия са 
свалено тогавашното войводннско в унисон със заключенията на 
ръководство, найтолеми противни XIАХ конгрес на СЮК и с тях се 
цн на промените в Конституцн- връщат на СР Сърбия само I«ра
ята на СР Сърбия бяха предста- вата, ог конто се възползуват и 
вителите на тази покрайнина, до- останалите наши републики н ко 
като представителите на САП Ко пто и бяха отнети с Констптуцн- 
сово предимно с гласуване под- ята от 1974 година. Понеже ни-

лоли-

с тях се създават условия 
бия, като държавна и самоупра- 
вителна общност, да осъществя
ва основните си функции па ця
лата си територия и да се отра-

крепяха съмишлениците си от кой 110 можа да оспори този и 
Войводина п не навлизаха в по- други аргументи, някои косовски 
сериозни разпсквання във връз- ръководители бяха принудени да 
ка с темата. Но от този ден пред си послужат с лъжи, между дру- 
ставителите на Косово сами пое- ги те и с твърдението, че новата 
ха тази неславна работа и тъй ка конституция ще върне предбри- 
то станаха осамотени, те не из- онското време, ще промовира сръ 
бираха средства да сплашат на- бски хегемонизъм, ще закрие учи- 
рода в Косово с конституционни- лищата на албански език, относ- 
те промени. В това отношение но ще направи албанците второ- 
най-голяма бариера им беше оце- степенни граждани. Освен това се 
нката на Председателството на

зи истинската същност на авго- шата репуолика, естествено толко 
помните покрайнини в нейния ва повече репуолика Съроия Ще 
състав". развива и укрепва автономията на

покрайнините.
Бехадин Ахмети, Ахмет Ферати

Животът показа, че конститу- 
1974 годи-

и други, които говориха като те,
все пак са редки примери ма ал- иионннте решения от 
бапци, които се противопоставят на разложиха единството на ре- 
на открита сцена на контрарево- публика Сърбия, 
люиията и албанския национали- национално ни отчуждиха, иконо- 
зъм в покрайнината. Но техният мически ни отдалечиха, политиче

ски ни скараха. С една дума,' те

разделиха ни,
даваха прогнози, че в Косово ще
има кръвопролитие доколкото се 
приемат предложените амандмани. принос е голям, понеже представ

ляват светли детайли на все още направиха републиката ни слаоа и 
мрачната картина на политически бедна, 
те събития в Косово. Тяхната сме Поправяйки тази грешка, ние не 
лост заслужава особено призна- мислим за миналото, .мислим за
ние. Един от предвестниците на бъдещето. Не искаме да се изто-

промени у албанците, щаваме с критика на старите ре-
на СР шения, искаме да намерим нови

Поуни и 

поръни
Но времето не беше съюзник

разделена и несговорна.на ония, които мислеха и говоре
ха така, понеже лека-полека се 
увеличаваше броят на албанците, 
които мислеха противоположно. 
Тази .промена можеше да се ви
ди и в настроението на албанци
те, делегати в Скупщината на СР 

На работническата класа и на Сърбия и членове на Конститу- 
рода е потребна акция, решител ционната комисия на република- 
ност и единство в борбата за за
пазване на стабилността и един
ството на Югославия във всяка 
нейна част, а особено там къде- ституцията на СР Сърбия, сетне

няма оспораваха само съдържанието на

големите
делегати в Скупщината 
Сърбия, е и отношението им към решения, които ще укрепват еди 
амандмана, в който се говори за нството ни и ще сближават вси- 
служебната употреба на сърбохър чки хора, всички граждани на Со- 
ватскп език. През юли миналата циалистическа република Сърбия, 
година, когато в Скупщината бе Това е една от най-насъщните не
утвърден проект ма конституцио- обходнмости на нашата републи-

от ка. Само сплотеността на всички

(От 3-та стр.)

та; отначало те се противопостав
яха на идеята да се извършат ка- 
квито и да било промени в Ком

ините амандмани, делегатите 
Косово единодушно осъдиха пред наши граждани, без оглед на н<*то са застрашени, а това, 

съмнение, преди всичко е в Косо- някоц амандмани, а на последиа- 
во. Да се слушат гласът и искани- та сесия на Скупщината (на 24

февруари) и на последното засе
дание на Конституционната коми

амандман, ционалния им произход, може да 
стабилност и про-

ложителите на този
ни обезпечи 

но и всички гресивно обществено развитие”.
„задето искат да премахнат не са
мо албански е^ик, 
училища на този език”. Но след 
известно време и след многобро- 
йни обяснения на този амандман ето предложението на констнту- 
бе направена

ята на народа и постоянно да се 
борим за техните интереси’ и по
ръки, значи да се победи във вся сия (на 23 февруари) единодуш
на борба, без разлика цолко е но приеха всички амандмани. За 
тежка тази борба. Това е и отрезвяването им безспорно доп- 

революдионно ринесе и възобновеното партийно

На сесията, на която бе при-

ционните амандмани бе направе-съвместна оценка,
че с този амандман се премахва на първата крачка към приема- 
само неправдината към сърбохър- нето на новата Конституция на

републиката. Остана още и покра-
опитът на нашето 
движение. Това е поука и за днес. ръководство в Косово, което про- 

В такава действителност и бор- яви готовност, да допринесе
единство

за ватски език и кирилицата, конто 
в покрайнината безпричинно бя- йнинските скупщини да го нап- 
ха пренебрегаваин с години. С не- РавяТ същото. Според някои инди 
го не се накърнява употребата на катоРД това ще стане скоро, 
албански език.

поба няма вече нито време нито е пълно политическо 
потребно много да се спираме и въпроса за конституционните про 
обръщаме към националистичес- мени в СР Сърбия. Това опреде- 

академически иадмъдрува- ление на новото косовско ръко- 
ния с ония, които обективно със водство твърде бързо получи под- 
своите приказки и поведение по- крепа ие само в тази покрайнина, 

контрареволюдионерите но и в другй краища на Югосла- 
I в Косово. Жалко е, че към таки- вил

ките и

Така се стигна до. сесията на 
Скупщината на СР Сърбия, на ко 
ято този амандман бе приет от 
всички, пък и от албанците; 
увереност, че числящите се към 
всички народности на територи
ята на СР Сърбия, включително и 
албанците, имат еднакви права.

