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С указ па президента на
СФРЮ Йосип Броз Тито от
14 февруари 1 975 година изадтелство братство" е удо
стоено с Орден братство и
единство със сребърен венец
за особени заслуги в област
та на информативната и графическа дейносг и за принос в развитието на братст
вото и единството между
нашите народи и народности

Г0ДИНА ХХ1Х • БРОЙ
ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ КОЛЕКТИВЕН ШЕФ НА СТРАНАТА

Янез Дърновшен е председател на
Председателството на СФРЮ
За подпредседател на Председателството е избран д-р Борисав Йович. — Най-важните задачи в предстоящия период са: съживяване
на производството, спиране на инфлацията и доизграждане на стопанската и политическата система, каза д-р Янез Дърновшек при поемането на новата длъжност
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ШЕЗ ДЪРНОВШЕК
2 роден на 17 май
1950 година в Целье.
По националност е
словенец. Завършил
е икономически факу
лтет, специализирал
в Института за меж
дународна икономи
ка в Осло, а доктори
рал е във Вашингтон
и
на тема ,,М\!Ф
Югославия". От 158-'
е делегат на Скупщи
ната на СР Словения
в Съвета на републи
ките и покрайнините
в Скупщината на
СФРЮСЕСИЯ

, БОРИСАВ ЙОВИЧ е | НЕНАД БУЧИН е ро
роден на 19 февруаден на 31 юли 1934
| рн 1928 в Ннкшич, в Котор, СР Черна го
I община Баточнна. По
ра. По националност
[ националност е съре черногорец. Член
I бин. Член на Сюк
на СЮК е от 1953.
с от 1951. Дипломи
Завършил е философ
рал е и докторирал
ски факултет. Изпъ
икономическите
| до
лнявал е повечето
науки. От 1984 е подлъжности. От 1980 е
дпредседател на Ску
член на Председател
пищната на СР Сърството на СК на
5ия, а от 6 май 1988
ССТНю — от 1982 до
дредседател на Скуп
1984 секретар на Пре
щината на СРС. Член
цседателството, а от
да Председателство
май 1^86 до май 1987
то на ЦК на СКС е
от 30 май 1986 годи председател на Пред
седателството.
на.

НА СКУПЩИНАТА НА СФРЮ

Д-р Слободан Глигориевич
председател
На отделни заседания
на съветите на Скупщи
ната на СФРЮ на 15 май
т.г. с тайно гласуване за
председател с едногоди•пен мандат бе избран д-р
СЛОБОДАН ГЛИГОРИЕЗИЧ, делегат от СР Сърбия. За подпредседател на
Скупщината също чрез та
йно гласуване бе избрана
СУАДА МУМИНАГИЧ, от
СР Босна и Херцеговина.
Също така на заседани
ята на съветите Сяха изб
рани председатели и под
председатели на същите:
БОГДАНА ГЛУМАЦ ЛЕВАКОВ от САП Войводина за председател и ЛА30 ТЕСЛА ОТ СР Хърват
ско за подпредседател на
Съюзния съвет и д-р МИ-

РАИ МЕЯК от СР Слове
ния за председател и СА
ВА ВЕСЕЛИНОВ от САН
Войводипа за подпредсе
дател па Съвета на репуб
пиките и покрайнините.

СТИПЕ ШУВАР е ро
ден на 17 февруари
1936 година в Загвозд, край Имотски, СР
Хърватско. По наци
оналност е хърватин.
Член на СЮК е от
1955. Доктор е на
науките из област
та
ма
социологи
ята. За член па ЦК
на СЮК и на Пред
седателството на ЦК
на СЮК е избран на
13-ня конгрес на
СЮК. От 29 юни 1988
година е председател
на Председателство
то на ЦК на СЮК.

В понеделник в Палата
та на Федерацията бе про
ведено първото заседание
па Председателството па
СФРЮ в повия състав на
което за предстоящия ед
погодишеи период за пре
дседател бе избран
д-р
Янез Дърновшек, член па
IIредссдатслството
па
СФРЮ от СР Словения, а
за подпредседател д-р Бо
рмеам Йович, член ма Пре
дссдателстпото па СФРЮ
от СР СърбияВ повия състав па Пред
ссдатслството па СФРЮ
освен Дърновшек гг Й<>нич са: д-р Стипе Шувар
(СР Хърватско(, Неиад Бу
чин (СР Черна гора), д-р
Драгутин Зслеиович (САП
Войводииа) и Риза Сапунджию (САП Косово). Пре
дстапители на Македония
и Боопа и Херцеговина и
държавното ръководство

