
вршктго С указ на президента на 
СФРЮ Йосип $роз 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности

Тито от

^ ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ
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ВАКОНСТИТУЦИяТА°НАНСР ВСЪРБНЯЕСНИЯ ЦЕНТЪР ”САВА” в БЕЛГРАД ТЪРЖЕСТВЕНО БЯХА ПРОВЪЗГЛАСЕНИ АМАНДМАНИТЕ

МЙНЖИА ИЗ РЕЧТА НА Д-Р БОРИСАВ ЙОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СКУПЩИНАТА НА
СРС

ЗНАМЕНАТЕЛНа тържествената сесия на Скупщината на Со
циалистическа република Сърбия, 
на 28 март 1989 година

която се състоя 
конгресния иентър „Сава” 

в Белград делегатите единодушно приеха решението, 
въз основа на което бяха провъзгласени амандма- 
ните 9 — 49 в Конституцията на СР Сърбия. Така 
нашата република възвърна конституционния си су
веренитет и държавността си на цялата територия. 
С една дума: Сърбия отново стана република.

в

АШАТ
С провъзгласяването на конституционните амандмани върнахме на наша

та република държавния и конституционния й суверенитет. От днес Сърбия е еди- 
социалистическа република с две автономни покрайнини в състава

цялата си територия. Скупщината на Социалистическа 
за Конституцията на републиката, 

Така нашата република стана равноправна на

На това историческо събитие присъствуваха 
представители на съюзните органи и организации, 
новото югославско правителство, представители на 
ЮНА, председатели на републиканските и покрай- 
нинските скупщнни, шефове на дипломатическите 
мисии, ръководствата на републиката и покрайни
ните, видни културни и обществени дейци.

си и снна
държавни компетенции на
републикд Сърбия получи правото да решава
за приемането й и промени в нея.

социалистически републики в югссловенска федерация-останалите
Затова днешният ден — 

28 март 1989 година е не 
само тържествен и радо
стен ден, но с и знамена
телна дата в пашата коп-

лавските републики разо
ри единството и конститу

ституционна и политиче
ска история, дата, която 
сложи край иа дългата и ционния суверенитет на 
тежка политическа борба Сърбия- Сръбският народ 
за равноправие.

Провъзгласяването на амандманите беше озна
менувано в цялата република с удариическп труд, 
народно веселие и културно-художествени програми. не можеше дори и да си 

представи, че някой в 
Югославия може да воли 
неразумната политика „Ся 
аба Сърбия — силна Юго 
Славия”- Той дори не ис
каше и да го забележи то
ва. Косов<5ката рана му от 
вори очите. И имаше . ли 
нещо по-естествено, по-чо 
вешко и по-демократичнб 
от решението на народа 
да се изкачи отново на по 
литпческата сцена съглас 
но свободолюбивите си тр 
адишш и да издигне иск, 
отразен с най-простата и 
иай-благородната 
ла на правдпната и равно 
правието: Сърбия не ис
ка повече права, и не е

Д-Р БОРИСАВ 

ЙОВИЧ Е ИЗБРАН 

ЗА ЧЛЕН НА 

ПРЕДСЕДА
ТЕЛСТВОТО 

НА СФРЮ форму
Делегатите на Скупщи-

СР Сърбия ЧРС>
гласоподаване

па търд-р Борисав Иович говорипата на
СЪРБИЯ НЕ ИСКА ПОВЕ 
ЧЕ ПРАВА И НЕ Е СЪГ 
ЛАСНА ДА ИМА ПО-МАЛ 
КО НРАВА ОТ ДРУГИ

и.;тайно
браха д-р Борисав Йович 
председател на Скупщина 
та на
па Председателството
СФРю от СР Сърбия- 
Йович бе гласуван от 267 
делегата.

Останалите

съгласна да има по-малко 
Този

ПА ДЕЛЕГАТИТЕ ПА СКУПЩИНАПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТА НА СР СЪРБИЯ

права от другите, 
пределно правилен и ра
збираем иск срещна сил
на съпротива Па бюрокра

СР Сърбия, за член

СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕДСЕ

ДАТЕЛСТВОТО НА СР СЪРБИЯ

па
Затова мп позволете пъ

рвите си думи да 'отпра- цнята, националистите 
сепаратистите, конто в пр 
одължение на повече 
едно десетилетие силно се 
обединиха в коалиция, ко 
ято заради защита налсо 
бствените си интереси при 
крито или откровено и аг
ресивно се опълчи срещу 

(На 3-та стр.)

II
1!Я Към ония, иа конто при 
падлежат па всички 
граждани па Социалисти
ческа република Сърбия,

откандидати
Каидидапи-от листата иа 

опната конфер^чци^
ССТН в Сърбия Алексан- 
дар Бакочевич и Д~Р - 
бодан Ункович получиха 
27 относно 20 гласове. Дс 
легатите гоило

Никола Любичич за 
му работа

Слободии Милопа долети гм 
ШОШ1Ч ли бъде кандидат 
ли иредеедител пи II родее 
датслстното па Соцнилпс- 
тмческа република Сър
бия. Предложсннетц е от
правено към Републикан
ската
ССГИ п Сърбия.

да им честитя п да пм 
благодаря, че се бориха и 
се паборпха енергично и 
достомпстнеио в календа
ра ма пашата история Да 
бъде написана и дпеишата

Сло-

блогодари-

Г ГЛАС нл БЪЛГАРИТЕха па дата.
ч Днешният ден е край из

вуспешната 
I \ редседател ствот о
СФРЮ-

........- ДГ“*""
лидмост па онези коисти- ДрЕ §
туционии решения ог 1974 ДКвиЛетеЩ® ' §§
година, конто ще се пом- I Ж
пят като иранно иелогич- , ___-1

[ ЦрягстВо

конференция нана

освободиха
Алекса-

Делегатите 
Петар Грачанин и 
млар Мигрович от длъ»- 

Председател
СРС Филип 1 РУ

директор 
Раковина

Със смелостта, честнос
тта н дейността си — се 
казва п предложението — 
Слободии Милошовци нас- 
лужн да бъде председател 

сесия па не само па членовете на 
СР Сър-
бе прис
па група

постите им в 
ството на 
ич, досегашен 
на „21 май" от
е нов подпредседател
Изпълнителния съвет 
Скупщината на СР /,’1 
бия.

пп, политически 
ведливп п най-вече 
обществено вредни.

Конституцията 
година, КОНГО укрепи са
мостоятелността па югое

11а делена™
Скупщината 
бшг единодушно
та инициативата

от 1974Съюза па комунистите, по 
всички граждани пй

па па
п па 
СР Сърбия.

на

)



НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ ИЛ СР СЪРБИЯ — ПОБЕДА НА ПРАВДАТА И ВОЛЯТА ПА ПАРИЛА

ПРЕМАХНАТА Е ГОЛЯМ* ИСТОРИЧЕСКА НЕПРАВДИИА
В СР СЪРБИЯ-ВМЕСТО ЕДНА ИМАШЕ ,ТРИ ДЪРЖАВИ, С КОЕТО СЕ НАРУШАВА ЕДИНСТВОТО

На Социалистическа ро- та Конституция, 
публика Сърбия след иъл
ни 15 години се възстано бота, в която участвуваха 
вява държавност/ която й над 140 професионални 
бе отвзета с Конституция ца за конституцмоичи вън 'го, общественото планира 
та през 1974 година. С та роси, разбира се и 
зи конституция покрайнп покрайнините, публично- 
ните бяха получили венч 
ки атрибути на държав
ност и ндпълпо самосюя 
телно водиха политика във 
всички области. Борба1а 
за възстановяване на дър 
жавност на пялата тори. 
тория на Републиката тр
ая десетилетие и полови
на. През последната годи 
на и половина интензив
но се работеше върху ко
нституционните амаидма 
ни. Работата изобщо не 
беше лесна, защото покра 
йнинските ръководства ко 
раво се застъпваха да 
запазят позициите.

Веднага след приемане
то на Конституцията през 
1974 година бе ясно, че

рпосг, углавно-правовата 
Въпреки съвместна!а ра защита, правосъдието, ме 

жду народ 11 ата 11 о; I и ти к а, 
ли културата и образовапмс-

от не..
Недоразуменията мрем 

то разискване започна със изтеклите 15 години пане 
значителни разлики но соха тежък удар па СР 
най-крупните въпроси. Ра Сърби и и на страната ра
зискването бо твърде ма- то цяло. Ето няколко: 
сово. На около 29 хиля* Въз основа решението па
дп събрания и заседания републиканското ръкоиод 
присъствуваха 2,7 мплно- ство, Републиканската слу 
на граждани, а в самото жба на вътрешните рабо- 
разпскваис участвуваха ти издаде заповед за мобп 
230 хиляди души. В дпе- лнзнрапс па специални сд 
кусиите често не бяха из пипни па милицията от 
Опрани средства за да се Сърби я и през поща па 

позициите. В мм- 11 срещу 12 март 1981 го 
дима ги испратн към гра- 

неде- цицата с Косово. Единици 
те бяха стадионирани в 

стана Буяповац, Куршумлия 11 
Рашка и задачата им бе 
да се приобщят и окажат 
помощ иа Покрайнинска- 

недоразу мени ята траяха та служба ма вътрешните
почти до края на публич- работи в потушаването ма 
ното разискване.

Големи несъгласия ня-

;
каква Сърбия желаеНародът каза

запазят 
ето на демокрацията чес
то бяха ползувани 
мократически методи. Във 
Войводина прелом 
след известните октомври
йски събитня в Нови Сад. 
На Косово несъгласията и

Сега в областта на отбраната Републиката щс 
планира, организира и ръководи с народнатаготви,

отбрана и нейните съставни части: териториалната 
отбрана и гражданската защита на цялата своя те
ритория- Сега ще има единствена система на дър- 

общсствена сигурност, с което се дава въз-жанна и
можност ефикасно да се защитава сигурността и 
имуществото на всички трудещи се и граждани, 
тановява се единствена углавно-правова защита в 
Републиката, която е едно от условията за равно-

всички

. Ус-са направени крупни гре 
шки, които трябва да се 
премахнат. Едвам през но 
ември 1984 година проб
лемът бе гласно поставен 
когато Скупщината на СР 
Сърбия разисква за един
ството и съдружието в Ре 
публиката. По същата те
ма към края на юли 1985 
година разисква 
дателството на

контрареволюцията. Но 
нокрайнинското ръковзд 

маше във връзка с аман- сгео застана на стаиовч- 
дманите, регулиращи об
ществено-икономически об 
ласти и отношенията във 
Федерацията. Това обаче 
не може да се каже

правие на всички трудещи се и граждани, 
народи и народности. Голям проблем имаше 
международната политика. Покрайнините занапред 

ще могат да водят самостоятелна външна поли- 
Ще съществува единствен обществен и про

странствен план, а с републикански закони ще се 
регулира развойната и икономическа политика за 
данъците, облаганията и кредитите...

и вще, че такава помощ не е 
гужна и не позволиха еди 

.мините на Републиканска
та служба да минат пок- 

за ]* а» Минската /раница. С 
амандманите, които уреж- тези единици покрай! ч-ш-

пе
тика.

Предсе- дат отношенията в самата :кою ръководство така на 
ЦК на Република, по-точно за пра: и и след две седмици, 

на предложените решСния за Единиците на милицията В цялата Република в служебна и обществена 
употреба ще бъде сърбохърватският език. Това обаче 
не значи, че народностите губят правото на равно
правно употребяване на езика. Но, не ще се 
ли ма Косово едно от условията за трудоустроява
не да бъде познаването на албански език, е което 
направо се дискриминираха сърбите и черногорци
те. На единствен начин се урежда образованието, 
здравната защита, общественото информиране, за
щитата на културните блага.

СЮК. През средата 
1987 година последва офи възстановяване на нужно от Сърбия и от останал и-

ге републики получиха по 
зволение за влизане на те

циална инициатива на Пре то единство в СР4 : всена 
дседателството на СРС за редната отбрана, държа- 
промени на републиканска впата и обществена сигу ршорията на САП Косо- 

___________ -_____________ во едвам на 2 април. Не
що подобно се случи и

позво-

след атентата върху тур- 
> скйя посланик в Белград 

— когато атентаторите бя 
ха избягали във Войводи
на. Сетне благодарение на 
акцията на двете служби 
(на Сърбия и Войводина) 
вторият атентатор бе аре 
стуван в Нови Сад.

БОРИВОЕ ЙЕКИЧ

НЕ СЕ ЗАСЯГАТ ПРАВАТА НА ПОКРАЙНИНИТЕ
Делегатите на Скупщината на САП Войводина на 

10 март т. г. дадоха еднодушна подкрепа на предложе
ните амандмани на Конституцията на СРС. В уводно- 

Боривое Йекич, председател на Консти- 
комисия на Скупщината на Войводина 

каза:

С приемането на конституционните амандмани 
се създадоха всички необходими предпоставки за 
крайно потушаване на контрареволюцията на Косо
во, защото СРС непосредствено ще влияе върху за
щитата на конституционните права и свободи и ли
чната и имуществена сигурност на всички гражда
ни в Косово.

то изложение
туционната 
между другото

„Амандманите в Конституцията 
съдържат решения, с които се прецизират недостатъ
чно ясните разпоредби и Конституцията и премахват 
трудностите, които не позволяваха СР Сърбия да фун
кционира на цялата си своя територия. С тези реше- 

пол оже1шето и правата иа авто- 
като съставни части на

Това са само някои ог 
абсурдите, които илюстрн 
рат конституционните ре
шения от 1974 година.

на СР Сърбия
I

РЕШАВАЩИ ДНИ Конституцията.
28 ЮЛИ 1987 ГОДИНА: Председател- 6 ЯНУАРИ 1989 ГОДИНА: Конституци- 
ството на СРС прие Предложение за онната ко\',нспя на Скупщината на СРС 
започване с промените в Конституция- утвърди текста на предложените аман

дмани.

ния не се нарушават 
номните покрайнини, които те 
СР Сърбия имат в рамките на Федерацията.

та на СРС.
7 ЯНУАРИ 1988 ГОДИНА: Председател- 22 ФЕВРУАРИ 1989 ГОДИНА: Консти

туционната комисия на Скупщината на 
СРС утвърди окончателното предложе
ние на амандманите.

ВУКАШИН ЙОКАНОВИЧ ството на СРС утвърди изменения в 
Предложението за започване с проме
ните в Конституцията на СРС.
8 ЯНУАРИ 1988 ГОДИНА: Конституци
онната комисия на Скупщината на СРС

СЕ ПОВЕЧЕ БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯСЪЗДАВАТ
С конституционните промени се създават условия 

за по-укорено материално развитие и по-ефикасно пре
махване ‘ причините за икономическата и обществена- 

за по-пълно осъществяване на масово и 
нашето общество, за

23 ФЕВРУАРИ 1989 ГОДИНА: Скупщи
ната на СРС прие окончателния текст 

текст на Пре- на предложението на амандманите и 
го отправи до покрайнинските скуп-

даде подкрепа на новия 
дложението4 за започване на промени
те в Конституцията. щини.
11 ЯНУАРИ 1988 ГОДИНА: Скупщина- 10 МАРТ 1989 ГОДИНА: Скупщината

на Войводина даде съгласие на пред
ложените амандмани.

та криза,
демократическо съдържание на
укрепване на националното равноправие, укрепване ро
лята на трудовия човек и сдружения труд и за уста
новяване на по-голямо единство в югославската феде
рация като траен интерес иа работническата класа.

Това покрай другото изтъкна председателят 
Скупщината на САП Косово Вукашин Иоканов^ на 

23 март Скупщина когато делегатите 
делегати бяха против, а 

в Конституция

та на СРС прие Предложението да се 
започне с промените в Конституцията.
10 ЮНИ 1988 ГОДИНА: Конституцио- 23 МАРТ 1989 ГОДИНА: Скупщината

СРС на Косово даде съгласие на предложена ината комисия на Скупщината на
«твърди текст на Проектоамандманите ните амандмани.
утвърд/сгат Сцията 28 МАРТ 1989 Г0ДИНА: Тържествено
25 ЮЛг/1988 ГОДИНА: Скупщината бе провъзгласена новата републиканска I 
на СРС прие, Проектоамандманите на конституция----------------------------------- !

проведената на 
(от 187 црисъствуващи десет

въздържани) приеха амандманитедва
та на СР Сърбия-
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ЗНАМЕНАТЕЛНА ДАТА В НАШАТА ИСТОРИЯ
(Ох 1-ва стр.) 1 1

РЪКОВОДСТВО! о 
имаше в ръцете сй 
В!ива за справедливи 
етл гут •ионни

постоянно 
ииици 

коп-

ри в Косово, но тези съп
ротиви и злодеяния 
останат безрезултатни, ка- 
квито бяха и досегашни
те. Окончатедно изчезва 

им илюзията, че може 'да бъ
де създадена „Косово ре
публика", крачка 
към разпокъсана Югосла- 

равноправие изи- вия- Разединението на Съ- 
сква всички да разберат 
докъде стигат компетеици 
ите им, кое в Югославия 
е обща отговорност и пра 
во, а кое принадлежи на 
сувсреното решаване 
републиката. Това е пред- и за сърбите, черногорци- 
поставка за 1 нормализация ' те, албанците, унгарците, 
на отношенията в нашата мюсюлманите, турците 
страна, на която е нсобхо за всички останали, 
димо единство и нов и ши 
рок път към социализма, 
прогреса и демокрацията.- 

В съзнанието на наши

на нашата страна като пр- 
ттте авна държава на равнопра 

вни народи и народности. 
Властта непременно тряб
ва да се ползува в защи
та на правдината и пра
вата на всеки гражданин, 

по пътя това е основна предпоста
вка да живеем в толеран- 
ция и равноправйе. Но 

рбия вече няма да разо- конституционните компе 
рява нейната сила и сила- тенцци без изключение ще 
та на Югославия, в която се ползуват в борбата про 
непременно трябва да има тцв всеки, който посегне 
равноправие за всички на срещу интегритета на Сър 

на роди и народности, пък бия и Югославия.