магат на

сва се придружват и някои челни <■
хора в СК, живеейки в заблудата През изтеклите години 
(може би) че са в първия ред. ■ ■ немислимо един албанец да каже

онова, което на последната 
Момир Бръкич сия на Скупщината на СР Сър

беше

се-
Растко Йоветнч
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30 декември р 13 вения), Мирко Михалевич (Хърватско) д-р Но- лица и латиница), словенски, македонски и ал-
единстао със златен ц. и ваквак Йованович (Черна гора), Коста Тоджер бански езици, а съкратени издания на българ-
С-Л-втаЗ „а Издателския съвет на из- "
чки издания на „Комунист . Влайко Кривокапич. цанието на Комунист" за СР Сърбия: Мило-

Комунист на в-к



ВЪВЕЖДАНЕТО
В

ЗА ЗДРАВА ХРАНА

СКАЗКИ ЗА СЕЛСК0СТ1АНСНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИГотвят се планове 

за действуваме Въз основа на регио
налната програма за до
пълнително образование 
на селскостопанските про 
изводители в" производст-

то материално и кадрово 
е оспособен за правилно 
прилагане на разписания
та за контрол на храни
телните произведения от 
замърсеност с химически 
вещества. И не само той, 
като най-непосредствена 
връзка със селскостопан
ските производители,' но . 
и съответните инспекции 
не са оспособени. в този 
смисъл, а още по-малко 
за лабораторни изследва
ния и за оспособяване на

Поганово вече са органи
зирани сказки на тема: 
„Защита на храната и за
мърсяване на същата с 
пестициди", а в • ход са 
подготовки на теми и от 

- останалите области.
Сказките за селскосто

панските производители 
организира „Кооперант" 
в сътрудничество с Коопе 
ративния съю3 в рамки
те на предвидените сред
ства от фонда за развитие 
на специализираните слу 
жби за развитие на про
изводството на селскосто
панските имоти. Без тези 
средства „Кооперант" сам 
сигурно ме. може да орга
низира нещо подобно, по
неже пито финансово, ни-

Общинската скупщина формира
° Г’КОЙТО Да ^1ед,‘ и к°ординира реализирането 
самооолагането. Няколко местни общности досега 
се изясниха за въвеждане на самооблагането

во на здрава храна и в 
Димитровградска- общи
на е

координационен
на

направена програма, 
в която влизат по-големи- 
те местни общности. В 
програмата са обхванати 
теми от пет области, за

не

Почти всички местни об 
щности в Босилеградска 
община се

дседателят на този коми
тет Сотир Сотиров, секре 
тар на Секретариата за уп 
равнтелни и общи работи 
към ОС казва, че понасто
ящем приключва изготвя
нето на програмата за ре
шаване на комунално-бп 
тови в | проси през тази 
.година.

изясниха за конто ще бъдат организи 
рани сказки. Това са зе- 
м еделие, ж ивотновъдство,

въвеждане на седемгоди
шно парично местно 
мооблагане и

са-
същото ре- 

нача
лото на тази година. Досе 
га само четири местни об
щности не приеха самооо 
лагането като една ст въ
зможностите за решаване 
на комунално-битови Iе въ 
проси в общината — Гло- 
жие, Ресен, Църнощина 
и Карамашша. Като една 
от причините за непрне- 
мането на самооблагането

индивидуалните .произво
дители. Това преди всичко 
се отнася до санитарната 
ветеринарната и селско
стопанската

селскостопанска механи
зация, овощарство и упо 
требата на пестициди в 
селското стопанство, осо
бено в производството па 
храна.

В селата Смиловци и

шение е в сила от

инспекции.

Инак, да припомним, 
през настоящите седем го 
дини чрез самооблагането 
ще бъдат обезпечени око 
ло 1,5 милиарда динара, 
от които половината ще

А. Т.

ПРЕД ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Започна сеитбата 

на ечемика и овеса
се изразходват за прокар
ване на местни пътища и 
телефонни мрежи в мест
ните общности, 20 па сто 
за прокарване и рекон
струкция на водопровода 
в Босилеград и Райчнлов 
ни, 20 на сто за участие 
на общината при обезпе
чаването на средства от 
републикански източници

се посочва недостатъчна
та активност на общество 
но-политическнте 
по-точно на активистите 
от общината. Това все 
още обаче не значи, че и 
тези общности не ще се 
приключат към тази бла
городна цел.

Общинската скупщина 
на неотдавнашната сесия 
формира координационен щината и 
отбор за следене и 
диниране осъществяване 
то на самооблагането. Пре

сили,

За отбелязване е, че 
цената на изкуствените то 
рове, както и на качест
вените семена, е доста ви 
сока, така че не се знае 
кои количества ще бъд
ат употребени. Все по-че

сто селскостопанските пр 
оизводители се отказват 
от тяхна употреба, за- 
щото до голяма степен 
поскъпват производствс-

Според акционната прг- 
рама за пролетна сеитба, 
на територията па' ббщп 
ната тази пролет трябва 
да бъдат засети общо 
56 380 дка орни площи в 
частния и 1380 дка в об
ществения сектор. При 
това с царевица трябва 
да бъдат засети 
дка, с овес 16 150, с яра- 
ечемик 530 дка. Тютюно 
вото процзводство ще об 
хване 150 дка, с картофи 
ще бъдат засадени 4850 
дка и с останали Зеленчу
ци още 4000 дка. Със сме 
сени треви щс бъдат за
сети 5350 дка, а с люнер 
па и детелина 2350 дка. 
Обп/О през пролетта тряб 
ва да бъдат засети 56 380

то.за модернизиране на ре
гионалните пътища в об- 

10 на сто за
Ст. Н.

АКХРОНИЗМИ НА НАШЕТО ВРЕМЕкоор- канализационната мрежа 
в Босилеград. 23 000 ПО ПОКУПКИ - НА СЕЛО...В. Б

Времената се менят. Ако с десетилетия и де‘ 
идваха в Димитров-В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ГОРНА ЛЮБАТА сетнлетня хората от селата 

град по различни покупки, в днешно време май 
ще стане обратно.

От няколко седмици насам вПример за подражание магазините в 
Димитровград и околните села (Желюша, Гонн- 
дол, Лукавпца и Белеш) няма брашно тип 850?! 
Защо — защото в тези магазини се продава хляб. 
II ако някой днмитровградчаннн,

КИРИЛ НИКОЛОВ, до 
легат в Общинската 
нференция на ССТН в Бо 
силеград, ни уведоми, чс 
в акцията са участвували 
около 40 души, преди вс
ичко ог махала Колчипа 
гарипа и околните маха
ли: Шаролинци, Дебели 
рид и Рампа артина.

С оглед па факта, че

Във времето когато об 
по-малко 

за-отделни 
акции,

самооблагане, 
дали става ду 

ма за парични средства, 
или във вид на доброво 

от особено зна

ко-щността все 
има средства 
комунално-битови 
местното 
без оглед.

желюшании, 
си купи 
отдалече

белешанин или лукавчаннн поиска да 
брапшо — ще трябва да отиде в някое от 
ннте села. Там ще си намери брашно за ,.нароил ощи.

Подготовката 
тна сеитба е направена са 
мо ма половината площи, 

зпм-

ден" хляб.
Кой в „Търгокооп" е измислил това не ни е 

известно, но сме уверени, че с тази практика е 
необходимо час по-скоро да се прекъсне. Нека ]

об- §

за проле

лен труд, е 
чение. Това обаче в някои понеже есенната п

общности или не 
или

има брашно в магазините във всички местни 
щности. Защо да не се позволи на хората по-лес
но да си обезпечават прехраната?

допуснахапата суша не 
срочно ' изпълнение па та 

В момента за

местим времето с подходящо за 
работа ц че чакането 
булдозера па комунална 
та организация»
КОЙ друг, е
зло, доголорихме сс и ор- 

тази сд по

искат да разберат, 
пък считат, чс това е дъл 
жен някой ДРУГ Д® напРа 
ви. Поради

па
зи задача, 
почна сеитбата па яра— 
ечемик IГовее.

