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14 февруари 1975 година из
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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
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
СОВО НА СР СЪРБИЯ ОБСЪДИ ОБСТАНОВКАТА В КО ПЪРВАТА КРАЧКА НА НОВИЯ ЮГОСЛАВСКИ 

ПРЕМИЕР

ГРЕШКАТА НЕ СМЕЕ ДА СЕ ПОВТОРИ РЕФОРМАТА ЗАПОЧНА ОТ 

ПРАВИТЕЛСТВОТОИзвънредните мерки на Председа
телството на СФРЮ н политическите и 
други мерки, които 
Косово дават

ни и обществени служби. Повишена е 
сигурността на трудещите се и граж
даните. Не стават ексцеси и не се ока
зва явна съпротива на предприетите 
мерки. Широка подкрепа получават ча
стите на ЮНА, които осъществяват 
задачите си в рамките на извънредни
те мерки. Всичко това показва, че из
вънредните мерки са били нужни.

С по-малко членове (от 29 броят им се намалява 
на 19), без 6 съюзни комитети и с 12 секретариата но 
вото правителство трябва да бъде по-ефикасно

Анте Маркович, напра организационно устройст 
ви първата си премиерска во на съюзното правител- 
крачка три дни преди офи ство и съществени про- 
циалното му избиране за мени в дейността на съ

юзните органи на управ 
ление, които сетне бяха 
претворени във официа 
лни законопроекти на спо 
менатия Отбор.

От 29 броят на членове 
те на Съюзния изпълните 
лен' съвет се намалява на 
19. Вместо паритет, се при 
лага принципът за спосо 
бност и компетентност, за 
да може правителството 
да бъде по-ефикасно и по- 
отговорно. Новият преми
ер се определи за према 
хване на съюзните коми
тети, които „са остатъци 
на договорната икономи
ка в държавното управ
ление” .Функциите на съ
юзното управление се 
вменяват в дълг на 12 
юзни секретариата. Така 
ръководителите на секре 
тариатите, които са и чле 
нове на Съюзния изпъл
нителен съвет носят ис
тинска отговорност и 
за собствената си дейно
ст, и за дейността на ръ
ководените от тях орга
ни. В дейността на Съюз
ния изпълнителен съвет 
се внедряват рационали- 

. I рсдсеДателството на Покрайнннския комитет па зации (върши се концен- 
СК в Косово ирис оценки и становища, в конто между трация на работите, пре- 
другото се подчертава, че конституционните промени махват се многобройннте 
в СР Сърбия са непосредствен повод за демонстрацн- работни тела, каквнто са

албанците. На Х\Ш пле- например междурепубли- 
канските комитети и ко
ординационните комисии).

се предприемат в 
резултати 

оцени в понеделник Председателст
вото на СР Сърбия. — Постепенно

положителни

се
нормализира обществено-политически
ят живот в покрайнината. Подобрява 
се работата на някои държавни орга-

На създадените общест
вени, политически и си- 
гурностни
трябва да се разгърне 
най-широка дейност на 
обществените субекти в 
Косово, за да се премах
нат причините и послед
ствията на контрареволю- 
ционната дейност на ал
банските сепаратисти и 
националисти, която еска 
лира в ноемврийските и 
февруарските демонстра
ции и други видове про
тест. Нормализацията на 
обстановката в Косово е

Занапред е необходимо 
редовно да се следи обета 
новката в Косово и да се 
проверява как се прила
гат мерките на Председа
телството на СФРЮ, поне

икономическата 
на страната. На хората в 
Косово трябва да се обя
сни, че никой отстрани 
няма да компенсира огро 
мните щети. Затова не 
смеят да минат без нака
зание организаторите на 
демонстрациите. Особено 
тежки за косовското сто
панство и развитие може 
да бъдат последствията ог 
недоверието при сдружа
ването и влагането на сре 
дства в Косово. Това не
доверие става все по-сил
но и затова се налага час

система

предпоставки

же врагът ще продължи 
да действува с нова так
тика и форми. Това може 
да се очаква непосредстве 
но преди гласуването в 
Скупщината на САП Ко
сово на амандманите към 
Конституцията на СР Сър
бия-

Анте Маркович

Председателството смя
та, че не смее да се пов
тори грешката от 1983 го
дина, когато извънредно
то положение беше пре
махнато без достатъчно

председател на Съюзния 
изпълнителен съвет. На 
заседание на Отбора за 
обществено-политически 
отношения при Съюзния 
съвет на Скупщината на 
СФРЮ той изложи ново

съ-
аргументи.

АКЦЕНТИ ОТ ОЦЕНКИТЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО 
ТО НА ПК НА СК В КОСОВО ЗА ФЕВРУАРСКИТЕ 
СЪБИТИЯ

Продължение на контра- 

революцията от 1981 г.СЛЕД ДРАМАТИЧНИТЕ СЪБИТИЯ: децата по-свободно 
отиват на училище

по-скоро да бъдат према
хнати причините, които го 
предизвикват.
ПРИЗИВ ДО СКУПЩИ
НАТА НА САП КОСОВО

прогресивнитезадача на 
албанци, сърби, черногор
ци и други хора в съвме
стния фронт на борбата. 
В тази борба решаваща е 
ролята на онези ръковод
ства в покрайнината, кои- 

в борбата

итс, протестите п стачките па 
пум па ЦК на СЮК тези промени получиха пълна под 
крепа, която стана непреодолима бариера пред основ- 

коптрареиолюнията „Кбсоио—република", 
покрайнината истински става съставна част

Председателството оце 
нява, че приемането 
конституционните проме-

СР Сърбия може да

пата пол маII I Пред делегатите на Ог 
бора Маркович обеща, че 
новото правителство ще 
се застъпва последовател
но за югославския инте
рес.

понеже
па СР Сърбия. Лица п групи, конто действуваха

позиции заедно с
то сс изявиха 
против 
та и сс
ция
/гости.

от
контрареволюдия 
борят за афирма- 

на югославските цен-

ни в
повлияе върху консолида- 

политическата

ал-бюрок ратичсско-статистичсски 
банските националисти и сепаратисти организираха 

демонстрации с цел да осуетят променитепацията
обстановка и сигурността 
в САП Косово, СР Сърбия 

Председател-

протести п
в Конституцията па СР Сърбия- февруарската полита 
чсска стачка па миньорите в „Стари търг и на труде 

сс от албанската народност в много "гласил българите'ОГРОМНИ ЩЕТИ и страната, 
ството е уверено, че Ску- 

САП Косово, 
СЪС соб

други нощите
пектини и ноемврийските демонстрации предстаоля- 

коптрарополюцията па албанскп- 
1981 година. .

В ЮГОСЛАВИЯподпредседател ството 
чертана 
размери на 
те последствия 
арските събития °

Причинени са огром
ни щети, които ще засег- 

най-мяого 
живеят в

машципага
съобразявайки сс 
стаената

пат продължение на 
те националисти и сепаратисти от

Председателството па Г1К се мзтъ

загрижанащиге
икономически

па феяру- 
Косо-

си отговорност ‘ И оценките па 
кпа, че „неутралната н хуманна" подкрепа на миньо
рите, която им бе оказана от Словения нанася голяма 

па борбата па комунистите п Косово срещу ал- 
пациопалпзъм и сепаратизъм. Единодушно е 

Рахмап Морппа и занапред да бъде иредседа- 
ПК па С1С в Косово. Не

съгласи е копетиту-що се
циоппите промени и

начин ще допринесе
по

—ГОД«-ово. този
за създаване на условия 
за ефикасно разрешаване 

редица въпроси, които 
дълги години обременяват 
отношенията в република
та и страната.

вреда 
банскияпат всички, а
решеио
тел па Председателството

никакви1 причини да бъдат приети и ос-
хората, които 
Косово. Става дума за ико 
комическа диверсия про- 

интересите на рабог- 
Косово и против

пана ВРтстВо }съществуват
тапкитс па Хусамсдии Аяемц и Алн Шукрня.

тив 
циците в



{

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА РК НА ССТН В СЪРБИЯ 
ЗА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ИНФОРМИРАНЕ

ИЗ РЕЧТА НА БУДИМИР ЛОНЧАР НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА ДОВЕРИЕ 
И СИГУРНОСТ ВЪВ ВИЕНА

Истината да стигне 

до всеки човекДА ТРЪГНЕМ НАПРЕД
НАШИЯТ СЪЮЗЕН СЕКРЕТАР ПРЕДЛОЖИ КОН

ВЕНЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ И РАЗОРЪЖАВАНЕТО ДА 
СЕ НАМАЛЯТ С ДЕСЕТ НА СТО КАТО ПРИПОМНИ, 
ЧЕ ЮГОСЛАВИЯ МИНАЛАТА ГОДИНА Е НАМАЛИ
ЛА ВОЕННИТЕ ЕФЕКТИВИ С 12 НА СТО

Същински втдпрос е, под 
черта той, как сегашните 
положителни процеси да 
станат трайни и стабилни. 
Затова хайде да тръгнем 
напред, предложи Лопчар 
като призна колегите см. 
да обмислят за псе още 
само разработените мерки 
па 1юепипя план за разли 
ка от приетите и Шток- 
холм.

13 т.м. заседание са приети от- 
политика на средствата 

информиране през миналата година

На проведеното на
зачетите за редакторската

масово

Уводно изложение изнесе д-р Воислав Мичович, 
член ма Председателството на РК на ССТН па Сърбия,

че миналата година вНашият съюзен секре
тар на външните работи 
Будимир Лончар призва 
всички страни да предпрн 
емат допълнителни мерки 
в областта на разоръжава 
мето и сигурността като 
предложи едностранно на 
маляване на конвенцнона

Говорейки в името . па 
Югославия като членка па 
необвързаното движение 
Лончар изрази решепост- 
та си че движението в 
новите обстоятелства ще

който между другото изтъкна,
бе политически бурна, твърде драматична и 

— съдбовна. Бяхме изпра-
сграната
свободно може да се каже

повечето делби, конфликти и несъгласия, свени пред
големи икономически и морални афери, с укрепване 

иа албанските сепаратисти, съспа контрарсволюцията 
спадането //а икономическия, 
престиж на нашата страна в света.
НА СЦЕНАТА ИЗЛЕЗЕ ОБЩЕСТВЕНОСТТА,
ТО ДЕСЕТИНА ГОДИНИ НЯМАШЕ ВЪЗМОЖНОСТ 
ДА СЕ ИЗРАЗИ

политически и морален

коя-Необвързаните и псутра 
лик страни, конто изклю
чително се осланят па 
собствените отбра иител- 
ии сили, жизнено са заин
тересовани за укрепване 
па доверието, разоръжа
ването и за стабилизиране 
на европейските обстоя
телства. Бъдете убедени, 
че Югославия като актив 
иа участничка в Штокхол 
меката конференция, в съ 
трудиичсство с другите не 
обвързани п неутрални 
участнички в КЕБС и в 
предстоящите преговори 
ще дава принос за по-съ
държателна и ефикасна 
работа.

лните сили и разоръжава 
пето, на пример, както по
дчерта, с десет на сто. Из 
тъквайки обстоятелства действува и нашиятВ такиваизключително
то значение на предишна 
та среща във Виена той 
заяви че е оптимист по

В такива обществени обстоятелства ни се случипечат.
и обществеността, която десетина години не можеше 
да се изрази, да бъде съществен фактор в създаването 
иа политиката. Всичко това съществено повлия наши
те средства за масово информиране да станат трибуна 
на народа, силен фактор във формирането на обще
ственото мнение, самостоятелен и творчески фактор в 
обществената акция- Затова по-гол яма част от тези 
средства спечелиха доверието на обществеността; вя-

отношение на бъдещото 
сътрудничество в обла
стта на разоръжаването и 
сигурността. Това убежде 
ние той образложи с по
стигнатата висока степен Б. Лончар
на съгласие и увеличава
щото се съзнание за това, 
че Европа е не салто гео- 
графическо пространство, 
но и съвместен дом за чи- 
ято съдба всички сме заи
нтересовани.

рва им се, хората ги приемат като никога досега, 
представляват им средство чрез което не само явно 
могат да се изразят, но чувствуват че могат и да се 
изборят за своето становище и мнение — каза Мичо-

се модернизира и по-този 
начин ще дава още по-го- 
лям принос за създаване 
на положителни процеси 
в международните отноше. 
ния-

вич.
Средствата за масово информиране изтъкаха сил

на връзка с обществеността, с народа и тези връзки и 
занапред трябва да укрепват, задълбочават и да от
разяват спечеленото доверие; това доверие не смее да 
се загуби. Дойде до широко, досега незапомнено демо
кратизиране на публичната реч. Те — заяви Мичович, 
станаха по-зрели, по-критически. Дадоха огромен при
нос в рушенето на повечето табу теми, за откриването 
на позечето политически и морални картини на на
шата действителност; станаха открити за поставяне на 
повечето неприятни въпроси, премахнаха и посочиха 
повечето маски, събития и личности, дадоха принос 
за по-силно укрепване на чувството на обществената 
отговорност, критично се отнасяха към проявите на 
закостенялост, бюрократнческото поведение и нехума- 
нното отношение към хората — каза Мичович.

— Аз бих предупредил — подчерта Богдан Трифу- 
иович, председател на РК на ССТН — на две насоки 
на които инсистирахме, където мисля че са постигна
ти добри резултати. Това е силната политическа под
крепа на Социалстическия съюз на хората, които рабо
тят във вестниците, радиото и телевизията, самостоя
телно и отговорно да изпълняват задачите си, водейки 
сметка разбира се за онези обществени въпроси, кои
то от страна на социалистическите сили са утвърдени 
като главни въпроси и в нашата Република и в нашата 
страна.
ДЕМОКРАТИЧЕСКИ И ОТГОВОРНО ИЗПЪЛНЕНА 
ЗАДАЧА

Полагахме усиля издателските и програмни съве
ти демократически и отговорно да изпълняват своята 
значителна работа. Мисля, когато се касае и за едната 
и за втората насока, че през миналата година са по
стигнати добри резултати, което разбира се, не значи, 
че не трябва да се разговаря за подобряване. Значи, 
върху такава работа на самите журналисти и редак
циите, издателските и програмни съвети се обоснова
ваше работата на Секцията, деловата група и Предсе
дателството на РК на ССТН на Сърбия 
облици иа работа на ССТН. Мисля че в това отноше
ние и в тази насока трябва да продължим,' понеже на
шето определение е Социалистическият съюз да даде 
възможност на хората да влияят върху печата.

От средствата за масово информиране, каза Три- 
фунович трябва да търсим да изнасят истината, да 
информират обективно, да се борят за социалистичес
ките и демократчески определения, да не се занимават 
с инциденти, постоянни караници и пр.

БОН ВЪВ ВРЪЗКА С ВИЗИТЕ ЗА ЮГОСЛАВЯНИТЕ

Крайното решение —към нрая на май
към края на май, когато 
обсъди отчета за числото 
иа югославяните, които се 
опитват да злоупотребят 
правото на азил в ГФР. До 
колкото числото на така 
наречените лъжеазиланти 
значително, се намали тога 
ва Бон не ще използува 
възможността за повторно 
въвеждане (след 20 годи
ни) на визите.

През 1988 година,
20 800 югославяни са потъ

Преди няколко дни за- 
прави-

рсили политически азил в 
ГФР, което е с четири пъ
ти повече отколкото през 
по-миналата година, 
лото на „азилантите" през 
февруари достигна 
което почти с една трета 
е по-малко отколкото пр
ез декември 1988. Югосла 
вските „азиланти” по чис
лото са на второ място — 
след поляците, а пред тур 
ците.

падногерманското 
телство решило да нало
жи на Министерството на 
външните работи към кр- 
ая на май Да откаже, т.е.

Чис-

2888,
да се отрече от подписа
ния през 1968 година дого
вор за взаимното премах
ване на визите с Югосла
вия- Дали отново ще във
еде визи за югославяните 
правителството ще реши

над

В КИТАЙСКАТА ПРОВИНЦИЯ ТИБЕТСССР 
предлага 

да е 
домакин

редно положение
След жестоките стълк

новения, които продължи 
ха три дни и три нощи 
и в които имаше ок/зло 
300 жертви, в китайската 
прови>г-;ия Тибет през 
миналата седмица е въве 
дено извънредно положе
ние. В тибетанската сто
лица Ласа сега обстаноа- 

.ката е напрегната, но ми
рна.

от страна на демонстран
тите, а строго са забране
ни масовите улични съ
бирания, стачките и бой 
котирането на обучението 
в училищата. Извънредни 
,те мерки са приветствува- 
ли всички патриотично ра 
зположени тибетанци, по
неже и те са били изло 
жени на терор от стра
на на сепаратистите. Из
вънредните мерки ведно 
са и 1 „предупреждение на 
онези от чужбина, кон- 

пунктове в то искат да се намесват 
във вътрешните работи 
на Китай”.

Съветският съюз е пред 
ложил да бъде домакин 

‘израелс-на палестинско 
кия диалог (разбира се 
ако се стигне до него), опо 
вестил Ясен Абид Рабо, чл- и останалите

ен на Изпълнителния ко- 
ООП. Както пре- 

„Ал баян" от Ду-
митет на 
нася в-к 
бай тема на този диалог

Китайската армия е ра
трябва да бъде договаря
нето за международна ми 
рова конференция за Бли 
зкия изток.