се за правата си, показа
ха политическа зрелост и 
дадоха урок по демокра
ция и култура на попити 
ческото поведение на вси 
чки, които искаха да

прпродння иск за равно
правие на нашата репуб 
лика. Беше 
молна война на 
ния и сплашване на чис
лящите се към народно
стите в нашата република 
с измислено застрашавано 
па техните национални пр 
ава и несъстоятелни обви 
нення на сръбскня народ 
п ръководството па Соци 
алистическа 
Сърбия в сталииизъм и 
агресивност към останат.и 
те републики. Вярвам, че 
н нашите народи, и наша 
та история няма да преие 
брегнат факта, че 
хвърлени толкова -тежки 
обвинения в лице го на ед 
ин народ, който в по-но
вата история на Балкани
те даде най-големи жерт
ви и най-силно доказател
ство за свободолюбивосг- 
та и демократичността си.

Осъществявайки поли
тиката на демократизация 
на обществените отноше
ния, която окончателно из 
лезе на политическата сце 
на на Осмия пленум на 
ЦК на СК в Сърбия, ръ
ководството на Сърбия 
издържа огромен натиск 
и нападки, откровени или 
прикрити, които бяха под 
крепени от широката про 
паганда на реакционните 
бюрократически сили в ст 
раната и чужбина. При 
такива условия, силно по 
дкрепяно от гражданите

и пс птиче > 
км решения не само от 
л-гла за СР Сърбия,
О! 1 •

поведена под-
подмята НО II

лза за пяла Югосла- „продават демокрация".
Просто казано — от дн

ес Сърбия е равноправна. 
А това

впя.
I г-ката

II Ч Тк
за конституцйо- 

проме-:д в Сърбия 
предизвика провал на сепа 
ратнетката политика, сме 
няване ма бюрократичес- 
кото политическо ръковод 
ство във В ой води на и из
биране на ръководството 
по волята ма народа. Та
зи политика

република

Приемайки тези констя 
туционни промени, СР 

и Сърбия освобождава пле
щите си от едно тежко 
бреме, което не й позволя 
ваше да насочи всичките 
си сили към обществена
та реформа, която ни е 
най-важната задача в бли 
зкото и далечно бъдеще. 
Сега можем много повече 
и по-енергично да се бо
рим за развитието и жиз- 

-неното равнище на граж
даните. С такава здрава 
ориентация Сърбия ще 

за стане сплотена, демократи 
ческа, развита и силна. Ви 
наги е била, а и сега ще 
бъде още по-силен фактор 
на силата и единството на 

за‘ нашата общност на равно

доведе
ясно разграничаване в по 
литическото
на Косово — кой е за, а 
кой е против политиката 
на СЮК, в същност кой 
е за, а кой е против Сър- 

~бня и Югославия.
Гордеем сс, че допри- 

да се прекъсне 
дългият и жалък период 
на неправдини, 
ния, самотия и живурка- 
не на Сърбия и че бяхме 
активни участници в бор
бата за премахване на не 
справедливите и неестест
вени решения в конститу
цията от 1974 година. Оба

до

ръководство
бяха

ТОЛЕРАНЦИЯ, ДЕМО
КРАЦИЯ И РАВНОПРА
ВИЕ

те граждани конституцно 
мийте . промени в републм 
ката неразривно са свър
зани с борбата против се
паратистката и мационали 
етическата

Животът ще покаже ко 
лко сурови бяха всички, 
които

несохме
разпространяваха 

лъжи сред числящите се 
към народностите в наша 
та република за опасност
та, която застрашава на
ционалните им права, 
новата опасност от сръб-

подозре-
контрареволю 

иия.в Косово. Сега създа
дохме необходимите конс
титуционни и обществени
предпоставки да осигурим 
законност, права и свобо ския национализъм, а не

искаха да видят простия 
факт, че в Сърбия никой

ди, лична сигурност и рав 
поправме на всички граж
дани в Косово без разли
ка към коя вяра и пацпо 
малност се числят. Знаем, 
че по този път ще срещ животът ще потвърди еди 
нем още много брутална ина Сърбия с две автоно- 
съпротива на сепаратисти мни покрайнини в съста- 
те и злодеяния, какви са ва й като възобновен фак 
вчерашните подли убийс- тор на силата, единството, 
тва на двама милиционе- демокрацията и прогреса

че сме съзнателни, че та
зи борба можехме да во
дим и да я спечелим, да 
издържим и да победим 
само затова, че в целня пе 
риод, с интензивна дейно 
ст и голямо доверие цели 
ят народ води борбата, во 
диха я всички граждани 
на Сърбия, които борейки

пе е дискриминиран 
туй, че не е сърбин.

Силно сме уверени, че
правни народи и народно
сти, нашата съдба и роди
на Социалистическа феде
ративна република Юго
славия-

Да живее единна Соци
алистическа 
Сърбия!

република

ОБСТАНОВКАТА В КОСОВО

НАПРЕГНАТО ПОЛОЖЕНИЕ

КОСОВО.
СЕ

йствието е имало в Уро- 
шевац, При щипа, Тптова , 
Мнтровица, 
други градове в покрайни
ната. След тази ескалация 
редица дейности са пара
лизирани, иъпреки че па- 
стояшншята на всички со 
цпалнстнчсскн и югослаи- 

о! Iредело! 111 албанцп,

както и официалните ор
гани и тела е. да се въдво 
ри ред и спокойствие.

сс провеждат културни п 
други 
няма да 
райе и по време па пазар
ните дни. Съобщение за 
това даде Секретариатът 
па вътрешните работи в 
Косово.

Остри сблъсъци между

търпеливост към огромна
та част „залъгано населе
ние", но обратно ма 
в много градове дсмонст- 

към тях сс замер-

Въвеждането на извън- 
САП Ко- представлепии, а 

1 сс позволи събн- Гнпланередните мерки в 
сово и занапред същес'1 ве 

измени положение* 
Албан-

IIтова

Междувременно Скуп
щината на САП Косово да 
де подкрепа на проектоа- 
мандманите па Конститу
цията на СР Сърбия и с 
това отрази желанието на 
болшинството население, 
че иска да живее в съдру 
жне с всички югославски 
народи и народности. Про 
явите на националистите 
и сепаратистите обаче не 
стихват. Ежсчасово по ра 
диото и в телевизионните 
програми се съобщава за 
обстановката в Косово, ко 
сто има за цел правилно

но не
то в покрайнината, 
ските националисти и се
паратисти не мируват, 
зи дни бяха въведени тру 
дови задължения* И дока 

очакваха, че

риращи 
ят с камъни, дори има упо 

огнестрелнотреба и на 
оръжие. В резултат

26 март т. г. надиа-

. Те
па то

ва па органите па реда и споко*милиционериха и двама 
(Йетулах Кучи, командир 

милицията и Милорнд 
Танаскович), което бе но*

то всички
най-сетне всичко ще 
тече гю нормални 
зи, албанските национали 
сти и сепаратисти „се пог
рижиха" това да не стане. 
Органите 
власт

по
паколово

вод да се въведат ограпп- 
И .'тъчели я от страна на 

лнителния съвет ,,а
Именно касае се за ог

Косена народната
в СФРЮ, СР Сър-

ПОЛИ
НО.

па движение ираничение
събиране па публични

Всяко движение от
бия и САП Кусово

неимоверени усилия 
да „вразумят" действува
щите националисти

Напротив те
по-настъпател- 

Изпрател 
специални чаези

ме
гат ста.

повече от трима души сси се- да осведоми дутославската 
общественост за хода на 
събитията в тази соииалн 
етическа автономна мокра 
кпнма.

забранява, а в училища- 
на факултетите е мре 

обучението. В 
Косово няма

иаратисти. 
стават все 
пи и агресивни, 
ните там 
на Народната 
проявяват

та и
къснато
покрайнина

кината и тса- 
както що пя ма да

Ст. Н.да работятмилиция
изключителна

С камъни срещу мнлицпити
трите,
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ПРИ ОК НА скс ИЗАСЕДАНИЕ НЛ КОМИСИЯТА ЗА ИНФОРМИРАМЕ 
СЕКЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНЕ ПРИ ССТН

СКУПЩИНАТА НА ЮЖНОМОРЛВСКЛТА МЕЖД 
У ОБЩИНСКА РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ

Приети са отчетите и концепциитеОсновни особености
и развойни проблеми на информативните средства на

българската народност
В ване на редакцията

„Братство”, макър че не
достиг па средства е огра 
ничаващ фактор в тази на 
сока. Онова, което особе- 

е фактът, че

на на в-кзациите па средствата 
масово информиране 
български език — вестник 
„Братство”, детското 
сапие „Другарче”,

„Мост”, ТВ журнала 
и предаването па 
Ниш за българската

. Средствата за масово им 
формиране на български 
език в Югославия са не
обходими и трябва да се 
развиват. Необходимо е 
обаче да 

. трайни финансови източ
ници за осъществяване на 
целите и задачите, които 
се поставят пред тези ии- 
форматнвните средства.

Това са основните кон
статации от проведеното 
па 21 март съвместно за
седание на комисията за 
информиране при Общин
ския комитет на СКС и 
секцията за информиране 
при Общинската коиферс 
нция на Социалистическия 
съюз в Димитровград, на 
което бяха обсъдени отче 
тите за работа и коицеп-

пограничните общини на

спи-
описана търсещите работа — 

през 1986 година 3335 ду- 
тендепцп

На последната 
на Скупщината на Южно 
моравска 
ска регионална общност в 
Лесковац, състояла се на 
24 март т. г.,

сесия но радва 
„Братство" през последно 
време, особено в разисква 
пията във връзка амаидма 
и ите на конституцията на 
СР Сърбия и последните 
<л>бития на Косово, в по- 
нечето местни общности в

пиесе изнамеря* Радиомеждуобщин- щи, а същи са
на-н през последните 

две-три години. Особен 
делегатите проблем представлява все

ите
родпост в Югославия- 

Когато става дума за 
„Братство”още недостатъчната изгра издателство 

изтъкнато е, че по време 
когато останалите ипфор-

между другото се запозна 
ха с информацията по осъ Деност на комунално-бито

ви обекти, а бавно се съз-ществяване развойните 
програми на пограничните 
общини в Южноморавски 

198/ и 1988

общината е най-четеният 
вестник и почти единствен 
извор на информации. То 
ва особено е важно защо- 

на об-

мативпи средства все по
вече се затварят в собст
вени среди, „Братство” и 
неговите издания са напъ 
лпо отворени към всички 
среди, което е положител 
на черта на изданията. Ка 
кто и много пъти досега 

е необходимос
тта от кадрово оспособя-

дават и други предпостав
ки за подобряване услови 
ята на живот и трудови
те условия за население- 

мацидта е да раздвижи и то в този район, 
активизира всички ооще- 
ствени сили на всички ра (1987 и 1988 година) се 
внища (от общините до характеризират с немалки 
региона) за предприемане усилия на общността, пре 
на съответни мерки по ди всичко на република 
ускоряване и по-ефикасно Сърби* чрез Фонда за на-

регион през 
година, делта на ннфор- то на територията 

щината има 
пости където и радио и

местни общ-
Последннте две години

прием етелевизионния
некачествен.изтъкната А. Т.

ОТГОВОР НА БОРИС КОСТАДИНОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНОТО НЕОТДА 
ВИД „ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАД"

наличните сърчаване развитието на 
изоставащите общини да 

• на се открият цехове на по- 
големите стопански орга
низации в тези общини, 
както и с усилията

решаване на 
проблеми в стопанския и 
обществения развой 
пограничните общини. СПОМЕНАВАНЕ БЕЗ ОСНОВАНИЕПограничният район на 
територията на Южномо- иривежда, 

в Коми-
избирането на Васил 

Такев за председател 
ОС съществува документа 
ция, а неговата работа ка 
кто и на всеки вероятно е 
оценявана и подлежи 
оценка.

Към края на втори* аб
зац 1ф статията е споме- 

Заради

неже авторът 
че „го защитават 
тета и отгоре”.

Споменаването на име
то ми е злобна, умишле
на и тенденциозна с уми-

Съгласно член 121 в За
кона за масовото инфор
миране търся във вестни
ка да се публикува след
ния отговор;

Зана
наобхваща редица институции и орга 

низации в Републиката да
регионравски

Босилегр адска, 
пткя и Дърнотравска об
щини, както и Търговищ
ка община, която поради

Сурдули-
съдействуват в разреша
ването на' инфраструктур- 
ните обекти. И тук обаче на

лъжа.шление и омраза 
чиято цел е да ми нанесе

Във вестник „Братство”, 
брой 1392 от 10 март 1989 
година на 4 страница бе

под нато моето имр.
истината й обективността, 
което трябва да бъде цел
та на вестника, изтъквам

изниква въпросът за сред
ствата, които са досга ог
раничени.

В Босилеградска общи- 
1885 на например през 1987 го

дина започна строителств
ото на фабриката за спо
ртна конфекция и се счи
та, че тя ще започне да 

Покрай стопанската изо работи тази година, 
станалост, миграцията бе- ' трябва да се 
зспорно е един от най-ос- още 1,5 милиарда динара, 
трите проблеми: от 1971 Не са докомплектувани це 

1981 година броят на хове на ЕИ от Ниш и ТЕ 
намалял с -Зеле Велкович . Инак в 

селското стопанство през 
1987 година е построена 
овце и козеферма в Ради- 
чевци, която все още 

на в процес на доизгражда-

близостта си до граница
та (7 км) и изразителната 
изостаналост е причисле
на към пограничните об
щини. На площ от

в 132 селища живеят 
общо 55 хиляди 
средно по 
кв. км.

вреда. Това е изява на 
лично недоволство и неп-публикувана статия 

заглавие „Отворено писмо 
до ОК на СКС в Босиле
град", автор на която е 
Кирил Георгиев, 
та е публикувана когато 
ОК на СКС с всички су
бекти на тази обществено- ОС" както привежда

пито пък бях и във

ст-рннцштна разплата от 
рана на автора. За тази 
своя цел и за изпълнява
не на „трудовата задача” 
авторът е злоупотребил 
пространството във вестн
ика и приемането на лич
ния доход.

кв.
жители, 

28 жители на Статия- че досега не чух „високо
волна отостри критики по
адрес на председателя на 

авто-
но

обезпечат
общност во рът.политическа

ди акция за осъществява функция Да го защитавам
като някой „отгоре", по- Борис Костадиновне на утвърдените задачи.

ДО
жителите е 
12 514 души, или с около 
18 на сто. Особено трево
жи, че и в следващия пе
риод (1981 — 1986) про
дължава тенденцията 
намаляване на население
то в тези общини: Църна 
трава — с 666, Босилеград 
— 396, Търговище — 
и Сурдулица — 129 души. 
Освен това нисък е приръ 
стът на населението, 
възрастовата структура на 
населението е твърде не- ’ 
благоприятна.

ДА ИЗТРАЕМ В УСИЛИЯТАКАЗАХА...

е кореното трудоустроява
не на младите професио 
нални и творчески кад
ри, създаването на усло
вия за ангажиране на ли
чните средства на граж
даните и с развитието на 
дребното стопанство. Вси 
чко това трябва да даде 
възможност за увеличена 
производителност и жиз
нено равнище. За изли-

Целокупното обществе 
но положение в което се 

налага в рефо
не.

В тази община се реша
ват, но доста бавно инф- 

обекти: ме-

намираме 
рмата ца стопанството и 
обществото да

по-определени и в 
реализирането й да изтра 

докрай- Още повече 
ако се има предвид, че 

по-важна

навлиза-323 раструктурни
стни пътища, за които с 
набавена механизация, от

ме

а заплануваната модерниза 
на 15,7 км пътища

ем
цията
са асфалтирани само 1,4 
км, поради липса на сред- 

Инак от общо 4106 
семейства без ток са 306

не съществува 
задача, която решаващо 
определя 
ще.

нашето бъде-ства. зане от кризата принос 
проме-Друга особеност 

ката трудоустроеност 
обществения сектор — пр 

общо

е нис-
трябва да цадат 
ните в политическата си
стема, Ъ което ще укреп
нат законността и консти

в От застоя и стагнация- 
развитието, спадане- 

жизненото равни 
разли-

семейства.
та в 
то на

Полагат се усилия дасе 
останалите проб- 

постигаг

Иван Василевез 1976 е. имало
9375 трудоустроени лица. решават 
Инвестициите и основни- леми и тук се 
те средства на обществе- сравнително добри резул- 

секщр са доста скро- гаги. Подобно е положени 
различни по общи ето и в Сурдулишка, Цър- 
Р 33 547 в ТърГови нотравска и Търговищка 

общини.

ще, социалните
недоволствието на ра 

класа и на

туционността.
(ИВАН ВАСИЛЕВ, пред 

седател на ОК на СК в 
Босилеград на проведено 
то през миналата седмица 
заседание на ОК на СК).

ти, работници и гражда 
ни, с коренно кадрово об 
новление, рсъвременява- 
не на производствените пр 

иконо-

ки,
ботническата 
трудещите се и гражда
ните можем да

иия 
мни и 
ните, от
ще до „
Босилеград. Расте и брояг

излезем
само с пълн.о мобилизи
ране на всички комунис- мическата

ограми, съгласно
логика, с по-усв57 333 динара Ст. Н-
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В НАШИТЕ ОБЩИНИ 
ВАНЕТО НА 
НА СР СЪРБИЯ

АМАН!IVIл 2°?™* ПРОВЪЗГЛАСЯ 
ЛМАНДМАИИТЕ В КОНСТИТУЦИЯТА

БОСИЛЕГРАД: СЪЮЗЪТ НТ СИНДИКАТИТЕ И ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ 
НА РАБОТНИЦИТЕ В ОБЩИНАТА

ВЪОДУШЕВЛЕНИЕ 

Н МАНИФЕСТАЦИИ
Трудещите се ^

ните в

Богатите" не приеха програмата
Общинският синдикален съвет към края на ми- чните доходи пак бяха

най-низки. Средният ли
чен доход лани възлиза
ше 243 828 динара и в сра 
внение с по-миналата го
дина е увеличен със 172 
на сто.

Всички тези лични до
ходи сега са доста увели
чени, в някои организа
ции с два-три пъти. Те са 
обаче все още низки и за 
едно число работници ни 
издалече не са достатъч
ни и за най-основните жи 
знени потреби.