М. Н. 5или пя* 
иецслссъобратова и как

малка органи 
някоя

„СТОЧАР" — ДИМИТРОВГРАДвато и да е 
зирана 
.местна

11311 Ь ЛУспешно да се
акция в 
общност

ни сеитбата се погрижиха 
орга-

които в съгруд- 
селскоето-

ИЗНОС НА АГНЕТАганизирахме 
дневна акция и мога да 
кажа, че

зае селскостопанските 
пизации, 
ммчество със 
папските 
вече

внимание.лужава сме твърде дово-
акния, 

сед
Доброволната 

която през миналата 
мина бе организирана в

Гор-

дат изкупени общо 6000 
агнета, а 5000 бройки ще 
бъдат оставени за

отзива па насслс- 
пътя

лни от
писто. Прочистихме 
и сега магазина пи е

организация 
на сдружения труд „Ни
шава" (в състава на „Сто- 

Димитровград е 
от 22 декември 

до началото на 
2400 агнета. От това

Основнатапроизводители 
са обезпечили пеобпо- разп-

възпронзподст- 
семепа, пз-

общност 
Любата, пито е малка,

незначителна.

ходим И5| 
вей материал: 
куствеии торове м пр. Об 
Iципата разполага с необ
ходимата механизация п 
в частния» и и общество- 

сектор, а са осигуре
ности п юрп

местната добре зареден, с което 
улеснихме с! шбдя ва! «сто 
ма населението от 
махали — подчерта

лод.
Погази пролет на фер 

мито в Димитровградска 
бъдат

чар") в
изкупила
миналата

на
ПИТО ПЪК 
Именно, става дума за до

комуналио-би

тези
Ни- отг-община ще 

леданн ярета, конто се 
продават на частни селс 
костопаискн произволите

март
количество най-гол яма ча-броволна 

това акция за прочиства
не на пътя от центъра иа 

най-гол я мата

колов.
Няма съмнение, приме- 

горнолюбатчоии 1: 
за всяка похвала.

чуждост са изнесени на 
странния пазар. До края 
иа април

ПИя 
ни резервнипарът

селото до 
махала 
на дължина от

се очаква да бъ- Л11.
Колчипа гарипа, 

5—6 км.
М. Я» по.

СТРАНИЦА 7
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ИЛ ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В БОСИЛЕГРАД

ЗА КАКВО Ш 
ПИШЕШЕ ,

ьршгстТ?*
акцията „Со

ма ко- 
зна-

де успешно е процедена 
лидариорт па дело", в рамките

събрани 1 154550 динара и 
количество дрехи и обувки. 

57 души са помогнати с пари, дрехи, 
обувки и .храна. Събрани са значителни 
парични средства за пострадалите от 
наводненията в Южна Сърбия, за глад
ните в Африка. Проведени са 2 акции 
по кръводаряване с недостатъчни ре-

Плодовита дейност ято са 
чително

Когатр се имат предвид материал
ните възможности на Общинската ор
ганизация на Червения кръст в Боси-

По повод 40-годишнинатп на печата на бъл
гарската народност в Югославия и 30-годишин- 
ната на вестник „Братство”, редакцията на в-к 
„Братство” в рубриката КАКВО ПИШЕШЕ БРАТ
СТВО ще ви предава материали за отделни ^съби
тия и случки, помествани в първите броеве на 
вестника.

резултатите й през изтеклиялеград,
едногодишен период са завидни — под
черта докладчикът Прокопи Радованов
па състоялото се лъм края па мина
лия месец годии^ио събрание ма тази 

Изнесени са 25

зултати.
Делегатите приеха програма за ра

бота, в която са записани следите за
дачи: масовизиране иа организацията, 

на първичните ор-

хуманна организация, 
сказки и са прожектирани 5 филма с 
пад 1000 слушатели п зрители. Над 100 кадрово укрепване 

гапизаиии и хуманни акции.ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ В КЛИСУРА
ученика са участвували в състезание
то по оказване па първа помощ. Твър-

(М. Я.)Нова орнентнровка
ЧОВЕКЪТ И ЖИЗНЕНАТА СРЕДАНякога, и то неотдавна, Земеделската коопе

рация в Клисура имаше само няколко дюкянче
та в Клисура и околните села, а 3700 члена. След 
реорганизацията от 1958 година тя започна да се 
ориентира към повишаване на полевъдпото и 
животновъдното производство. '

Резултатите все още са скромни, но не са 
за подценяване. Кооперацията има вече пови 
породи животни, особено свине, а край селото в 
местността „Беглнк” на площ от 5 хектара е заса

дена овощна градина, която наскоро ще се уве
личи с още 5 хектара.

Мелиорирането на пасбищата около Клису
ра представлява още едно доказателство за нова 
та орнентнровка на кооперацията. Над 50 хекта
ра площи са готови, а през следващата година 
ще бъдат мелиорирани нови площи. Това ще 
бъде още една крачка към подобрение на усло
вията за повишение на полевъдпото и животно
въдното производство.

Макар че върху сдружението на частните зе 
меделци с кооперацията не е направено много, 
кооперацията е намерила правилна посока и за
напред тя ще стане влиятелен фактор в органи
зацията на земеделското производство.

КОМУНАЛНО-ЗАНАЯТИЙСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 
В БОСИЛЕГРАД

Ако имаме река и гори—оа ги имаме!
по дърво осигурява цело
годишните нужди от 
слорол на един 
Тъкмо такива широколис
тни гори с; цер и габър 
са изсечени за собствени 
цели в „Мъртвицата” над 
Димитровград.

Когато някой поиска да ни обърне внимание вър
ху нещо изключително важно, от значение за живота 
на всеки от нас, обикновено казва: „Нужно като въз
духа и водата!” Случайност ли е това?

ки-
човек:

да”, „Циле” и „Братство“. 
Кожарата своите отровни 
отпъдъчми материи из
хвърляше направо в ре
ката и предизвика мор на 
рибите миналата година, 
комуто ме се даде доста
тъчен публицитет. Смети
щето на Козарица един

Случайностите са мно
го, по това сигурно не с. 
И въздухът, и водата са 
ми необходими твърде мно 
го. Но само чисти са по
лезни за човека. За съжа
ление някогашната тео
рия, която ни втълпява
ха в главите, че въздухът 
е обезцветно невидимо ве 
■щество, което обгръща 
планетата и съдържи 78% 
азот, 21% кислород и 1% 
аргон, вече не е верна. Се
га този въздух е наситен 
с дим, прах, пепел, оловни 
аерозоли ... Вредата, коя 
то промишлените прецпри 
ятия нанасят чрез замър
сяването на въздуха е ог
ромна. Вече е станало на
пълно безразлично дали 
тази вреда става в голям 
промишлен център (какъ- 
вто е Панчево) или в по- 
малък планински град 
(какъвто е Димитров
град).

Опожаряването на гор
ските блага също е остър 
проблем. В Димитровград
ска община от януари до 
днес е имало 6 пожара, 
които захващали предим
но горски площи или ни
ски щубарци. В пожарите 
към Паскъшия, Градини, 
Мъзгош и Криводил са 
изгорели предимно шуб
раци, ниски сухи стърни
ща, борови гори ... Вреда 
та все още не е процепе
на, но е сигурно, че не 
е малка. Предизвикал яе 
човешкият фактор.

На 15 февруари т.г. 
в местността „Язвинье” 
избухна пожар, който 
захвана площ с млади 
борови фиданки, заса
дени преди 3—5 годи
ни. На площ от 6 хек
тара фиданките са се 
прихванали от 20 до 50 
на сто. Специална коми 
сия на Общинската ску 
пщина в Димитровград 
е установила, че са уни 
щожени 4200 борови 
фиданки. Щетата е пре 
ценена на над 4 милио
на динара (без труда 
при засаждането на фи 
данките).