зпределила сили на всич
ки по-важни
Ласа и околността за да 

конфликтиосуети нови
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ЮЖ&\ВИ4Гр?гС„Б1ЦННСКИ" ОТ1Ю1- НА СУБНОР В ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
ССТН В НИШ НА МОК НА

ВИНАГИ В ПЪРВИТЕ РЕДИЦИ Безоаботииата
™ прт1 п пппВпрмМеждУобщИ^. 1Г 24Ш “■ съществува сходност на (||* I ЬУ 1Щ00Л6М

бор на СУБНОР от то участници във вой- становищата на ' отделни ----------- ,---- Ш1 я* ™
жно пата от Южноморавски ре форуми с известните ста

на засе- гион 10 .520 (към 44 на новища на Албания, а то- 
сто) са работили и рабог- ва предизвиква политиче- 
яТ в борческите организа- ско огорчение сред честни 
ний, останалите обществе- те хора в страната, 
но-политически

моравски регион 
данието си от 7 
оцени

Ш 45 ХИЛЯДИ БЕЗРАБОТНИ В НИШКИ РЕГИОН
март т. г.

едногодишната си 
дейност и прие план за
^бОТа 5° март идущата 
одина. Уводно изложение 

поднесе йово Баняц 
седател 'На

Нишки регион, който 
има в състава си 15 об

ви производствени обекти,
трудовите организации ра 

хиляди зполагат с ниска акумулати 
вна способност, а всичко

щипи с над 650 
жители,организа- 

ску
характеризира 

Бойците дадоха пълна голям брой безработни — 
подкрепа на становищата към края на 1988 година 
на Председателството на иад 45 хиляди души. С 
СФРЮ, Председателство- ! това Ниш е на второ мяс
то на ЦК на СЮК, както то в Републиката (без ав- 
и ма
Сърбия за всички мерки, 
които предприемат за уре 
ждане ма състоянието в 
Косово и за приемане на 
конституционните амапд- 
машг. Подкрепена е и ини 
циативата за провеждане 
на извънреден конгрес на 
СЮК и извънреден кон
грес на СУБНОР на Юго-

Ции или делегатските 
пщини. В партийните 
ководства, например,
ангажирани 916 бойци __
комунисти.

Бойците

това допълнително затру
днява приемането на нови 
лица на работа.

а, пРед Междуобщин-
СКИЯ отбор, КОЙТО 
другото изтъкна, 
лата година

ръ-
са

между 
че мина 

ще се помни Председателството 
на МОК на ССТН в Ни 
шки регион даде едино
душна подкрепа да се 
изтъкнат като кандида 
ти за член на Предсе
дателството на СФРЮ 
от СР Сърбия д-р Бори
слав Йович, д-р Слобо- 
дан Ункович, Алексан- 
дар Бакочевич и д-р Ми 
хайло Милоевич, чиито 
кандидатури са подкре 
пени в 15-те общини на 
региона.

поръчват,
заедно с Армията, 
са създавали в революцп 
ята с работническата

ръководството ма тоиомните покрайнини), 
веднага след Белград. Ако 
се има предвид* че 78 на 
сто от безработните са 
школувани кадри (квали
фицирали работници, сре- 
днисти, полувисшисги и ви 
сшисти), тогава проблемът 
изпъква с още по-голяма 
острота. Защото, както бе 
посочено в разискванията, 
структурата на безработ
ните е далеч по-добра от 
структурата на заетите в 
много трудови колективи 
и предприятия.

чепо много 
но по

неща, а предим- 
разрастване на !КОЯТО

кон
трареволюцията в Косово. 

Обаче кла
в условията,

геноцидът
са и трудещите се, 
бранят

ко- щсгато се засилва отбранят 
АВНОЮ-вска Югославия. 
Поради

и
кад сръбското и черного
рското население в Косо
во, ръководството на стра 
ната прояви разделеност, 
а конгресните

това предупрежда 
ват, че не смее да се поз
воли от политическите фу 
нкции да сестановища 

и заключения на Предсе
дателството на СФРю и 
Председателството на ЦК 
на СЮК за Косово

отстраняват 
комунистите и истинските 
борци за братство 
ство.

славия, понеже това изис
ква ситуацията в страна-

М. Момчилович
и един

та.
не са

осъществени. В такава об 
становка на сърбите и 
рногорците не е останало 
нищо друго, освен да се 
самоорганизнрат и потър
сят помощ от вснчки про 
гресивни сили в страната, 
особено в своята Репсбли 
ка. Така се дойде 
низиране на митинги

ЛЕСКОВАЦ
След обстойни разисква 

ния, на които безработи
цата бе оценена като дъл
бок обществено-социален 
проблем,
вото прие заключение до 
15 април т.г. в общински
те организации на Соци
алистическа^ съюз (в ОК, 
председателствата или се
кциите) да се състоят ра- 
зговори за безработицата, 
а Председателството на 
МОК на ССТН да сфорхми- 
ра екип, който 
гледа проблема от стопан- 

обра- 
норматнвно- 

правен, социален и социо
логически аспект.

че- Тези и редица допълни 
тели и данни бяха изнесе
ни на заседанието ма Пре 
дседателството на Между 
общинската конференция - 

Социалистическия съ
юз в Нишки регион, кое
то се състоя на 10 март 
т.г., и на което се разис
ква по осъществяване по
литиката на трудоустроя
ване през 1988 
плана за 1989 година.

Насрочена сесня на 

Скупщината на ЮМРО Председателст-

на

Предстоящата сссия 
Скупщината на Южиомо 
равската междуобщинс- 
ка регионална общност 
ще се състои в Лесковац 
на 24 март т.г. На дневен

до орга- Медведжа п Буяновац, ра 
ционализацията на 
жата на средните 
ща в региона, ‘информаци 
ята за осъществяване про 
грамата по развитие 
пограничните общини пр 

година, им 
формация за допълнител
на защита, и здравна за 
щита с обзор върху за 
щштата на стари, болни 
изнемощели участници в 
НОВ-а и пр.

ма
на мре-

училпсолидарност, които се със 
тояха и в осем общини на 
Южноморавски 
Бойците бяха 
подготовката

регион, 
активни в 

и участието 
на .митингите, на които по

година
па

ред между другото заслу 
жават Нсрешаваието на този 

проблем се коренни върху 
дълбоката

ез 1987 П 1988внимание и след
ните въпроси: отчета 
изпълняване 
за преодоляване 
дитс от миналогодишните 
юнски наводнения, 
та за спиране на миграци 
я та в общините Прешево,

ще разтърсиха запазване на при 
добивките на революция
та, братството и единство-

п о
икономическа 

криза и нестабилни усло
вия на стопанска дейност. 
В много трудови органи-

програмата
с ко-икономнчески, 
зователен,

на вре
то.

• Говорейки за своята ак
тивност, бойните посочи
ха примера, че от общо

отче-
зацнп има технологически

Ст. Н. Ст. Н.излишък, не се строят но-

ЛКТУАЛНА ТЕМА зацця в Югославия, а особено в СР Слове- I 
пия, нс показаха, че винаги са на нстин- 1 
ската лпипя на борбата за демокрацня и 
укрепване единството в Югославия. Затова, 
според неговото мнение, се поставя още ед
ин въпрос: не е ли това отслабване на съв
купния социалистически фонд? И ведната 
следва отговор, то ест отслабване на соци-

да се чуе какво .мисли народът като . пяло, 
а нс само членовете на СК. Но след прие
мането па решенията се знае — трябва да 
се провеждат.

Когато става въпрос за конкретно създа

ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛУРАЛИЗЪМ
Политически плурализъм — да или нс?

На този въпрос търсят отговори почти във папс па Соцмалдсмократпчсп съюз в Слоис- 
есички социалистически страни. В Югосла- иия д-р Арапджслопмч счита, че нещата 
вия това е една от най-актуалнитс теми гат да се наблюдават от повече ъгли, но

мо-

осповиого е кои са целите на такъв съюз? 
— Ако целта е развитие па социализма

днес.
Неотдавна по въпроса се изказаха в 

„Народно новине" видни научни и обществе — споделя гой — тогава всички стремежи 
но-политически дейци от Ниш. Предаваме могат да се изразят чрез Социалистическия

съюз. Така, струва ми се, че този съюз всъ
щност с опит на „присаждане" па социалде-

ПРЕМЪЛЧАВАНЕ

Имам впечатление, а за това и по- 
рано говорих, казва д-р Зоран Аранд- 
желович, нредссдатед на УК на СКС в 
Ниш, чс партийният н държавният 
връх нямат съ1цн аршини за събитията 
в страната, понеже в някои части тези 
неща се третират като авангардизъм, 
или най-малко се премълчават, докато 
в други краища на Югославия такива 
явления са били оценени като антисо- 
щшлнстнческн тенденции.

техните изказвания-

Д-р ЗОРАН АРАНДЖЕЛОВИЧ:

Изправяне пред 
действителността

мокрагичпв партия от западен тип, което пе 
е съобразно с пашите условия. В пашите ус
ловия пе могат да ее прилагат методите па 
дейетвуваио на партии като онези и Запад- 

Европа, пе само поради спемпфичпостпте 
Зо- па социализма, ио и поради спсцифичпостн- 

па Югославия н нейното международно 
Ние нс сме монолитна страна,

па
В самото начало па разговора д-р 
Аранджелович, председател иа Уиивер- .е

Гм^л^сскГ;;:: к“™ може да важи за ц,
X—Гй какъв Лова социализъм, ла
В КОЙТО всеки плурализъм трябва да се ^"цГ,

претворява в реформа? С ^ ^ с разширяване па демокрация-

^саГв.,::. 'фагшта^иа 1 ирисмаI/е па решения ™. Някои ^сгашпи гепденцпп на ................
да сс изявят всички различни мнения, ма и организирани ФУ"Н

раи

алнстическпя фронт като цяло. а а края 
краищата п самият СК видя, чс са му не
обходими относително крупни реформи, ко
нто ще дадат възможност да дойдат до из
ява па иай-споеобиите, но за осъществява
не ма социалистическите цели.

на

за глобална демократи-
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ИЛ ССТН В 
БАБУЦШИЦА

българската народност в Югославия В
СРЕЩУ ВСИЧКИ РАЗДОРИ И РАЗДЕЛЕНИЯ В 
СТРАНАТА Грижи за преодоляване на 

последиците от бедствиетоБЕЗ ЕДИНСТВО НЯМА 

НЗХОД ОТ КРИЗАТА
• ДАДЕНА е подкрепа на кандидатите ЗА 

ЧЛЕН ИЛ СФРЮ ОТ СРС • РАЗГЛЕДАНИ СА ОТЧЕ
ТИТЕ ЗА ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА И ПРОТИВОПОЖАР
НАТА ЗАЩИТА И Е ПРИЕТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 
НА ОК НА ССТИ

че общността е дала и 
дава сравнително 
помощ, но тя все лак не 
е достатъчна, защото по
следиците са много тежки 
и ще трябва да минат до 
ста години докато не се 
възстанови засегнатото ог 
наводненията.

Делегатите се запозна
ха с подготовките за про
летна сеитба, която вече 
започна със засяване 
ечемика и овеса и мерки
те на противопожарна за 
щита в трудовите, органи
зации.

Накрая на заседанието 
делегатите 
тационна програма за ра
бота на Общинската кон
ференция на Социалисти
ческия съюз и Председа
телството на ОК до декем 
ври тази година.

висока
Българската народност в Югославия в след

военния период, впрочем както и всички народи и 
народности, дожнвея свой разцвет и са й чужди и 
непрнемчивн всички иден, съюзи, партии и коали
ции, конто засягат интегритета и намаляват силата 
и единството на страната ка, Сабач, Зла долина. В 

електростопанството са 
възобновени далекопрово 
ди и пискоразпределител-

Иа състоялото се на 8 
март т. г. в Бабуплтица за 
еедание па Общинската 
конференция на Социали
стическия съюз делегати
те преди всичко дадоха 
единодушна подкрепа па 
кандидатите за член па 
П редседателството 
СФРю от СР Сърбия Д-р 
Борислав Йович, д-р Сло- 
бодан Ункович, Алексап- 
дар Бакочевич и д-р Ми- 
хайло Милоевич.

В продължение на засе
данието делегатите обсто
йно се запознаха с пред
приетите мерки за прео
доляване на последиците 
от юнското наводнение 
през 198$ година. В обсто 
йния отчет се казва, че 
са постигнати сравнител
но добри резултати в та
зи насока, преди всичко 
благодарение на помощта 
от общността, трудовите 
колективи от Републиката 
и страната и отделни лица 
от всички краища на Юго 
славил- Активностите се 
провеждат в няколко на
правления: в областта на 
жилищното дело, стопанс
твото, водното стопанство,

Тежката икономическа VI политическа обста
новка в страната, особено най-новите събития в 
САП Косово, когато тук дойде до няколкодневна 
стачка на около 40 000 работника от албанската 
народност, сериозно загрижиха всички прогресив
ни сили в страната. Сериозността на положението 
още повече изостриха ръководствата в СР Слове
ния 11 част на ръководствата в СР Хърватско, кои
то, речи си, дадоха откровена подкрепа на албан
ските националисти и сепаратисти. С това те се со 
лидаризираха с мрачните цели на сепаратизма и па 
известен начин се опитаха да сложат въпросителен 
знак и пред бъдещето на страната. В тези две фе
дерални .едшшци този знак слагат и формиращите 
се различни съюзи и партии, на някои от които кра 
йна цел е разформирането на Югославия-

Българската народност в СФРЮ, която в съв
местния живот с останалите народи и народности 
изписа най-светлите страници в историята си, е сре
щу всички раздори и разделения в страната. Заедно с 
всички прогресивни сили начело със СК тя даде пълна 
подкрепа на Председателството на СФРю за въве
ждане на специални мерки в Косово. На митингите, 
в държавните и политически органи, в трудовите 
колективи и местните общности в Димитровградс
ка, Бабушнйшка, Сурдулишка и Босилеградска об
щини бе потърсено да се изтрае на курса за поту
шаване на контрареволюцията. Населението в те
зи общини даде и дава пълна подкрепа на ръковод 
ството в СР Сърбия в усилията му за разрешаване 
на трудностите. Оказа безрезервна подкрепа на 
амандманите в Конституцията на СРС и потърси 
те час по-скоро да се приемат. При това население 
то в тези среди търси да се прекъсне с формиране
то на различни съюзи и партии и да се потърси от 
говорност от онези, които са давали и дават принос 
мрачните цели да^ получат място на общественр-по 
литическата сцена. Имаше и други конкретни пред 
ложения Д забележки.

\ На митинга на братството , и единството в Бо
силеград, например, (проведен в началото на т.м.) 
населението, особено младите дигнаха свой глас про 
тив положението в страната и САП Косово.

ни мрежи в много ссли- 
зассгнати от бедстви-ща,

сто, а започна и поправка на
та на редица пътни нап
равления. В ПТТ сьобще 
нията се полагат 
всички селища да получат 
телефонни връзки, а в Ра 
дииинце и Стрелац са поп 
равеии училищните сгра-

па
усилия

приеха ориен

ди.
Делегатите се запознаха 

как пристигащата помощ 
се разпределя на селища, 
трудови организации, от
делни лица. Изтъкнато е, Ст. Н.

ДИМИТРОВГРАД

Реорганизация на 
синдикалните организации

Ведно с решението за 
разформиране на първич
ната синдикална органи
зация в самоуправителни- 
те общности е прието ре
шение членовете на тази 
разформирана организа
ция да се приключат към 
синдикалните организа
ции към Здравния дом. 
Основното училище, „Ко- 
муналац” и първичната 
синдикална организация 
на банките и службата за 
обществено счетоводство.

Общинският синдика
лен съвет в Димитровград 
на 1 март тази година 
прие решение за реорга
низация на няколко пър
вични синдикални органи
зации в града,

Именно, разформирана 
е първичната синдикална 

електроенергетиката, съо организация в самоупра- 
бщенията, ПТТ съобщени внтелните общности на 
ята и образованието.

В жилищното дело в 
ход е строеж на шест обе 
кта, във водното стопан
ство върши се регулация 
на няколко рекички и по
тоци: Лужнишка, Бучярс- трудоустрояване.

ин
тересите за детска, соци
ална и здравна защита, за 
основно образование, кул
тура и физическа култу
ра, СОФК-а, за комунална 
и жилищна дейност и за

А. Т.

Под-
СМИЛОВЦИ — ВСИЧКИ ОДОРОВЦИглавенчертаха, че всеки национализъм е опасен и 

виновник за положението в страната и покрайнина- 
югославско-българската Интерес заграницата. Младите от 

особено осъдиха сепаратистите и „щабните им офи 
цери”, които за свои цели се опитаха , да жертвуват 
и миньорите в Стари Търг, като призваха връстни 
ците си в страната и занапред да живеят в сговор. 
На митинга на солидарността със сърбите и черно
горците на Косово, който в края ца февруари бе 
проведен в Сурдулица бе изразен остър протест сре 

всички които по един или друг начин се опитват 
Югославия и потърсиха да се спре

С челните хора на Об 
кому- 

мно-

За днешните събития в 
нашата страна сред насе
лението в Димитровград
ска община владее голям 
интерес. Затова свидетел- 
ствуват и неотдавна (по-то 
чно на 6 март) проведени 
те събрания на първични
те партийни организации 
в селата Смиловци и Ви- 
сочки Одоровци, на които

повете на първичните ор
ганизации говориха за ак- 
туалиото
литическо положение в 
страната днес и за зада
чите на комунистите в 
предстоящите 
Имайки предвид неотдав
нашните проблеми в рабо 
тата на първичната орга
низация на комунистите 
в Смиловци, охрабряване 
само тяхното присъствие, 
но и интересът за двете 
теми, особено1 за положе
нието в Косово. Комунис
тите в Смиловци и Висо- 
чки Одоровци дават пъл
на подкрепа на извънред
ните мерки в тази покрай
нина и същевременно осъ 
ждат постъпките на част 
от ръководствата в СР 

базата), Словения и СР 
ско.