ДРАГУТИН ЗЕЛЕНО
РИЗА САПУНДЖИЮ
е роден 1925 в Печ,
ВИЧ е роден 1928 в
САП Косово. По на Ириг, край Нови сад.
ционалност е алба
Определил се е като
нец. Участник в НОБ
югославянин.
Член
е от октомври 1944, а
член на СЮК е от на СКОЮ станал 1945
1945. Завършил е нко
а член на СЮК 1948.
номически факултет.
Завършил е военно
От октомври 1982 е : въздухоплавателно
председател на Юго- ! учплнще, а след тославня в Междунаро
ва машинен факулцната банка за възогет, в която област
бновяване. До 1989
г докторнрал. От
1987 до 1989 е рек
година е гувернер на
тор на Университета
Народната банка на
в Нови Сад.
Косово.

па страната ще бъдат про
възгласени по-късно, т. е.
след провеждането на из
бори в тези две федерал
ни едшшцн. До тогава в
1Iредссдатслството
на
СФРЮ ще пг заместват
представителите на репуб
ликанските председателс
тва.

— Дълбоко съм убеден,
че споделям мнението и
па останалите членове па
Председателството когато
подчертавам пашата лпчпа отговорност да се опи■ тамс отново да установим
такова разбирателство между нашите народи и народпости, което ще даде
възможност да имаме същимско съдружие върху
началата па взаимно уважаваие и равноправие,

т. е. началата конто са би
ли основа за създаване на
пашата съвместна държа
ва. .. Както и досегашното
ц новото Председателство
особено внимание ще пое
вети на укрепването на
международното положен
ие и авторитета на Югосла
вня — каза между друго
то новоизбраният предсе
дател на Председателство
то янез Дърновшек.

Г ГЛАСил БЪЛГАРИТЕ

Г ПО С в Е ТА
ХАРАРЕ

1тяя се мниш среша

От 15 до 17 май т. г. ц Хараре (Злм
бабсе) се проведе подгони'едно засс.ча
ние на равнище на насоки функционе
ри па п. .«истерствата и външните ра
боти и на други представители на нео
бвързаните страни. Цечгл на заседани
ето бе да се подготви дневен ред за ми
нистерската конферени.*;, па Коорди
национното бюро, код и* тук започна
на 17, а се очаква да приключи днес.
Сегашните срещи з Харарде (Зим
бабве е председателстн /иащ па движе
ние ю »щ необвързаните) са последните

значителни срещи пред провеждането
па Л<чън.'пя самит на необвързаните стр.нш, )'(1'Ю през нършпе дим па ссм
темири ще се проведе м Белград.
'.Огсилавската делегацд,} ьгл мпиисс
рс.чгл.» среща оглавява съюзният ажпет ар па външните ра*ети Будимнр
Лопчар.
Тели дни в Хараре ще се проведе
и ласслапнс на „комитета на деветима
та’* им необвързаните за Близки изток,
отпосро за палестинския проблем

СЪВЕТСКО-КИТАЙСКИ ОТНОШЕНИЯ

Среща от историческо значение

И

Н А С

У

|

ПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦА В МОСКВА СЕ СРЕЩЩ
ХА ШЕФОВЕТЕ НА ДИПЛОМАЦИИТЕ НА СССР И
САЩ

ЗА САМНТА
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

Съветско-американската среща на най-високо рав
нище няма да се проведе преди есентта.
Всъщност, както опо
вестиха на пресконферен
цията (след двудпевците
разговори през миналата
седмица в Москва) мииис
трите на външните рабо
ти па СССР и САщ Еду
ард Шеварнадзе и Джемс
Бейкър, терминът на но
вата среща на съветскоамериканския самит ще
бъде утвърден през септе
мври. Тогава отново ще
се срещнат министрите и
ще уточнят среща на ше
фа на съветската държава
и партия Горбачов и пре
зидента на САщ Джордж
Буш.
Не порицайки факта, че
във взаимните отноше
ния има повече въпро
си и проблеми за които и
занапред съществуват ра
злични възгледи, шефът

на съветската диплома
ция изтъкнал, че на Моск
ва все още не е ясна по
зицията на САЩ във връ
зка със съветските пред
ложения за разоръжаване
то. Инак Шеварнадзе оц
еиил двудневните разго
вори като „добро начало
на добър диалог”.
Посещението на амери
канската делегация е би
ло полезно и ползотвор
но, изтъкнал в разговора
с журналистите Бейкър,
като добавил, че е „дълбо
ко доволен от срещата”.
Той подчертал, че САЩ
приветствуват политиката
на перестройката, гласност
та и „новото мнение”, кое
то създава възможност
за разширяване на взаим
ното сътрудничество и за
нови съвместни акции.