Б.А.Н.

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ
През август 1958 година в Босилеград се об

разува комунално-занаятчийско * предприятие. 
Всъщност към съществуващото електрическо 
предприятие се присъединиха някои занаятчии 
и се създадоха нови цехове: столарски, тенек- 
джийски и дъскорезница. Столарите произвеж
дат !Строителен материал и мебели. Тенекиджи- 
ите произвеждат тенекиджийска галантерия и съо 
тветни материали за новите постройки в града. 
Според думите на Милачко Константинов, дирек
тор на предприятието, основни проблеми засега 
са следните: недостиг на трудови помещения- Ако 
те бяха налице, предприятието би могло да раз
гърне по-широка деятелност. Съществуват и згод- 
ни условия за сключване на добри сделки с пред 
приятията от други места. Засега, обаче, предприя 
тието не е в състояние да сключи 
връзки. С разрешаването на тоя проблем пред
приятието би се разширило и би могло да при
еме и нова работна ръка.

В предприятието се обучават и 8 ученика. Те 
посещават Стопанското училище в Босилеград.

„Братство”, 1 август 1959 г.

Ако вече се застъпваме 
за здрава жизнена среда, 
тогава и да приложим то- 
в'а на практика. Ако каз
ваме, че имаме река, коя
то протича през Димитро
вград, тогава защо да не 
се погрижим тя наистина 
да бъде река в истинския 
смисъл на думата. Ако 
имаме гори — нека се по-' 
грижим да ги запазим, 
ако сме невнимателни и 
несъобразителни към тях 
— нека си припомним за 
онази от народа — „Нуж 
ни са ни като вздуха и 
водата!”

В Димитровград, който 
с право можеше да се гор А. Т.
дее с гори и поля сега по
ложението е по-друго. От
ношението към чистотата 

слабост
ден поколенията с право 
ще нарекат „дело на чо
вешката глупост”. Огром
на, засадена с борчета 
площ е унищожена и 
превърната в градско сме 
тшце! Безмилостно е от
ношението, разбира се, не 
на всички, към горите. А 
едно средно широколист

на града е стара 
на гражданите, която свитакива делови
детелствува за ниската сте 
пей на общата им култу
ра. С недостатъчна отго
ворност изхвърлят 
дъчните си материали че
тири предприятия в гра- 

Гумарата, „Свобо-

отпа-

Зденка Тодорова — Сви* 
ленковада

пости на интересите, Ме
стна общност Сурдулица 
и други трудови организа
ции и местни общности 
ще обезпечат 170 милиона 
динара, с които ще бъдат 
набавени апарати за сте 
рилизация, 
за преждевременно роде
ни деца, апарат за преглед 
иа слуховите органи, ли
нейка, зъбна ординация

рамките на Между общин
ския медицински център 
във Враня- Затова стопан
ските организации в общи 

СТОПАНСТВОТО ПОМА- пата решиха да му помо- 
ГА НА МЕДИЦИНСКИЯ . гнат,
ЦЕНТЪР

на стойност 10 
динара. Една част от съб
раното количество ще бъ
де подарена на Старчес
кия Д°м в Лесковац, а ос
таналото

се включиха и учениците 
училище 

„Йоваи йоваиович Змай”.
НОВИНИ 
ОТ СУРДУЛИЦА

милиона
на основното

ОБЛЕКЛО ЗА БЕДНИТЕ количество ще 
бъде разделено на содиал 
но застрашените лица в 
общината.

Както бе договорено ма
инкубаторизаседание на политическо- 

фи- стопанския актив на об
щината Власинските водо

Секретарят на Общин- то дело твърде много за- централи, ^ 
ската организация на Чер 'трудни дейността на Ме- „Галеника^, „5 септем-

дицинския център „Милен бар”, „Електродистрибу- 
тие Попович” в Сурдули- ция”. „Власина-продукт , 
ца, който сега работи в самоуправителните общ-

Общинската организа
ция на Червения кръст, 
Центърът за социална ра
бота и учениците от ос
новно училище „Вук 
Караджич" в Сурдулица 
само за една седмица съ
браха облекло и обувки

Продължителната 
нансова криза на здравно

„Мачкатица”,

за ученици, рентген и дру 
ги съоръжения.

вения кръст Милорад Ан- 
заяви, че ■ ак-джелкович

цията продължава. В нея
С. Микич

БРАТСТВО • 10 МАРТ 1989
СТРАНИЦА (
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1ЛБпЛролетарскТудд?наФОРМИРАНЕТО НА ВТО- 46 ГОДИШНИНА НА ИНЖЕНЕРНИТЕ ЧАСТИ НАГОНАБРИГАДА

В защита н изграждане на странатаБригада на герои 

и младост
Възникнала в Народо- 

освободителната борба и 
инженери-революцията, 

ята се развиваше и укреп 
ваше заедно с останалите
видове на нашите въоръ
жени сцли. Основите на' 
организирането и изграж
дането на инжеиерийиите 
части .са сложени към 

на историческата 
година. В „Статута 

пролетарските народо- 
освободителни ударни бри 
гади” било предписано 
всяка бригада освен оста
налите поделения Да има 
и свой инженериен взвод. 
С нарастването на Наро- 
доосвободителната вой
ска на Югославия и.инже 
мери ята се развива като 
мощен фактор на защи
тата и изграждането на 
страната.

Новоформиранете след 
1941 година инженерийни 
части, а, особено Пионер
ската чета при Върховния 
щаб, извършават успеш
но много задачи особено 
в IV и V офанзива (раз
рушаване на мостове, же-

БОЕВ ПЪТ ОТ 22 000 КИЛОМЕТРА

В историята па Народоосвободителната борба и 
социалистическата революция 1 март. 1942 
дата за помнене и пример за младите поколения. На 
този ден в малкото босненско градче Чайниче е фор
мирана Втора пролетарска народоосвободителиа 
на бригада. Това 
част на нашата

година е
края
1941
наудар-

е втората по ред регуларна войскова 
революция след формираната на 22 

декември 1941 година в Рудо Първа пролетарска бри
гада. В първия строй на Втора пролетарска 
нали главно от западна Оьрбия и Шумадия. При фор
мирането на бригадата в строя пред Върховния ко
мендант Йосип Броз Тито били 867 бойци, прекаленй 
в тежките боеве в Сърбия, Санджак и Босна. Средна
та възраст на бойците била 23 години. От гях 297 
души били членове на ЮКП и 192 членове на СКОЮ.

На своя тежък и славен боев път> дълъг 22 хиля
ди километри, бригадата имала 165 нападения, 
то 97

Тази успешно —изпълне
на задача значително до
принася за разбиването 
на врага на левия бряг на 
Неретва, за пробива от 
обкръжението и победата 
на Титовата войска в Че
твъртата вражеска офан
зива.

лезопътни линии и обек
ти, поправка на пътища 
и мостове). Значителни са 
акциите за спиране на 
вражеските войски в до 
липата на Неретва, а осо
бено на рушенето на мо
ста на Неретва край Яб
ланица и уреждане на 
преминаването през Исре- 
тва край разрушемия мо
ст. Както е извеегно, тук 
Неретва минават всички 
ранени, всички поделения 
на оперативната група и 
Върховния щаб на НОВЮ, 
начело с Тито.