щинския комитет 
нистите изнесоха и 
жество местни проблеми 
и възможностите за 
шаването им. От този раз

обществено-по-

ре-

говор най-очевидно произ 
лиза фактът, че - положе 
нието в страната допри
нася местните проблеми 
да се . „бутнат” в друг 
план и да дойде на лице

реформи.ЩУ
да разединяват 
с националните разделения- Населението в свободо 
любива Лужница, в която живее част от българс- 

така е огорчено от „митинга”ката народност също 
в Цанкариевия дом в Любляна.

Населението в тези общини не дава само вер-
положението.

председа-присъствуваха 
телят на Общинския коми 

секретарят иа Пре- 
Никола

много повече отколкото 
до сега единството меж
ду комунистите.бална подкрепа за подобряване на 

На всички първични партийни и синдикални орга- 
•Димитровградска община е изтъкнато, че

тет и
дседателството 
Стоянов и Душан Латес.низации в

най-добрата подкрепа е ако повече и по-отговорно 
се работи и ако всекидневно се .изпълняват з&да- 
чите. Първичната синдикална организация в „Ци- 
ле" на пример призва всички работници в страната 

работните дни от първи март до нача 
годишните почивки да бъдат ударни.

Това начинание заедно с единството не само 
от главните условия 

В. Б.

Подобно събрание е
проведено и с комунисти
те в Бребевница (на 7 
март). Поради заинтересо 
ваността на 
най-вероятно ще бъдат 
проведени и в други пър
вични организации.

Именно, по иск на ко
мунистите в тези две се
ла, а прилагайки същевре 
менно новия начин на ра
бота на Председателство
то и Комитета (активисти 

, те да се намерят в 
Стоянов и Латес на чле-

членовете ,
с поръчение 
лото на

Хърват-
А. Т.че е за подражание, но и едно 

за излизане от кризата.
Братство • 17 МАРТ 1989
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В^Здравння дом нови помещения
Осми март — Междуна

родния Ден на жената в 
Босилеградска община и 
тази година премина 
лова 
стой
процес, без

1
В доклада, Йорданова 

между другото 
че борбата за 
и гражданска свобода и 
равноправие на 
започнала 
вата половина на 
век. Основна 
тази борба е, освобожде
ние

употреба 
помещения на Здравния 
дом в Босилеград, за кое
то са изразходвани над 
470
това 320 милиона динара 
за доизграждане на обек
та и 150 милиона за тех
ническо оборудване. С то
ва Здравният дом в Боси
леград до значителна сте
пен разшири своите капа
цитети с нови помещения- 
В тях ще бъдат поместе
ни общия стационар и 
родилнйя Д°м с общо 25 
легла.

доизградените
подчерта, 

политическа
атмосфера — без за-

в ^ производствения
по-големи го

щавки и подаръци. В 
вечерното на празника в 
Босилеград и

милиона динара. Отжената е
още през пър- 

. миналия 
насока нана-

районните
центрове се проведоха 
дходящи тържествени 
брания с доклади и 
брани

на работническата 
класа, а с това и на же
ната, за пълно равнопра
вие на всички полета п 
обществено 
кия и стопански

по-
съ-

Международният праз
ник на жената — 8 март 
— в Димитровград е отбе 
лязеи сравнително скром
но, но все пак 
твено. Главното тържест
во се състоя на Осми март

поц-
културно-забавни 

програми. В повечето 
дови колективи

вечерта, когато в малката 
зала на Центъра за кул
тура бе откр^га изложба 
на рисунки и скулптури 
на димитровградския ску
лптор Димитър Илиев. Сл 
ед това в голямата зала 
бе изпълнена подбрана 
програма посветена на пра 
зника, в която взеха уча
стие бройни димитровгра
дски самодейци и учени-

политцчес- 
живот.тру

и учили
щата, също бяха устроени 
подходящи тържества 
светени на жената — 
йка, боец и

В чест на празника на 
жената по тържествен на
чин бяха

тържес-
по- 
ма-

самоуправи-
М. Я.предадена на

тел. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАД
На тържественото съб

рание в Босилеград, 
лямата за.Iа на Културния 
дом, за значението на пра 
зника, за огромння при
нос на жената в НОВ и 
следвоенния период на из- Димитровградска

в го- за всеки комунист ци.
Инак, по установената 

вече традиция, делегация 
от жени през деня посе
тиха родилния дом, дома 
за стари, а положиха и 
цветя на възспоменателна 
та плоча. Във всички тру 
дови колективи и общно
сти са организирани при
еми за жените, а по ра
диоуредбите бе прочетен 
доклада за значението на 
празника. По традиция, 
посредством синдикални
те организации, заетите 
жени са получили скром
ни подаръци.

йена и уточнена — Общи 
нският комитет и Предсе 
дателството на всеки три 
месеца ще обсъждат про
веждане на приетите за
дачи.

Тази задача трябва да 
приеме и Общинският ко 
митет на 17 март. Тогава 
трябва да бъде прието и 
предложението Иван Пет
ров и Мика Борисов 
ТО „Димитровград" да бъ
дат членови на Председа
телството, а Кирил Алек- 
сов за член на ОК.

— Всеки комунист в 
общи-

но-икономическо и идейно 
развитие при Общинския 
комитет, проведено на 10 
март в Димитровград. За
дачите са ясни и конкрег 
ни и, както бе изтъкнато 
на заседанието, сега осно 
вен въпрос е как успеш
но да се реализират. За- 
щото ясни и конкретни за 
дачи и заключения и до 
сега е имало много но не 
винаги
Времето днес не позволя
ва това, бе изтъкнато на 
заседанието. Затова и по
следната задача е допъл-

граждането ни, говори пре на с личен пример и тря- 
дседателката на Конфере- бва да се ангажира в раз 
нцията за обществена дей 
ност на жената, Боянка 
Йорданова. След това бе 
устроена културно-забав
на програма в която уча
ствуваха деца от предучи-

решаване на същинското 
значение на стопанската 
и обществена реформа ка 
то единствен изход от кри 
зата.

Това е първата и сигур
но една от най-важените 
идейно-политически зада-

лищната възраст, ученици 
от босйлеградското осно 
вно училище, Средношко- чи на комунистите в об- 
лския образователен цен- щината, обсъдени и прие 
тър, членове на СД „Мла- ти на заседание на Предсе 
дост" и войници от град- дателството на ОК на СК

и комисиите за обществе-

от
са реализирани.

А. Т. А. Т.ския гарнизон.

нац и е възнамерявала да я ин
сталира в клисурската поща. Ни
кой не знае защо не е направено 
това, но е известно, че тази цен
трала сега гние в някакъв обще
ствен клозет в Прешево?! Пък и 
това оправдание с безпаричието 
не е убедително, понеже от успе
хите в тази област се вижда, че 
нари може да се намерят. Въпрос 
е само къде и за какво се пред
назначават. Ако за заплануваната

ОБРАТНАТА СТРАНА НА МЕДАЛАТелефонизацията на Сурдули- 
шка община върви напред с ед
ря крачки. Сурдулишката поща 
неотдавна получи още 12 канала, 

сега от Сурдулица с въ- Поща за резилтака че
трешността на страната могат да 
се водят 60 същевременни 
фонни разговори. Броят на 
фонните постове в града вече до* 

2000, а в скоро бъдеще ще 
поне-

теле- 
тел е-

Пощата в Клисура е единствената поща в южната част на 
Сърбия (може би и в цялата република), която работи с помощ- 

иидукторски телефон. Помества се в твърде неудобно поме-
ток. Но

стигна
4000,бъде увеличен още с

^ запланувано да се купи но- 
ва телефонна централа. С телефо

ни колко стотици 
Тези

нова централа може да се наме
рят 14 милиарда динара (това е 
сегашната й цена), тогава бн било 
нормално преди това да бъдат на
мерени необходимите средства за 
клисурската поща, които са мно- 

по-малко е единствената причина, 10 ио-малкп от споменатата сума.

же е та на 
щение в 
и от 
нето на

частна къща, в което не е въведен електрически
се знае кога ще започне разрешава-това има по-лошо: не

този остър проблем на клисурчанн
на си служат и 
селски семейства. дни Ни-

100 телефонни пос- 
телефонът „нри- 

(20 телефо- 
(100), Масу- 

(50)

новце получи
та, а преди това 
стигна" и в Загужане 

поста), Алакинцс 
(120), Долно Рома новце

Обаче и от това има по-лошо: за
сега изобщо не се, знае кога ще поради коя то не се премахва един
бъде разрешен този остър проб- от най-острите проблеми па пасе- Затова е крайно време общнн-
лем па клисурчанн. Управителят лепието в Клнсурскп край. Става ските 0рганн „ обществено-поли- 
на сурдулишката поща Миодраг дума за голямо небрежно па по- тически организации да повдигнат 
Михалйович казва, че „може да щенската организация, което се ссриозио въПроса за отношението 
сс счита за успех ако тази годи- граничи с безотговорността. Про- |№ организацията за ПТТ-съобще- 

самоуцравителмите органи па блем, който по всички мерила и„я от враня към жалкото поло- 
пошата във Враня започнат да об трябва да получи предимство пс женце на пощата и Клисура. В 

4 ' разрешггването на про- може да дойде па ред-за разреша- срата ,1а фантастичното развитие
„телефонните цен вапс?1 Афсрпм! Ето още едно до- 1Ю к0Му,Шкацпнте поща с нпдук-

това небрежно.

нни 
рица
и Кюрковица (50),

ЛТТ-съо бще-Но в областта на 
нията в Сурдулишка 

и едно
община съ- 

петно:ГОЛЯМО
Това е едии- 

часг на
наществува 

пощата
ствената поща 
С-ьрбия (може би и 
ггублика), която работи с 
та на индукторски телефон?! Шъ 

неудобно по-

в Клисура
в южната мислят за 

блема". Защотов цялата ре-
сега е казателство за 

и оуризацията Преди няколко години организа
цията за ПТТ-съобщенпя във Вра- 

е ия е получила малко телефонна 
основната, още централа като подарък от Свплай-

торски телефон е недопустим рс-мпого скъпи, атрали са 
безпаричие, пък 
раздроби малките средства .

Финансовата 
спорна, по тя не с

зил.

в твърДе 
частна къта>

електрически

немества се 
мещение в 
не е въведен

оскъдица К Гв което,
ток-
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БОСИЛЕГРАД: РАЗВОЙНАТА ПРОГРАМА ИА ДРЕБНО 

ОБЩИНАТА ИЕ СЕ ОСЬЩЕСТ-

ЩШШШШ
МИНАЛОГОДИШНИ РАВНОСМЕТКИ

стопанство
ТО СТОПАНСТВО в
вявлТвнстилколор“: Утронване на дохода1» За „дребни" услуги 

- в други места
ф ШИРОК СПЕКТЪР ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА » производствената прог

рама се въвежда произво 
утрояване на дохода дството па детска коифек 

— към Ю милиарда дина- ция (къси и дълги панта- 
Тук считат, че този -лопки), а освен това се 

произвежда бельо, мъжки

Въпреки изострените ус но 
ловия на стопанска дей
ност (висока инфлация, ра. 
нестабилни цени, йамале- 
на платежоспособност на 
трудови организации, ви
соки лихви върху залежа
ли стоки и пр.), „Текстнл- 
колор” от Бабушница ус
пява гъвкаво да се при
способява към изменчиви 
те услозня и да отчита до 
бри резултати. Паказате- 
лен пример за това е ми
налогодишната стопанска 

4 дейност, която тук отчи
тат като сравнително доб
ра. Физическият обем на 
производството е нараснал 
с 20 на сто, а дохъдът е 
увеличен с 250 на сто.

Такива резултати са по 
стигнати главно, поради 
осигурен пласмент на про 
дукцията, умерено месеч
но залежаване на продук
цията, постоянно приспо
собяване към изисквания
та на пазара, добра комер 
ческа служба, ползуване 
предимно на собствени 
оборотни средства. Извее 
тни затруднения е създа
вало наплащането на до
ставената продукция; тъй 
като е намаляла платежо
способността на клиенти-

плап не е пренапрегнат, 
с оглед на постоянно рас- 
т я щата и рог 1зиодител 1 юст 
па труда, как го и нпсока-

ппжамп и всичкилетни
произведения па т. нар. ле 
ка конфекция. Такава ши

В общината се откриват магазини, кафенета и дру
ги доходни работилници, а хората и занапред за мно-

места. Офи-го услуги са принудени да отиват в други 
циалните служби и органи постоянно изтъкват причи
ните, които затрудняват развитието на дребното сто-

по-значителни мерки даланство, но не предприемат 
ги премахнат.

извърши корснегг прелом. 
Още повече ако се има 

в предвид, че надеждите и 
плановете не се реализи
раха.

След няколкогодишно
иедоволствие от леприла- 
гансто на политиката 
областта на дребното сто 
паиство, в началото на ми 
палата година Общинска
та скупщина прие програ 
ма за развитие на това сто 
паиство в общината 
края на 1995 година. Една 
година

НЕИЗМЕНЕНО ПОЛОЖЕ 
НИЕдоДетайл от „Текстилколор”: съобразяване с 

ята на пазара
та инфлация, относно по
качване на цените.

Вече казахме, че произ
водствената програма има 
широк спектър. „Текстил 
колор” в настоящия мо
мент произвежда 
нощници, пеньоари от сви 
ла, банска конфекция, спо 
ртни гащета. Тази година

изисквани-
след приемането

В един анализ на дреб
ното стопанство, който не 
отдавна обсъдиха и прие
ха делегатите на Общин
ската скупщина се подче
ртава, че тази област не 
е тласната напред. Пона
стоящем в общината са 
регистрирани 348 занаят
чийски работилници. В ср 
авнение с предишния пе
риод сега има 19 самосто
ятелни работилници по-ма 
лко. От целокупното чис
ло самостоятелни работи 
лници 266 са от областта 
на занаятчийството, от 
които около 200 в строи
телството. Има и 40 „рабо 
тилници” от областта на 
транспорта, 11 търговски 
и шест тостилничарски.
Не навлизаме в това дали 
са много или малко, но 

Въз основа почти всички работилни
ци са в Босилеград. ♦Села
та (с няколко изключе
ния) остават без услуги.

Но не само населението 
в селата, а и от Босиле
град е принудено и за 
дреболии да отива в дру
ги места. Повече занаяти 

ните за премахването им. в общината изчезнаха или 
Покрай другото бе посо- са на изчезване: шивачи, 
чено, че трябва да се по- 4 обущари, грънчари, майс 
лагат усилия за обезпеча- тори за апарати в домакин 
ване на делови помеще- ството... Нови кадри за 
мия, да се упрости проце- някои области не се шко 
дурата за откриване на луват в училищата. За 
нови работилници, да се някои „слабодоходни” за- 
обезпечават квалифицира наяти не съществува и 
ни кадри за отделни обла интерес. Помещенията и 
сти и да не се дава въз- занапред са проблем. Не- 
можност да оказват услу- позволената работа на от- 
ги ония, които нямат ре- делни занаятчии също та " 
гистрирани работилници, ка влияе да не се регис- 
да се води стимулативна трират работилници. Този 
данъчна политика и пр. факт, както и данъчната 

Макар че до края на политика все още се счи- 
1995 година има още доста тат като едни от главни- 
време, първата година на те причини за нелоялна- 
периода за реализация на та конкуренция срещу об- 
програмата 4 предупрежда ществения сектор, 
ва и сигнализира, че в та 
зи област трябва да се

рока програма позволява 
на „Текстилколор” гъвка
во производство и посто
янно съобразяване с изи
скванията на пазара. То
ва от своя страна1 допри-

на тази програма трудно 
може да се каже, че са по 

забележителнистигнати 
резултати, които да дадаг 
по-значителен принос във 
всеобщото развитие 
общината. Причините, спъ 
вати развитието на дре
бното стопанство не ,са

на
нася трудовата организа
ция да няма залежали 
стоки.

летни

Ст. Н. премахнати.

Автотранспорт": загуба ПРОГРАМАТА Е КОНКРЕ 
ТНАте. пПрез изтеклата (1988) го 

дина „Текстилколор” е осъ 
ществил общ доход в раз 
мер 3,6 милиарда динара, 
доход —- 1,8 милиарда, а 
въз основа на револариза- 
цията за акумулация са от 
далени 900 милиона дина
ра. Средният личен доход 
на заетите през миналата 
година е бил 360 хиляди 
динара, но през ноември 
и декември е бил към 680 
хиляди динара. Този ли
чен доход е запазен и пр
ез първите месеци на на
стоящата година.

Характерно за стопан
ската дейност на „Текстил 
колор" през настоящата 
година е, че е запланува-

Автотранспортната 
ганизация от Босилеград 
завърши 1988 със загуба 
от 143 383 155 динара. Ко

костта ни е под въпрос. 
Този проблем не можем 
да разрешим без помощта 
на общината и Републи
канския фонд, но вече 
две години фондът' не се 
произнася във връзка с 
нашия иск.

МИТКО НИКОЛОВ, шеф 
на счетоводството посоч
ва още едци . проблем. 
Твърде голяма част от 
дохода се ангажира за 
обществени и други даж- 
дия- Само за пътен данък 
и автогарии услуги ла
ми са дадени 273 милиона 
динара.

Загубата е погасена със 
средства от ревалориза
цията, но това не е трай
но решение на пробле
ма. Самоуправителните ор 
гами приеха програма от 

■ мерки за рационализа
ция, икономии и изостря
не на трудовата дисцип
лина. В това отношение 
се очаква принос и от но
вия правилник за разпре
деление на личните до 
ходи, който стимулира 
труда. ■ „Автотранспорт” 
не се отказва от намере
нието си да се интегрира 
със сродна организация- 
Понастоящем се водят пр 
еговори с „Югопревоз" от 
Чачак.