и гражда- 
Дшмитровградска, 

Босилеградска, Сурдулищ 
ка и Бабушнишка общи 
ни провъзгласяването на 
амандманите в Конститу- 
иията на СР Сърбия 
рещнаха 
не и манифестации. Насе

селски Центрове Горна и 
Долна Любата, Горна Ли 
сина и Долно Тлъмино бя
ха устроени народни уве
селения. В Босилеград уче 
ници от основното и сред
но училище и членовете на 
СКХД „Младост" и

палата година изготви и прие програма за обезпечава
не на средства и оказване на материална помощ на ра
ботниците с най-низки лични доходи и принадлежнос
ти, но тъй като не я приеха материално добростоящи- 
те органзации същата не се прилага. Неотдавна ОСС
призва първичните организации и колективи да из- 
готвят свои програми и да помощуват на работници, 
които сами не са в състояние да „хващат крайщата”.

пос-
с въодушевлен- пред-

ставители на местната об
щност Райчиловци на ор
ганизирания концерт се 
представиха с народни пе 
сни и игри.

Съюзът на комунистите Без оглед, че статистиче 
се застъпва материалното ските данни не винаги са 
положение на работници- най-подходящият начин 
те да се обосновава вър- за изразяване на същина 

труда и резултатите та, те (когато липсват по- 
му, а не на работниците конкретни мерила) дават 
да се дава социална по- известна картина на не
мощ. Такава помощ всъ- щата. Според „истината 
щност не искат и работни на средната стойност" ли 
ците. Във времето на дра чните доходи на заетите в 
етичното и неконтролира- Босилеградска община са 
но повишаване на инфла- сравнително низки в сра- 
цията и на цените когато внение с други среди 
са необходими програми републиката. Средният ли 
за защита на онези които чен доход в обществени- 
не работят и нямат сред
ства за живот обаче се 
налага да се обърне вни
мание и на работниците с 
най-низки лични доходи и 
принадлежност.

лението в тези общини, 
което още отначалото да
ваше безрезервна подкре
па на конституционните 
промени в Републиката на 
28 март още веднаж осъ
ди опита и постъпките на 
албанските националисти 
и сепаратисти. Особено 
огорчение бе изразено на 
опита за разбиване на 
Югославия и по повод па 
дналите жертви всред на 
шата народна милиция-

хуВ училищата по един 
час бе посветен на комети 
туцията на СРС. Тях има 
устроените манифестации 
учениците и населението 
осъдиха албанските иацио 
налпети и сепаратисти и 
изразиха огорчение по слу 
чай падналите жертви вс
ред милиционерите.

ВСЕ ОЩЕ НЯМА ПРО
ГРАМИ

Имайки предвид низки
те лични доходи, през ми- 

в налата година в общината 
бе раздвижена инициати
ва за изготвяване на про
грама за оказване на по- 

_ работници
^ с най-низки лични доходи 

и принадлежности. Общи
нският синдикален съвет 
към края на миналата го 
дина изготви и прие про
грама за обезпечаване на 
средства за тази цел и се 
считаше, че от фонда ко
нто ще се създаде на об
щинско равнище ще се 
помага на онези които ед
вам свързват краищата. 
Василка Петрова, предсе
дател на ОСС преди ня
колко дни заяви, че зада
чата не е реализирана.

ДИМИТРОВГРАД 
На 28 т. м. в 18 часа на 

площад „Маршал Тито" в 
Димитровград бе организн

БАБУШНИЦА 
Трудовите хора и граж

даните в Бабушница с въо 
душевлеНие привествува-

те дейности през миналата 
435 752година възлизаше 

динара и в сравнение 
1987 година бе увеличено 
284 на сто. В органите на

МОщ на

управлението средният ли 
чен доход по зает възли
заше 451 458 динара и съ
щият бе увеличен с 300 на 
сто. В стопанските органи 
зацин бе най-зле, в тях ли

тО СА НОСОВА
]М0 СА ВА^«|§§й,'

В СТОПАНСТВОТО ПАК 
Т1АЙ-МАЛКО

Кон са работниците с 
най-низки лични доходи?

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССТН В СУРДУ- 
ЛИЦА ОБСЪДИ ДЕЙНОСТТА НА ПОМИРИТЕЛНИТЕ 
СЪВЕТИ В ОБЩИНАТА

’

Щ/03 Една (интересна) инициатива
% — Всред 2150-те работ

ници в общината 
рамата не приеха онези 
организации, които имат 
относително по-високи ли

ЩА От заседанието „потече" предложение да се нзу- 
формиране на помирителни съве- прог-чп възможността за 

ти и в трудовите организации1Я м шш ка, понеже жените не са 
по-малко от мъжете, а ос
вен това мнозина мъже 
отиват на сезонна работа 
във вътрешността на стра 
мата, докато жените се нд 
намират постоянно в къ
щи. Затова при предстоя
щото учредяване на поми 
рителните съвети 
мешю трябва да се дър- 

сметка за по-гол ям бр-

Председателството на Об 
щипската конференция па 
Социалистическия съюз в 
Сурдулица неотдавна об
съди дейността па 
рителните съвети в общи
ната и не намери доста- 

слементп за поло- 
21 поми-

1988. когатоСурдулица: От митинга през октомври
изясниха против разделенията чни доходи, т.е. онези, ко 

ито трябваше и повече да 
отделят в солидарния Ф° 

изтъкна Петрова, 
като добави, че задачата 
е все още актуална и че 
такъв фонд на общинско 
равнище ще трябва да се 
формира.

Фонд наистина няма, 
но не значи че на извест 

работници не 
През

година ОСС за 
различни видове помощ 
на работниците е израз
ходвал 500 хиляди дина-

хората се
ха приемането на амандма 
ните. Заетите в трудовите 
организации този ден озна 
менуваха с увеличени уси
;шя 
дство.

В училищата по един час 
посветен 

гласяиаието на Констиг»; 
иията.

на което 
насе 

концеи-

рамо тържество 
пред насъбралото се 
ление бе устроен 
рт. Учениците от основно 
то и средно училище 
самодейното културно-ху
дожествено Дружество „1 • 
Димитров" се представи
ха с революционни

и китка иарод-

поми-

за по-гол я мо произио- тъч но
жител па оценка: 
рнтелни съвети в местЯн 

па провъз- тс общности не работя»’

и
непре-

Гл:
ЖЦдобре.

Кон са причините за не 
дейност

песни, ой жени в техния състав. 
От заседанието на Пре- 

ОК па
НО ЧИСЛО
се оказва помощ, 
миналата

рецитали 
ни песни и танци.

Въодушевление от прие* 
амандма»гитс из 

заетите в трудо- 
и колек

задоволителната
помирител11нтс съвети 

в Сурдулишка община? 
По мнението па члено- 

ОК па ССТН това

дсс; щтел ството »»а 
ССТН, на което беше об-СУРД УЛИЦА па

Приемането па Коиститу 
СР Сърбия бе но

съдена дейността на 
мпрнтелчите съвети „поте 

(интересна) 
Става дума

по-мането на
цията па 
йод в трудовите организа 
ции 28 март да се провъ
згласи за ударен ден. ** 

16 и 17 часа ра

разиха и 
вите организации

всте па
че” и еднамриса лошите условия, 

които работят помирител 
съвети м бездеймост

ра. Организации също 
така от време на време 
оказват помощ на свои 
работници. Докато се 
формира фонд на общин 
ско равнище 
равил призив до първич
ните синдикални органи- 

кол ектн

повод зпа инициатива, 
за предложение да се изу 

възможността за фор
ма помирителни

/ и ви, които по
победа на нрав- 
истината изпра 

телег-

чителката 
дината и
тиха поздравителни 
рами до Скупщината 
СР С-ьрбия и председател 

СРС и дк на

ните
та ма отделни членове па 
помирителни съвети, пък 
п на
сс случва някои спорове 
между гражданите да про 
дължа пат и 
месена, въпреки че съще-

тях между 
ботницитс само накратко 

производство 
иривстствуват
па амапдмапн

чи
мпране 
съвети и в трудовите ор
ганизации. Предложение*

на прекъснаха
то за да 
приемането
тс и да 
тел 11 и

цели съвети.. Затова ОСС е отп-
в мнение ю,то се корени

помирителиите съвети 
помогнат да сс намали

ствата на 
СКС. 
БОСИЛЕГРАД

изпратят иоздранн 
телеграми до р'ько-

СРС.

но няколко ме зацин п трудови 
вп да изготвят програми 
за материалното положе 
ние па работниците си в 

сред

ще
броят ма споровете в тру 
довито
бъдат важен фактор в из
граждането ма здрави о 1 

сред рабопишп-

ннводствата 
В центъра

даступат възможности 
се намери бързо решение

амандма на Сурдулп- 
снонтано съби 

кота

Приемането
ните и премахванею ,,а 

ненравди- 
1974 годи-

Сърбия, 
Босилеград

на колективи и ще
ца дойде до и да се сключи „примир

ие''. В кадровия състав на 
помирителните съвети до 
минират мъжете и тона не 
може да се смята за по- 

характеристн-

за обезпечаване на
конто да помощу

на населението 
следобедните

историческата райе 
то в
бе организиран 
народно увеселение.

часове 
концерт п

ства, с 
ват на свои 
слабостоящи работници.в. ь.

на, която през 
на бе нанесена на иошеипя материално

те.
населението п 
ска
манифестации и 
тържества.

община посрещна с 
народни 

В районните

К. Г.ложителпаВ.Б. — В.Д-
СТРАНИЦА а
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ж 11| |Ц'Л| [МШ1 /II №шЛри дствостопанство
ГОРСКАТА СЕКЦИЯ I* БОСИЛЕГРАДМИНАЛОГОДИШНИ РАВНОСМЕТКИ в

Нови производствени 

съоръжения
РЕВАЛОРИЗАЦИЯТА 

„ПОКРИ" ЗАГУБАТА
ДИМИТРОВГРАД:

\

ип. Най-нисок е мри „Бал
кан" (395 884), а пай-ма- 

мрн „Работник" 
(159 666 динара).

Охрабрипащ с фактът, 
че през миналата година, 
физическият обем на про 
нзподетпото е увеличен, а 
също н износът. Тези по
ложителни процеси продь 
лжават и в началото па 
тази година.

за ревалоризация. Загуба 
са осъществили ТО „Ди
митровград" и „Комущт- 
лац"

Основните финансови по 
казатели в стопанството 
на общината и тази годи 
на са в зависимост от 
високата инфлация- Така 
съвкупният приход с уве 
личен с 244 процента н 
възлиза на 97 315 353 000 
динара, доходът с 
или 29 293 331 000 динара. 
Чистият доход е увеличен 
2,5 пъти п взлиза 
17 945 970 000 динара. За 
разни задължения от до
хода е взето 4,4 пъти по
вече или 
Ясно е, че това е имало 
отражение и на чистия Д° 
ход, който въпреки увели 
чение от 2,5 пъти все пак 
реално е намален. От чи
ст доход за акумулация 
са отделени 14,4 на сто, 
а за лични доходи и об
що потребление 104,7 на 
сто. Това значи, че е осъ
ществена загуба от 3 440 
612 000 динара, която е 
наваксана от средствата

съ-настоящата седмица 
щия ще бъде посаден. В 
Горската 
ват

В Горската секция 11 
която стона-Босилеград, 

писва като трудова сдини 
Горско

ЛЪК очак-секция
същия ДО есента да 

се репродукцира, т.е. от 
се обезпечи

(3 346 064 000 
94 548 000 динара).

п
ца в рамките на 
то стопанство от Враня,Средният личен доход и 

Димитровградска общи
на през 1988 година с 
312 466 динара и макар че 
е 2,9 пъти е по-гол ям в 
сравнение с' 1987 година,

нов
материал. В скоро 

сс очаква да започ 
и строежа на помеще 

ния и предприемане на 
съответни мерки за

машини. За

него да 
саден

не само чс ритмично из- 
11|,л 11 я на производствени я 
план, по и от годила па 
година възобновява про 

съоръжс- 
Нсотдавна с креди

време20Г'/о не
извод отвелите
ПИЯ.
ти и със собствени средст 
ва обезпечи нова брента и

обе
А. Т.реално е по-малък от лапа зпечаване на 

изграждането на този цех 
ще бъдат 
над 8 милиарда динара, 

ще бъдат обезпече 
ни: 80 на сто от Фонда

изразходванинов парен котел.
Ръководителят на трудо 

СВЕТИСЛ-
11 347 360 000. коитовата единица 

А В ГЕОРГИЕВ, ни уведо
ми, че новия парен котел 
има далеч по-гол ям ка

развитие 
общи 

50 на сто без- 
20 на сто са 

С из

за насърчаване 
то на неразвитите 
ни, от това 
възвратно, а 
собствени средства, 
граждането на този цех в 
Горската секния 
да бъдат приети около 80 
души нови работници.

на-пацитет, и по този 
чин се създават условия 
за по-голя мо производст
во, особено на паркет и 
други дръвни изделия, ко 
ито се нуждаят от варене 
и сушене. Покрай това

очакват

с този парен котел и ото 
плението в дървообработ- 

цех е по-стаби
Инак. 153-те заети в Го 

реката секиия в Босилег
рад (6 души повече отко 
лкото на края на предхо
дната година) през изтек
лата делова година са 
осъществили общ доход 
от 3,028 милиарда динара. 
Разходите възлизат 
над 1,737 милиарда, дохо
дът 1,291 милиарда, а чие 
тнят доход възлиза на 835 
милиона динара. Средни
ят личен доход по зает въ 
лиза на 352 510 динара и 
по отношение на същия от 
предходната година е уве 
личен със 173 на сто.

вателния 
лно и по-добро, а ще сеРАЗХОДИТЕ „ПОРАСНАХА" 

ПОВЕЧЕ ОТ ПРИХОДИТЕ
БОСИЛЕГРАД: сеползва и за строещия 

цех за дръвна галантерия- 
И новата брента, 

то неотдавна бе пусната 
в производство до значите

коя-

ка: общ доход 27 709 ми
лиона динара (номинално 
то му увеличение е 170 на 

24 193 мили 
доход 

динара

лна степен повишава про 
процес. Не

доход на един зает с 
243 828 динара. Средният 
месечен личен доход е 
най-висок в „Граджеви- 
нар" — 386 128 динара, а 
най-малък в „Изградня” 
149 216 динара. Във Вете 
ринарната станция сред
ният личен доход е 
334 958 динара, в ТО 
„Босилеград" — 
динара и в „Автотранспо
рт" — 206 513 динара.

От 5 стопански органи
зации в Босилеградска об изводствения 

йният капацитет е 26 ку
бически метра за 8 часа, 

преработ

на
щина (без трудовите еди 
ници) само „Автотранспо- сто), разходи

отчете загуба от она динара (178) 
3 516 милиона

а досегашната 
ваше само 3 метра куби-рт”

143 383 000 динара. Остана 
лите организации бсъщес ^ (126), чист доход 2710 ми

лиона динара (141).
чески.

Да кажем и това, че не 
отдавна започнаха и съо
тветни активности във вр 
ъзка с изграждането на 
цеха за дръвна галанте
рия. Именно, обезпечен 
е саден материал н през

твиха положителни резул 
тати, които повече загри- 
жават, отколкото окуража 
ват.

За личните доходи 
693 работещи в обхвана
тите с анализа пет стопа 

Общите финансови резу нски организации са отде 
босилеградското лени 2685 милиона динара, 

изглеждат та

па
275 858

лтати на 
стопанство

М. Я.(М. я.)а средният месечен личен

„ТИГЪР” СИ ПРОБИВА ПО-ШИРОК ПЪТ ДО АНГЛИЙСКИЯ ПАЗАР чнтелнн промени в дейно
стта на пнротско-америка 
меката фирма, благодаре
ние на които годишният 
й оборот бе увеличен с 60 
на сто — осъществен е го 
дншен външнотърговски 
обмен на стойност 22 ми
лиона долара. Половина
та от тази сума е осъще
ствена чрез износ на ав- 
тогуми, а другата полови
на чрез внос на необхо-. 
димия възпроизводствен 
материал. За ползата на 
„Тигър* от „Тигър-Амери- 
ка” най-много казва след
ното сведение: 25 на сто 
от външношнотърговския 
оборот на пиротската ор- 
ганизация е осъществен

от Пирот 
подготовката

В „Тигър" 
приключва 
за основаване на ново пред 
приятие в Лондон, столи
цата на Великобритания^ 
От английска страна осно

ТИГЪР - ЕУРОПА" В ЛОНДОНп
Така ще се нарича общо предприятие на пиротския стопански гигант и 

една английска фирма, което ще започне да работи към средата на годината. С 
предприятие стойността на износа ще се увеличи от 4 на 7вател на това предприят

ие е фирмата, с която пи 
ротчанци сътрудничат ус
пешно вече двадесет годи
ни. Общото предприятие 
ще бъде регистрирано в 
Югославия и Англия под 
названието „Тигър—Еуро- 
па".

помощта на новото 
милиона долара.