са влез-

от кои-
нощни, 80 отбранителни сражения и 449 боеви 

маршове. В течение на войната през бригадата минали 
5 500 бойци, от които 355 жени. Втора пролетарска 
бригада изхвърлила от вражеския строй 11 890 войни
ци и офицери, а самата дала за свободата и родината 
2 249 загинали и 1 860 ранени пролетарии. От нейните 
редове са провъзгласени 48 народни герои на Юго-

Тази дата, 7 март 1943 
година, когато бил сру- 
шен мостът на Неретва и 
партизанската войска ми
нала на левия бряг на ре
ката е провъзгласен за 
Ден на инженерийните ча 
сти на ЮНА. Ст. Ст.славия -

Втора пролетарска бригада воювала в източна Бо
сна и Черна гора, Херцеговина и Босненска Крайна, в 
Четвърта и Пета офанзива на Неретва и Сутйеска, в 
Санджак, западна Сърбия, за освобождението на Бел
град, на Сремския фронт. Тя се попълвала с нови бой-

Нови 180 хектара гориСУРДУЛИЦА

ойно повече посадъчен ма 
териал. Ще бъдат произ
ведени фиданки на смре 
ка, бял и черен бор и ел 
ха. Сурдулишкото 
жение на гораните, кое
то • досега осъществяваше 
завидни резултати пла
нира до 2000 година да 
премахне голините на пл
ощ от около 9000 хектара. 
В горанската организа
ция преценяват, че ако за 
лесяването върви с няс-
тоящпя темп тазп цел не
ще бъде осъществена. За 
това е необходимо в идни 
те години да се организи
рат по-интензивно акции
те по залесяване.

тна акция по залесяване 
планина Стрешар. Сре 

дства обезпечава репуб
ликанската и 
та самоуправителни общ
ност по горско дело, а ак 

организират 
конферен- 

социа- 
младеж и

Общинската конферен 
ция па движението ма 
гораните в Сурдулица пла 
.пира в настоящата година 
да продължи' интензивна 
та дейност по залесяване 
на голини. Именно, гора 
и и те планират, в частния 
сектор да залесят 
80 хектара 
латно се дават посадъчен 
материал, професионална 
помощ и упражняват кон 
трол при залесяването. 
В обществения 
се предвижда да бъдат за 
лесени 100 хектара голи

на

регионална
дви-

иията ще 
Общинската 
ция па Съюза на 
листическата

около 
голини. Бсзп-

гораните.
Инак в разсадниците па 

организация пр 
година са 

450 000 бор- 
Повечс от половина

горската 
ез изтеклата
произведени 
чета.

сектор

та са стигнали за тазгоди 
акции по залеся-шиите 

пане. 
аипрат да

ни. Младите горани пл 
произведат двВ настоящата 

ще се организира и
година 

мес- С.М.

Срещи - с едно селоДжордже А. Куп -коментар „ ф ф ф„АТАКА”

всички краиша Югославия, където сс борела:
, Далмация, Черна гора, Сърбия. В 

била бригада па юго-

Жо.чюша например са се до-седата” 1ЦОТО в
солили жители на Поганово, Драгови- 

Т. Одоровци. Куса врана, 
дол. Барне ,.. и да не нареждаме пове
че. Едва ли има село в общината, от 

няма „пришелци” в Желюша.
местните об-

Традициоминтс „Срещи ча 
н Димитровградска 
Тази година само

ци от 
Босна, Херцеговина I община замират, 

село Желюша се е 
тях. Да сп прп- 

маппфестацпя беше удо-

Банскнсмисъл па думата 1я 
и единство.
сс борили иди в мся били коман- 

Никола Любичич,

та,ИСДИНСКИя 
славското братство 

В тази бригада
дири и пазитичсс^и ръко^гоиш и^ б0Й)|И
Пстар Грача.,ищ Михаиле^ „ар0Д|Ш ,срои Бошко
редове се борели и ^ Сирогоцпо, Миодраг Мило- 
Буха, Саво „ровъзгдасби народен герой

Петар Лекович и много друш.

заявила да участвува в
помпим: тазп 
беи момент за раздвижване па еьрев- 

местните общпо-
което да
Подобен е и съставът на

в Белеш и Лукавица. Но товапователеп дух между
възможност да се иока- 

Беше и
тщиостп
би трябвало да бъде предизвикателство 

тези села да се разгърне ожи-
сти, а ведно и 
же къде какво е постигнато.

самодейната актпв- повече в
вена активност, като се включатхубав преглед 

пост па селските.самодейни дружества, 
изпълнители па па

наванович 
на Югославия

в
„Срещите”. Не бива да се допусне да 

искрата, която разпалва народ- 
се .използва вся

ла страна-изграждане
някои поделения па 

славната
преглед па млади 
родим 
състави.

социалистическо
силиВ мирното

та и на нейните въоръжени
ЮНА продължават бос|‘" ^ Войниците и комай
Титона Втора^ролетарска р.и,а,.ат „ вдъхновяват
дирите на ЮНА днес с и останалите
светли» пример па ЛъРва, ц*етирИ1)адесет „ролстар- 
дени във вихъра на в и слиата войска па Юго-- -..-;:гбойците от Втора пролетарска бригада, 

сс гордеят.

па танцовите загасна 
ното творчество, да 
ка възможност за

и забавим песни,
И па спортното поле се преча по-пълно благоустро- 

на местните общно- 
селата" са

мерваха сили.
Факт е, че в Димитровградска 

шипа има малко местни общности, 
ито могат да участвуват в „Срещите па 
селата". Топа са: Желюша, Гони дол, 

Белеш й Градини. Може би 
биха могли да се приключат 

Смиловци И още НЯКОЯ МС 
малко. За-

от яначе и уреждане 
сти. А именно „Срещите иа

' об-
създа- ко- тазп насока.шанс за действуваме в

Необходимо е да се направи анали.
„застой в тази 
набелязат мер-се е стигнало доски бригади иа 

славия. И винаги са 
задача, както и

име носят и с него

защо
манифестация, като се 

за съживяването
Лукавица 
към тях 
Куса врана, 
стпа общност.

им.ки М. А.
чието Д това не е

Ст. Стайков СТРАНИЦА *
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Развитие на библиотечното дело
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА СОИ ЗА «СНОБ- 

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ФИЗИЧЕСКА КУЛТ1У 
СОЦИАЛНА ЗАЩИТА В ЬОСИЛЬП АД

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ДОМА НА КУЛТУРАТА В БАБУШИИЦА
НО
РА, ДЕТСКА И

Трудни усливия 

-охрабряващи резултати266 — подвижната библи
отека — 262 и т. и. През 

то единствено културно 1988 година са дадени на 
ведомство, развива разно- прочит общо 58 847 книги, 
образна дейност: библно- средно две и половина 
течно дело, кпнофнкацпя, книги на глава от паселе- 
културно-художествена са- ннето в общината, 
модейност, музейно дело и 
културно - образователна 
дейност. Безспорно в този 
спектър най-важно място 
заема библиотечното де-

Да напомним, че през из
теклата (1988) година кин 
жният фонд ма библиоте
ките е възобновен с 1269 
нови заглавия. Прочетени 
са и 49 хиляди вестници 
и списания» което енмде- 
телствува за повишен инте 
рее към дневната II друга 
информатика.