ор-
Когато се приемаше про 

грамата, всички в община 
та се надяваха, че тя ще 
даде възможност за раз
мах на дребното стопанс
тво. В нея бяха дефинира 
ни единадесет организаци- 
они облици на дребното 
стопанство. 
броя на населението в об
щината бяха точно опре
делени областите, необхо
димите занаятчийски услу 
ги и необходимото число 
работници в тях. Бяха из
тъкнати причините, които 
спъват развитието и пачи

уведоми-мпетентните ни 
ха, че дефицитът е резул 
тат на повече фактора, от
които два са основни: ло
шото време през ноември 
ц декември, 
гът почти 
дейността на 
спорт” и , стария 
парк.
-— Без средства няма до 

ход — казва директорът 
на организацията 
ДАН ВЕЛИНОВ. — Досе
га някак съставяхме два
та края, но занапред дей

когато сня- 
парализира 

„Автотран- 
возеи

ЙОР-

В ПИРОТСКИ „ТИГЪР”

Реорганизацията ие е 

лесна задача
СОСТ „Тигър” — Пирот- Преди няколко месеца в 

бе сформирана комисия, която трябва да подготви ре-
съгласно Зако 

пълен
организация на този стопански гигант

предприятията. „Комисията работи „на
подготви няколко версии” — казва 30- 

РИЦА КОСТИЧ, член на комисията.
Реорганизацията на „Тигър” няма да бъде лесна 

„безредие" в сегашното орга- 
устройство, участието на чуждестранен 

производството и разнообрази 
3. М.

на за
‘ оборот и вече

задача поради голямото 
низационно
капитал в една част от

производствената дейност.
В. Е.М. Я.

ето на
Братство • 17 МАРТ 1989
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ'Домунис
Брой 1662 година ХЬУП

Истината на нашите измамип се бопп нация и осъзнаха историческите предпоста- 1а на Косово", домът „Иван Цанкар" оте*-
смее да се свел ^ Л° ^ вки' облиците, с помощта на , които е съз- ва от призиви за хуманизъм, културен диа- 

не смее п Гт 6 до моЩ 11 Давана, бившите и сегашните носители и лог и разговор. Политиката не е абстракция, 
измама Модег ,ЗГ^ажда ВЪР'' бранители на измамната. политика. тя е винаги конкретна. Конкретен беше и

™аЧтаВзаа°пр^ГТВеНи зи В МИНь0рСКата КОЙГО »
ъ! прогресивни обществени проме- сръбско —

ни и оправдава дейността, 
да изтласне

олитиката, която 
не на народа не 
борба за власт, 
ху съзнателна

— то субверзивна терористическа заплаха й 
косовското ежедневие: със „ста- вдъхновител на страх беше забравен в акци- 

помнняпп -г К°ЯТО ИМа за цел чката на миньорите в Стари тръг, сбора в ята „против извънредни мерки, за мир и 
хората и пя ш ад,,«.т Я а 11 нас,1Лпето над дома „Иван Цанкар" в Любляна, протести- сговор в Косово". Измамната политика не 
ания Само тг*гяпо г П С дооРоволна асоци- те на милиони хора против този сбор и с видя този динамит като не видя собствент- 
налява ня т -гг. Дитиката може да се временните мерки в Косово. та си роля в субверзивната уйдурма, целия
бено тпапш Ъ вечност. 1 ного опити, осо- Говорителите ма изминалата политика в талог на антисръбството, антиюгославство- 

нпте опити на социализма недву- навечерието на стълкновението оповестиха, то и антисеметизма, който падна върху раз 
измалшата политика че „бъдещето... ще... донесе... генерална ста- кошната удобност на дома „Иван Цанкар". 

и . тановената с помощта на нея домина- чка... студенти... някои нови начини за из- По следите и под диктат на тази изма- 
Ция, исторически наблюдавани, имат кра- разяване на нарастващото незадоволство” ма Йоже Смоле завърши беседата си 
тък Д^Х- ова показва и нашият опит в Ко на албанците в Косово. Само една седмица следните думи? „Нашият сбор е достоинст- 
сово. ивеем във време, в което около Ко- по-късно „бъдещето” наистина „донесе” вси вен и принципен и затова би било безотго- 
сово окончателно и жестоко се стълкновп-

смислено показват, че

със

чко това. Тези „специалисти" за косовски- ворност ако някой го провъзгласи за анти- 
непогрешимо мо сръбски”. Съюзнателно или несъзнателно, 

же би затова, че им е било познато съдържа Смоле с това свое изречение набута любляи
ха измамната политика, която имаше погу- те проблеми предвиждаха 
бни последствия, и политиката, която се ко
рени в истината за тази измама и цели да нието на памфлета на „Комунистическата скпя протест в пазвите на азиатско-тотали- 
премахне всички облици на доминацпя на група на Косово” преди да бъда разпростра тарния принцип „кадията те обвинява—ка- 
сърбите и черногорците в Косово, над СЛ нси по косовскпте градове и села веднага днята ти съди": оцени високо собствената си 
Сърбия, над сръбския народ и народите, ко- след началото на миньорската „стачка” в

Стари тръг.
акция, а евентуалните отзиви предварител
но дисквалифицира като безотговорни

Привеждаме само заключителния акцент неприемливи, при това и като сръбски (по- 
стари матрици и сметки да ги платят про- на този памфлет: „С ония, които ни убиват, неже кой преди сръбите ще протестира про 
тагонистнте на политиката, която сг проти- а нас наричат убийци, които ни гонят, а тив антисръбството!).
Еопоставя на измамата. Измамната полити- нас наричат гонители, които грабят, а нас

ито живеят в нея-
Измамната политика упорито

и
подмята

Тази измама, предложена като едннет- 
ка се опитва да заслъне проектантите и стро наричат грабители, ние, албанците, можем вена истина, пръсна като мехур под влияни
ителите на сградата с разклатени основи, да говорим само чрез мишената на пушка- ето на милнонскпте протести в нашите ре 
При това не избира средства; един път се та. Не може да има помирение с иаселницп публики и покрайнини, в които участвува- 
огръща с хуманистичната прииципност, дру- те, шовинистите, с политическите пиромани ха представители на всички наши народи 
ги път изнудва с помощта на динамит, който и с непоправимите подпалвачи на война, и народности.

Наближава големият час. Нека никой не Крахът на тази измама направи прозра- 
бъле сънпт и неподготвен”. чна измамната политика, която извърши

Макар че съдържанието на памфле- монтаж на косовския проблем и ампутация
какъв на СР Сърбия.

е готов да експлодира.
Противоположно на нея, политиката на 

истината за измамата има една единствена
_ обществените групи, коиго въста- та е известно, макар че се вижда

против натрапените облици на ломи- „разговор” предлага „Комунистическата гру
спора
наха Слободан Клякич

Кой плаща сметните?АКТУАЛНО
Като че ли гц плашат и сами

те знаци на стабилизиране в Ко
сово. Плашат хората, предупреж
дават, реват:, искаме демокрация, 
нощем репресалнн! А у тях вси
чко кнптн от демокрация?! А ко
сато се духне в пяна изникне под 
кроната па пендрека в Жута гре

ли журналистката в „Данае” (от 
7 март 1989 година), втората прн- 
дружителка па Лаем 
ред пея ,ЛОтославня се люлее от 

които в застрашително 
тътпят па Косово, внасящ 

а сърцата ..

са бшш предназначени за иредеп- 
с безсмислено обвппсипс иКой ще заплати сметките за 

миньорите и Тре тата,
голяма лъжа”. След това той си 
задава въпроса: „Значи ли това, 

всеки динар, който се из- 
Косово, включвайки и

уж стачката на 
пча, които, 
виха вратовете на 
пръв е въпросът за 
да се даде точен

Власи. Спо-без съмнение, полгот- 
Ютославия ? — 

който трябва 
отговор. Огром-

тапконе, 
число 
кп безепокойстпо

че за 
праща за 
онзи от Фонда за изостаналите, 

джоба ма нредемта-за политините материални щети, 
ческата и да не

докато според истинските родолю
бци н думите па коменданта па 
корпуса на ЮНА, който провеж
да една част от мерките па Пред

на СФРЮ, това е

че отива в 
та?”. Означава, другарю прелеелаговорим, не сме ла.на югославска- 

класа! Сметките 
онези, които са

Нпто този път Сърбия, ней
ните опекуни пе оставят на спо
койствие. Със старите и доказани 
опекуни, се явяват и нови, каква- 
то о младата и ловка изпълнител 

секретарка Соня Локар (от ЦК 
на СК в Словения), която чрез 
„Вечерни лист” (Загреб, 27 февру 
арн) поръчва, чо албанците не са 
граждани от второстепенно значе 
ние, така 
ио да
Сърбия! Ще предоставим 
банките да бъдат спокойни под 
„закрилата” на изпълнителната се

(На 2-рп стр.)

я'г да са за сметка 
та работническа
трябва да платят 
направили щетите, или са допу ' 

/юдл-ьгани и у по 
п ръиеге

и още как означава, същото 
съмнява! За тома има- 

причипи и аргументи, поуче- 
оппта

тел, 
както се и

ссдатслството
предупреждение па праговете 
пашата
сигурност за всички граждани на 
Косово. И любляпско „Дело”, с 
нападките па

ме и паиотпи, покрай другото
страна, а охрабрение инали да бъдат 

требя чай и като оръжие
А „а онези, които са //а

когато от тези парипрактиката
са се купували (отчуждавали) пмо 

от сърбите и
на

черногорцитепа врага, 
седнали на такава 
капия и побързали 
на „рударите",

да обясняват

титсголяма прово- 
с подкрепата
предоставяме

общсствс-

и са подарявани па бегълци от 
Албания! Служели са (оказа сс и 

Илия-з Куртсши) за теро-

Скугццината 
СФВю1, (от 3 март), чс е подкре
пила мерките на Председателство
то на СФРЮ, конто „нямат пипа

на

им случая
ра, провеждан под закрилата 
властта.

че албанците имат прапа насами нака пни тт Констнтуцнятабила целта,
от после-ността каква им е

"Ра',И (" Данае" вредсе- 
„ Хърнат-

на ал-кнп конституционни начала", 
следва примерът па „Дапас" за 
да не закъснее в реда за албански 
коняк!

110-кто това 
дните броеве 
дателяг на 
ско, когато каза: 
че средствата па 
открита за помощ

С огорчение възприемаме п тъ- 
песии поради

сцена” па югосланските 
сили, както топа пра

на
излизанетоСиндиката жните 

па „явна
въоръжени

„Инсинуациите,
джиро-сметката,

миньорите-на



Е Комунист
пишКОМ ЕНТАР И

Ще останат слединови съюзи

„МАСПОК“ В 

ЦЕЛОФАН ВЕДНАГА СЛЕД МИТИНГА В ЦАКАРЙЕВИЯ ДОМ ГРАЖДА
НИТЕ НА НИШ, КАКТО И ОТ ЦЯЛА СЪРБИЯ, БУРНО РЕАГИ
РАХА СРЕЩУ ОБИДИТЕ, КАЗАНИ НА ТОЗИ „ДЕМОКРАГИЧЕС 
КИ” СБОР

В Загреб миналата седмица в райе на политически партии 
помещенията на Дружеството на Хърватско”, 
писателите от Хърватско се със

и цици изразяват готовност да се 
борят за политиката ма Съюза на

— Не съм толкова огрочен от 
албанските сепаратисти — казва 
Днджа Коначснич, работничка в комунистите.
сметачпия център в Електродна- „Що бъдем мост за сближава- 

защотозная, не па сръбския и словенския
род, но търсим дистанциране от 

ставите на митин-

В разискванията за появата
тояха разискваш^ по програм- на Хърватската демократична об 
ните основи на т. нар. Хърватска щност е казано, че па „иолитичс- 
демократична общност, чиято ската сцена са се опитали да изле 

скупщина би тряб- знат прословути
Засега политически

пата промишленост 
че те искат част от пашата стра
на п зная как се защищава това,

националисти, 
мъдро, по 

внимател

учредителна 
вало да се състои в началото на онова, което

по се гнуся от постъпките на га". 
ръководството па СР Словения.
Възможно ли е те да дават под
крепа на тези сепаратисти? Какво дсж организира масово подписва

не на петиция, която ще бъде из- 
Неймият другар Синиша Ста- пратена до организацията на ССМ 

менкович, не може да се съгласи на люблянския Университет.

април тази година. Всичко това не по-малко прозпрно, 
в по-малка или по-голяма степен но е водено персоналното преде- 
бе увито в политически целофан, тавянс н разпределение на комп- 
па така, в началото на д-р Франьо ремонтираните вождове,
Туджман, един от лидерите 
„Маспок” (Масовото движение) в жаиие чрез формулация на демо 
Хърватско през седемдесетте го- крацията, свободата, културата, 
дини, каза, че програмната осно националната еманципация и ци- 
ва на ХДО се основава на необ- вилизационния прогрес. Но не 
ходимостта от демократично обе са разчитали с доброто историче 
диняване на всички народи, на ско помнение на гражданите и 
които Хърватско е отечество, за комунистите на Загреб, които 
да бъде възможно противополо димите или прикритите протагони

националистически

След това, Конференцията на 
Съюза на социалистическата мла-

предло-
е тона, което става с нас?на жено е наглед приемливо съдър-

В
с речите в Дома на 
„Иван Цанкар”:

— Къде бяха през целите осем то още тече) покрай другото 
години, през които в Косово сс ше: „Обективността не ни позво- 
върши геноцид върху сърбите? И лява да пренебрегнем фактите, че 
каква ми е тази демокрация без- студентите в Словения са дали 
очно да ни обиждат нас сърбите значителен принос към развитие- 
и нашето ръководство?

Заетите нишки граждани в 
словенските и другите представи- станали в Цанкарйевия дом, как- 
телства, сервизи, банки, туристиче то и произнасянето на председа- 
ски и други организации изпра- теля на ССМ на Словения счита- 
тиха свой протест и „дистанцира- ме за предателство на демократи- 
ие” от всичко, което на люблян- ческите процеси, които започнах- 
ския митинг бе казано, до Пред- те преди няколко години, 
седателството на СФРЮ и до 
партийните ръководства в Слове- дълбокото си разочарование от 
ния, Сърбия и Югославия.

„На митинга в Любляна идеи- общественост към косовските сь- 
те на хуманизма, които сред рабо- бития- Този ваш политически акт 
тническата класа никога не бяха доживя сред нас, студентите на 
спорни, бяха злоупотребени за Университета в Ниш, единодушно 
подкрепа на контрареволюцията осъждане.” 
в Косово, за грубо обиждаме на 
сръбския народ и за дисквалнфи

културата петицията, която досега подписа
ха над 5000 студенти (подписване-

пи-

В11-

жно със силата на натрапения 
монополизъм на идеи, идеологии програми
или политически доктрини да се по техните недемократични 
преустрои Социалистическият съ- рове и митинги и по изразително 
юз в демократична трибуна на нетолерантния и нецивилизациб- 
различни течения и идейни стре- Нен национализъм и шовинизъм”, 
межи, за освобождаване на идео

сти на тези то на демокрацията у нас, обаче 
вашето мълчание за събитията,

добре помнят тъкмр 
сбо

Но съществено е и станови-логическото туторство от кому
нистическия съюз. ХДО се изяс щето на ръководствата на загреб 
нява за уреждане на междунаци ските комунисти, които търсят и 
оналните отношения в СФРЮ в от други среди на СР Хърватско 
духа на АВНОЮ, който, освен и СФРЮ „да реагират срещу во-

С нашата петиция изразяваме

реакцията на част от словенската
унитаристите, изневеряват и оне дещите хорото и емисионарите 
зи, които едностранчиво обвиня- на национализма и срещу оповес 
ват конфедерализма, като мним тяващите рушенето на конститу

ционния порядък на СФРЮ, кое
то това правят цод претекс уж

сепаратизъм
Това дори и евентуално 

могло да мине”, ако самите разис отбрана на Югославия, без оглед 
квания и не така дългия опит не на факда коя 
показват, че става дума само 

.— политически целофан. Именно, 
в разискванията дойде до изява руктури ги подкрепят. „Такива 
антикомунистическото станови- случаи е имало почти 
ще, за несъществуване на сувере ки наши републики и покрайни- 
нитет на хърватския народ,
геноциден характер на други на Щолевичевото 
роди спрямо хърватите, в тър.се- руШене на легално избраните ръ- 
не на изход в хърватското мина- ководства а Словения, Хърватс- 
ло и т.н. Да си припомним: д-р ки 
Владимир Бакарич в речта 
произнесена във Вировитица пр
ез 1972 година показа, че „маспо 
ковцитекиот седемдесетте - години

взеха

„би
Сериозно трябва да се разбере 

и искането на работници ге' от 
кация на политиката на СЮК” „Вулкан”, една от по-големите ни 
— подчертават в своето възвание шки трудови организации, която 
около 800 заети работници в 37-те стопанисва в състава на СОС.Т

„Сава” в Кран, за излизане от та
зи делова система, поради това,

функция изпълня- 
за ват, които елитарните научни 

или политически обществени ст

представителства на словенските 
организации в Ниш.