милиона долара, значи 3 
милиона долара повече от 
сегашната стойност на ст
оките, които се продават 
на пазара в тази страна.
Освен с продажба на 
делията на „Тигър”, ново 
то предприятие „Тигър— 
Еуропа” ще се занимава и 
с внос на възпроизводств-

ганизация и щателна об- ен материал за „Тигър”, 
работка на пазара на пот Общото предприятие ще 
ребителите във Великобри се ръководи от Делови от 
тания може да се прода- бор, съставен от -3_ пред
аат стоки на стойност 7 ставитела на „Тигър и

представители на англий- фирмата „Тигър-Амери- 
ската фирма. Основател- кае". Тази фирма е осно- 
ският капитал на общото вана 1981 година като об- 
югославско-английско пр що предприятие на „Тн- 
едприятие се .обезпечава гър" и най-важния му па- 
от пиротската организа- ртньор от. чужбина „Утш 
ция и лондонската фирма роял Гудрич в Съедиие 

„фиф- ните американски щати.
из-„Тигър" реши да основе 

в Лон-общо предприятие 
дон въз основа на задъл
бочени анализи, които по 
казаха, че при по-добра ор

съгласно принципа 
ти-фифти". С помощта на „Тигър-Аме 

рикас” през изтеклите 7 
години „Тигър" изнесе на 
американския пазар авто-

стойиост 60 мили САЩ. 
Миналата го

Върху решението на пи 
ротски „Тигър” да основе 
общо предприятие във Ве 
ликобритания голямо впи 
яние
ят опит от работата

чрез предприятието му в
гуми. на

оказа положителна- , она долара. Зорпца Милевдима бяха извършени знана
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!комунист
_______ комунистите в СЪрбия V Брой 1664 година ХЬУИ

Белград, 31 март 1989

НЕОПРАВДАНО ОТСЪСТВИЕ
I ■ ентралният 
Ч славските 

ние на 17

комитет на Съюза 
комунисти проведе заседа- 

се състоФе7ВпУаРН ТЯя годииа- Пре-
шия орган на сюк ° 3аСеДание «‘■«“йвнс
си на СЮК и СФРЮ Ю ГЪЩеС1ВеНИ въ,1ро' 
ние на ТИС „ Г ?Ю' СледваЩ°то заседа
ние на ЦК на Съюза на югославските 
нисти ое

на юго пей до която ЦК па СЮК имаше сили да и страх не само на членовете на Съюза на 
стигне до общото, в същност парламентар- комунистите от разкол с предвиждани пое
ното, до договор за приоритетните неща за ледици,ДИ това а капитална последица е: разкол 
единството на СЮК. Оперативата на Съюза в ЦК на СЮК значи и разтуряне на СФРЮ-

организи- Но не е точно така, защото Съюзът на ко- 
ране на провеждането на договореното не мунистите може и трябва да има ръковод- 

кому дава пълна информации за стореното (по ре ство,
- на публиките н покрайнините,

па комунистите, задължена за

на което партийните членове и граж 
а с това и па даните на СФРю вярват и чиято пълна от-

чувствуват. Играе се игра по 
заглавието на конгреса (редовен, из- 

членове и не предлага вънреден, преждевременен) като че ли това 
мерки. В този контекст не е най-съществено. Впрочем, извънредното 

п участвувайки със становището и визията си 
Атмосферата Характера 11 нап 0 актуалннте събития. Централният

отсрочено за първата половинааприл.
равнището ма ръководството на СюК) или говорност 
за нестореиото, не дава оценки за настрое- повод 

страната, нпето на партийните
А междувременно 

тичното изпитване 
а с това и на Съюза

тече все по-драма- 
по съдбата на

на комунистите. Нпто 
един от .нощниците, които ни разкъсват 
конфронтират

допълнителни
все повече става редовно, тихомълком приз
навано от СЮК. Винаги когато в самия ЦК 
на СЮК се стигне до открито съпротивяване 

го ма обективното р фракционните сътресения, 
води към прага на загубване па самоуваже- Колкото по-бързо, толкова по-добре. Вътре

шната парализация в СЮК бързо отслабва

коми-
к°ято характе- тет на СЮК като че ли губи вяра в себе 

провеждането
равнението.
рнзираше 
20-то заседание на ЦК на СЮК 
ори. Напротив. Затова

времето на си, а с бездействуването си обективнона
не се подо-

много е трудно 
се разпознаят положителните резултати 
исканията.

да нпето.
на Впрочем, никой от ония, които според не[овата конституционна сила, а с това и

действуването му във връзка с най-крупни 
за те политически и обществено-икономически 

проблеми.

залегнали в заключенията 
това заседание. Ако се и провежда мобили 
зация на членовете върху тях, това все още 
не се забелязва и видимо е, че и тая акция 
придружава пропаганден

01 Устава на СЮК имат възможност за свик
ване на ЦК на СЮК или инициативата 
това, че в обстоятелствата каквито са, не е
почувствувал потребата да изрази това ис- Впрочем, много от тия неща са позна- 
камс (според Устава заседанията па ЦК иа ти от по-рано. СЮК започна да губи силата 
СЮК свиква Председателството му по соо си, забравяйки основата за своето съществу 
ствена инициатива или по предложение на ване: работническо-класовият интерес от- 
ЦК на СК на република, ПК на СК на пок там няма основна опорна точка за собстве- 
райнина или на Комитета на организацияШ1ната си акция- Бюрократическата склероза 
та на СЮК в ЮНА и на членовете на ЦК на 
СЮК, Уставната и Контролната комисия).
За актуалиото политическо положение в 

А в Косово сега с особена задача са страната се изясниха ЦК на СК в БиХ и 
Резистенцията на без- ЦК на СК на Македония. ПК на СК на Ко-

фои, отговарящ 
на -политическата конюнктура в отделни сре 
ли. Съобщенията на Председателството на 
ЦК на СЮК най-често говорят за своеобра 
зното политическо безсилие на това тяло, 
повече са констатации и във формата на

п нататък сковава неговото кръвообраще- 
Съюзът на комунистите е в реална 

опасност да се класира не само по етатист- 
нческата логика, но и по национално опреде
ление.

апели, отколкото да съдържат мериторни 
оценки и насърчителни задачи. ние.

и частите на ЮНА.
делието и мълчанието в тая покрайнина по- сово действува под принудата на Мнозинството на двомилнонното числоположени

сто „на своя терен". 
Гледайки обективно,

на партийните членове искат да бъдат пре- 
ключова иолити дп всичко членове на Съюза на югославски-

гласно отеква, от която и да е друга дума. 
Всекидневната междурепубликанска инфо

нараства, око чсска инициатива в тия кризисни времена те комунисти, а не предимно да бъдат чле-
всичко изпълпително-политиче иове на републиканските и партийните ор- 

рите на недоверието, открива се огън сре ските органи в СК. Оттам се и случва, с ганизации. Тези членове искат н такова ръ- 
щу „противната страна" от всички оръдия- право, като добре дошла да сс оцени ини- ководство. Следователно,
Дори и Червеният кръст попадна в този циатпвата па Милан Кучап за
политически огън. Децата пи на стадионите срещи между Председателството на чисто водство готово същевременно да действува

определението чело с гой е останалите председателства на върху парливите въпроси на всекидневието, 
с централните н локрайпппскнте комитети. В да работи върху собственото си преобразова 

обстановка, това свидстелствува, пие,

рмативно-пропагандна война
все по-дълбоки, укрепват се бунке имат предипите са

ръководство пре
двустранни ди всичко с югославска ориентация, ръко-

и физически са отделени ог
„запалянковците", псуват се взаимно 

брагоубийствени думи, търсят кавга извик днешната 
1 У които не са техни и чия- между другото, за Пялата сериозност

разбират, пък ги бие и „възли- проблема в Председателството на ЦК 
палка" на нашата милиция. „Мла СЮК, пък и и самия Централен комитет.

Защо не се свиква ЦК па СЮК? Във ловно за оздравявано на Съюза на югослав- 
разговорп се чува: „Каква ските комунисти. А до това единство нап-ма-

на
ръководство, което ще знае да при

способи работата си към кризисното поло 
па женне. Единството на ЦК иа СЮК и него-

1Ш
вайки лозунги,
то същи па рс

впит реален авторитет са незаменимото ус-тателната
дина" избира с кого утро би трябвало да 
бъде Словения, а „Старт" с забранен пора- 
ди Шолсвич.

всекидневните
полза от заседание иа ЦК па СЮК” и „Инак лко може да се стигне с бягане от истнна- 

СЮК трябва са поделени ако се съберат ще се поделят та и с очакването на някои по-добри вре- 
другото и пора- още повече, възможен е и разкол". Резнг- мома. Единството може да се закали само в 

пация и дефетизьм, съдържани в тези и но огъня, конто за жал и много повече имаме 
добил думи са най-тежката оценка за пози- у нас н между нас. 
цпята на ЦК па С|()К. Тези думи съдържат

комите/- паЦсптралпия'1
бъде свикан между

ставаше на трибуните иа 
Заключенията

Ш с да
ди това, което 
ксимирския 
20-то заседание изнуди

ма
пастадион. Зня Диздаревнчживотът в оная сте

Занонът с патриотитеАИТУДЛНО
те, когато са стачкували), а след 
тона си отишли вкъщи. Или: по- 
мечето заети а мините „Кошница” 
п „Ново бърдо" дойдат с автобу
си па работа, вземат в столовете 
своите „ланч — пакетчета" хра
на и със същите автобуси се за
върнат по домовете си.

И сети нацепиш не ее поста
вя само въпроса: трябва ли тук

да се установят т. н. носителите 
па съпротиви срещу конституцио
нните промени. Може ли именно 
само да се приеме обяснението за 
иамишшулиранн хора, пли тряб
ва да ее приеме просто обяснение 
то, което стои в Закона за трудо- 

отиошепип. Такива примери 
еа немислими в която и да било 

(На 2-ра стр.)

пацпокра-та па иладстиупащата
трижовноет за нейно ааема-

м/ютотодишпа
поради уж ,>и" 

изникна нър- 
политически

Благодарение иа 
та отстъпчивост и пия,

нс, лек живот па чужда сметка и 
декретирапо право па насилие — 
с 'сигурност, която ще трае без
крайно. Понеже, благодарение то 

„Голеш”

сши интереси, което 
ху импровизирания 
коицепт на национално равиопра-

Метохия са мо1' 
всякакви абсурди. А

болшинството
се създаде 

чс под назва

ние, в Косово и предич/го па тона, /» 
пя кой де и понечето миньори 
се отбили да получат пълен 
си доход за

ли да стават 
това допринася при 
косовеки албанци да

1ШТ0са
лич-

фсируари (и за дми-
„тяърдото" чувство,



в Комунист

КОМЕНТАРИ Законът — с 

патриотитеПРЕДИ ВСИЧКО - В СОБСТВЕНИЯ ДВОР
(Ог 1-иа стр.)
част па снета, 
можии при

Вместо цялостен отговор,
само от тази ст-

Старо е правилото, а на него 
особено ни учеше Тнто, че с на
ционалистите от всички видове 
трябва пред всичко да се борим в 
собствения ср двор. С всички сре 
дства. А това значи и акция 
съдебните органи. Тъкмо това те 
зи дни п става в Хърватско, не в 
някое значително число, но вее 
пак предупредително за всички 
ония, конто N играят или имат на
мерение да играят на тая карта.

Политическата карта с 
хвърлена и но повод инициативно 
то заседание на Хърватска демо
кратическа общност (ХДО) в За
греб и във връзка със събитията в 
Кшш. Но, накратко да припомним. 
На появата на ХДО остро реаги
раха и републиканската конферс 
НЩ1Я на ССГН в Хърватско и Гра 
дския комитет на СКХ в Загреб. 
Становището Им е общо. На поли 
тическата сцена — бе казано на 
двете отделни заседания, — опита 
ха се да излезнат изявилите се на 
ционалисти. В случая, хърватски
те националисти. В книнския слу 
чая „ставането на народа" и ОК 
на СК в Кшш и МОК на СК в Дал 
мация отделиха това, с което са 
сагласни, от онова, което енерги
чно отхвърлят и осъждат. А от
хвърлят всеки 
книнско икономическо 
ние да се ражда „антибюрократи 
ческа революция", 
от сръбския национализъм.

„маспоковцп" от седо шкп, а аз съм националист и яв- 
по казвам, че ис мога да пс б/ьда 
това..."

Една вест в печата също зае-

изтъкнати 
мдесен п о годим 11.

И двамата са били осъждани

Как тогава са въз- 
пас?

сго
поради вражеска пропаганда или
действуваме , забранено им е яв- лужапа да бъде спомената в този 
по Да се произнасят за определе контекст. Окръжната общество 
по време, двамата са условно ос- па прокуратура в Загреб е прие

ла решение въз основа па съю- 
забрана

по пс
— трябва да се разсветли 

Основното недоразу-

откъдс
рана 
същността.на

политиката и иконо- 
о'1 носно държа-

мение междупободени. от една, 
работниците, от друга стра 

Косово и Метох и я 
облици на безвластис и

ми ката 
вата иСпоред заявлението па Окрьж- зей закон за временна 

пата об ревютоществепа прокуратура па разпространяване па 
Франьо Туджмап в помещенияча „Старт” (издава го „Вйесник”) по 
па Дружеството па писателите в риди статията под заглавие „Ски 
Хърватско, на събранието по но- ци за портрет на Мирослав Шоле 
под инициативата за образуване впч", публикуван в брой 526, за- 
на Хърватската земократнчсска щото „в статията има следи 
общност пред голям брой гражда вражеска пропаганда по 
нн произнесъл реч, макар че по- 133, алинеи I па Наказателния за 
рано му е наложено да пс се нро кои па СФРЮ"- 
изнася публично пет години, кое

па, кумуваха в
такива
безакоиис да станат всекидневие.вече Макар че {рябва да се каже, в 

южна покрайнина държава- 
е без пълномощия,

тази 
та с години 
които са и

ма
член отнели, онзи лолити- 

своят статус здраво" ека, която 
свързала с национализма и сепа
ратизма. Затова е и било възмо
жно, тъкмо с политически интер
венции да се осуети зачитане на

Разбира се, по бъдебеп начин, 
Марко Веселина е обвинен за- в крайна линия не може да се 

щото в една църква в Загреб и решат все цо-иару шепите между 
на още едно място произнесъл национални отиошспия в Юго- 
реч, въпреки, че ио-рано му е би- славпя. Затова ми се струва уме 
ло забранено това за определено стмо, особено пред априлското за

седапис на ЦК па СКЖ за между

то решение е още в сила.

закона, провеждане на различни 
държавни мерки ... В повечето до 
сегашни случаи (от 1954 до 1989) 

е почивал на обстонелегитимитета 
ятелството, чс е било по-малко ва 
жно дали нещо е добро или не г, 
колко в това има истина, правда

време.
И във връзка с киинското „ста националните отношения в Юго 

ване на народа” 'се появиха пра- славпя ще се повтори стаиовище- 
восъдннте органи. Един от „лиде то па загребските комунисти, ко 
рпте” на тоя сбор — Симо Дуба- ито търсят и от други среди в 
пч, някогашен воин, офицер и СР Хърватско и СФРЮ да „реа- 
комунист, а сега очевидно конт- гпрат срещу хороводците и еми- 
роверзна личност от кнински сарите на национализма и борци 
край е обвинен, че с произнася- те за рушене на конституционния 
пето си на събрания, в печата и ред в СФРЮ, които това правят 
другаде разбивал братството и под претекс че защищават Юго- 
едииството, с което направил уг- славпя, без разлика на това коя 
лавно дело по член 133 от Нака- функция изпълняват, или имат 
зателния закон на СФРЮ. В сво- подкрепата на елитни научни или 
ите изказвания в пресата, не нав- политически обществени структу 
лизайки сега как са го предста- ри", 
вили отделни информативни сре 
дства, зависимо от средата от ко- бва да се разплатим преди всичко 
ято са, той откровено заявява, чс в своя, а след това, това да се 
е „сръбски националист", не с ня- търси от съседа, 
какъв патриот, „защото тс са до 
мобрапи — нито птици, пито мн-

и логика, относно колко е това 
против интересите на страната — 
но е било по-важно 
върховете на юго-идеологията та
зи системна нациокреатура се е 
считала като „плод на инвентивно 
ст и креативност” ча неколцина 
партийни и политически ръково
дители.

Коренът на свръх председател -

колко във

опит в тежкото 
положе-

пнепирирана

ството се намира всячески и в то
ва, че неморалната, 
на, неспособна и безуспешна по
литика

' После стъпиха на сцената — 
независимо от тия политически 
становища — и правосъдните ор
гани. Окръжната обществена 
прокуратура в Загреб е подало 
заявление с обвинение за нару
шение против Франьо Туджман 
и Марко Веселица. Касае се за

корумпира-
Защото, с националистите тря

позволява и директна де- 
струкция на ю-стопанството, осо
бено чрез завоюване на власта над 
икономическите блага. В Косово 
и Метохия тези блага са били за
страшени, понеже под воала на 
политически . искове на шовини-

Виктор Щръкал

ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ПАЗАЧИ
стите и сепаратистите спират ра
ботата и производството — с кое- 
то намалява доставката на суро
вини и продукция на родното сто 
панство. Когато към това се при
бави обстоятелството, че сепара
тистите са успели вече с години 
да скриват сведението за проек
тираните мощности на „Трепча", 
за които упорито твърдят, че е 
100 хиляди тона (а действителни
те са със 60 на сто по-големи), 
става още по-очевидно, че ю-руд- 
1ЮТО богатство се „пази" за бъде
щи дни, за които блянува неприя
телят: да се озове в състава на 
„Велика Албания”. Оттук и не учу 
два фактът, че начело на най-голе 
мите икономически системи в та
зи покрайнина 
тъкмо онези, които са водили де

Достойнство на думите
Въпросът на Хусен Ходжич 

да ли болница може да носи име
то на иякоий светец и могат ли 
комунистите да се лекуват в пея, 
предизвиква по-занпмателни недо
умения. Мисли ли Хусеии Ход- 
жмч, че трябва да има отделно 
болница за верующите и отдел
но за атеистите? Понеже у нас 
няма болници с имена на светци 
не са ли с това дискримииирани 
верующите? Или дали комунист 
може да се лекува в някоя на
пример швейцарска болница, коя
то носи името на някой светец?

. На края, особено сериозен е 
въпросът колко изобщо свети Са
ва може да се тълкува само като 
религиозен, или национален сим
вол, когато е добре известно, че

Тъкмо си помислете, че нищо те могат да се лекуват в него.
Двата въпроса трябва, поне, 

пазители на 
белег да означат

вече не може да ви изненада в 
нашата нервена политическа дей- в главите на тия 
ствителност, а разберете, че точ- идеологически
но безкрайна на този свят е — тяхната висока и политическа чи

стота. Но, връзката между тях е 
размишления са

човешката глупост.
След предложените отрбвни са друга. Такива 

ндвичи и ток „не зная с кое на- пример за злонамерност и глупо- 
прежение" от Любляна за възмо- ст — прилог към глупостта съдъ- 
жния митинг на сърбите и чер- ржат вече самите въпроси. Защо- 
ногордите в тоя град, убедени сте, то, „думата е ваша, обаче после- 
няма майтап — всичко- е вече бе- диците на вашите думи не са са- 
зсмислено. След няколко дни ху- мо ваши", 
баво чувате човека, който На за
седанието на ''Югославските синди да се предпостави в една тълпа от 

работническа- милион души физически да бъде

Преди всичко, как е възможно
са и поставени

кати, от името на 
та класа на Югославия пита как възможно във всеки момент да
е било възможно на митинга в се контролира къде все ще се
Белград портретът на Йосип Бр- иамерц човек, който носи Титов
оз Титб да се намери „под опаш- портрет, както и

на оня конник", забелязал транспаренти и знамена? Познато

монстрацинте и стачката и са пра 
вили всичко техният блян да се
осъществи.