Домът на културата в 
Бабушнишка община, ка

ни итсл но добри резулга-На проведеното леотда 
впа заседание па Скупщи 
пата па общинската само 
управителна общност за 
основно образование и въ 
зпитапие, култура, физи
ческа култура, детска и 
социална защита и 
леград, делегатите обсъди 
ха и приеха отчета за ра
ботата на тази самоуира- 
вителна общност през из
теклата година, както и 
работата и проблемите на 
ведомствата, които тя фи
нансира.

Разисквайки за минало
годишната работа ца ведо 
мствата, които финансира 
тази самоуправителна об
щност, делегатите конста
тираха, че въпреки за труд 
немите условия осъщест
вените резултати охрабря- 
ват.

През течение па изте- 
КНИЖН ИЯТ
с 865 но

ти.
годинаклата

фонд е увеличен 
ви книги, 
са 102 филми в града, 24 
в отделни села, а двадесе- 

бригадирите. В ог

ПрожектираниОсвен даване на книги 
библиотекатаза прочит, 

организира и няколко из
ложби: по повод 50-годп- Бпблпотечпото дело в 

общината се среща и с 
редица проблеми: липсват
СЪОТВСП111 ПОМСЩСН И Я
Бабушница и Звопип, та
ка чс голям брой книги ос 
таваг недостъпни за чига 
теля- Особено трудно с по 
ложението в Бабушница, 
където библиотеката пове
че прилича на книгохраии 
лище, а не на читалище. 
Лш1сват средства за набав 
ката на пови заглавия, а 

книги

Ьосп- тина за 
четпия период и в област
та па детската и социална 

са би

ло, което през последните шинната от смъртта 
години все повече се раз- югославския комедиограф

Браппслав Нушнч и 90 го
дини живот па Десаика 

библно- Макснмовнч. В акцията 
„Месец на книгата" в Зво 

в ици и Стрелац гостуваха 
нишките поети Мила Джо 
рджевич и Звонимир Кос- 
тич — Палански. Огромен 
интерес предизвика и про 
дажната изложба на изда
телство „Градина” от Ниш 
организирана в градската 

та библиотека, която има библиотека в Бабушница, 
23 338 книги, след това би на която бяха продадени

850 книги на това издате-

на

защита резултатите
във функция на обще-

враства.
Засега в общината, ос

вен централната 
тека в Бабушница, библи 
отечни пунктове има 
Звонци, Ракита, Преска, 
Стрелац, Любераджа и Ра 
доеин> а миналата година 
бе набавен и библиобус, 
който посещава и остана 
лите селища в общината..

Най-богата е централна

ли
ствсните задължения.

Когато пък става дума 
за фипансовия отчет, бе 
подчертано, че финансира 
пето е било в унисон с 
потребите, като са изразхо 
двани само 2,204 милиона 
динара. От това най-мно
го в областта на основно
то образование 
милиона, а най-малко в об 
ластта на физическата ку 
лтура — 18 милиона дина 
ра.. За потребите на кул
турата са изразходвани 
— 75 милиона, в об тасттд 
на детската защита — 
106 милиона и в областта 
на социалната защига 117 
милиона динара.

Освен това, делегатите 
се запознаха и дадоха по
дкрепа на отчета за ми
налогодишната работа на 
Центъра за иновации и 
усъвършенствуване на про 
светците работници, на от 
чета на спортното друже
ство „Младост”, Центъра 
за култура й Центъра за 
социална защита.

новопостъпилите 
главно са безвъзмездно от —. 1,287
стъпени от Републиканска 
та културна общност.блиотеката в Звонци — 

9861, Ракита — 1819, Пре
сека — 695, Стрелац — 
824, Любераджа — 654 — 
Радосин — 209 и подвиж-

лство. В областта на основно
то образование и 
тание тежището на рабо
тата е било в овладяване
то на двуезичното обуче
ние, както и осъвременя
ване на училището с но
ви нагледни средства. По 
всички предмети, часове
те за редовно обучение са 
реализирани. Голям брой 
ученици са участвували в 
различни видове състеза
ния: училищни, общински 
и регионални.

И в областта на култу
рата, и физическата кул
тура са осъществени сра-

Следва да се отбележи, 
че и през настоящата го
дина за развитието на би 
блиотечпото дело се отде 
ля необходимото 
ние. Очаква се книжният 
фонд значително да нара 
стне, тъй като редица ин 
ституции от вътрешността 
са оповестили, че ще изп
ратят книги в Бабушнн- 
ца, като община, изстра
дала в миналогодишните 
юнски наводнения.

възпи-Особено внимание се от 
деля и на работата с по

нита библиотека (библио- вите читатели, а особено 
бус) — 866 книги. Библио с учениците от началните 
теките в Звонци, Ракита и класове, със селскостопан 
Пресека разполагат с око ските производители и пе 
ло 6 хиляди книги на бъл нсионерите. В структура- 
гарски език. Училищните та на читателите ученици- 
пък библиотеки в тези се- те са най-числени — 1534 
лища имат собствени биб- души от основните и 807 
лиотеки с около 10 хиля- от средното училище, ка

кто и 113 студенти. Срав
нително висока е и застъ- 
пеността на работниците 
— 511 души, селскостопан

внпма-

ди тома.
През , изтеклата година 

в библиотеките книги са 
ползували 3450 членове: в 
Бабушница — 2004, Звон
ци — 478, Любераджа —

ските производители 
248 читатели и пр. М. Я.Ст. Н.

Реорганизация в областта на културатаСУРДУЛИЦА

„изгасне”. Разбира се, 17-те членове на но- 
вня трудов колектив не са достатъчен ка
дров потенциал, който сам ще повиши рав 
пището на културната дейност, в община
та, но заедно могат да планират н осъщест 
вяват по-значнтелни културни проекти и 
да сплотяват около тях по-широк кръг сур- 
дуличани. Пък и културният динар ще се 
ползува по-пълноценно когато е „накуп”. 
ВКЛЮЧВАНЕ В ИНФОРМАЦИОННА 
СИСТЕМА

• Народният университет и Центърът 
за култура се обединиха в една организация

• Взето е решение народната библиоте
ка „Борисав Станкович” занапред да работи 
като самостоятелно културно ведомство

От първи март т.г. Народният универ
ситет и Центърът за култура в Сурдулица 
работят като едно културно ведомство. Та
ка решиха трудещите се на тези две ведом
ства на референдума, който бе 
неотдавна. Моментално заедно с тях работи 
и народната библиотека 
вич" в Сурдулица, но на същия референдум 
е взето решение библиотеката занапред да 
бъде самостоятелно културно ведомство.
\Ш'%

Iпроведеь
На събрание на трудещите се в култу

рата, на което бяха подготвени 
цнонните промени в тази област, 
тъкнато, че учредяването на библиотеката

орган иза- 
беше из-

,,Борисав Сганко-

ОБЕДИНЯВАНЕ НА КАДРИ И СРЕДСТВА културна институция 
нейната об-

като самостоятелна 
прбизтича от спецификата на 
ществена функция и от разкошните въз
можности на новата библиотечна , сграда. 