След констатацията, че всичко, което е казано на люблянския ми 
което е казано в понеделник на тинг за сърбите. Освен това, все 
27 февруари в Любляна, водн повече граждани на Ниш погасват 
към разбиваме на братството и своите динарски и валутни спес- 
единството и че задълбочава деле тявания в Люблянска банка, а не 
нията в Югославия, тези рабст- е малко и чилсото на ония, които

във всич

за ни. Да си припомним например 
оповестяване за

и БиХ-на.
Виктор Щъркальси,

отминават „словенските магази
ни”. Очевидно е, че са дълбоко 
обидени и че от страна на словен
ското ръководство ще трябва 
много добра воля и по-инакво по
ведение за да може състояниетоКой плаща сметките?„нашит.е>; лозунги'' успешно 

и ги изжвкнада на своето знаме". 
Това, с,,-йр.ебни-- изключения, 
могло лпя-се .каже и за това съб-

би
да се върне на равнището, на ко
ето бе преди люблянскня митинг. 
А че трябва да се върне, сигурно

рание..о» / "д-е ; -
Комунистите, гражданите и ].па стр.) , Сърбия Конституция! Правото е

обществеността, на политически- . на сръбския народ да гласува е Две мнения няма.
те форуми в Хърватско и Загре Кретарка_ а на нас ди било още Конституция за своята държава И на края, да кажем нещо за 
открито,, ва се изяснили за същи по_мило ни остави на СПокой- (република) какъвто желае, раз- първите предвестия на подобре- 
нско „наводнение на политичес- ствие^ по.далеч от Сърбия, и тя бира се и с участието на всички ние на състоянието. Преди две 

плурализъм у нас, на които з ^ не^ните главатари и учители, други ■ народи и народности, кои- седмици до всички по-големи фи- 
съжалекие липсва онзи.кардел Всяка подкрепа и добра воля то желаят да живеят свободно и рми в страната и до много таки-
— „самоуправителен.. добре са дошли, особено сега, равноправно в тази република. То ва в чужбина е отправена покана

„ ............... р . Време на остри конфроитации, ра- ва право — като първокачестве- от Ниш да изпратят свои специа-
Първа се изясни иепуоликан- ^ и конфлИкти. Започва да но условие и израз на суверени- листи за проектиране на техноло- 

ската конференция на ьсш в » понякога изтъкването на тет на всеки народ и всяка дър- гически процеси с помощта на
Хърватско.. : Разбира се, в един подкрепа на конституцио- жава - сръбският народ уважава сметачни уреди на ЦИМ на семи-
по-широк, контекст, а не само ■ ени в с рби и от оне и признава на всички народи и нар, който съвместно организи-
предизвикана с появата на Хър ^ откъдето е изразена на всички републики в СФРЮ. Оп рат Машинният факултет от Ниш
ватската демократична °е5щно- “лидарността със стачкуващите равдателно очаква същото отно- и Технологическият факултет ог 
ст. Състояла се един ден след «шдаР чиито иск шенИе, същото прзнание и уваже Марибор. Но, ще трябват още
„инициативните разисквания за в стар Ръ ^ Конституция. ние. Това е равноправие. много такива семинари да се по-
създаване ..на,. ХДО, на нея са из- е оил Да не се у прави това, което митингът в Лю-

становища за „очевидно та от 1 година. Кръжаваи бляна развали. В. Филиповци
форми- тази подкрепа зависи ще има ли

ки

:ц;

несени 
наличните инициативи за



Комунист 3
КОСОВО ЮГОСЛАВИЯ

по повод ареструванията в косово

По следата ядрото на контрареволюция
други СлицаВнаСИЙолБити4ес№КиВг-?оАРЕСТРУВАНИ са' и
В КОСОВО. А ПРЕДПОЛАГА гсСК^си СТОПАнски ФУНКЦИИ 
БЪДЕ ЗНАЧИТЕЛНО ПО гппам^ Т°ВА ЧИСЛО НАСКОРО ЩЕ 
ОКОНЧАТЕЛНО Е ОТКРИТА ?ЛЕПАТА нРдВ^,сЕ СЪЩ° ТАКА' ЧЕ 
СПОМЕНАВАНОТО ЧЕЛНО яДРО ^ Нд тгп^2И °СЕМ ГОДИНИ 
НА АЛБАНСКИТЕ НАЦИОНАЛИгтт^тт ДОНТРЛРЕВОЛЮЦИЯТА 

пационАЛИСТИ И СЕПАРАТИСТИ В КОСО-

други” и какъв и колко е техни
ят принос на ноемврийските де
монстрации и на февруарските по 
литически стачки, които направи 
ха такава суматоха не само в Ко
сово и в република Сърбия, но и 
в цялата страна и която застра
ши основите на Югославия.

Тези дни обществеността има 
възможност да чуе множество ин 
формации, и официални и неофи
циални, за действуването на аре
стуваната тройка, от които се по
лучава своеобразна мозайка, на 
всчко което в Косово ставаше, 
точно за всичко което е правено 
за да се стигне до това, което 
стана. Едно е съвсем сигурно: въ
зелът започна да се развързва и 
наскоро ще бъдат познати много 
детайли, нови работи, които обще 
ствеността с нетърпение очаква. 
Толкова .повече и толкова по-бър
зо, защото откритата косовска 
драма, по-точно драмата на сър
бите и черногорците в тази По
крайнина, трае цели осем години, 
и защото въпреки нейното така 
дълго траене и драматизираме, 
същинските водачи на контраре- 
волюцията в Косово още не са 
открити.

те актьори и екипи, които дей
ствуваха по точно утвърдена сис
тема на концентрични кръгове, в 
кръгове, в чийто епицентър бяха 
Власи, Абращи и Кавая. •

С арестуването на тримата, ма
кар че следствието още не е ка
зало мито една своя дума, пър
вият от най-близките на центъра 
кръгове вече се ясно очертава. 
На списъка на лицата най-близки 
до главните палири” се намериха 
Екрем Арифи — член на ПК на 
СК в Косово, Ибрахим Османи — 
шеф на Сектора за информиране 
към ПК на СК в Косово, Газим 
Бащаку — бивш шеф на кабине
та на Азем Власи, сега председа
тел на Комисията на ПК на СК 
в Косово за работа с нашите ра
ботници на временна работа 
чужбина, Лезар Красничи — ди
ректор на „Електрокосово” в При- 
щина, Бахри Оручи — донеотдав 
на председател на Общинската 
скупщина в Титова Митровица, 
Исмет Йошаница — директор на 
Студентския център в Прищина, 
Адем Хасанай — председател на 
Председателството на ССМ в Ко
сово, Мустафа Гога — генерален 
директор на Строителнопромиш- 
ления комбинат „Трайко Гърко- 
вич” в Урошевац и мнозина дру
ги. Следствието много бързо ще 
покаже кои са тези „мнозина

ВО

Вестта за 
Азем Власи —

арестуването на оналисти и сепаратисти не можа
ха да промъкнат и 
„детайли” в първия ден на сцена- 
риото за ноемврнйския бунт 
албанците: „влакът” на противни
ците на конституционните промс 
ни в СР Сърбня и на кадровите 
промени в партийния връх на По
крайнината тръгна от Стари тръг, 
по точно от мината, чийто дирек
тор бе Бурхаи Кавая; демонстран 
тите водеше председателят на Де
ловия отбор на СОСТ „Трепча”, 
в чийто състав е мината „Стари 
гр^.г” Азис Абраши, а най-често 
най-силно извикваузто име в де
монстрациите бе името на Азем 
Власи. Кръгът вече тук бе кри
стално ясен и върхът на органи
заторите и инспираторите вече то 
гава можеше ясно да се разпо
знае, без разлика на гъстата мъ
гла, с която авторите на сцеиари- 
ото и надзирателите закриваха 
реализацията му. Още тогава мо
жеше да се познае целия „инжи- 
неринг” на работите и ходовете 
на организаторите
ясния

до неотдавна пред- 
седател на ПК на СК в Косово и 
член

случайните
на ЦК на СЮК, Азнс Абра- 

председател на Деловия от- 
бор на СОСТ „Трепча" и Бурхаи 
Кавая — директор 
„Стари тръг” в „Трепча", отклик
на в. обществеността колкото

маши

на мината

не
надейно, толкова и очаквано. Не
надейно — защото на това нещо 
се чакаше дълго и се мислеше, че 
и този, както и множеството до
сега евидентни вражески „влако
ве” просто ще мине без спиране; 
очаквано — защото деструктивно- 
действуване на споменатата трой
ка, особено през последните чети
ри месеца, бе такова, че трябва-

в

ще да им се пресече пътят.
Първата вест за арестуването 

бе съобщена на 2 март в първите 
следобедни часове, а вече на ут-
реден печатът я предаде на пър
вите си странищк Власи, Абраши 
и Кавая са арестувани под осно
вателно съмнение, че със своите 
активности във връзка със съби
тията през ноември на 1988 и фе- 

1989 година са стори- 
наказателни по

на СФРЮ-
обществе-

Няма съмнение, че 
моментът на окончателно открива 
не на актьорите на голямото пре-

настънва

дателство на Югославия-и да се види 
активизъм на многоброймп Живорад Игич

вруари на 
ли углавни дела, 
Наказателния закон

дат изкарани от функцитие си ру 
шителите на морала като преда
тели на революцията, които поня 
кога в съюз с класовия враг вси
чко поставят под въпрос.

Хроника
АДСКИ ПЛАН

Четири дни по-късно 
ността получи нови, по-конкретни 
сведения* Окръжната ооществена 

Титова Митровица Вместо да бъдат презрени и на- 
който

прокуратура в
е подала иск за провеждане 
следствие срещу арестуваните, се 

по-подробно обяснение — 
основателно съмнение,

углавно дело на контра-

на казани според принципа, 
прилагахме в разплатата с воен-

всички ис-В ^ова положение
патриотически сили тряб-тински

ва да се мобилизират и оргамизи-по ните злосторници, те ставаха все 
по-гласни в отбрана на своите 
бюрократически тронове, а при 
това не ги беше срам да обвинят 
улицата, майката на пролетарски 
те бригади, искат на пролетария 
да отнемат красивия му дом, гра 
дски я площад н улицата, по ко 
ято крачи в името на тази работ 
пнческо-еел яческа п републикан 
ска свободица. Плашат се, впро

га с че саради идейно-политическо и мора т за
рално укрепване па нашите наро- 

запазване па основите на
сторили
революционно .застрашаване на

строй по член ПА 
на СФРЮ,

д и и за
обществения 
от Наказателния закон

наказва по член

Всички виждамепашата страна, 
и усещаме, че тези дни кризата и 
нашата страна се задълбочава. И

I
139, али- 

закон. За Власи,което се
нея 1 на същия 
Абраши и Каиая е определен 
врр от един месец.

В'ьпрски, ис е
за какво все

машинации се тупат работническите Ж1ШОТ11 Внататък с размизат- под въпрос провеждането галериите.поставя
конституционната реформа, ко 

би обединила СР Сърбия 11 
ноложе-

Осмвп Карабегопич, при про
моцираното па книгата „Босне
нска крайна” —- а Бапя Лука

наоще рапо да сс 
се обвиняват ято

довела в равноправно
Федерацията. И нататък 

с Косово, ва това,

чем, от класата, без която револю 
замисли.говори цвята по може и да се

победоносно изведе. Плашат
тримата арест у ва- 

следствисто, което по
трябва

да се сторили ние във 
сс манипулира

бе заедно утвърдено и ДО-
хищници пито

се от силата, в която се заклинат,ни, защото 
че е започнало, тепърва

вече сега което протнвопо- плашат се от явно изговорени ду-
коитоСтраната, която се

стапяше па Хитлер и мпогоброй- мн за обчита, от думите
която каза „не” па охрабряват, конто отдават приз-

може
това да покаже ш,огобройпитс 
да се говори М1 ' _ево-
елементи па тяхното к х
люнионно действуванй, Ч дс.
представляваха ,|а„ред
монстрании на албанциг 
по Косово през минала 
втората половина на < Д сс 
тази година. Вече <-сга си'У1 
знае, че главните РС/ ' „а
ноемврийските ^м0 мро-
збашцгге, *°^оН^ев„„юциоп- 

дължение на контра| гоДИ.
ните демонстрации °'д Ка
на, са били Власи, Абрап" ■

говорено.
Видели сте и разбрали от

иредентата н силите ните хордн,
и из- грозни,я Джумгашвили, пзведнаж напие.

тази
реч, колко 
свързани >с нея » страната

осмелили н ка на прицела наЮгославия е
НИ, да я застрашава опасността от всички мракобссшщн в страната 

твърдо утвърдс- разпадане. Веднага заявявам пред и пъп от нея, а първите куршуми 
„„ и,Мго би завършил с всички вас, както м пред своите се оправят към нейната поиска 

пата да , Видели сте, че деца и внуци: виновни сме за то- и това пред перфидната и
1 ' „а пие, ние от геройското подове- лена загриженост за национална-

мом.Запла- та, цивилизованата н демократнче 
съдба. Лъжат ни, измамват 

сълзи

очитезапочва да се тресе предКосово са ссвън изготвила заплан екъ» адски 
пашата страна, с

измие*
въстание 
манипулиранетона с миньорите е са-

пие, а не вие, младши 
шиха страната наша — хищници, ската 

за бюрократи, монополисти, бюро- ин, проливат крокодилски 
крити — врагове па истината, ко- за измамените, които

почнаха под въпрос своя живот, до с«. 1
съхранение. Смърт на фашизма!

на митинга в

в този адски 
и че не

от звената 
националисти!с

нищо друго,

МО една 
план на 
ос касае за
крачки за1 ра.д™р11|ц11И0||а,111зац|1я ито в своето хулиганство 
страна, • проблем и за търсс- дори да изпробштт на народния 
„а косовския I интервенция, гръб силата па пашата честна мп- 

ЧУ с ' трябвало да се жер- линия, вместо с тезп палки да бъ-

по довеждат
пашатапа

Младен Олцча,
Баия Лукавая. на косо 

нравите и. 
албанските наци-

познавачи пе па 
за което

На добрите 
вската обстановка, на
„маниерите" на

/



4Х> Комунист

Д-Р СТИПЕ ШУВЛР, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮКСРЕЩА

Бъдеще след 

илюзии
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК 

СЮК Д-Р СТИПЕ ШУВЛР НЕОТДАВНА ПОСЕТИ РЕДАКЦИЯТА 
НА ВСИЧКИ ИЗДАНИЯ НА „КОМУНИСТ" И РАЗГОВАРЯ С ЧЛЕ 
НОВЕТЕ НА РЕДКОЛЕГНЯТА НА ВСИЧКИ НЗДАННя НА „КОМУ 
НИСТ”. ТОЙ ОТГОВОРИ НА ПОВЕЧЕ ВЪПРОСИ, ОТНАСЯЩИ СЕ 
ДО РЕФОРМАТА НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ И ПОДГОТОВ
КАТА ЗА'ЧЕТИРИНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЮК. ЗАСЕГНАТИ 
БЯХА И НЯКОИ АКТУАЛНН ОБЩЕСТВЕНИ ТЕМИ, ПРЕДИ ВСИ
ЧКО ЗА СТОПАНСКАТА РЕФОРМА И ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПЛУРА
ЛИЗЪМ. ПРЕДАВАМЕ НЯКОИ ОТ ОТГОВОРИТЕ НА Д-Р ШУВАР

ална обществена почва за това, 
пито интелектуална мощ. И тога
ва им се случава да бъдат прину
дени да отиват към ръба на на
ционална програма, да не кажа 
националистическа програма, да 
говорят за национална армия и 
т.н. * В такава обстановка, дори 
и когато би се формирали тези 
партии, това би накарало Съюза 
на комунистите да докаже, че 
има много по-гол яма сила и спо
собност, както и че е способен за 
промени. Защото в печат много 
пъти цитираха „прогнозата” на 
„Младина”, че на свободните из
бори в Словения „зелените” и „ми 
рните” биха получили 57 на сто 
от гласовете, а Съюзът на кому
нистите на Словения едвам 9,7 
на сто. Уверен съм, че и Кучан 
и останалите засега не са в така 
лошо положение. Получили биха 
мнозинство и това значително. За 
щото, политическият капитал - 
въпреки всичко което е гнило 
нас —■' е още на нашата страна. 
Съществува историческо помне
не на масите, че социализмът в 
тази страна е сторил много, съ
ществува историческо помненне 
на Титовото време.

знра за конкретни предложения; 
но това изобщо не е всичко твор 
чсско, което в Съюза на комуни
стите и около него размисля 
неговото реформиране.

за

ф Имате ли предвид и про- смята също реформа. Но, рефор 
стопанска мата на Съюза на комунистите е 

условие за другите две реформи 
— стопанската и политическата.

ф Междувременно имаме 
реалнзация на някои други идеи. 
Политическият плурализъм е на
ша реалност. Какво мислите за 
това?

мените, конто донася 
та реформа?

— Ако ние сега правим съще
Стопанската реформа мракствено минаване от трудовата ор 

ганизация към предприятието (не тически сега тръгва или трябва- 
влизам в това колко се касае за ше да тръгне. Политическата ре 
класическо предприятие, а кол- форма в определен смисъл почна 
ко не), тогава това трябва да с приемането на амандманите 
свържем с реформата на Съюза към Конституцията на СФРЮ. 
на комунистите. Ще имаме три Следващия месец ще приключи с 
вида предприетия: предприятие, приемането на амандманите към 
което досега беше трудова орга конституциите на републиките и 
низация (тук са обществени сре покрайнините. Същевременно (не 
дства за производство), след то- мисля само на Съюза и а комуни- 
ва смесено предприятие и частно стите) приехме прелиминарно ре 
предприятие. Трите вида предп- шение да се работи върху нова 
риятия ще търсят — говоря ус- конституция на СФРЮ. Социали 
ловно —и три вида партийно ор етическият съюз 
ганизиране и действуване. 
има партийни членове в частно-

— Първо, машата Конституция
не допуска действуваме на други 
политически партии. Дали 
три години, в новата

след 
конститу

ция, нещо ще променим в това от 
ношение, или животът ще ни ди 
ктува да го променим, ме зная-

Второ, плурализмът може да 
бъде политически, а да ме .може
да има класически многопартиен 
израз.