Времето на бляновеостаналите с и илюзии 
Югославия и сепаратизъмът 

не могат заедно. За да съществу
ва — неминуема е разплата. Но- 
зонастаналото

той е представлявал и културата 
и писмеността на един народ. И 
какво има лошо в това една бол
ница да носи неговото име?

На края остава само да се 
съгласим с Джуро Шумшгч, че 
„върнем ли достойнството на на
шите думи, има надежда да въз
върнем собственото си достоиис- 

Вера Нинич

мина:ката
„Вйесник", въпроса поставил Бер- е, че поради натиска на ..масата 
нардо Юрина, председател на Си- по стъпалата пред Скупщината е

имало и повредени. В рамките на 
Същия Ден правителството от- ■ тия факти въпросът как е било 

Хусеин Хо- възможно портретът на Тито да

идиката в Хърватско. пространство за 
коиституционност и законост за
едно с патриотите за това ще бъ
дат гарант за благоприятен изход 
в това разбиване на антиюгослав- 
ски фронт.

говаря на въпроса на 
джич, който запитал: дали едно се намери „под опашката на оня

е конник" не може другояче да се 
разбере, но като необмислена зло-

обществено заведение каквото 
болница, може да носи името на 
светец, както и дали комунисти- иамерност. Йован Марковнчтво".



комунист 3
«ОСОВО е СЪРБИЯ « ЮГОСЛАВИЯ

Извънредните мерки и човенъте, че в Прищина 
все

и
ЛЕК^иГ^О,И0ПН,^™“Л.ЕНИЕТО НЕ САМО Във ВОЕННИТЕ Дълги години по. време на сил- 
ТупшГ ™ И В ЮНА И ОСТАНАЛИТЕ ЮГОСЛАВСКИ ИНСТИ- 
ЧОВР1?’г>^??20 СЕ ЛИЖЕХА ИСЕ ГРИЖАТ ЗА ОБИКНОВЕНИЯ 
1СВЕК ОСТАНА НЕНАКЪРНЕНО

на ;:„,ГГа МНОГО Габота- Дълги ре- 1981 година, от известните контра
се наштптпт 01 Ра:1ЛНч|1н нрофесии, революционни събития- За съжа- го през зимата могат да стигнат 

ацуонален произход и религиоз- ,лсиие - на по-лошо. Но във вси- 
ност се бяха събрали ие от страх 
и неспокойствие

други косовскн места 
же да се видят колони 
коли и

още мо- 
ОТ бойни ните снежни виелици войниците 

помагат на населението от най-за- 
тънтените косовски села, особено

ескадрили на 
душния Флот. Тази военно-въз- 

картина боде 
някои, особено 
не са

в очите на 
ония, които 
съгласят с

ог крайграничните места, до кои-
готови да

неизбежността само военни возила. Преди чети- 
чко това има и окуражаващо не- ри години печатът публикува ста 

поради извъиред- що: обикновеният, малкият, еже- 
от поверието им в

на извънредните мерки, 
въведени заради които бяха 

спокойния сън тии за рождането на дете въвните мерки, а
- напвои!РеКРаТе'И хората, облечени 

игра на имащите за цел" да'” “ бел" мангЯ-
лизират живота в покрайнината „ 
от създадената по този

на хората и да бъде 
сепаратистко

дневният косовски човек днес вя- 
във военни уни- рва в неизбежността

военно возило по време на една
на съвмес- драматична акция, в която вой

не ниците спасиха майка и дете, не 
чс по-малко отколкото преди повече питайки за цена. Така е винаги, 

П1,„ п зздължени51 в едини- от седем години. Днес той още когато се, налага да бъде спасен 
Шпе си. Директорът на Здравния подобрс 
дом В Сърбина д-р Нсджеднц Хо- 

по ти беше

конто дой- тпия ни живот в Югославия
да им помогнат, макар 

имат Много
начин без- 

Да нз-надеждност и безвластие 
мъкнат възможно най-гол яма 
лза

знае накъде може да го човек и да се помогне на хора. 
отведе сляпата националистическа Само през миналата, година воен

ните специалисти, преглеждайки 
жителите на Изток, Клина, Деча- 
ни и Печ, предписаха, лекарства 
на стойност над шест милирна ди 
нара. Ако към това прибавим мно 

да гсбррйните лекции на военните

категоричен:
ДР\г лекарски екип 
пият не би могъл за толкова

за себе си. Известно 
че, че обикновеният

никакъв н сепаратистка политика.е оба- освен воеп- Когато преди седем години покосовски чо- кра-
тко време да събере нй едно мя- 

де- сто толкова много хора. Случи се 
с онова, което се знаеше: 

политиката, пробива патриархалните 
която го води направо в нацпона-

век, разпънат между
та и възможностите в тежката 
йств1 ггел ност, 
безнадеждността и

инициатива ма полковник Часлав 
Аптич

желани я-
воениите лекари-специали- 

стп сс готвеха да тръгнат в най-не е съгласен човекът 
II други 

лекарство 
за .мъката си от опя, комуто вяр
ва нан-лшого.

затънтените косовски села и 
окажат помощ на местното насе- -1екаРи в косовоките села в рам- 
ленпе, някои не вярваха,-че тази ките на здравното просвещение

и голям брой други програми —
огранпчеш1я м търси

лни раздори и стълкновения, 
нещастие, служейки си с мафи- 
озни заговори, изнудване, натиск 

I заплаха.

в
акция ще има успех.

Времето ги опровержи.. Внима- картината става още по-ясна.
Става все по-ясно, че мозайка-

та на косовската драма е праве
на дълги гоДини, натрупваха се 
политическите и други проблеми, 
по доверието на обикновените хо
ра не само във военните лекари, 
но п в ЮНА и останалите, юго-

В Косово това се потвърждава 
гези дни. Репортерът просто 
може да избере от многобройни- 
те примери именно онзи. който 
най-добре показва, че обикновени 
ят човек, без разлика към коя на 
ционалност се числи, оказва пъл
на подкрепа на извънредните мер
ки на държавното ръководство и 
е доволен от присъствието и бли
зостта на Югославската народна 
армия- Почти и не намерихме съ
беседник, комуто пречи танкова-

не
....

славски институции, които се гри 
жеха за човека и тогава, и днес
сстача ненакърнено.

Не затуй, че вярваме, както 
каза младежът от село Бщье Дра 
гомир Здравкович, че „военните 
лекари могат да изцерят всяка 
болест” и извънредните 
ще върнат спокойствието на Ко-

мерки
Това не е първата такава ак- 

ппопелена
телите хроникьори записаха, че 
военните лекари-специалисти в се

та колона и гръмящият звук по
самолетите. Събеседниците ни най- иия и не е нарочно

именно сега. Онези, конто четат
сово, а затуй, че не се съмнява

ло Ощрозуб 1982 година едвам ус- в подкрепата на най-голям бр
ояха да прегледат в запланувано- оц косовпи на извънредните мер- 
го време всички жители, които лм

често отговарят че този гртамеж- 
им е по-приемлив и по-привлека
телен от злокобната тишина, ко-

военните вестници, в навечерие
то ма Нова година имаха възмож- 

репортаж за 
военна болница и за

кп и в доверието на държавното 
поискаха помощ, от лекарства за ръководство в тези хора, дори и 
настинка до мел см и за най-теж-

нсст да прочетат 
Нишката 
признанието, което й беше при
съдено. Поводът беше същ или

ято преди няколко седмини нати
сна Косово и не само Косово, ти
шината, която закри магазините,

в излъганите — тези хора, заради1 
В следващите собственото си спокойствие и си- 

ияколко години картината беше гурност, ще въстанат против те- 
съща и в Щпмле, Царева чесма.
Супа река, Църполсво, Мушутп- 
ще, Мовлцп, Изток, Клипа, Печ

ки заболявамии-
прекрати обучението, парализира

пай- подобен: високата грижа за здра- рора на ония. които се издават 
за защитници на техните инте-

движението и сплаши дори и
С7,роите и чер- вето па хорала от косопскшс про-

Можс би този път в
смелите, не само
ногорците, но и албанците и ос- странства, 
таналите жители, които се Борят неизвестната кос-овска действмтел 
за спокоен сън, сигурен дом и жи мост военните лекари имаха при
вет в общата ии родина — Ю'<>- чина

реел.
Дечаип, Урошсво, Цандрак, Сту- 
депчап, Джпмарце ... Тези дни т*» 
капа беше

Че националният произход не 
е и не трябва да бъде бариера 

и картината в селата пред общия живот на хората, си
мволично, но и сериозно потвър-'

повече за такава акция, но 
че сега имаха 

В лрпщпп- 
узмахме за една не

в Сърбшпка община.е папьдпо сигурно,славия-
Може би това са големи думи. много повече време, 

по-гол см и от думите, ския корпус
обикмо- обикновена подробност ог здраво

словния бюлетин

ждава примерът на две двадесет- 
ОсоОепо. пнечатитетш бяха кар годишни девойки — Сабахата То-но те не са 

които тези дни чухме от гини(е па доверието вьв посините Ляй н Бранка Пешич, които заед
но завършиха военно училище, ра 

тактическото учение „Боен ’86” в (щтят. в същ въздухоплавателен 
Косово, в село Църполсво. Група колектив (па, снимката) и в съща 
командири -лекари там прегледа- та квартира споделят ежедцевни- 
ха населението в импровизирана- те си жизнени радости и пробле- 
т») амбулатория, а в основното учи ,мн. Топа показват и многобройни 
лпще стоматолозите прегледаха и те срещи, съвместните програми 
поправиха зъби па над триста уче и спортни състезания между мла- 
пика. Чака беше п и други моста: дежта па Косово,и ,войниците и 
военните лекари направиха пепч- командирите от .прищинския кор 
ко, което беше по силите им да иус, а още повече това показват 
помогна!' всекпму. Сетне хората изповедите на обикновените хора, 
ги канеха в домовете си./Гези дни които не търсят и не искат "Но-ху- 
пяколко десетки църполенчаип п баво място за живот о$. ^ргосла- 
170 ученика па основното учили- вия.' Тб»&‘ го' - казва
ще дойдоха па посещение при Скеидер ЛюпщЛ ^т т^р^О^а, 
войниците и командирите им. Де- ия, които н досега

лекари-специалисти по време папа тази едшп;- 
почти и няма болен но

села,
жи- па: в пея

в КОЙТО Ко- ШШК.

вените хора в косовски«с 
които мечтаят за по-хубав Поточно: само едни ИЛ II
вот и сънуват деня, 
сово няма да два ма сто.

Обяснението се подразбира: за
бъде камък па нре- 
нашето общество и- пъвднето на 

гнездо па сепаратистката 
оиалистическа политика

дачите па единицата се приемат 
против и извършават толкова сериозно.

ме само всичко

и нацн-

С)ъ- чс не се допускачовешкото достойнство, а ще което панодобана на цеди
ло и отиването ма ле-

жи пот на пей- онова,де хубаво място за 
чки честни хора. СЦМПЛ1ПП,

„дреболии". И тона даде 
носилите лекари повече ире-

когато кар заПреди няколко дни,
малекари-специалисти

общинигрупа военни и възможност да се запътят 
косовски села,

менаселението ипрегле/ш
Сърбица, в импровизираната
<ша амбулатория и село Баньс /ш >ам, ° ,. с кааал лска
далече от прочути* извор па топ- мис

в най-далечнитевос-
— както казват ное-

он-
живееха в 
косовоките

Тази акция па военните ле-ЛСЧ1Ю ВИДЯХ- НОЩ.ла и лековита вода, 
ме как хората разказват

д-р

цата на бърза ръка, по мокрено изобилия на гърба* на 
тогава написаха: „Горди сме, че селяннй п работник-, ''надявайки 
имаме такава армия”. СЬляиниът ‘ее, че* одцн лей ще н^ ,0ъ.Ц1^т нов- 
Хплмн Церким иа същия ден до- дигпатгк, паметници за бягствот^ 
Йдс да повика на гости войниците им от действителността, .за опор 
и техните командири. ЖитсЛИтС т|(>низма й'м,' '"з« най-грубия 
па селата Мушутпщс и Мовляпе' йацЦойа)ш:'И,м и ^СШрДТнзъм.

Миладин Штрович

кари-сиециалисти се провежда дъ- 
Междувременно 

становищата и заключе- 
Положеписто в Косио, йо

на нос н-
Мома лги години. I'.'

иия иСвропсихиагьр 
Кпежевич за своите малки и

навици и радости,
го- мепяваха 

млята. 1
пе според официалните оценки, 

от тежко към по-
леми М'ЬКИ, 
своите жизнени истини. им

и бедно се- се развиваше
добро до — драматично.

Много неща се промениха от
В това затънтено

по-в по-п ит ом ите и 
места военните лска-

сготвмха обед па войниците ...ло, както и 
многолюдни



л Комунист
биха осигурили кризата ве- 

може да се' повтори вСТАРТЪТ НА НОВИЯ СЪЮЗЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ които 
че да не 
този вид.

Все пак, в

Още преди официалното про 
възглася ване в Скупщината на 
СФРЮ новият премиер прояви ре 
шеност в премахването

би можало да е негова пре- 
на неговото правителство в Време на обрати топа желание и 

всеобхващащата дена всичко, намерение с 
регуляДИя 
опасност, която 
първа да се препречи пред иово- 

иравителство. В страна- 
кое го с десе-

се скрива и основната 
би можала като

което
чка и
осъществяването на начертаните

бешецели, което със симпатии 
възприето в пялата страна и иолу
ЧН потвърждение па споменатото ХА, ЧЕ НЕ МУ ЛИПСВА ХРАБРОСТ 

заседание. Още повс

то съюзно
ПЪРВИТЕ КРАЧКИ НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПОКАЗА та и стопанството,

свикнало всичко да муТИЛСТИя с 
се диктува отгоре, не е лесно да 

подобни хо-
скупщннско
че, делегатите без голямо угризе
ние на съвестта помалко и затво

частичната заоби- нане па апарата, който не толко- въпрос за Закопа за мредмрия
ята. Още повече см проличава, че 
тези промени има намерение да 

защо го

ио-сфпкаспа работа, Марковпч очевидно мисли по-ии-
кбгато ставане не само за 

ио и па ио-иататъшпото намали-
правят такива и 

Л.овс, кол кея о
сеак, преди всичко и го да се застън 

такава свобода еи мисли, чс
онова, косго му е

риха очи пред 
колка на

ва
Конституционните пред- ва е пагубен, ковкото е скъп, а 

писания, предоставяйки по този твърдо о скъп, защото забапи й
правителството да раз блокира работата п па скупщп- извърши преди всичко

най-много пата и на правителството п пара- смята, че н по-пата гьк сме ос!а- 
лизпра цялата система. Затова п шиш заточеници па старше до»

мп, та затова няма никакви гарап

лип-имеппо
свало.

И този план правителството 
вярно ще бъде много ло-лредиа- 
нливо, о'1 колкото това може да се 

. разбере от встъпителното слово па 
Но, най-ло

би било

ланачин на
бере, че и в бъдеще 
ще ценят ефикасността на мер
ки, които то ще предприема. От не учудва, че премиерът подчерта

правителството то- необходимостта за по-нататъшно чни с провеждането
прие, предоста- радикално изменение в Коистпгу- тези заколи бихме могли да па

да разберат, цнята па СФРЮ, макар че това правим нужните пробиви,
нашето стопанство биха можа

ла този неговия председател, 
шо го от всичкото това 
ако в първите срещи с грудности- 

този план

друга страна, 
ва на драго сърце 
вяйкн на делегатите
че неговите амбиции не свършват по ред на нещата трябва да ннм-

рамките на задачите, приети с пират делегатите. Наблюдавано ли да покажат пътя за 1 ранно 
Конституцията на СФРЮ, като откъм тази страна, още повече си заздравяване а ,па базата на ис- 
„компетенция на Сък>зния изпъ- личи, че Марковпч много настоя- 
л нит елен съвет1*, а че собствената ва Съюзният изпълнителен съвет, 
си дълготрайност, но и устойчи- чиито е председател, да получи

белег на истинско правителство, по-добро не беше казано пито 
а не е. спорно ни това, че Скуп

които
на наIС, КОИ 10 СИГурНО

биха започнали да се явяват по 
на многобро

в
различни причини и 
йните, трудно предвидливи места, 

иостеленно заиоч-
тилеката конкурси тост да я вклю 
чим в съвременните процеси на

Нищо правителството
не да се отказва от това свое на
строение, започна да отстъпва. 

Най-нодире, съвсем е рано да 
това какво всичко

световното стопанисва!ю.
повостта на всички следващи пра- адрес на други системни закони,внтелства ще търси и в по-значи

телните конституционни промени, щината на СФРЮ е готова 
които трябва да доведат до

особено не за сметка па подзако-така- се говори за 
в ще се случи и кои са истинските 

досези па новото съюзно прави
лните документи, които представ-по- ва роля да поеме.

чевръсти връзки измежду скуп- Затова не трябва да учудва, ляват истинска пречка за пътя 
шината и правителството " и до ако първите крачки на новото реформата. Сведенията за стоти- 
ясно определяне на тяхната от- съюзно правителство бъдат пове- Дите подобни предписания, а Мар

че подобни на онези на които сме
телство, защото дъното на него- 

намерения все пак трябва да 
се припишат и на намерението на 

председател, че със своя 
говор желае да убе-

витековпч се погрижи за този повод 
поне да ги изброи, действуватговорност.