че Сурдулишката библиотека има голям 
пред- за СКОр0 включване в информационната си

стема на Народната библиотека в Сърбия, 
се значи да въведе компюторн в дейността си.

въз-

Значи двете досегашни организации в 
областта на културата

Интеграцията на Народния универси
тет, който досега се занимаваше с прожекти 
ране на филми и библиотечна дейност и на 
Центъра за култура, в чийто „ресор” бяха 
многобройните видове самодейности, е оп
ит за приспособяване на културната дей- 

общината към съвременните култур
ни потребности на населението в общината 
и към действителните материални, 
жности на 
Цяло.

обединиха кадро-
защото прецениха, шансви,я си потенциал,

така ще създадат една от основните
осъвременяване на дейността 

си. Защото съвременните съдържания 
налагат като единствен начин да се улови функционалните помещения й дават

Който

поставки за

ност в ритъмът на днешното (ново) време, 
не го разбере това, остава незабелязан 
маргините на живота, с големи изгледи да

можност да разгърне широка акция но по
пуляризация на книгата и изкуството.навъзмо-

средата и на обществото като к. г.
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ПОДГОТОВКАТА ЗА РЕ
ПУБЛИКАНСКИЯ КРОС 

Я5 ДИМИТРОВГРАД в 
ПЪЛЕН РАЗГАР

Физическа култура
Меням двустаен обществен апартамент в 

Ниш за апартамент в обществена или частна 
собственост в Босилеград. Заинтересованите 
могат да се обадят на тел. (018) 52-751 преди 
обед или на (018) 328-825 следобед.

Ще участвуват Снежана Пайнич 

и Драган Секулич
До провеждането На татко миПрофесор Александар 

Петрович 
каза за хода на подготов
ката, а след това беше съ
здаден и организационен 
комитет за провеждане на 
кроса, за председател на 
който беше избран Мило- 
рад Златанов 
тел на Общинската конфс 
ренция на Социалистичес
кия съюз в Димитровград, 
а за секретар — секрета
рят на Атлетнческня клуб 
„Железничар” Александър 
Марков. Избран беше и 
организационен комитет, 
в който влезнаха и члено 
ве на Атлетнческня съюз

на ре
публиканския крос в Ди
митровград на 25 март ос 
тават малко повече от две 
седмици

в Сърбия Драган Зарич, 
Славко Чула и Александ
ар Петрович. В тази голя
ма спортна манифестация 
ще участвуват над 200 
участници, а сред тях и 
Снежана Пайкич, Драган 
Секулич и др.

Беше изтъкнато да се 
обезпечат награди за гла
вното надбягване на сени 
ори и сениорки. Алексаи- 
дар Петрович разгледа и 
пътеките в спортния це
нтър „Парк" и изтъкна, 
че с малки поправки, мо
гат да бъдат доведени в

похвално се из-
О, скърбен час, о час печален! 
Запалената свещ гори ... 
ний синове и дъщери!
Вървим унили и отчаяни 
и съкрушени пред гибелта ...
За дух правдив и всеотдаен, 
е болката, подир смъртта!

и подготовката 
спортноза това голямо 

събитие е в пълен разгар. 
По този. повод неотдавна в 
Димитровград пребивава 
съюзният треньор Алекса
ндар Петрович със 
дниците си.

В среща със спортните 
и обещетвено - политичес
ките дейци в Димитровгр
ад с подготовката за кро
са присъствуващите запоз 
на ^Еленко Видановнч, 
кретар на СОФК-а.

председа-

Спокойно спи, почивай вечно 
край паметника, татко мил! ... 
Във нас за времето далечно 
си дом за незабрава построил. 
Ще помним бащината обич.
Ще помним светлия ти лик ... 
Със сълзи ще залеем гроба 
и замълчим пред теб за миг ...

сътру

се- пълец ред,
I

Димитър Ставров А после хора ний изправени 
ще продължим по твоя път, 
безропотно и незабавно ... 
и надживеем и свойта смърт!

БОСИЛЕГРАД: ..МЛАДОСТ” ПРЕД ПРОЛЕТНИЯ ДЯЛНА ПЪРВЕНСТВОТО

Първо място-мечта или реалност
Поклон пред светлата ти памет! 

Милорад ГеровСпоред утвърдената про 
грама, пролетният полусе- 
зон на футболното пър
венство в Междуобщин- 
ската ф\тболна дивизия 
Враня ще започне на 19 
март. Преди това на 12 
март босилеградският фут 
болен отбор „Младост" на 
свой терен, ще играе от
срочената среща с „Желе
зничар” от Вранска баня- 

Какви са амбициите на

босилеградските футбо
листи разговаряхме с ня
колко души:

БЛАЖА ВОИНОВИЧ,

ня" — отбор, който кон
стантно добре играе е 
най-гол ям фаворит в ди
визията.

БОРИС ВЛАДИМИРОВ 
привърженик на „Мла
дост”: — Второ или трето 
място. Това не е жела
ние, но реална възмож
ност. Конкуренти виждам 
в отборите на „Пчиня" и 
„Хайдук”.

В пролетния дял на пър 
венството босилеградски 
ят отбор стартува с 10 
точки.

На 12 март 1989 година се на- 
връшват 40 дни от смъртта на 
нашия мил и непрежалим баща, 
свекър, тъст и дядо

футболист от нападател
ния ред: — Първо, евен
туално второ място. За 
това имаме и условия и 
възможност.

ГЕОРГИ Манол Геров 

Каменов
ГЕОРГИЕВ. 
Ако всичкотреньор: 

бъде в духа на спортсме
нската игра и с по-голяма 
отговорност, реално е да 
се класираме на второ мя 
сто. ^Веднага след „Пчи-

• КУПАТА НА ЮГОСЛА 
ВИЯ
„Партизан” — „Задругар” 
(Крупац) 1:1 (0:0), 4:3 

В първия кръг на Юго- 
купата на територията на 
общинска футболна ди
визия — Пирот „Парти
зан" от село Желюша се

от село Болевдол

В този ден в 11 часа на гро
бищата в село Болевдол ще да
ваме
ЧЕТИРИДЕСЕТДНЕВЕН ПОМЕН

Поканваме близки и роднини да присъствуват

Ето и табелката от есе нния полусезон : 
Пчиня 
Хайдук 
Моравац 
Железничар 
Флямуртари 
МЛАДОСТ (Б)
Младост (С)
Ратайе 
Бурими 
Минерални 
Младост (П)

161 36:15
2 32:15
4 30:16
2 27:11
1 26:16
3 30:17
5 23:24
5 17:19
8 20:45

14:36 
8 10:41

210 7
13310 5
120610
11 на259
114510 помена.

Опечалени: синове: Сава, Милорад и Иван;
Блатна и Олгнца, сестра Дара, брат Даввдко, зет Мн- 
лутин, снахи: Драгиня и Стефанка, внуци: Драган, Деян 
и Небойша, внучки Надежда, Даниела и Биляна, пра
внуци Матея и Драгана и многобройни роднини.

10 дъщери:159
10класира за втория кръг.