Трето, ако е това допустимо, 
пое задачата, а трябва да бъде допустимо в рам- 

Ако Председателството на СФРю ще ките на конституцията, а консти- 
има формална инициатива. ЦК туцията да 

то предприятие, те са в едно по- на СЮК на 19-то си заседание ве

Vгарантира социали
зъм, така както всяка конститу-

че образува работна група за штя защищава определен начин
определен об

ложение, в смесеното предприя
тие са в друго, а в общественото изготвяне на платформа па Съю на производство и

Този за на комунистите. Предстои ни, ществен строй.
Четвърто, ние можем да отгле

в някое трето положение, 
час не знаем пред какво ще бъ- следователно, работа върху тази

отделна платформа на Съюза на ждаме плурализъм и в рамките 
за комунистите за новата конститу- на Социалистическия съюз, под 

взаимната свързаност на „трите ция и за промените в политичес- условие той действително да се 
реформи”, относно за последовате ката система, което трябва да възобновява, и той да се отнася

бъде един от най-важните докуме критично към Съюза на комунис 
нти на 14-ия конгрес заедно с до- тите (изобщо, в обществото тряб

дем изправени.
— Какво бихте ни казали Това не значи, че някои не

ща, които са ставали в Титово 
време не можем по-силно да кри 
тикуваме. Но, въпрос е колко 
изобщо е разумно да се обръща 
.ме към миналото, а да не траси
раме бъдещето. Определена „де- 
зйдеологизация" на обществото 
тук е потребна, а също така и 
премахване на „черните” и „бе
лите” точки от миналото...

лността на осъществяването им и 
взаимната им обусловеност?

__ Ив Съюза на комунисти- кумента за преобразованието на ва Да се стремим към това всич-
обществе- Съюза на комунистите. км остро да критикуват партиятате и в по-широката 

ност преобладава мнението, 
тайната на нашата

и с това да я тласкат към ак- 
Трите реформи взаимно са ция, да има по-влиятелна роля),

н т.н.

че
обществена
че Съюзът свързани, така че партийната реобстановка е в това,

на комунистите закъснява в свое форма е условие и предпоставка 
то визионерство, в своя пробив и за другите две реформи и тук ра • Като например в Слове-

Та- ботите не вървят най-добре. Съ- ния? Какво значи тамошното ос
Социалдемократичес

в своята практическа акция.
ка е без съмнение поне откак на ществува някъкоо

че тук имаме и най-малко идеи,
впечатление, иовавае на

ки СЪЮЗ?чело не са Тито и неговото поко
ление на неприкосновени авто
ритети, а това почна и докато бя сме способни да предложим по- — Вижте, тамошният вече ос- 
ха живи. Вече дълго време поло вече от тъжни тиради и класичес иован Социалдемократически съ 

самия Съюз на кому- ка партийна критика на състоя- 
става обществото да тръ нието в самата партия, и ако ще- ли, пито толкова

Сега сме пред корен те и доминация на критикарство мер, за да може поне и да се
ко приближи до германската соци- 

който поч алдемокрация и нейната програ- 
нейните амбиции. Няма ре

че нямаме пресни мисли и че не

юз няма мито интелектуални си 
влияние, напри

жението в 
нистите 
гне напред.

обществени реформи. С 
лед на приетата 
за три реформи, партийната

ог-' в партията. Мисля иа иашияни
вече синтагма лективен партиен ум,
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ПРЕД ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА
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В КОСИЛЕГР АДСКА ОБЩИНА

БЕЗ СЕМЕНА И ТОРОВЕ
ПРОБЛЕМИТЕ НА С. ИЗАТОВЦИ

„Сточар" не нн помага...ПрСЗ НйСТЪПВй1иата ПООпа

,0
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ха. Именно, по 
ради твърде лошите кли- И макар че се договори 

ци в Димитровградска об хме— никак договорът 
щина, едно от „по-живи- да се реализира. Ние се 
те” в район Висок. Попи- надявахме тази работа да 
тахме Крум Тошев, секре завършим до започването 
тар на местната общност на полските работи — се 
в селото, кои въпроси ги оплаква Тошев. • 
измъчват?

— Проблеми имаме мно

Посетихме село Изатов-
матически условия (дълго 
^райният засух, а сетне и 
сняга) оневъзможи изпъл 
нението на есенния план. 
Вместо заплануваните 46 
ха са изорани и засети са 
мо 6 ха, от които 5,5 с 
ръж, а останалото с пше-

Според акционната про 
грама, през настоящата 
пролет в Босилеградска об 
щина е запланувано да бъ 
дат изорани и засети 411 
ха, на частния и 
20 ха на обществени 
тор. На частния 
както ни 
Антанасов, 
ски инспектор при Общи 
нската скупщина, най-мно 
го площи ще бъдат засе
ти с ечмик — 140 ха, с 
овес — 110, с ръж — 20 
и с царевица 
Или общо, със зърнени ра 
стения се очаква да бъд
ат изорани и засети над 
290 ха. Останалите 120 ха 
ттте бъдат засадени с раз
лични градинарски расте
ния, най-много с картофи 
-■=— над 90 ха.

мена засега в магазини
те няма. Няма и изкуст- 

торове, които за про 
и за под-

вени
летната сеитба — “Преди двадесетина го 

дини в Изатовци имаше 
го. Но аз на първо място над 2000 овце, а днес ед- 
бих изтъкнал недоразуме ва 400. Ние, производите- 
нията със „Сточар” в Ди
митровград. Не ни дават 
да се приключим към во
допровода. А ние жители
те на Изатовци и „Сто-

хранване на 
севи, са твърде необходи 
ми.

есенните по-
около

ница.я сек 
сектор, 

уведоми Васил 
селскостопан-

За пролетната сеитба 
обществения сектор, в ор 
ганизацията ни уведомиха, 
че с

Инак, есенните посеви, 
както подчерта Антанас
ов, са в твърде лошо със
тояние, поради недостатъ 
чна влажност. Валежите 
които захванаха и Босиле 
градска община през пос
ледните дни на изтеклия 
месец, казва Антанасов, 
все още не са достатъчни. 
Понастоящем нужно е по 
дхранване, обаче изкуство 
ни торове няма, а и цена
та им е висока, така че и 
селскостопанските произ
водители малко се опре
делят за тяхната употре- 

М. Я-

на лите, нямаме никаква ' си 
гурност в производството 
— продължи Тошев.

каза той —
Аз

изкуствена „трева, - със 
преди

всичко с овес, тази пролет 
ще бъдат изорани и засе
ти над 200 ха. Площи за 
тази
Обезпечено е и необходи
мото количество семе тре 
ва, както и минерални то
рове. .

например
продадох агнета първо ка 

чар” заедно доведохме во чество като получих по 
дата. „Сточар” има вода в 10 000 за килограм на „К6- 
помещенията си. Когато оперант”. Обещаха ми, че 
довеждахме водата от „Са ще доплатят, но не каза- 
патово”, обещаваха, че ще ха колко? Но колкото и

да е, за мене сега вече не 
е от значение, агнетата да 
дох, та дадох.

— На нас селяните ни 
се вижда евтино, а пък 
тия дето ги изкупуват им 
се вижда скъпо. Все пак, 
считам че са евтини поне

зърнени култури,

21 ха. цел са обезпечени.

направят три чешми, но 
всичко си остана на обе
щание, 
им стига тази вода, искат 
да хванат и водите на из
вора „Калугере”, а ние да 
вземем водата от „Сапато- 
во”.

Сега понеже, не
За отбелязване е, че пр

ез настъпващата пролетна 
сеитба трябва да се нава
кса и неизпълнението на 
плана от есенната сеитба ба.Инак, пролетната сеит

ба, с оглед на благопри
ятните климатически усло 
вия, за сега се очаква да 
започне тези дни, поне в 

Загрижава

же до тази година агне
шкото месо беше двойно 
по-скъпо от телешкото, а 
сега телетата се продават 
и по 11 000 динара за ки
лограм живо тегло. Нак-

панските производители в Звонския 
край. Организациите-изкупвателки са 
изнесли агнетата в Италия.

Инак цената на агнешкото месо (за 
частните селскостопански производите
ли) е 15 хиляди динара, докато в об
ществения сектор е от 17 до 18 хиляди

ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ 
„ЕРМА” В ЗВОНЦИ

Продадени към 

500 агнета
низките села. 
обаче, фактът че отговор
ните в ТО „Босилеград” в 
Босилеград за селско сто
панство, все още 
обезпечено нужното коли

рая да изтъкнем и това, 
че Крум Тошев е един от 
най-добрите селскостопан 
ски производители в Иза-

д и нара.
Предстои допълнително изкупуване 

п на останалите агнета в частния, ка- товци, в което днес има
30 къщи с около 70 жи
тели.

нямат

Змеделската кооперация „Ерма” всемена и торове.чество
Казват, че с изключение 
на семена за градинарски 
те к\ллтури и сортно семе 
царевица, други видове се

Звонпи тези дни чрез икупвателнп ор- 
продаде към 500 агнета, 400

агнетата от соо-кто и продаване на 
ствената овцеферма.ганизации

от които са от собствената овцеферма,
М. НиколовСт. Н.а към 100 са изкупени от селскосто-

реконструкцията и подмяната на електриче
ската мрежа ще се върши съгласно възмож
ностите на местната общност.

БОЖИЦАВ местната общност в село Божица те- 
съвместно събрание на 

общност и Сурду
зи дни се проведе Комуналните проблеми

ия ППРЛР11 план мс вл1|за- Библиотекарят'е преместен в цен-
ИО 1111СДСП 11ЛОП тралната библиотека в Сурдулица и пунктът

незавършената електрификация, в Божица не работи, 
за незаетостта па младите хора 
край, за липсата па обществени помещения...

ръководството на местната
лишка община, на което доминираха кому
налните проблеми в селото. В работата 
събранието участвуваха и Миодраг РисI мч 

Общинската скупщина в Су- 
Маравич, секретар на Лред- 

Общинската конференция 
Ива Марипко-

Божица има и хубава сграда на библио
теката. Обаче вече две години в нея никойна

председател на 
рдулица, Раде 
седателството на

Социалисти чсски я

дулица, за
от ТОЗ! I На заседанието било изтъкнато, че коле 

ктнвът на Власинскнте водоцентралн в Сур- 
Проблсмите по здравната защита на жп дуЛ„ца „ ХОзн път ще излезне на среща на 

наскоро ще бъдат разрешени, из- Божица и ще отстъпи помещения за работа
местната общност и обществено-полнтн-

съюз,
вич председател на Общинския 
съвщ васидие Марииковнч, председател

буция" В Сурдулица.

на синдикален
на потните

тъкиа Драган Стапконпч, ръководител па 
терипарпата служба в Сурдулица. Едип

обслужва занапред само Власп- 
елек-

па ас ма
110- ческите организации. Ще се изгради изкуп- 

горскн плодове, лечебни 
има

вателеи пункт за
билки и добитък, в чийто състав ще

трификацията, Братислав Джукич, директор ,, иоМещення за работа на ветеринарната 
,Елсктродистрибуцпя" в Сурдулица каза, СЛуЖба. Тук ще бъдат заети няколко лица,

а изход за незаетостта, според думите

терипар ще
Божица и Клисура. Говорейки заси из миХаризалов в уводною

Божица преди дваде- 
кооиера-

Владимир 
ложение изнесе, че п 

имало па , 
че този

земеделска проблем ще бъде разрешен 
всички селища ще бъдат спектри- Миодраг Рнстич, трябва да се потърси в

пас ко пасетина .години с
ция, тухларница
СЪЩО лекар, стомаюл^ шка

посещавали днес в
заети работници и пр- и тоца <_■ при-
обладават осгарслщс ^ ^ рсДИ„а проблеми, 
чипага за възниква тухларницата е за-

Яроят Ка учегтпи'|е е . ^ с.ьществуна.
■"крита; коо»гера«иям а кооперацията не

Времето си прави ' дс ,,якакъ» лроиз-
се погрижила да сс ' ■ Божица днес 
водствен цех, от «аК >'

шгм лае много, стииа се нуждае

килимарски цех. Имало с 
Основното учили- 

стотииа
ро и че
фицирами до края ||а настоящата година, а КООПератнвиите отношения със сурдулнщка

„Народна раднност”, както и в по-пълното 
използване на производствените мощности 
— фабриката за одеяла в Клисура, на овце- 

Властта в цеха за производство

Божица пре-ще
НОВ ЦЕХ
В сътрудничество е Общинската скут

Предвижда се 15 Тъкпчки да из- да получи автоматична телефонна цеитрал 
килими и тениси. с двадесетина постове, а според плана за

обезпечени станове, п на- работа е предвидено участие в нл раждане
мостове, електрификация, поправка иа 

'ще местни пътища...

Божица.
паи- работват

За тази цел са
започне м обучаване на тъкачкн- то иаскоро ще

те. и реализацията на тази програма 
вложени 380 милиона динари.

ТОЗИизнесоха и
Жителите на Б"'К” допиото 

ггът проблемите р та служба
от страна на ветериит

С. Мнкнчобслужване
ог Сур- бъдат
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НА пътя СУКОВО — звонци
ЗА КАКВО Ш 

__ПИШЕШЕ ,
ьтлтатВш Ще бъдат срутени още два тунела

от моста към село Власи 
■и Погановски манастир, с 
оглед че Пиротска общи
на, през която минава ча
ст от трасето, е получила 
270 милиона за тази цел.

С получените досега 
средства ще' бъдат завър
шени всички работи на 
пътя
ци' с излючение на асфал 
товата настилка.

условия за асфалтиране на 
пътя и още 
движение по този път. За 
целта са осигурени 546 ми 
лиона динара от републи
кански източници.

Осигурени са също 900 
динара за стро

Работите па пътя Суко- 
во — Звонци, на който по 
ради катастрофа в ждре
лото на река Ерма, съоб
щенията бяха прсхсъсна- 
тм цели три години, про
дължават с началото ща 
строителния сезон. В мо 
мента се разширяла тра
сето от тунелите към Тръ 
нски Одоровци. Трябва 
да бъдат срутени и после
дните два тунела към се 
лото, с което се създават

По повод 40-годишшшатп на печата на бъл
гарската народност ,п Югославия и 30-годншнн- 

„Братство”,
„Братство” в рубриката КАКВО ПИШЕШЕ БРАТ
СТВО ще ви предава материали за отделни съби
тия 11 случки, помествани в първите броеве па 
вестника.

по-успешно

пата на вестник редакцията на в-к

милиона 
еж нли реконструкция на 
три моста, с което ще се 
създадат още по-оптимал
ни условия за движение. 
Очаква се да продължи ас 
фалтирането на участъка

до Трънски Одоров-
ДВЕ НОВИНИ ОТ БОСИЛЕГРАДСКО

Г. РЪЖАНА. — Построено е голямо понлнще 
за добитък, което се състои от няколко 40-ме- 
трови корита. Материалите са обезпечннн от ко
операцията, а в построяването са участвупали 
селяните. Подобно понлнще е построено н в Г.

. Лиенна. И за двете понлища са изразходвани 
1 500 000 динара.

Г. ЛИСИНА. — Местната партийна организа
ция според плана на Общинския комитет на 
СКС е разработила първата част от Програмата 
на СЮК. Същите материали са разработени н в 
организациите на Социалистическия съюз.

„Братство”, 1 август 1959 г.

А. Т.

РЯДЪК ЮБИЛЕЙ на БИВШ МИНЬОР

20 голини пенсионерски „стаж"!
Зарс Стоянов Пейчов от Горно Тлъмино (понастоящем живее в Райчиловци) 

с един от малцината „подземни" герои, на които тежкият миньорски 
скратил живота

живот не е

в борските мини. Като 
опитен, миньор участву
вал в изграждането на во 
доцентралата „Гердап". 
Прекарал тежък миньор
ски живот, много пъти 
се сбогувал с живота. Вед 
нъж рухнал сводът на ед
на галерия и прекъснал 
всички връзки с външ
ния свят на Заре Пейчов 
и няколко негови другари. 
Там прекарали 24 часа 
без хляб и вода, с мини
мално количество въздух 
и с надежда, че техните 
другари ще ги избавят.

Вече двадесет години За 
ре Пейчов е пенсионер. 
Наистина рядък юбилей 
на един бивш миньор. Че 
стнто за много години!

Стоян ЕВТИМОВ

ДВЕ ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИТЕ
ЗА ПОХВАЛА

ДРУгаРю редактор, тези дни пребивавах в 
Звонска баня и с група излетници се отбих и в с. 
Ракита. Решихме да обядваме в тукашната гос
тилница, която принадлежи на предприятието 
„Руй". Бяхме приятно изненадани. Яденето беше 
сервирано културно, б^ше вкусно и услугата 
много коректна. Цените са ниски. За чиния зелен 
фасул, три парчета хляб и чаша бира заплатих
ме само по 110 динара.

Смятам, че това трябва да бъде отбелязано 
във вашия вестник като много добър пример, с 
едйа забележка само: да не би това е било едно 
изключение!

3. Пейчев на някогашното си работно място
След освобождението от 

фашизма започнал да ра
на боти в Богословец (СР 

професия- Македония), сетне минал 
не е изне- на работа в мината в Ли 

сина. През 1963 година от 
ново започнал да работи

Те миньорите, са герои 
на всяко време — в това 
е непреходната слава 
миньорската 
На тази слава 
верил ни Заре Стоянов Пе 
йчов от махала „Гноище" 
в с. Горно Тлъмино (Боси 
леградско). Роден е 1912 
година, а през 1935 годи
на станал миньор в Бор. 
Под земята го „испратн1 
ла" бедата. Започнал да ра 
боти в борската мина „Тр 
еке" и получавал по 1000 
— 1200 динара на месеца. 
1941 година се борил сре 
щу германците на Стра- 
цин и след поражението 
се върнал в родното село. 
На 5 май 1944 година пр
ез неговата махала мина
ли партизани. С тях тръг
нал и Заре да им покаже 
пътя до Църиоок.