Без оглед на това дали всеки
делегат напълно е възприел пре- циатива от скупщинските

ци, отколкото на завои, които по

вече свикнали да идват по иии- неговияреди- съвсем поразително, така че на 
всички беше ясно, че от рефор- встъпителен 

дн скупщината в нейното истин
ско намерение. Обаче, казаното не

миера, правителството и неговата
(защото изясняването следните югославски правителства мата няма нищо да стане ако не

се стигне до важни промени, акопрограма
беше явно), факт е, че правител- правеха, а които именно в недои-
ството получи зелена светлина и мък на такива решения виждаха нещата не се упростят до степен, 
за свои скорошни ходове. От по- и причините за собствената нее- която ще ^безпечи на всеки чо- 

Анте Маркович ли- фикасност и често в това нами- век да разбере в какво е пробле-

може съвсем да се премълчи, нн-
добрето може да се смята за 

смислена тактика на Анте Марко
ведението на
чеше че такова нещо е очаквал раха алиби за собствената си иес- мът, а на организацията ма сдру- 

развръзка на събития- пособност. ження труд да осигури обстояте-
Второ, което е още и най-важ- летва да се преустройва в ход, не

нищо в динамиката на

внч. Трябва да започнем да. вяр
ваме в това, че казаното постепе-

и че тази нно ще стане и истинска програ
ма на правителството, макар 
колкото това след толкова години 
криза и празни обещания пона- 

Но- стоя щем ни изглежда невероятно 
Ако се тръгне от това и от

та е приел с изключително удово-
което не би можало да се ното, Маркович поясни пред Ску- губейки

че
лствие,
каже за току-що избраните мини- пщината на СФРЮ, че нито той, производството и

новото съюзно правителство нейната'структура, която понасто- 
нямат намерение да робу- ящем ми е най-необходима. — 

ват на някои решения в органи вото правителство е още по-реинк- 
зирането на стопанството и обще- тел но когато става въпрос за

ните, огласящи се до разпределе-

изменеиието на
стри, ако се съди поне по изра- нито

никакза на техните лица.
Както и да е и без оглед на единодушната подкрепа, която 

получи новото правителство 
неговата програма, както и от 
това, че тези желания няма да 
се сломят под натиск на първите 
истински трудности, които живо
тът ще донесе, тогава има причи
ни да се повярва и в онова, ко
ето за сега повече действува ка
то празно обещание. Ако бе се

закотова колко кой сред делегатите
министри е разбрал ка- ството до които току-що стигна-

и хме с голяма мъка в раждането нието, докато с нищо 
на системни закони. С оглед на

и
и новите 
кво е започнало да се случва — по-малко

не е заинтересовано и за проме-какво предстои да се случи
създава се впечатлението,'-че това това, че става дума за закони, .ко 
най-напред е ясно на Анте Мар- ито главно едногласно са приети кони, конто вече се прилагат, па 
кович И че напълно е сигурен в от същата тази гарнитура преди даже и онези от пакетите па май- 
каква авантюра е навлезъл, зае- непълни три месеца, това беше и ските мерки, които, трябва да се
дно с една трета по-малко мини- най-голямата

че Маркович не се опасяваше

пите п пновпраисто па онези за-

въпреки признае, дават определени резул-изненада,
не- гаги.стри.

И не само това. Маркович вед- що подобно да предвести още в 
всички обясни, че това е своите предизборни изявления и 

на следващите в разговорите в републиките 
кпитп тпе поедприе- покрайнините по повод иеобходи- ма делегатите и държавното и покоито ще предприе по р и състава литическо ръководство, тук тряб- една част от начертаната програ-
правителепю. Целта мите коисул.ацим о м да се застаие на стра11ата „а ма, мандатът на Анте Маркович

тази
максимално да се дерегулира об

ло то-

Въпреки, че с публичното из- случило това че да е дошъл кра
ят на опасните взаимни дуели, то 
гава и самите следи със съвмест-

казване за тези току-що приети 
\\ закони е ударен силен плесник инага на 

само началото 
смели акции, 
ме неговото
му е ясна: трябва да се създаде на своя
чевръста връзка между скупщи- Именно, Маркович без пардо 
нятя и поавителството, и то на предвести промените и ревизия-

Лчтг.т.я кято най-напоед та на тези нови закони, въпреки ластта па стопанисване и 
всички рав щ , _ до вчера ИМенно тези закони зи начин да се обезпечи на вси-

третирахме като сериозна крачка чки креатцвни сили със собстве- 
реформата. Даже започнахме и на мисъл да допринесат не само

правителството и да се диференцираме според то- за обуздаването на кризата, а по- 
правителството и д дава подкрепа. степенно да създадат отношения,

ли сили да се осъществи поне

може да бъде запомнен като вре
ме на дълго очакван обрат. За 
обстоятелствата, в които живее- 
ме, особено по отношение на оно
ва, което без това ни се заканва, 
нито това не е обект, който току 
така можем да маргинализираме.

замисъл на правителството

Затова, чесе тръгне от общината.
му крачка е осмислена 

на всички по-
първдта
върху премахването 
среднйци между _ 
скупщината, което ще подпомог- ва

в
Кармело Влахов
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МЕСТНАТА ОБЩНОСТ в до ГОВОРЯТ НИ СПЕЦИАЛИСТИ

ПОДБОР НА АГНЕТА ЗА РАЗПЛОДИ до махала 

Селище - годен
.Този път искам да ка

нещо за подбора на 
женски агнета за разп
лод в частния сектор, до 
като мъжки агнета пре
поръчвам да си обезпеча-

ио значително се подобр 
ява развитието им. Ако е 
зима

за разплод, с начина на 
хранене, както вече е по
сочено до 12-те месеца, мо 
гат да достигнат тегло и 
до 35—40 килограма.

Важно е да се отбележи 
и това, че за разплод се 
подготвят агнета след 
напълнени 14—15 месеца.

жа
за тези агнета е 

нужно по-качествено се
но, като им се дава до
пълнително по 
грама концеграт. След от 
биване тези агПета намал

път 150—200
ват чрез организацията 

кооператорите. Само 
по такъв начин могат бър 
зо и качествено да подоб 
Рят породистия състав на 
стадата си. Известно е, че 
продължителността на пр 
одуктивното 
на овцете е 5 години. За-

Не случайно 
общност в Долна Лисина 
твърде успешно, един сл
ед друг разрешава кому
нално-битовите 
ми. На какво се 
йната на успеха, 
средно по големина боси- 
леградско село,
140 домакинства, 
дателят на Съвета 
тната общност, Глигор Пе 
тракиев подчерта:

— Тайната е в добрата 
и навреме 
активност. Затова твърде 
годно време е зимният пе 
риод, когато полската ра
бота стихне. Ние в мест
ната общност 
всички свои активности за 
плануваме 
период. И не само това, 
но и всички организацио 
нни подготовки направим 
навреме. Разбира се нито 
Съвета, нито Скупщината 
в това отношение не дей
ствуват изолирани, без съ
действие на останалите се 
леки субекти.

Естествено, че при така
ва активност резултатите 
са налице. През изтекла
та година с доброволен 
труд и помощ на основно
то училище „Георги Ди
митров" оградиха училищ 
ния двор, въведоха добра

местната на— И тази акция навре- 
ме завършихме преди вси 
чко поради нашата добра 
организираност.

Преди събрахме над 3 
милиона динара и това бе 
ше условие Общинската 
самоуправителна общно
ст. за жилищна и кому
нална дейност да даде ме 
ханизацня и свързахме и 
тази махала с

яват диевния си приръст, 
но наскоро привикват 
към новия режим на хра
нене.

След като мине перио
да на пашата, в първите 
зимни дни, агнетата за ра 

туй е необходимо селско зплод се хранят с концет 
стопанските лроизводите рирана храна дневно от

100—200 грама (на доби
че). След като навършат 
една година тези агнета

а ако това стане по-ра- 
но, същото може да ста 
не когато достигнат 80% 
от теглото на останалите 
добичета, защото се ечи 
та, че тогава физически и 
физиологически са зрели 
за оплождане. Това може

си пробле
дължи та 

в това използване

с около
предсе- 
на мес да стане най-рано след 

10—12 ме
ли да подменят 
си па всеки 5 години, 
то ги подмладяват. Това

стадата
като навършат 
сеца. По-рано не е за пре 
поръчваме.

катоден за
— добавидвижение път 

Петракиев.
За отбелязване е, че 

пред местната общност п 
останалите 
субекти в това село и за
напред предстоят твърде 
важни задачи от ежедне
вието, преди всичко в ра
зрешаването на комунал
но-битовите въпроси.

— Засега най-необходи
ма акция, която не търпи 
отлагане е довършването 
на телевизионния препре
давате.!. Акцията, която

ще рече, годишно стадата минават към същия ре
да се подменят с 20%. Не жим на хранене, както и 
е лошо този процент да възрастните овце. Докол- 
бъде и по-висок с 2—5%, кото агнетата са оставени 
като всеки производител 
си създаде резерви, зарад 
Евентуално умиране на 
известно число добичета.

При подбора на агнета 
за разплод трябва да се 
води сметка да се подби
рат най-добрите от даде
на порода или мелези. Тс 
трябва да бъдат здрави и 
да имат оння качества, ко 
ито производителят же
лае. Да бъдат, от здрави 
майки. Препоръчва се аг 
нетата да бъдат отбити в 
четвъртия месец, относ
но при тегло от 22—25 кг.

За такива агнета е необ 
ходимо да се обезпечат

Никола Димитров 
инж. агроном-по живот-органнзирана
НОВЪДСТВО

организирани

В СУРДУЛИШКАТА ОВЦЕФЕРМА НА ВЛАСИИА
например Стадо от 5000 овцепрез зимния

Основното стадо на овцефермата наскоро ще се 
увеличи с 3000 агнета.

Основната организация 
на сдружения труд „Вла- 
сина — животновъдни фе 
рми” в овцефермата си 
на Власина разполага със 
стадо от 5000 овце. Цикъ
лът на агненето на овце
те се приспособява съгла 
сно условията на ферма
та и изискванията на па
зара, така че овцете се об 
агват в „серия”- Тъй ка
то сегашната „серия” на 
обагването трябва да прик

лючи около 1 май, осно
вното стадо на сурдулиш- 
ката овцеферма наскоро 
ще се увеличи с около 
3000 агнета. Сетне около 
1500 агнета ще бъдат про 
дадени.

Овцефермата разполага 
с достатъчни количества 
храна за овцете за пери
ода до изкарването им на 
пасищата по Власунското 
плато.

започнахме към края на 
изтеклата година със ст
роителната организация 
„Изградня” от Босилеград 
и Радио-телевизия Белград 
вече е в заключителен ет
ап. Остават още инстала
ционни работи. Колко с 
необходима тази акция го 
вори и фактът, че в село
то всяка трета къща има

подходяща храна и качес 
твени пасища. С добавяне 
то на концетрат от 150— 
200 гр. па едно агне днеп С. М.

Несъгласувани цениБЕЛЕЖКА

се заключй,Оттук ясно може да 
че селското стопанство в Бабушнишка

В селското стопанство в Бабушни- 
шка община немалък брой жители си 
изкарват поминъка. Това е и естест
вено, тъй като едва през последното 
десетилетие бяха открити няколко про

обищна върши своеобразно „преустро
йство”, в което не се вижда 
насока на развитието му. Впоследствие 
па това сс явяват и редица несъобра
зности. Така например на сесията на 
Общинската скупщина бе казано, че 
цените на семената (хибриди, треви и 
пр.) ме са съгласувани и че всеки от 
шестте снабдители има своя цеца, фор

основната

мшилени цехове па по-големн трудови 
организации („Тигър”, „Лпсца”, „Пър
ви май” п пр.), в които са трудоустро-

мнозннаопи към 2500 работпнцп. За 
селското стопанство и печалбарството
останаха единствен източник па дохо»

мнраиа според това кога семето е на
бавено, при кой

дп. производител, какви 
разходи при това е зачислил и т.н. Раз
бира се, това сред селскостопанските

най-меко

Положението в селското стопаист- 
обаче (както впрочем в Републиката 

и страната), е доста трудно. Въпреки 
че преди няколко години бе направена 
интеграция на земеделските

което се целеше обединяване 
па кадрите и потенциалите в селското 
стопанство — гази интеграция 
мъртво слово на хартия. Междувреме
нно бе създадена още една 
кооперация „Средорск”, а към интегра

ли
оба-телевизионни аиарти 

че поради
про! 13ВОД11ТОЛ11 ПрСД! 13В11КВЗ, 
казано, недоумение.

Положението и по други неща не

в училище- 
дена рабо 

на сел-

пигейна вода 
то, но няколко 
теха на уреждане

гробища, разшири

ха щАя До тя*'

коифигурацня- коопера-
110 III нолзу-га па торена 

ламе. Оснсм това, лашшиу
н разширяване

махала „На

ции, с
о по-добро: снабдяване, оказване на 
селскостопански услуги н пр. Всичко 

организиране па „Форум ", 
стратегпчес-

ските останавали сме 
па пъТя 
паспица" 
около

това изисквакъм
па дължина от на които да сс определят

насоки н развитието на селското 
стопанство в общината, за да сс създа- 

оптпмалпи условия за доходно, ка-

мест- зсмсдслскаС постигнатото в
пата общност в Долна и 
сина не се задоволява |

актин-

3 км и прочистване 
махленски пъти-

кнте
копа други

— добави накрая пре 
на Съвета 

общност, Глигор

цпята ис пристъпиха пчеларската
„Мая" и търговската органи- 

„Таламбас". Неотдавна чрез рс-
дат
честиспо и евтино селскостопанско иро-оисраи! I я 

зицмя
ферендум от поя излезе и земеделската 
кооперация „Ерма" в Японци.

пови ща
дседателят
местната
Петракиев.

Предприемат
. Тези дни приклю-

разширяването
л-ьт към маха

па
пости 
чиха
махленския 
ла Селище на дължина о 
около 4 километра.

нзподство.па Ст. Н.

м. я.
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ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗЛ „СЛУЧАЯ” В БОСИЛЕГРАДСКАТА КЛАНИЦА

ЗА КАКВО 1
ПИШЕШЕ ^ УьрятатЕш Истината все още не е казана

— Узнах, че „Напредък” 
се съди с една организа
ция от Пирот, за да дока 
же, че в момента на ин
вентаризацията 
кът е бил на депото 
тази организация,
— уж бил откаран там 
въз основа на договор за 
купо-лродажна сделка. За- 

по-нататъшните дей-

понежсПрорукорът се Ь отказал от следствието, 
се е оказала несъстоятелна квалификация па делото. 
Въз основа на това не може да се твърди, че в бо- 
силеградската кланица всичко е било регуларно, ноне-

въпрос:
По повод 40-годншннната на печата на бъл

гарската народност в Югославия н 30-годишии* 
ната на вестник „Братство", редакцията на в-к 
„Братство" в рубриката КАКВО ПИШЕШЕ БРАТ
СТВО ще ви предава материали за отделни съби
тия 11 случки, помествани в първите броеве

добитъ-же още не е даден отговор на централния 
къде и в какво състояние са били 41 юнета, 12 крави

1986
на

значин една свиня в момента па инвентаризацията за 
година?на

Читатели те ма „Братст*/ доход на организацията, а 
но" имаха възможност да сетне същият добитък е 
прочетат н миналия брой 
на вестника информация, 
че прокурорът от Сурду- 
лнца (който „покрива" и 
Боснлетрадска община) се 
е отказал от следствието, 
което е възбудил въз ос-

вестника.
това
ствия ще бъдат продикту 
вани от епилога на съде
бното дело.

внесен в инвентарните ли 
сти като че ли го има на 
депото па кланицата. Но 
ангажираното от Общин
ския съд в Босилеград ве 
що лише е утвърдило, че 
такъв доход не е заведен 
в книжата на „Напредък”.

Ако ви разбираме доб
ре — не е извършено пре 
дположоното от вас угла
вно дело, но това не оз
начава, че изобщо не с 
извършено углавно дело?

— Да, защото не е спор 
но, че в момента на ин
вентаризацията на депото 
на кланицата е имало 2 
крави, 11 агнета и 1 пра
се, а в инвентарните лис
ти е внесено друго количе 
ство: 41 юнета, 14 крави, 
11 агнета, 1 свиня и 1 пра

ДИМИТРОВГРАДСКА ХРОНИКА

ДОЛНИ КРИВОДОЛ — Земеделската коопе
рация в Делни Криводол закъсня с жътвата па 
пшеница н овес. Народната младеж и Социали
стическият съюз па трудещите се от селата Д. 
Криводол, Болевдол и Вълковня 
трудова акция и на 23 август т.г. ожънаха 
ляма част от площите. Броят на бригадирите — 
жетвари надминава 80.

Бригадирите са били изделенн на групи но 
селата. Най-добри успехи показа групата па 
Вълковия и Горни Криводол, докато групата па 
Долни Криводол, която е била най-малка, не е 
показала особено усърдие.

Земеделската кооперация е рошила да даде 
на всички организации от селата, чипто члено
ве са участвували в трудовата акция, натрапи, с 
които ще решат някои материални проблеми.

Какво ще стане 
„Напредък" спечели дело
то?

ако

организираха 
по-го — Тогава няма да бъде 

възбудено ново следствие, 
а инвентарната комисия 
може да бъде наказана за 
нарушение на Закона за 
счетоводство, понеже не 
е имала законно право да 
внася в инвентарните ли
сти добитък, който в мо
мента на инвентаризация
та не се намира на де
пото.

А ако го загуби?
— Тогава трябва да се 

направи нов опит за ут
върждаване на истината.

йона на заявлението на 
СВР от Босилеград по по
вод Пя кои нередности в 
босилсградската кланица. 
От информацията може да 
се получи впечатлението, 
че в босилсградската кла 
нпца всичко е било регу- 
ларио и чс е сложена то
чка на „случая", който 
своевременно силно раз
вълнува обществеността. 
Това е само привид. Обе
ктивната истина за „слу
чая” все още не с каза
на, понеже още не е да
ден отговор на централ
ния въпрос: къде И в ка
кво състояние са били 41 
юнета, 12 крави и една 
свпия в момента на инве
нтаризацията за 1986 год.

ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИТЕ
ДО КОГА?

В Назърица няма вестници и списания или 
ако и дойдат понякога, донасят ги частни лица 
от Босилеград. Хората просто не знаят кого да 
литат има ли не само вестници, но и обикнове
ни писма за тях. Още по-трудно е изпращането 
на писма. На всеки кръстопът когато се срещнат 
двама питат един друг: „Хей, има ли поща?" В 
това има нещо за смях, но и за съжаление, 
преместването на местната канцелария в Долно 
Тлъмино спря редовното идване на пощата в 
Назърица и сега, ако някой разбере, че има 
смо за него трябва да отива в Долно Тлъмино да 
си го вземе. По тоя въпрос бе разисквано в при 
съствие на подпредседателя на Общинския наро
ден отбор в Босилеград. — Славчо Сотиров, 
едно селско събрание е заключено, че пощата е 
длъжна да назначи пощенски раздавач за Назъ
рица, но това още не е направено.