В регулярната си част 
мачът завърши с 1:1 (0:0). 
Гостите поведоха в 55 ми 
нута, а в 62 минута „Пар
тизан" изравни

0510
72310
40210
471210
40210

резулта- М. Я.
ната. В изпълняването 

дузпи желюшани бяха по- 
4/3 се класи-

СВЕТОЗАРЕВО

ДИМИТРОВГРАДЧАМКИ
ТРЕТИ

Нашият мил н незабравим син
успешни и с 
раха за втория кръг, кой
то ще се играе на 26 март. Александър 

Саша Стоев
Д. с. В рамките па под плеш

ката на Балканския крос, 
който ще се проиеде па 
25 март въо Белене, в Свс 
тозарсво на 25 февруари 
се проведоха кросови бя- 
гания на които участвува
ха и шестима състезатели 
от „Железничар" в Дими-

• ПРИЯТЕЛСКИ МАЧ 
„А. Балкански” — „Ястре 
бац" (Ниш) 2:2 (0:2)

След успешната 
товка иа футболистите па

подго-
годшш в Бел

ен на 6 фе-
1971на 26 декемврироден

град, трагично загуби живота„Асен Балкански" край 
Дойранско езеро, на 2 вруарн.тронград.

Пионерският състав 
„Железничар” се класира 

трето място в Югосла- 
слсд себе си ос- 

мпого 
В отде-

март в Димитровград те 
отиграха приятелски 
с „Яастребац” от Ниш. 

Мачът завърши нарав. 
— 2:2. Гостите от Ниш

па роднини и прня-мач Осведомяваме всички
17 март 1989 година ще даваметели, че нана

40-ДНЕВЕН ПОМЕН 
в 12 часа на гробищата в Борча.

Поканваме всички'роднини и приятели 
на помена.

вия, като 
тавиха отбори нано

бяха по-добри в първото 
полувреме и поведоха с 
2:0. Във второто Димитро 
вградчани заиграха 
по-силно и успяха да и:г 
равнят резултата.

мо-големи градове.
класиране Даниела 

15, Душица 
Каме-

*“ ОПЕЧАЛЕНИ: баща Добросав, майка 
Павлина, сестра Биляна и множество род
нини, близки н приятели

лното
Еленкова с 
Деянова 18, Юл и и

25, а Пеш Гюров 2).

много

нова Д, С.д. с.
СТРАНИЦА П
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сатиРа * забава
ТГШПТ“1Т7ПТПТКарикатурен екран Ловджия и лъв

Тръгнал еднм млад ловджия 11 
лов па лъвове. До като ходел из го
рата, ненадейно па десетина метра 
пред него излез!шл лъв! Изплашили 
се п двамата. Ловджията веднага 
стрелял, по в момента не улучил 
жертвата. .Пънът пък, виждайки на
мерението па ловджията залита се 
п го прескочил. След това двамата 
побегиалн в различни посоки.

Поучен от случая, ловджията 
отишъл в гората, за да упражнява 
стреляпе на целпп точки от близко 
разстояние.

Порешчия
Е, мой побратиме! Ми, сел»аци, научени 

дава»ьс. Кулук, норез, прирез, до
сие ми йе било

смо па
самодопринос 

11Ш)о< я старсйсм, руЬе ми малаксую.
принос, 
окол
п,иве се претвори/не у утриие, а порез ра* 
сте ли, расте! Сиаку годину ми га дидзаю* 
Затой вол им порешчийе к'о квачка

Има йедъп порешчи^ у Бабушницу ко- 
йи йе задужел за наше село. Зову га Меша 
из" Гургусовац. Тия не знайе за милос. Ил 
че да даваш ларе или че да ти изводи краву

След известно време, когато лов
джията седнал да сп отпочиме, чул 

някъкъв тонот.

врцу.

че в корията има 
Ослушпал малко, а след тона се За-
ПЪТПЛ към мястото, откъдето дохо
ждал топота. Когато се доближил 
имало и какво да види: лъпьт упра
жнявал скокове на далечина.

Ловджията се веднага 
ВК1.ЩП.

Поука: Ако се готвиш да убиеш 
някого, помпели сп добре и за своя 
живот.

из шталу. Я му кажем:
— Сипе! Де, стърпи се, 

теле, па чу да ти платим порез.
А он: ЙОК!
А моя Цвета, акълна жена, по че да га

да продадем

прибрал

та ври и да га кок ри:
— Йела, сине, йгела, злаган! Улезни у 

собу, да се малко огрейеш!
Оп о.мекну, одлаби и улезе. Цвета 

кани и загшткуйе га:
— СимНе! Имаш ли си жену и дечица? 

Какво су със здравйе? ...
А он, чъс-чъс, па комто .мене искоколи:
— Айде, старче, му'ай руку под слама- . 

рпцу, вади паре и плачуй порез!
Я га каним със реЬию, баба му тура ка- 

ве . . . Изгостува он и отиде си.
Мииуше три дъна, поштар ми донесе 

решегье: да платим порез и камату на по
рез! Е, до мо .. . !

Я само што бео излезал из шталу. Нема 
къд ни да се преоблачим, него веднъг, със 
решетьето у руку, поило’ за Бабушницу.

Срете ме Ноцко Лапърдан.
— Куде ч’, бре?
— Идем у Општину!
— Па, што си такъв?
— Какъв сам — такъв сам! Той твоя

гаСимеон КостовДимитровградска екологияП. Илиев

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ „Живи са! — казал ня
кой — Само пазете даска 
лицата от кучетата да пе 
я оближат!”Учителка в извара
Записал: Йордан МилановПреди петдесетина годи 

ни в Дерекула на особена 
цена е бил учителят (дас
кал, както му викат тук). 
Нито една (добра или ло
ша работа не е свършва
на без него. На особена по 
чит са били по време на 
сватба.

Случаят, за който разка 
зваме, станал с една мла
да и хубава учителка във 
Бучи дел. Мъжът й бил 
чиновник в мина „Ерма” 
в Ракита.

Отишла даскалицата на 
сватба в махала „Кошаре”

във Вучи дел. Седнала блп 
зо до кума. Яли, пили и 
започнало да се играе хо 
ро. Наскачали вучиделци, 
здрави мъже и невести, 
заиграли ръченица. Залю
ляла се къщата, продъп- 
ил се подът, изпопукалн 
буковите греди ...

Изведнъж учителката се 
озовала в зимника в каца 
извара. Настъпила сума 
тоха, понеже много гости 
паднали един върху друг. 
Чули се викове: .жива ли 
е кумицата и даскалица
та?

брпга нейе!
— Ама» че исплашиш чиновници!
— Да га йс... ! Што они мене плаше 

със порез!
Улезо’ при тога што йе главни за порез. 
— Доб.р дан! — реко' я.
Он си йутн п чита си новине. Помисли' 

сп: „Мора да йе туп на уши”.
— Доб.р дан, господине! — подокну’ я. 
011 искоколи комто мене к'о бодл»иво

ЩШШШтщ ДИМИТРОВГРАДСКА „КАНАЛИЗАЦИЯ" говедо.

— Шта йе? Што се дереш?! Неси улезал 
V шталу! Излази напо1ье!

Кво чу? Излезо’ у кодник. Поче’ да чу
кам сламу од шубару. Наиде служител, 
Труяч. Пита ме кво йе. Я му се пожали’.. 
Он завърте със главу и рече ми:

— Море, бегай си дома и продавай кво 
имаш или се заимай, иначе ...

Побратиме! Еве, йош се дзверим како 
да платим порез, Мог’л ли би да ми займиш 
иейи динар?

-ЗЯщо ЛИ още мясс- 7&ШЯ-Л
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