Милорад Еремич, Пирот
ЗА ПО ДОБРО ОТНОШЕНИЕ КЪМ 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

В продавницата за мляко и млечни произве
дения в Димитровград често се случват сцени, ко
ито са за порицание. Касае се за отношението на 
продавача към нас — купувачите. Особено към 
жените. Продавачът има такова поведение, 
че ли се намира в собствен дюкян и често е не- 
любезен към потребителите. Има случаи 
той съвсем грубо се кара със жените, които са 
дошли за мляко, па ги даже нарича „будали" или 
„луди жени" ... Смятам, че той не смее така да 
се отнася към потребителите и че трябва да бъде 
по-културен. Що се касае за реда в продавницата 
това преди всичко зависи от самия продавач и 
от организацията на работата. Управата на пред
приятието и съвета на потребителите би трябва
ло да разгледат този въпрос, та занапред такива 
работи да не се случват.

Г. Н. домакин от Димитровград 
„Братство", 16 юли 1959 г.
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В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА МИНАЛАТА ГОДИНА
като 176 лица получаваха 

социална помощкогато

На 123 лица е дадена еднократна парична помощ
Миналата година 176 ли 

ца от Сурдулншка общи
на получаваха постоя н- 
социална помощ. Още 
123 лица от тази общи
на получиха еднократна 
парична помощ, която в 
някои случаи възлезна 
на 420 000 динара. Самоу 
правителната общност на 
интересите за социална 
защита лани отдели 202 
милиона динара за посто
янна и еднократна пари 
чна помощ на социално 
застрашени лица в общи 
ната. Споменатата 
обезпечи средства за из 
дръжка 27 лица от Сурду 
лишка община, които жи 
веят в < старчески домове 
или в домове за деца без 
родителска грижа.

В отчета за дейността 
на Самоуправителната об 
щност на интересите за 
социална защита през 
1988 година се споменава 
още един остър социален

проблем: увеличава се 
броят на децата, чиито 
родители разтрогнаха бра 
ка си или пък отношени
ята им са твърде лоши. 
От 37 разтрогнати брака 
са останали 41 деца, по 
вече от които са на въз
раст до 7 годиш!. Тези 
деца живеят при голяма 
парична оскъдица,' поне 
же алиментацията от 
15 000 до 50 000 динара) 
никак не е достатъчна за 
най-основните им потреб 
ности, а освен това някои 
родители „забравят” да я 
дадат. Това е една от 
причините, поради които 
■се увеличава броят т)йа 
малолетните престъпни
ци. Лани 18 деца наруши 
ха обществените норми, 
докато в 1987 година тех 
ният
общината са регистрира 
ни 34 деца без елементар 
но възпитание.

2780 декара насаждения 11 бригадирки от много кра 
затревиха 1000 декара. В 'ища на страната ни зале- 
няколко местни общности сиха 4700 декара голини, 
бяха изнесени 7 сказки 
във връзка със създаване дина босилеградските то
то и опазването на горите.
Гораните събраха над 40 
тона горски плодове. В го 
ранските акции миналата нференция на Движение- 
година участвуваха над то на гораните е записано 
2500 души. да бъдат залесени 700 де-

Когато се говори за за- кара голини. На 2700 дека 
лесяването в Босилеград- Ра насаждения Щс бъдат 
ска община, непременно подменени изсъхналите 
трябва да се спомене при- фиданки и ще бъде извъ- 
носът на миналогодишна- ршено окопаване. Горани

те ще затревят 1500 дека- 
М. Я.

МИНАЛОГОДИШНИТЕ 
РЕЗУЛТАТИ НА БОСИЛЕ 
ГРАДСКИТЕ ГОРАНИ

И през настоящата го-

290 декара 

нови гори
сойрани ще оползотворят го

леми ерозивни площи. В 
плана на Общинската ко-

* В горанските акции уча 
ствуваха над 2500 души

През 1988 година босиле 
градските Горани залесиха 
290 декара голини — 270 
декара с бор и 20 декара
с акация- Горанските бри та младежка трудова акц

ия: младите бригадири и ра.

брой беше 11. В

С. Микич
гади почистиха и окопаха
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Коментар Квя 6аза засшват?
Колкото и

ководство да се опитва г 
обществеността да запази

съюзното младежко ръ- 
пред очите на Младежките ръководители, изтоще

ни от девеТчасовите разисквания като 
чели бяха доволни с компромисното 
заключение във връзка със станалото в 

на Председа- Цанкареви 
телството младежките дейци ясно по- 
казаха, че от тях говори гласа 
тийните и другите водачи, 
от които идват. И

своя „вид" 
на югославски определена организация 
на последното заседание

я дом с всички политически
вредни послрдици, които кулмйнраха 
с позоваването на оръжие .пред Скуп

ча средите, щииата на СФРЮ, като отражение на
заседанието Гпр,, самот° свикване на дълбоката политическа заседанието (десетина дни след събити
ята в Косово, в Белград и в Любляна) 
беше своеобразно навестяване,

на пар-

криза на юго
славското общество.”

Остана обаче едно, най-близко до 
истината, мнение на Мило Джукано- 
вич: „Именно това младежко ръковод
ство следи общите политически делби 
н тесногърдие на югославския полити
чески жвот, а от всеки тук днес отго
варя малък адвокат на партийните ръ- 
ководители на своите среди”. Колко ис-

ПО ПОВОД КОНКУРСА НА СЪЮЗНИЯ СЕКРЕТАРИ 
ЯТ ЗА НАРОДНА ОТБРАНА ЗА ПРИЕМАНЕ НА 
ВЪЗПИТАНИЦИ ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ 
ПРЕЗ 1989

Ако желаете да станете 
офицер на ЮНА

че мла
дежкият политически връх ще се опи
та да избегне конкретно да 
и че за това ще говори в „светлината 
на политическата криза, демокрацията 
и политическата система на СФРЮ’', 
както беше набелязано 
ред.

се изясни

и в дневния
типа има в гази оценка най-добре по
казаха разискванията, в които младеж 
ките ръководители — макар че говоре
ха на едни език — просто не искаха 
да се разберат. Защищавайки прием- 
ствено становищата на републикански
те политици — за събитията в Косово, 
извънредните мерки, събранието в Пан 
каревия дом и митингте пред Съюзна
та скупщина — младежкте ръководи
тели упорито се позоваваха на своята 
база. А всички забравят, че младежта 
в Югославия очаква именно те да из
бегнат националистическите делби и 
да отговорят на предизвикателствата 
на времето.

Преди известно време Съюзният секретариат 
на народната отбрана публикува конкурс за прие- 

във военните академии на

И вече известното становище на 
ръководството на младежката органи
зация в Югославия, винаги да се за
стъпва за принципи като „положителни 
програми, публичност и ненасилствен 
диалог”, представители на младежта 
насмалко не попаднаха в собствената 

да премълчат конкретните 
политически събития- Становищата, 
които предложи докладчикът, предсе
дателят на Съюза на югославската мла
деж Бранко Греганович, наблягаха към 
определяне спрямо политика на разу
ма, демокрацията и диалога с всички, 
освен с изнудваните. Липсваше обаче 
оценка на митинга в Цанкаревня дом...

мане на възпитаници 
ЮНА през 1989 година. Печатан е и плакат със сим 
воличната поръка „Образованието е свръхоръжие , 
който нагледно говори за широкия спектър от зан
ятия, които младежите получават в тези висши воен 
ни заведения- Да посочим само някои от тях: ин
женери от различни специалности, артилеристи, моклопка

ряци, метеоролози и т.н.
Конкурсът се отнася до следните 

енни училища: Военна академия на 
войска, Военно-техническа 
пата войска, Въздухоплавателна 
Военна академия на военновъздушните сили и про- 
тивовъздушната отбрана и Военноморска академия.

Условията за постъпване в академиите главно

висши во- 
сухоземната 

академия на сухозем- 
военна академия,

(Според „Вечерни новини”)

РАЗГОВОР С АЦА ВАСИЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИС 
ТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ В СЕЛО ЖЕЛЮША

са следните:
— могат да конкурират младежи, граждани 

на СФРЮ, които са здрави и способни, което ут
върждава военна

— да не са наказвани за углавни дела, и да 
не са под следствие за такива дела;

лекарска комисия;Ще запретнем ръкави...
паакции по залесяване 

голини. На спортното по
ле — ще осъществим по- 
тясно. сътрудничество с 
футболния клуб „Партп- 
зан”, понеже той с 
тел на спортната дейност 
в Жслюша.

да не са оженени;
родени през 1968 година или по-късно; 

да имат завършено средно насочено обра-
са имали

От известно време на-
— да сасам младежката организа 

село Желюша бешеция в
подложена на критика по- зование и през последното полугодие ца 

пая-малко добър успех.
Условията за кадетите от четвърти клас

училища и за активните младши

сиради недостатъчната 
организираност, 
че младежката 
не беше изия-ю замря-ш 

си никой не се на 
поеме тази от 

Това

напоси-И макар
средните военни 
офицери са: да са родени 1966 година или по-късно; 
трети клас или първото полугодине на четвърти да

относно в активна

активност

• Двоумехте ли се пре
ди да поемете отговорния 
пост председател на 
дежта?

— Двоумех се, защото 
има редица проблеми за 
разрешаване. Но в ръко 
подстиото па оргаппзацн-

някак 
емаше да

са завършили е отличен успех,
служба да са прекарали до една година акомла- военна

средното военно училище са завършили с отличен 
успех, или от една до две години ако средно военно 
училище са завършили с много добър успех и две 
п повече години ако средно учнлнще са завършили 
с добър успех (това се отнася за младшите активни 
офицери).

наговорна задача.
Аца Василев, ранаправи 

ботник в Здравния Дом 
ПосетихДимитровград.

тези дни и посташ 
няколко въпроса въ 

с предстояща!

Деня на жената. Със съ
щата ще гостуваме по-кь- 

Лукапица, Гоимдол,
ме го 
хме 
връзка
активност на младежката

ята рошихме да запрет
нем ръкави и да започ
нем да укрепваме нейни- 

Разчитаме съ-

сно в
а ако обезпечим средства, 
„ — Емиловци и Куса ира-

Школувпнето във военните академии започва 
1 септември 1989 година. То трае, както следва: 

Пт,в Военната академия на сухоземната войска и 
във Въздухоплавателната военна академия — ЧЕТИ 
РИ години; във Военнотехническата академия на 
сухоземната войска, във Военната академия, на во- 

въздухоплаване н противовъздушната отб
рана н във Военноморската военна академия —

на
организация-

— Нашата младежка ор 
в момента

те редици, 
що п ма съдействието ма 

общестткмю-
на.

— Планираме да създа- 
дем самодейно културно- 
художествено дружество, 

да обедини пемал- 
самодейми » селото.

на-ганизация 
броява 35 членове, но, то
зи брой наскоро сигурно 

по-го 
готвим

останалите
пол и п 1чсски органпзаиин 
и на местната общност п С111ЮТОкоето 

кото
Ссггне ще организираме

петще бъде значително
лям. В 
програма за

с. Желюша.
Мплнснв Николовмомента

Осми март —
години.

След завършеното школуване възпитаниците 
офицери на К)НА, а завършилите академи- 

званне инженер© миожество пожелания
и Бо

станат
нто с пет години получават и 
определена специалност.

По време па школуването 
интернат, а всички разноски за школуването 

Съюзният секретариат на народната от-

поБОСИЛЕГРАД
щипската скупщина

Стоилко Смил-
на кое 

бъдещите пойни
На тържеството, възпитаниците жиПрез миналата седмица 

мла-
силеград,
кои.

то освен
ди мрисъствунаха и

брой тсЗсни другари,

поколение 
Босилеградска об

отби

вен* » 
им поема 
брана.

За по подробни информации заинтересовани
те младежи трябва да се отнасят до секретариатите 

народна отбрана в своите общини.
Конкурсът е открит до 1 април тази година.

още едно 
дежи от 
щииа
ят военната 
По този 
както и за 
ходни 
зала на 
Босилеград 
подходящо тържество.

го-
Между другото той под- 

че отбиването па 
повииост е об- 

па всеки мла

лям
родители, представители

обществемо-политичес
ките организации а за пре 

им задачи и

заминаха да
СИ ПОВИННОСТ.

повод и за тях, 
техните пред-.

черта, 
военната 
ществен дълг 
деж па нашата братска 
общност, а юНА ковачни
ца на братството н един
ството.

на

311дстоящите 
задължения, говори секре 
тарят на Секретариата за 
народна отбрана към

набори, в голямата 
Културния Лом в

бе устроено
Ст. Стойков

М. Я.06-
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ИЗ ДЕЙНОСТТА ИЛ ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В БОСИ ЛЕГРАД

Скулптури и рисунки на Изяви и 8 местните общности 

Димитър Илиев

ИЗЛОЖБИ

стави с подбрана култур
но-забавна програма.

Накрая да кажем, че за 
задоволяване потребите н 
областта на културата ще 
бъдат изразходвани 155 ми 
лиопа динара, от това 85 
милиона за потребите на 
библиотеката, 17 за кино
то и 17 милиона динара за 
изяви в самодейността.

Тази програма бе лри- 
неотдавна ог делега-

Бнблиотсчното дело и киното и по-нататъшната изява на 
самодейността са основните насоки и в тазгодишната 
програма на Центъра за култура в Босилеград.

В областта ма библио
течното дело с запланува
но по-нататъшно популя
ризиране на книгата и увс 
лнченне на книжния фонд.
В топа отношение Центъ
рът за култура н занапред ни и две театрални госту 
разчита па всестранна по иания от Ниш и Леско- 
мощ па общността, преди вац. В рамките на погра- 
вепчко па Републиканска- ничното сътрудничество 
та общност за култура. За между Босилеградска с/3- 
плапувами са и няколко щипа и Общинския наро- 
лптературим срещи а >} ден сз,вет в Кюстендил 
рамките на траднцмомата (НРБ) се предвиждат две 
културна манифестация гостувания на Центъра за 
„Месец па книгата” в съ- култура в Кюстендил, къ- 
действие с издателската дето на любителите на 
дейност па „Братство” е самодейността ще се пред 
запланувана промоция на 
книги, не само на българ
ски, но и на други езици.

По отношение на кино
то, покрай вече утвърде
ните термини: вторник и 
четвъртък, взависимост от 
филма и интереса, се пре
движда и допълнителен 
термин за кинопредставле 
иия в петък. В течение на 
настоящата година далеч 
по-голямо внимание ще 
бъде посветено на кино- 
представленията в местни 
те общности, разбира 
там, където има условия 
за това.

В областта на самодей
ността според програмата,

По случай 8 март — Де- обмислено. 
ня на жената, тази годи преобладават 
на в Димитровград бе отг ни абстрактни 
крита изложба на скули- ции, предимно индивидуа- 
тури и рисунки на димит- лни, рядко повече от две 
ровградския художник Ди фигури, 
митър Илиев. От промзве 
денията на този автор 
(скулптури и рисунки) ли
чна експанзия на силни 
чувства и неочаквани ре
шения, свндетелствуващи трудно може да се доли

на ви откъде названието п д 
цикъла рисунки „Движе
ние”, когато фигурите са
ми, или в групиа фнгурати 
вна композиция са почти 
статични. Въпреки тази ус 
ловна забележка, качество 
то им н ефективността, ко 

заслужа- ято художникът е успял 
в чи да подчертае,- пленя ват 

всеки зрител.
Не е трудно от този об

зор да се заключи, че по-

В рисунките 
фигуратив- 

компози-
която неотдавна са чапла 
пувами 6 самостоятелни и 
9 съвместни драматични и 
театрални представления- 
Ще бъдат организирани и 
три концерта пародии пес

Че съществува 
ние на линията

двпже- 
съще

ствува. Лшшят^ е рази
грана и своеобразна, по ста

тите на Скупщината на са 
общно-моуправигелната 

ст на интересите за обра
зование, култура, физиче-

за неизчерпаема сила 
този предимно скулптор, 
създаващ свят според соб 
ствени мерки и инднвнду 
ална нагласа.

Вече при първата сре
ща с творбите на Илиев 
може да се констатира, че 
това е дворец, 
ващ внимание, автор, 
ито произведения се чувс
твува говора на бъдещето, 
пресъздаден в най-разноо
бразни абстрактни фо 
рми и облици. Илиев 
с напрегнато внима
ние и със сравнител 
но висока чувствите
лност се обръща към 
«рационалната същ 
ина на човека, като 
самостоятелен инди 
вид, така и човека — 
в собствената среда.

Изворите на вдъх
новение у Димитър 
Илиев напразно ще 
търсим в академиз- 

• ма и формализма, я 
рационалното и мате 
матическото, особе
но при скулптурните 
творби. В тях личи 
едва неясна абстрак
тна форма, в която 
все пак се чувствува 
присъствието на чо
вешкия дух извиращ 
от формата и матерн 

-ята на самата скулп
тура. Задълбоченото 
проникване в скулпг

ска култура, детска и со
циална защита.

М. Я.