Питаме до кога пощата ще прави спънки на 
хората от Назърица, Ярешник и Доганица и няма 
ли общинският отбор да вземе мерки за разре
шаване на тая нередност.

се.
К. Г.И какво сега?

СУРДУЛИЦАЛАНИ В БОСИЛЕГРАД 
СКА ОБЩИНА

Строи— Следствието е прекра 
тено — обяснява проку
рорът Славолюб Манасне- 
вич — понеже се оказа не 
състоятелна 
цията на делото. При със
тавянето на акта за въз
буждане на следствие пре 
дполагахме, че е извърше 
но углавно дело фалшифн 
циране на служебни доку
менти ( в случая на ин
вентарни листи) с цел да 
бъде укрита някаква мал- 
верзация. По-точно — ми 
слехме, че добитъкът е 
продаден и взетите от не
го пари са заведени като

С Детски
пи-

добавки 

за 1800 деца
квалифика- се

на пенсконерскн
През 1988 година 1800 

деца от Босилеградска об
щина са ползували детски 
добавки, като отделен вид 
обществена грижа за де
ца н защита на жизнения 
стандарт на семейства с 
малки приходи. За целта 
според заключителния фи 
иансов баланс през изте
клата година са изразхо
двани над 659 милиона ди 
пара. От това за детски 
добавки и отпуск по май
чинство са изразходвани 
600 милиона, а останалите 
59 милиона за редовна ра 
бота на Детската градин-

дом
В рамките на Завода за 

лечение и реабилитация в 
Сурдулица се строи пен- 
снонерски дом. В първия 
етап на изграждането ще 
се създадат условия за 50 
пенсионера. Запланувано 
е домът да приеме първи
те си жители през ма,г та 
зц година.

М. Тодоров
„Братство”, 1 септември 1959

ДИМИТРОВГРАД
Иулица „Христо БотевУрежда се

с гайгери, в които ще се 
събира боклукът и тиня
та. Нова шахта с решет
ка се прави на мястото, 
където улицата се кръсто 

с автопътя- 
търбите се полагат по ули 
ца „Васил Иванов Циле”, 
пресичат главната улица и. 
въвеждат дъждовната во
да в съществуващата ка
нализация.

Въз основа на договора, 
който бе сключен мина
лата година за дъждовна
та канализация бяха обез 
печени 58 милиона дина
ра, но инфлацията ще по 
качи цената й най-вероя
тно на 100 милиона дина- 

А. Т.

След всеки по-силен дъ
жд на площада в центъра 
на Димитровград се наме 
ри куп чакъл, кал и бок
лук. Тук го донася поро
ят. по улица „Христо Бо
тев” (от Центъра за кул
тура до края на махала 
„Чуй петъл”).

Тези дни започна окон
чателно разрешаване на 
проблема. Строителната 
организация „Градня” ве
че положи няколко търби 
на така наречената дъж
довна канализация, която 
започва от магазина на 
„Търгокооп" в „Чуй пе
тъл". Там се прави шахта, 
сетне по улица 
Ботев” се полагат търби

Изграждането на пенси- 
онерския Д°м ще струва 
940 милиона динара, а ин 
веститор е СОИ за социа 
лна защнта в Сурдулица. 
Средствата са обезпечени 
от четири източника: ре
публиканската СОИ за со 
циална защита отпусна 
287 милиона динара, общи 
меката СОИ 
защита — 21 милиона, ре 
публиканската СОИ за пе 
нсионно и инвалидно оси 
гурение — 281 милиона и 
основната общност за пен 
сионно и инвалидно оси- 
гурение от Враня — 351 
милиона динара.

ка.
Оттамсва В службата на Общинс

ката самоуправителна об
щност за основно образо 
вание, култура, физическа 
култура, детска и социал
на защита подчертават, 
че в течение на изтекла
та година не са имали про 
блеми при обезпечаването 
на средства. Република» 
ската общност за детска 
защита редовно и навреме 
е „превеждала” нужните 
средства.

за социална

„Христо М. Я- с. м.ра.
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ПРЕЗ СЕДМИЦАТА в ОСНОВНИТЕ УЦЩцщТ--------------''-----------------------------------------

НЕЗАБРАВИМИ СРЕЩИ С ПИЛОТИТЕ НА ЮНА
Миналата седмица

"гЕВЧЕЕ
ник Марко Кулич. «нерал-подполков- духоплавателно

на,

училище 
и четири години във вое
нна академия. Кандида-Конкурсът ПАЗИТЕЛИ

ТЕ НА СИНЬОТО НЕБЕ 
— ДРУГАРИ НА ВСЯКО 
ДЕТЕ тече шеста

Ниш до Мостар през щни. тите трябва да бъдат аб- 
Ьяха прожектирани и фи- солютно психически и фи 
лми за школуването и жи зически здрави. Това се 
вота на защитниците на установява със специални 
нашите сини небесни про прегледи. Илич: — Със са 
странства.

За учениците от 
Лнсина, Бистър и остана
лите училища тоя ден бе 
същински празник. Чле
новете на фолклорните се 
кцин се представиха на 
гостите в битова народна

година
като една от формите на 
постоянното 
ство между Армията и на 
рода. В конкурса ученици 
те — пионери и младежи 
— от основните училища 
участвуват с разкази, сти-

сътрудниче- молет съм постигал висо- , 
Горна чипа над 30 000 метра, то 

ва е вече стратосферата 
около земното кълбо. От От срещата в долнолюбатското основно училище
тая височина мога да ви 
кажа се виждат очертани 
ята па Италия или пък Со 
лунскид залив н голяма 
част от Средиземното мо
ре. На тая височина е 
много студено, повече от 
минус 50 градуса по Цел
зий. На пилотът и екипа
жът са защмгетнн със спе' 
спални облекла в случай 
да бъдат принудени с па 
рашути да напуснат само
лета. Илич обяснява па 
слушателите, че има :юве 
че от две десетилетия ст
аж като пилот и е летял 
почти с всички самолети 
от въоръжението на воен
новъздушните .сили в на
шата страна: „Утва", „Яс
треб", „Галеб”,
„миг" II т. II. . .

Милодановнч: — профс 
сисията военен пилот, а 

И ПИЛОТ изоб- 
миого отговорна. Тя 
много стабилна ли

чност, храброст интелиге
нтност и много, много уче 

Защото военната тех
ника се силно развива и 
в света и У пас и всичко 
това трябва интензивно да 
сс следи. По-хубава про
фесия от тая за нас няма

хотворения и рисунки по 
светени на арАмейците от 
този род на ЮНА. Най-ус 
пешните автори на 
трудове ще бъдат награ
дени с едно безплатно пъ
туване
Ниш до Сараево и назад. 
В Сараево ще гостуват на 
своите другари: ученици 
в Средното военно възд\- 
хоплавателно училище.

Иначе конкурсът и кя-

носия с песни и стихогво 
рения, посветени на мла
достта, свободния живот 
и Армията. Мнозина от 
тях за пръв път се срещ
наха с пилоти, слушаха те 
хните другарски думи и 
им задаваха въпроси.

За илюстрация на атмо 
сферата що посочим ня
кои от въпросите И отго
ворите на същите:

Как мога да стана пи
лот? Опасна ли е тая про 
фесия? Колко трае школу 
нането в средните учили
ща и в академиите? На 
коя най-гол яма височина 
сте се издигали със само-

тези

със самолет от

лата акция тече по повод 
21 май Деня на Военно
въздушните сили и проти 
вовъзд\лината отбрана на 
ЮНА. ‘

Ученички от бистърското училище в народна носия

година. Но условието за 
тебе и останалите желаю- 
щи е да участвувате с тво 
рои на нашия конкурс и 
да изпратиш хубави рабо 
ти: стихотворения, съчине 
ния или рисунки.

— казаха на края пилети 
те, поздравени с бурни ап 
лодисменти от своите мла 
дп слушатели.
Братство 10 Ивица иаста- 

— Мога ли да бъда път
ник на самолет — пита ед 
по мургаво момче от Лиз
бата, малко 
по п сериозно.

Срещите в училищата 
бяха богати по съдържа
ние: с интересни програ
ми на учениците и много 
занимателни разговори с 

Драголюб Илич

„Орел',

лета? Как изглежда земя- 
височина? Сту-та от тая 

дено ли е над облаците? също такапилотите 
— пилот с дългогодишен 

и Франьо Милода- 
— 24-годишен

за някоя щ° сРазкажете ни
преживелица като пи търсисво яопит 

нович
лот, пръв ВЪВ своя випуск 
на Военновъздушната ака 

. Редакциите от Ниш 
фото-из

— Елате пак при нас — 
бе поканата на домакини-

С кои самолети сте 
Колко

лот:
летял и досега ...? 
километра сте прелетя ли

пи- стееннтелно
те.не.

досега и т. и.
Отговаряйки на въпро- 

иа любознателните

Довиждане в Ниш — от 
върнаха доволни гостите.

Отговори му редакторът 
„Другарче"демия па списание 

Денко Раигелов: — Може,
пък представиха 
ложба за миналогошното 

на наградените
сиге
си домакини, с някои от

би и бъдещи
Ст. Станкови това още през май гаяпътуване 

ученици със самолет от тях може

По повод Деня иа доброволния труд
ДИМИТРОВГРАД

Акция по залесяване
СЪС спортното дружество 
„Младост" що уредят соо 
ртните торени край река 

Младежи- 
девойките в трудови

БОСИЛЕГРАД:

Уреждане на трудовата среда
Денят доброштяния «теля» «I»,. "

младежки труд, 1 април, в 
община

Драговищица. Учениците от основното 
училище „Мота Ппяде в 
Димитровград да 22 март 
тави година проведоха пъ
рвата тазгодишна 
но залесяване.

пролетта, те в поли
те на Коза рипа засадиха 

6000 борови фидан- 
ползвайкн хубавото 

време и изнреварвйки дъж 
да, който ще бъде „добро 
дошед” за младите фидаи-

вторициците от първи, 
и трети клас проведоха ак 
1ШЯ по чистене и урежда 
не на спортния 
„Парк”, където в събота, 
25 март, се проведе репу
бликанският крос. Изгубе 
пито часове ще бъдат на
ваксаш! през някоя нера
ботна събота до края на

която 
младежи и

то и
те колективи що се ногрнще участвуват 

девойки от трудовите ор- 
войиици с"

жат за почистване и раз
на фабричните

центърБосилеградска 
иде бъде отбелязан с Ре- 
дица манифестации,

от които ще

01 хубапяио 
поделение и уч- кръгове.

ганизации и акция
В началотоградското

епици от Средношколския 
център. !Р"

от босилегра. пости, младите ще уред
ят възспомсиаталиите го
рички „88 дръвечетазадру 

Тито”, а младите от 
Гложйе, Долно Тлъ-

пове- 
имат 

, Така на-
В отделни местни общ- пачето образователен 

упа ученици
дското основно училище 

почистят улицата
а от Средпошколс- 

образователеи център 
паботят върху уре>1<-

па кея край До- ннзират върху почцетвапе 
Мла- па някои махленски пъти

ща. М. Я.

трудов характер 
пример учениците от 
новното училище 
ги Димитров" и ученици- 

Средношколския °°

ос- около
„Гсор- ки,на второто полугодие.

Да напомним, че от тре 
ти април започва и мест
ната младежка трудова ак 

по залесяване в ра-

ще гаря 
ссчго
иипо II Дукат ще се орга

града
КИяте от

разователсн център 
проведат трудови 
върху уреждането 
лищните дворове.

ще
щеакции

на учи 
Освен

„■е се проведе 
зале

ди.
И до като по-старите уче 

цици залесяваха голините 
в околността на града, уче

дането
бридолския поток.

и девойки ог град 
в съдействие

11ИЯ
попа иа Боровеко поле.

А. Тдежи
скиятова актив

еднодневнаи СТРАНИЦА »
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КАКВО ЩЕ ПРЕДЛОЖИ ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА 
В БОСИЛЕГРАД ПРЕЗ ТЕЧЕНИЕ НА ГОДИНАТА ПА 
НАСЕЛЕНИЕТО В СЕЛАТА?

НАШАТА АНКЕТА: КАКВО Е МНЕНИЕТО ВИ ЗА „БРАТСТВО’

Вестннкът има свой лик н белег „Пробива път" към 

отдалечените села
ДИМИТРОВГРАД:

Георги Димитров, секре ремеинте постижения Ви 
тар на Изпълнителния съ науката и техниката. 11о- 
вет при Общинската ску- следната страница с хумо 
пщина и завеждащ обра- ра от нашите краища, с 
зование и култура, по „Майчини рабуш”, напети 
професия просветен рабо- на е привлекателна. За 
тник: — Почти редовно езиковите грешки няма да 
чета „Братство”. Може би говоря! 
не съм прав, но считам, 
че първите две страници журналист във вестник 
(политически) са преобши * „Тигър”: — На вестника 
рни имайки предвид, че липсва критичност за „го 
ве^е са прочетени в оста- рещите” проблеми и пар
налия печат. Инак има до лнвн въпроси. Струва мп 
ста материали от всички се, че все още има опре- 
области, но трябва пове- делен страх. Да се пише 
че да има за сдружения по-късо! Вестникът тряб- 
труд и материалното про- ва да бъде своеобразен 
изводство. След това съве справочник на читателите 
ти на селскостопански спе за сегашните и бъдещите 
циалисти, лекари. За уче- събития. Имам предвид ра 
ниците също би могло да зписанията на рейсовете, 
се пише, както и за съв- репертоара на киното и

подобно. Не ми харесват 
първите две страници, за
щото
вече са застарели. Все пак 
„Братство” има свой лик 
и белег, по който се поз
нава. И свои бисери, ка- 
къвто е „Бай Онзи”. 

Никола Петров, менено- 
Като пенсионер

материалите

В селските районни центрове членовете на дра
матичната, музикалната и фолклорната секции ще се 
представят с десет културно-забавни програми. За 
селата са „резервирани” и 50 кииопредставления. По-

като ново начина- 
културната дейност в

движната библиотека се въвежда, 
пие в разиростарпяването на 
селата

Какво чрез „размяна па 
труд и средства” получава 
населението в селата в 
Босилеградска община от 
босилеградския Център за 
култура? С този въпрос, 
който преди известно 

време се отнесохме до Пе 
не Димитров, директор в 
босилеградския Център 
За култура, между 

другото сподели.
— Хората с оправдание 

негодуват, заяви Димит
ров. Отделят средства, но 
не получават услуги, осо
бено тези в най-отдалече-

пер:
чета редовно вестника от 
първата до последната ст
раница. Често правя сра
внения па статиите 
вестника между 
община и Босилеградска, 
Бабушнншка. 
съм, ако се пише реално. 
Много ме ядосва обаче, че 
вестникът „лежи” в наша 
та поща и няма кой

— Прсдраг Димитров,
ллата и фолклорната сек- 

Центъра. С делии към 
сет културно забавни провъв 

нашата грамите ще се представят 
н четирите селски район
ни центрове — Д. Тлъми- 
но, Г. и Д. Любата и Г. 
Лиси на.

Доволен

През годината в селата 
в общината ще се проже
ктират 50 филми, ог кои
то десетина и в отдалече
ните села, каквито са Д.

да
го достави до читателите. 
Дори и пратката за буд
ката стои в пощата подем- 
два. Като че ли е много 
далече и е трудно да 
пренесат двасстина крач
ки.

Драматичната секция } 
към Центъра понастоя- ] 
щем започва да подго
твя драмата „Службого 
нци” от Иван Базов. 
Счита се, че премиерно
то представление ще 
бъде изпълнено през 
юни. С нея те ще се 
представят и пред насе 
леннето в селсктгге ра
йонни центрове.

Ръжана, Мусул, Църно- 
щица, Белут, Дукат и пр. 
При това, както подчер
тава Димитров, една от но 
вините в работата на Цен-

ссВ ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ димит 
РОВ" В БОСИЛЕГРАД

Училищните състезания 

приключват
села в общината.Цветанка Воинович, за

ета във „Фершпед”: — 
„Братство” чета най-щате- 
лпо още от първия брой 
като ученичка и днес. Ха
ресва ми, защото на май
чин език мога да прочета 
за комуналните проблеми 
и постижения в нашата об 
щина, за учебното дело, 
за мои съграждани. Тряб
ва според мен да се пише 
повече за младите и то та 
кива статии, които да по
дтикнат младежта към 
труд и творчество, да не 
прахосват напразно време 
то си. Защо няма рубри
ка „Димитровград през 
миналото” със снимки на 
някогашния Цариброд?

Анкетирал: А. Т.

ните
Невинаги обаче вината мо
же да се отправи до Це
нтъра. Защото, в някои 
села не могат да се ор
ганизират културно-заба
вни програми. Нямат по
мещения за това, няма 
пътища и пр. Под въпрос 
са и материалните средст
ва. Но, без оглед на край
но лошото материално по
ложение през течение на 
годината ще положим уси

И тази година в основ- доми, че училищните със- 
ното училище „Георги Ди тезания приключват. 'Тези 
митров" в Босилеград, ще дни ще се проведат и об- 
се проведат редица учили щинските. Досега са про- 
щни и общински състеза
ния, а онези ученици, ко 
ито на общинските състе 
зания покажат солидни 
знания и изпълнят крите 
риите, ще участвуват и 
на регионални, па дори и 
на републикански състеза 
ния. Да кажем, че през 
изтеклата учебна година 
двадесетина ученика уча
ствуваха на няколко реги 
онални състезания, а два- 
ма и на републиканско ра 
внище. Безспорно това е 11ИС1У13 
завиден успех, който се 
надяваме, че и сега да 
изостане. Още повече, ако 
се има в предвид, че по

ведени училищни състеза 
ния по математика, биоло 
гия и физика, както и 
състезанието по деклами-
ране.

В ход са и подготовки
те за традиционното със
тезание: „Тито — револю
ция — мИр”, което тази 
година ще се проведе на 
тема: „Легенда на младе
жката борба”.

лия част от културните 
постижения (покрай биб
лиотеките в Бистър, Г. и 
Д. Любата и Г. Лисина) 
да стигне н в отдалечени
те села. В това отношение 
отделна роля ще изигра
ят драматичната, музика-

търа е въвеждане на под
вижно библиотека, така че 
заедно с подвиженото ки
но библиотечните услуги
ще могат да ползуват хо
рата и в най-отдалеченп- 
те села в общината.