КУЛТУРНИ ИНИЦИАТИВИ В БАБУШНИЦА

Създаване на краевн музей?
тени в помещенията на 
библиотеката. В резултат 
на безотговорност някои 
от експонатите вече са из

С ангажирането на ра
ботниците от СОИ по кул 
тура и с голямо съдейст 
вие на учениците и препо 
давателите от основните 
училища в Бабушница са 
събрани голям брой екс
понати за музейна сбир
ка. Обаче помещения не 

се 'са намерени и сбирката 
се помества в други сгра 
ди, за да завърши към 
края на 1988 година в 
картонени кашони, помес

чезнали.
Тази година се полагат 

усилия в едно помещение 
на реновнраното 
училище да се 
експонатите, да се напра 
ви евидендия и евентуал
но да се уредят и предста

старо
съберат

вят на посетителите.
Ст. Н.

Пропадаща куполаПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА

* |: §|
Под куполата на Димитров 

градската черква се крие нео 
ценимо културно богатство, за 
което малцина димитровград- 
чани знаят. Става дума за ико 
ностаса, направен когато и 
самата черква — към края 
миналия век. Изработен е от 
шимшнрово дърво в пълна ре 
зба, подобна на черквите в Ма 
кедония*

Тази културна ценност, ка 
кто. изобщо черквата, едва ли 
ще бъде съхранена и запазена, 
ако час по-скоро не се намер
ят средства и поправи пропа
дащият покрив на куполата. 
И докато се сетим: кой това да 
направи, зъбът на времето пра 
ви своето.

Штжна
РисункаД. Илиев лч

■'М
урите, въпреки че са
малко на брой, открива силната страна на художн- 
една кубическа идея. Те ика е скулптурата, преобр 
създават естетическа фор , азеиа в абстрактна форма, 
ма, обоснована върху син отколкото рисунката, на 
тезата, произлезла от аиа която липсва по-дълбока 
лиз, която дава възмож- студиозност и умение, 
ност за свободна креация 
и абстрактна структура 
на композицията.

||||
.«"Ч

ч
' -X; 1 цЯ|

4Накрая Да изтъкнем., че 
Илиев притежава качест- I Щ

Естествено, би трябвало даПо-съзерцателното наб- ва .на онези творци, чми
то произведения могат да 
намерят място в съкрови
щницата на човечеството, 

Зрителят само с малко по-майстор- 
ско владеене на материа
ла, тематическата неогра- ; 
ниченост и необходимата 
дълбочина.

Iшсе очаква инициативата да пое 
защо-людаване на неговите ри 

сунки обаче ни откриват 
наличие на недореченост 
и обмисленост.

мат черковните власти, 
то черквата все още се ползу
ва за черковни обреди. Извее 
тна помощ трябва да окаже и 
общността, понеже се касае за 
паметник на културата и защи 

ценности,

■ ": :я
обаче остава с впечатле-

х!нието, че тази серия ри- 
ком-сунки, изработена с 

бинирана техника —
бои и туш, е край

як 1тата на културни 
без оглед дали се намират в 
черква или в художествена
лериЯ- (А.Т.)

аква
релни
но експресивно, но прека
дено прибързано, недоста
тъчно задълбочено и недо

га-
Димитър Димитров 

художник
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физическа куптураД^О/рф Оо абонатите т „Братство“• ;ь> 1

Подготовката гг..._____Макар ледат» на вестник „Братство" по
отношение цената на другите вестници е твърда 
скромна, наши читатели, които се абонират на 
в. „Братство” обезпечават част от необходимите ' 
средства за редовното му излизане. Затуй молим 
всички ония абонати, които, не - са издължили 
абонамента си да "направят 
1988 година. Годишният абонамент за миналата 
година е 5000 динара. ^ -- -/ -

Умоляваме читателите да възобновят абона
мента си за настоящата 1989 година, която за 
цяла година възлиза на 25 000 динара.

Абонирането на вестника може 
чрез чеков запис, като сумите се внасят на джи- 
ро-сметка 62500-603-9529 СДК Ниш, като се по- 

внасят за ИТО „Братство" —

за републиканския 

разгаркрос—в пълен
Наближава събота, 25 шсгровград”

комитет приключва' сГ под ' цове)^ 10 Чифта ке ве«ени-я и магазини

готовка. Направена е оби ва с 300 000 (.ЛинтГ^ТО ВнесЛи по 300 № 500 
колка на трудовите орга- „Братство" с 500 000 
низацнн. Всички са се от- „ара, Конфекция Свобо- . 
зовали и ще участвувате да" с 500 000 
провеждането на най-голя 
мата спортна манифеста
ция в Димитровград. „Бал 
кан-Компас” който 
ще бъде и главен спонзор 
на състезанието ще помо 
гне тази спортна манифе
стация с 3 000 000, „Ди-

това за изтеклата
С 1 000 000 ДЪрм&йелите" йа^ частни за

са
хи

ляди динара.
Остава известни суми да 

внесат още и СОФК-а Ди 
митровград и Общинска
та скупщина.

Вече е известно и това,

ди-
да стане

динара (и 
със спортни фланелки и 
знаменца, 100 бр.), строи
телната трудова оргаииза-

сочи, че същите се 
Ниш — годишен абонамент за вестник „Братст-_ че републиканския крос 

Ция „Градня” дава 500.000 ще открие вицешампиои- 
динара, а дала е и меха-

ведно во”. Благодарим за доверието.
ИТО „Братство"ката по спортна стрелба 

от Олимпиадата в Сеул 
Ружица Алексова.

низация за уреждане на 
пътеките.

Както е известно и съ- Д. С. Възвание до банскодолцн н 
планнничаннКРОСОВИ дисциплини В 10 часа е откриване на кроса,

в 10,10 
в 10,30 
в 10,45 
в 11,05 
в 11,20 
в 11,50 
в 12,05 
в 12,45 
в 13,05

Пионери на 2000 метра.
Пионерки на 1000 метра 
Юноши, младша възраст на 4000 метра 
Девойки, младша възраст на 2000 метра 
Старши юноши на 6000 метра 
Старши девойки на 3000 метра 
Младши сенйорн на 8000 метра 
Сениорки на 4000 метра 
Сеннори на 10 000 метра

Подготовката за поправката и модернизира- 
село Желюша през Планиницането на пътя от 

за Бански дол е в пълен разгар. Тези дни органи
зационният комитет е провел заседание на което 
е решено да се открият и джиро-сметки за двете 
местни общности, на които банскодолцн и пла- 
ниничани, живеещи далеч от родния край могат 
да внасят парични суми за успешното приключ
ване на тази голяма комунална акция.

За Бански дол джиро-сметката е 
62802-645-362, а за Планиница: 
към двете джиро-сметки на 
слага СДК — Димитровград.

следната: 
62802-645-341. Испециалисти Чуле и Теса- 

менко от Белград. Семи
нара посещаваха и 20 ди- 
м итровградчани.

На 23 март всички уча
стници в семинара ще дър 
жат изпит за званието съ
дия на атлетика. Мнозина

от тях, сигурно ще имат 
възможност да покажат

СЕМИНАР ЗА СЪДИИ ПО 
АТЛЕТИКА чековите записи се

част от наученото на ре- 
кой-

проведе на 25
публиканския крос, 
то ще се 
март в Димитровград.

В рамките на подготов
ката за републиканския 
крос в Димитровград се 
проведе семинар за съдии- 
Лектори бяха известните

На 18 март (събота) 1989 година се навършават 
ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИД. С.

от преждевременната смърт 
на нашата обичана и нико
га незабравима дъщеря, 
тра н леля

ТЕНИС НА МАСА
сес-ТО „Димитровград"-трети в региона

ския синдикален съвет в 
Прокупие.

В рамките на работни
ческите спортни игри в 
региона — Димитровград 
с домакин в спортна стре
лба (за мъже и 
Това ще стане на’ 1 април 
1989 година). Инак Дими
тровград е домакин и на 
Републиканското 
ние но спортна 
къдсто в рамките на 
отново щс сс 
ТО „Димитровград”.

За жени — първо мяс
то спечели „Вулкан” от 
Ниш. Отборът на „Дими
тровград", 
състав
вич, Зоран Иванов, Дими- 

Каменов и Любиша

В рамките на работни
ческо-спортните игри в ре- 

11 март в , Про- 
Дома на ДТД

д-р Ирина Савова
от Димитровград

На тоя ден в 12 часа на 
димитровградските гробища 
ще дадем четнридесетдневен 
помен.

гиона на вигра
Вукадин Марко-купие в 

„Партизан" се проведе ре
гионално съревнование по 

На това
жени).

тър 
Миланов.

тенис на маса. 
състезание Димитровград 

ТО „Дими- завоева-Това е високо
на димитровградскияпредставяше 

тровград”, победител на 
работничес-

иие
екип на твърде силна кон 

На отборите
състеза- 
стрелба, 

РСИ 
състезава

наКаним роднини и приятели да прнсъствуват 
помена.общинс/ите 

ко-спортни игри. куренция- 
победители бяха връчени 
награди, купи и дипломи.

беше

Нейните най-мили:
майка Стаичка, баща Павле, брат Владимир, снаха 
да, племеннчкн Таня и Марияна и останали роднини.

Раза мъжеВ конкуренция
място и право да 

републикан-
18 и

първо Инак състезанието Д. С.на Общшгнаучаствува
ското състезание на

Велика пла-

в организация
„Юг"футболна дивизия Враня група На 22 март 1989 година се 

навършват

ЧЕТИРИ ГОДИНИ 
от преждевременната смърт на 
нашня мил и никога незабра
вим син, баща, съпруг и бли
зък

Междуобщинска

ФУТБОЛИСТИТЕ ИЛ „ЖЕЛЕЗНИЧАР” ПАК 
НЕ ДОЙДОХА

19 март във
на. ФОМПобеди отбора на 
от Прокупие, на второмя- 
сто се класира „01Ь1 ипп 
ВЕСТ" от Ниш, а на, тре
то —- „Димитровград •

ща в последния кръг от 
есенния нолусезон, пора
ди сняг бе отсрочена. Се
га, ако не оправдаят пей- 
дването см, състезателна
та комисия, ще каже свое 
мнение, а то най-вероятно 

бъде 3:0 (служебен ре 
зултат) в полза за босилс- 
градския отбор.

В неделя па 19 март и

В неделя, 12 март 
Босилеград трябваше

отсрочената фу 
тболна среща ог есенния 
нолусезон между „Младо
ст" от Босилеград и „*с 
лезничар" от Брапска

Вранскобаиските фу>
въпреки, че вре-

край ДРа"
бяха извъиред- 

пак ле" дойда- '

в
да

се отиграе

Любомир СтояновВ ЮГО-КУПАТА 
„ПАРТИЗАН” 
ЛОСТ” 10:1

__ „БУДУЧ-
от Димитровградба-

,Партизан" 
победи

щеОтборът на ,
Желюша

„Будучност и
третия кръг- 

„Пар-

Времсто минава, но никога не ще заличи от сно-
човеколюбне,

пя
от село 
отбора на 
се класира в 
Затова на 19 март 
тизан" ще се срещне 
„Победа” от Държана за

„решат" кой Ше вър‘ 
__ в четвър-

болисти 
мето и терена меш» Твоя благороден лик, скромност и 

ирсдаппост и бащина обич.
.......На тоя ден ще посетим вечното му жилище и ще

• залеем гроба му със сълзи.1 
Опечалено семейство 

Стоянови

синовнагивищица 
ни за игра 
.3 И ие само това, но до

за сход-

официалпо • започва проле
тният нолусезон, а в пър
вия кръг „Младост" 
своя терен посреща футбо 
листите па „Ратае” от Рп- 

М. Я.

нане намериха 
съобщат причинатари и 

по да 
, за

да
им.неидвансто

Инак, гази футболна сро
ви по-нататък 
тия кръг-

тае.
Д. С.
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* сатиРа * забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙ- МОЛя БЕЗ ДОКАЧЕНИЕНАШЕНСКИ ИСТОРИ 

ЙКИки

Тежко е м 

човек, оонато
Клетвата на едая конкуренциякум

Тазгодш инитс „Срещи 
солата" и Дпмитромградска об
щина преди да са започнали, 
стават непптерсспи. Основната 
причина за това с фактът, чо 
победителят вече е познат. То
ва е местната общност от село 
ЖслюШа.

Не, не става дума за лоша 
работа па журито, или пък за 
изключително добре подготве
на програма. Отгопорът е съв
сем прост — в тазгодишните 
„Срещи на селата" п Дими
тровградска община участвува 
само Желюша!

За някой си нашенец 
от старо време негови 
те съселяни казвали: 
кой каквото прави, той 
ои кумува. Този наше 
нец навярно бил кум 
на мнозина. Когаго го 
попитали защо кумува 
на толкова души, отго
варял:

— Грях е да не помо 
гнеш на младоженец. 
Сватба без кум става 
ли?

свинне
Е, мО} побратиме! До}ЛС време да 

сами тр^смо! Жснс тураю У салате 
салицил. Отров! Ми, мужи, пръскамо 
и морузу. Тру]емо и траву и себе!

Мо] комшща Лаза и ]а имамо ипъивари, 
]едно до друго. Пролетос, он пръска 
гов пхгьивар, а ]а га Кад би у]есен, бе
гове )абуНе се лъска]у, а мо]е — свака дру
га — цървива. Он ми се сме]е. Огьадън на 
вечер, ои сс утамани! ^а си мислим: ,,Бол>е 
ми да йсдем ]абуНс със първи, него 
мене да ]еду!" Нс]с ли тека, побратиме?

Имал сам }а )ош щдиог комшщу, Вла- 
ду Скробара. Тща беше меракли^а на ре- 
Ьщу. Ланску ]есен, чури казан у вьегов двор, 
чури у мор ^а га подокну':

— О. комшщо! Протече ли при тебе?
— Тече, тече. А при тебе?
— Мочка по малко. 1ела да ]у пробаш!
Он преще при мене. 1а му напуни чашу. 

Он сръбну, па се намършти.
— Што се мърштиш, жене ти га? — пи

та' га }а.
— Ащ при мене, да видиш кво ]е ре^ща! 

— рече он.
Отидо'.мо при шеговити казан. Он ми на

пуни чашу. 1а пи'ну\ Нешто ми сум.ъиво. 
Пита’ га:

— Тураш ли ти у рейзуу шийер?
— Турам, комши)о.
— Е, турим ти га! То] не]е добро!
— А, што не]е добро?
— Че видиш! реко’ му ]а и отидо' си.
Ту] зиму, кад ]а и комшн]а тцемо ре- 

Ьи]у при мене, нема да ме боли глава. Ка 
пщемо при ььега, од шеговуту рейщу, после 
ми целу ноч сева у главу. Ма, молим Бога: 
ил да мане да ме боли глава или да умрем! 
Тъг ]а реши' да не пщем више од н>еговуту 
рейщу.

сс
Остаряла една баба, ста 

нала некадърна да отива 
по къра, седяла си само 
вкъщи. Още от младини 
обаче свикнала „да граб
не от чуждото" и да го 
укрива. НеГгните по-мла
ди напълнили хамбара с 
жито, мазето с картофи, 
качките със сирене и ма
сло, а старата голяма 
връчва с яйца- Бабата те 
дала: всичко има и всич
ко пълно, а у дома няма 
никого. Грабнала една 
по-голяма торба, па кри- • 
шом, никой да не я види, 
гребнала от житото, сло
жила от картофите, взела 
от сиренето и маслото, и 
най-сетне сложила някол
ко яйца отгоре в торбата. 
Всичко това набързо скри 
ла в едно затънтено' кьо
ше. Никой нито чул, 'нито 
видял.

некакав 
жито

н>е-

они
Хората го хвалили за 

дето помага на младо
женците да не караг 
сватби без кум, но по 
едно време „ започнали 
да го одумват за любов 
ни връзки с кумашин- 
ките му. Най-сеТне мъ 
лвата стигнала и до 
ушите на жена му. Ня
как преживял нейната 
жестока офанзива с об
иди, камъни и тояга и 
започнал да я убежда
ва, че народът е изми
слил тези гадости. Тя 
не искала да му повяр
ва все докато не се за
кълне. Нашенецът ня
мал накъде и приста
нал:

А. Т.

Направи ме, боже, птичка 
да пролета Дай—Дар, 
като нея сам- 
на кръстовища без фар, 
над коли по тротоар — 
да не чакам с напрежение 
пред автотранспортното

учреждение —

:амичка

Малката й внучка оба
че видяла какво бабата ра 
боти, па я запитала:

— Бабо, нали всичко то 
ва е наше? Защо това ра
ботиш?

Бабата засрамена и из
ненадана от внучката си 
казала:

— Тежко е на човек, до 
като свикне, а после вси
чко е леко! Наше е, на
ше, но по е наше, когато 
е скрито!

босилеградското 
ТРАНСПОРТНО ДВИЖЕНИЕ...

Стефан Манасиев

— Господи, ти вси
чко виждаш, ти всичко 
знаеш. Както знаеш на 
родът ме одумва, че 
съм задявал кумашин- 
ките си. Господи, ако 
съм — да съм, ако не 

да съм ...съм

К. Г.
Записал: Стоян Евтимов

Ка би у пролет, моз комшща гшьогира. 
На]есен, он до]еде леб! А ]а си, еве, ]ош 
трарш.Пенснонерскашшш Ете до какво доводи трупало! Зато;, по
братиме, немо] да пщеш свакакву бърл-у по 
мешане, него си дощи при мене, да си, док 
смо щш асълнн, наздравимо. А]д здравица!

Тодор ЛужничЬи

Наш народ каже: на те кане — узима],. 
ка те йуре — бегай. Та че дойдем. Ама не- 
мой да узимаш за мезенце кобасице и са- 
ламе. Онядън чето у весник: съглам затру- 
йене. Гледай да найдеш лужничко сиренще, 
а може и шушеничйе! А]де у здравйе!

МАНЧА
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