М. Я. В. Б.

Кой трябва да защнти черквата в Димитровград?
Черквата в Димитровград трябва да запази от пропадане Общинската скупщина, която е домакин 
на всички материални и културни блага в общината.

паметници.
Да си признаем, вярва 

хме, че черковните обек
ти, отделени от държава
та, за тях трябва да се 
грижат само вярващите.
Но те бяха спъвани в то
ва. Така например, Изато 
вският манастир бе раз
рушен съзнателно, за да 
се използват материали
те за изграждане на овце 
ферма. Болевдодската чер 
ква пропадна/ защото сел 
ямите бяха осуетени от 
органите на властта, кога 
то се опитаха да инград 
ят защитна стена пред че 
рквата. Някои бяха изкл 
ючени от Партията, дру
ги заплашени с арест. Сл 
ед години за реставрация
та на храма бяха дадени

настоящем интересът сред ТЕЗИ дНИ тв Журналът 
учениците е по-голям, а и 
преподавателите по-задъл 
бочено работят в това от 
ношение.

Инак, в училището ни 
уведомиха, че тази учебна 
година са запланувани 
състезания по: физика, хи 
мия, математика, биоло
гия, география и руски 
език. Освен това, заплану 
вани са и отборни състе
зания: какво знаеш за дв-

от Общината, ни го от Со-големи пари от страна на 
Завода за защита на ис-и в. „БРАТСТВО” осведо- цналистическня съюз!

А когато се касае заторическите паметници в 
Ниш. Случаят с черквата средства трябва да си 
в Каменица също така го
вори за отношението

миха още един път, че ку 
полата на черквата в Ди 
митровград пропада и 
има опасност и иконоста 
са да пропадне! „Братст
во” апелира да се намер
ят средства за поправка 
на черквата.

Средства са нужни. То
ва е неминуемо, но пре
ди да се потърсят средст 
ва нужни за поправка на 

ижението, състезание по куполата и запазване на 
първа помощ, спортна ст- целия паметник, трябва 
релба, както и състезани проблемът да погледнем 
ето „Тйто — революция от друга гледна точка. Тр 
— мир". ябва да видим дали сме

Тоше Александров, педа променили своите възгле 
гог в училището, ведно и ди , от петдесетте ■■ години, 
задължен за провеждане когато в общината се из- 

състезанията, ни уве- губиха много исторически

по
мислим само едно: как на 
шите деди преди сто го
дини построиха черквата, 
обезпечиха пари за иконо 
стаса и живогшса, а ние 
сега не можем това 
гатство да запазим?!

ни
към историческите паме
тници. И там сградата пр 
опадна, заедно с иконос
таса, който също беше из 
работен в резба!

Преди една година „Бр Време за отлагане пя- 
атство пак писа за про- ма. И не трябва да се пи 
падане на куполата на таме кой трябва да защи- 
черквата в Димитровград. ти черквата в Димитров- 
Тогава бяха паднали са- град от пропадане: Общи 
мо малки части от покри- меката скупщина тряб
ва. Днес вече цялата ку
пола е пред пропадане и 
водата може да потече на 
иконостаса! Значи за ед
на година не е показана 
никаква инициатива пито

бо-

ва да я запази като дома 
кин на всички 
ни и културни блага- 
общината.

материал
на

Богдан НИКОЛОВ
на
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РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ
КРОС ПЪРВЕНСТВО НА 
СЪРБИЯ В ДИМИТРОВ 

_________ ГРАД

Днмнтровград-добър организатор 

и домакин

Една точна от гостуване
„Младост” (Габровац) — „Асен Балкански” 1:1) (5:6 
след дуспи)

В твърде интересна иг- ски” в 74 минута. Гости- 
ра футболистите на „Асен те, които бяха по-близко 
Балкански” успяха да спе до победата в регулярно- 
челят важна точка като то време на мача бяха по- 
гостуващ отбор в Габро- Добри изпълнители на ду 
вац край Ниш. В регуля- спи и с резултат 5:6 спе 
рното време, мачът прик- челиха една важна точка, 
лючи нерешено 1:1. Гол
майстори бяха Славча Ари . на „Асен Балкански" ще 
занов за „Младост” в 61 бъде отбора „Мрамор", 
минутд от дуспа и Пред- 
раг Костов за „А. Балкан

заваха се 21 отбора и око 
Ю 300 състезатели от ця
ла Сърбия-

Доверието на Атлетичет 
ския съюз на Сърбия да 
бъде домакин и организа 
тор на този крос, Димит
ровград спечели благода
рение на хубавите резул
тати, които осъществи ле 
коатлетическия 
„Железничар", който бе 
сформиран 
на. Именно затова и орга 
низанията на кроса пред
ставлява своеобразно при 
знание за вече спечелени 
те 34 медала от регионал
ни, 12 от републикански и 
един от съюзни състеза
ния, както и насърчение 
за още по-упормта и ус
пешна работа.

За успешното организи
ране и провеждане на кр
оса голям принос даде и 
организационния комитет, 
начело е председателя на 
ОК на ССТН Милорад Зла 
танов. Провеждането на 
кроса с материални сред
ства и по Други начини по 
могпаха почти всички тру 
дови организации и поло
вината частни магазини от 
Димитровград. Генерален 
спонзор на кроса бе „Бал- 
кан-Компас".

С твърде успешната ор
ганизация на кроса, Дими 
тровград н „Железничар" 
напълно оправдаха довери 
ето на Атлегнческия съюз 
на Сърбия, чиито предста 
вители присъстуваха 
кроса и твърде похвално 
се изразиха за неговото 
организиране.

А. Т. — Д. С. — В. Д.

Димитровградските лекоатлети,,„ 
успех. Даниела Еленкова спечели златен ГдрагаТто 
доров бронзов медал. „Железничар" _ едно второ ед 
но трето и две четвърти места Д второ, сд1еста. Световната впцешампи- 
онка европейската шампионка Снежана Пайкич — 
оез конкуренция. Добра органнзац„я „а първенството.

В следващия кръг гост

Д. С.му клуб

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ 
ГРУПА „ЮГ”

миналата годи

Важна победа в гости
„Младост” (Прекодолци) — „Младост” Босилеград) 
1:2, (0:1)

Прекодолци, 26 март 1989 година. Игрището „Ле- 
щар” в Прекодолци. Времето подходящо за игра. Зри
тели около 150 души. Голмайстори за домашния отбор: 
Драган Николич в 72 минута, а Драган Златков в 28 
и Раденко Захариев в 86 минута за гостите. Съдия на 
срещата Светислав Джорджевич от Враня-

зически по-подготвен. Ка
то резултат на такава иг
ра, босцлеградския отбор 
извоюва нови точки, кои
то му пробиват път, към 
въръха на табелката.

Следващият трети кръг 
босилеградския отбор на 
своя терен посреща „Мла
дост” от Долни Въртогош.

М. Я.

Всички се надяват на победа

Във втория кръг на на
стоящия пролетен полусе 
зон от едноимените отбо
ри „Младост" от Прекодо 
лци и „Младост” от Боси
леград, по-добър бе боси 
леградският. На „топлия" 

-терен, край Морава „Ле- 
щар”, босилеградският от 
бор се показа като по-до
бър, по-организиран и фи

ПЪРВА ОБЩИНСКА ДИВИЗИЯ — ПИРОТ

Висока победа на „Партнзан"
На първо място: Даниела Еленкова „Победа” (Държина) 5:0„Партнзан” (Желюша) —

В първия кръг от про
дължението на първенств 

общинска 
дивизия — Пирот, футбо 
листите на „Партнзан” от 
Желюша високо победиха 
отбора па „Победа” 
Държина. Резултатът

5:0 за домашния 
отбор. Голмайстори бяха

напи, по хубаво пролетно 
3000

Събота — 25 март бе 
истински празник на спор време пред 

Димитровград. В сл-

Зоран Зарков, Кръста Кръ 
стев, Драган Петров й Лю 
биша Миланов.

около
кросзрители се състоя 

първенство на Сърбия в 
Състс-

та в
ортния център „Парк" и
ло димитровградските ули

ото в първа
В следващия кръг, отб

орът ' на „Партнзан" ще 
гостува в Пирот, където 

с отбора

осем дисциплини.

КЛАСИРАНЕ 
1974 и младши

„Металац",

„Косово ло-

__ „Косово поле"

Второ бягане: пионерки 1974 и млад- 
— 1000 м. - „

1. Драгица Маричич - ,№***
2. Светлана Тофулович -
3. Иван Митич — „Металац 
лево

ще се срещне 
„Пощар”.

от
1. Деян Пайкич — „Морава” — Кюн-

2. Саша Джорджевич — „Железничар 
„Дървена звезда”

момичета (1970—71)

па
Първо бягане: пионери 
— 2000 м.
1. Милош Станимирович —

мача е Д. С.

— Ниш
3. Горан Вукамски —Кралево

2. Любиша Трайкович — 
ле"
3. Дарко Вранкович

СТАВАТШАХМАТИСТИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАД 
ИЗВЕСТНИ

Шесто бягане:
3000 .. „
1. Снежана Пайкич — „Морава — Кю-

Награда за плодотворна работа
мота на Шахматния съюз 
е награден ръководителят 
на секцията, преподават
ел цо физическа култура 
ВАСИЛ СТОИМЕНОВ. На
градата му е връчена 
Белград на 18 март.

Младите шахматисти от 
училище „Моша

прия ,
2. Неделна Мсдакович — „Маратон” —
Сомбор „
3. Радмила Попйспич — „Гаково 
Горни Милаповац

Ссдмо бягане: юноши (1968-69) 8000 м.
I Драган Томич — „Железничар Ниш
2. Горан Илич - „Металац”, Кралево
3, Драган Тодоров - „Железничар Дн 
мм тровград

ши основно 
Пияде” от Димитровград 
от ден на део стават все 
по-известни в република
та. Последна подкрепа за 

твърдение е фактът,
в

(1972 — 1973) — това
че основното училище в 

по-точно
Трето бягане: юноши 
4000 м.
1. Фикре Бопдафрош 
зда"
2. Бахтири Бакир
3. Деян Минич

Най-добрите шахматио- 
ти-ученици от СР Сърбия, 
същня. деи са взели уча
стие в снмултанката със 
Сузана Максимович, нзве- 

шахматнетка от Сър-

Дпмитровград 
шахматната секция, е ме
жду само четирите учили 
ща в
Шахматният съюз на Сър
бия 0 наградил с магнит
на демонстрационна 
матпа дъска.

зве-_ „Дървена 
поле”__ „Косово 

_ Прокугте СД Сърбия, конто
мъже младша възраст —

„Морава” — Кю 
„Елсктропривреда".

„Електро-

Осмо бягане:
10.000 м.
| Дапко Йолович —

стна
бня. От Димитровград е 

Роки Стоиме-

(1972—73) Iмомичета

__ „Железничар”
Четвърто бягане:
— 2000 м.
1. Даниела Еленкова
- Димитровград поле"
2. Мая Настич — „Косон^ - МеталаН"
3. Снежана Милойкович

шах-
участвувал
нов.прия

2. Рихад Зилкич —
— Обилич 
3 Джафер Вечиронски 

Обилич

За особен принос в ра
звитието па тази древна 
игра сред учениците с гра

А. Т.
привреда”

(1970—71) 6000 м.— Кралево
Пето бягане: юиоши СТРАНИЦА И
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СаТи&а * забава
НЛШКНСКИ ИСТОРИЙКИКарикатурен екран Онодувагье

Све некикви 

арни човеци
Од како |с снет п пек, имало см ]с ме

рак мзмему мушко п женско. Жива душа, 
па 'оме ... Сети ли се? Искала су то) л.уЬи 
крили као змм.|а иоЬе. Али, пещ мабс рече

ла сиака та.|па мора.да буде щипа. Ти- 
Ьем се иропесе глас: ш]а м та|а се ... омодс!

Тека се имащ да Манол См1?кл»а 
ишита у „1»есу", алп има см деца! Чп]а су? 
ма, м.егона су см! Дабогме! Као мгго |е пе-

мо

мема
Търкам очи и ме могу да неруйсм: исти 

ма ли йс това или
Бабата ме диже у съчиняло да идем да 

узнем дърл лсб. Кига дойдо пред пекаруту 
лема никой. Брей, кво йс това чудо, 
йе затворело. Ама ко да йе затворело, 
вратата широм отворела. Улезо улутра и де
войчето ме дочека ласмеяло: „Кво требе 
дедо?". „Узел.би дърн лебъД, ако имаш?". 
„О, има, има — може и два"... „Ама я немам 
паре йош за четри бела". „Ако дедо, 
само дърн"... Брей ДД не веруйеш, порано 
не мд давайу пи половин леб, ако не узнем 
бел...

нейе истина?
чалонммк оставил дома жепу с/,с три деца, 
а кад ее прмул од мечалбу, ом затекал 
четири деца! Чп]о ]е четнртото дете? 
м.егово си щ! О!

Одмамред, догопарам.е мзмему очиул ко- 
|и су „били жмду" било )е размо. Ваца Лр- 
дзот щ врекал да га чу]е Ружа Шопдобар- 
ска. Тоза Брка ]е опак окал мо овде: „Опа- 
мо, овамо! Ком го Селнште!" А Талп]а га чу- 
.10, ма тамо откара сиш-ьу. Срба Шшько, кад 
мо1де у Шум|е, за дрва, ом па]више ока по 
говеда кад проодм прека] Сукл>мму куЬу... 
Разми су бмлм договори за омодегье.

На]бол>о |е било със овчарЬе. Овце плам- 
ду^у, друЬм овчари, замазани, пгра]у „чул.у" 
или „свшъНу”, а ко)м |е акълан, ом се скута

. Сети лм

далиПа,
кига

узни

Перпца Илиев После отидо у месаруту. И та.м .момче 
то насмеяно. И да се шашардишем: тражим 
му триста грама месо, а он ме питуйе оди 
койе. Па пробра съглам къртину. Знам по
рано: ако дойде некой по-видан гьему, че 
пробере, а на нас гледа да утрапи пуздрак.

Свърлу после у здравният дом да узнем 
за бабуту лек! Доктурчето оди вратата ме 
пита: „За бабуту ли?". „За бабуту" — кажем 
я. Ваги да бъркам по джепове да покажем 
шишенцето койи лекове узима, а он ми рече: 
„Не требе дедо, знам я кой лек узима". Е, 
съга дибидуз се изъкъли: по-рано че .ми ка
же дека мора бабата сама да дойде да си уз- 
не лек, а съта знайе и кой лек че ми даде. 
Дали нейе това некиква шашлама. Ама 
не йе.

Афоризми със овчарку у поголем грман м .. 
се! Згода ]е бмло и кад се бере пасул» по 
морузе, кад се беру гренпце... Алп, више

ф За ония, които наблюдават времето 
през прозореца 
или е слънчево.

ф Откъде да зная какво е времето, 
когато съм прикован към креслото.

ф Някои се ориентират за времето 
по закуската, обеда и вечерята.

ф За някои, които в миналото съну
ват щастливо бъдеще, не съществува се
гашно време.

ф Едни казват така: едвам чакам да 
завали сняг, за да покажа бундата си. 
Други пък: едвам чакат лятната жега, за 
да могат да излязат голи.

все едно е дали валм
мема греммце, па се народ смаодм како уме- 
]е. Почели су да се саставл>а]у м по куНе. 
Да би мскако „замазали .ма народ очи", опи 
се окуме. Нема вмше омо]: „Кум куммцу ма 
сред орницу"! У по/ье работе за^едмо, а за 
оиу] работу иду см дома. Него!

Е! Алн, щш има човеци кощ не воле да 
им друЬи куса из паницу. Ете,^ у наше село- 
само у послспьо време, три мужа затекли 
жену със другога! На легало! Оме правило 
на мужи рогови, алп онм гьим очукали ро
гови. Ене и’ женете у болимцу. Нешто си 
мислим: „Куде ли чс оне кад нзлезну из 
болницу? На суд да иду — скупо! Куйу. да 
поделе — има цел живот да се гледа]у на- 
порачйи! А дечица?... Бол>е да буде: било 
што било! 1ербо, од како ]е свет и век то] 
си )е било и има да си буде док гре]у слън
це и месец. Нарочито кад ]е месечина!

А ти, побратиме, ако иегде правиш иа- 
кос, припази се, молим ти се, ]ербо ... Се
ти ли се?

Кво стайе с тия човеци — питуйем се.
Епа, реко си, че идем у общинуту — 

три месеца гоним некикво решеше.
На улазат девойчето ме дочека: „Иди у 

туя и туя собу — там че видиш”. Чукну по 
лъка, пзтърпнул да не ми окне ония службе 
пик: „Пак ли бре, ти за решегьето? Нали ти 
реко да дойдеш после месец"...

Очеш ама ЯДЪЦ. Додека си мислим да-

ф Ако ти е прогизнала къщата — ня
ма какво да търсиш в базата. Виж дали 
не трябва да подмениш керемидите си.

ф Най-подходящо време за писане на 
мемоари е преди да е време.

ф Размисляйки само за себе си ня
кои забравят времето.

ли йош иеднуш да чукнем, може да не ме 
йе чул, вратата се отворите. Службеникат 
от мазан — по-мазан: „0, добре дошъл де
до. Айде, айде кво се мислиш — улази"... 
После узе стол и мн даде. „Седи дедо, съга 
че погледам я!" Мене истина ми одмалеше 
иоЬе, та седо. Йоще ре съм седъл, он бър- 
кну у чекмеджето, 
рече: „Е, йоще само тука да подпишеш и 
си готов!”. Бъркну у друго чекмедже изва
ди имикалку и ми даде.

Све ми заигра пред очи: ама тия ли йе 
що окаше цо мене ко по момка? Съга само 
каве що не ми окну.

Излезо од общинуту и се дзверим: 
койу страиу да пойдем? Дали .да идем

Тодор ЛужничйиМилорад Геров

Днмнтровградскн кросове извади решешето и мн
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сват Гогу да ми върне заямат оди лапи. я 
от тея паре съм дигал руйе, ама ко йе да-
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ч

иъска почело, може и он да се йе наемел. 
И тека док се дзверим — бабата ме смуа у 
ребрата: „Е, Мамчо, не видиш ли дека 
дъиъска първи АПРИЛ-ЛИ-ЛИ'...
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