Тази седмица съветският водач Михаил Горбачов
Китайско-съветският са
посети Китай. Горбачов и домакините констатираха, че мит нс представлява „за
отношенията между СССР и Китай навлизат в нов етап кана" срещу САЩ—оце
Съветският водач, кой та група китайски студен нил
Джемс
Бейкър.
то в Пекин пристигна на ти, които все още стачку
Пред
американската
теле
ват издигнала голям лоисторическа мисия, озна
чаваше пълно нормализн зунг, на който на руски визия той поздравил сре
ране на държавните и па език било написано: „Пе щата на Горбачов с китай
ртийни отношения меж рестройка, гласност”.
ските ръководители.
ду двете съседни страни
след тридесет години, на
устроената тържествена
вечеря казал, че СССР в
отношенията към Китай
изхожда от три „да”: Пър
ИЗЯВЛЕНИЕ НА БОРИСАВ ЙОВИЧ
во, „да” на универсалните
принципи в международ
ните отношения каквито
са взаимното уважаване
на суверенитета и терито
риалната цялост, ненаме
Между Германската федерална република
са във вътрешните ра
и СФР Югославия не съществуват никакви съще
боти, равноправието, вза
ствени причини за взаимно въвеждане на визи,
имната полза и мирното
каза на пресконференцията за печат в Бон Босъжителство. Съветският
рисав Йович, който оглавяваше делегацията на
съюз казва „да” на иконо
Скупщината на СР Сърбия, която през миналата
мическото и културно сът
седмица направи посещение в западногермансинтензивирудничество,
ката покрайнина Северна Райна—Вествалня.
рането на политическия
В разговорите с домакините, каза Йович,
диалог на всички равнища
получих впечатление, че съществува голяма въз
и във всички области. И
можност визите да не се въведат.
окончателно ние казваме
Среща след 30 години: М. Горбачов и Янг Шаигкун
„да”, казал Горбачов, на
сътрудничеството между
нашите страни в решава- ЮЖНА АМЕРИКА Е ПРЕД ГОЛЕМИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
нето на актуалните меж
дународни проблеми.
Михаил Горбачов особе
Предстоящите президентски избори в шест страни Макар че избирателите в дент ще изберат чрез не
но подчертал, че подобре
посредствено гласуване.
нието на съветско-китайс на този континент, който е рекордьор по броя на ди Боливия са разпределили
гласовете на трима канди
Общата карактеристиките отношения не е на ктатурите, превратите и инфлацията са момент за
сочено нито срещу която пръв път да се извърши мирно смяна на кормилото на дати, .очаква се тримесеч ка на всички тези избори
иото търсене на нов шеф е, че демокрацията се тър
и да е трета страна като държавите.
да приключи на демокра си чрез гласовете на изби
Южна Америка е пред избори. Оповестяват се
добавил, че това подобре
чрез съз- рателите, а не с помощта
ние може да бъде от пол изключително тежък из промени във вътрешна тичен начин
И
даване на коалиция,
на сила. В изборите учас
за за цялата световна об- пит по политическа зря та и външната политика
лост. Предстоящите пре на гражданската демокра уругвайците пък, за пръв твуват повече партии и
щественост.
път след 35-годишната ди практически няма никак
зидентски избори в няко ция.
Китайският президент
ктатура на Алфред Стрес- во ограничение, освен в
Яиг Шанкун приветствува ггко страни откриват пер
Предстоящите плурали нер излязоха на избори,
спективи
и
простори
за
Чили и Парагвай където
йки съветския гост изтъдемокрация- Случаят в етически президентски из докато на чилийците се на комунистическите пар
кнал, че съветско-китайсАргентина това хубаво по бори в Бразилия, Чили, Ур оказва шанс след десети тии все още е забранено
ките отношения са минатвърди. В тази страна па угвай, Боливия и Параг летие и половина да гла да участвуват. Всичко то
ли през тежък път в ми ргията на перонистите и вай (тук са проведени) са суват и за няко.й друг ва показва, че демокра
но
че
сега
дохажналото,
шанс от историческо зна кандидат освен за Пино- цията в тази част на све
дат на равнище на старт- нейният водач Карлос Са
на чение — на мирен начин чет. И на края, бразилци та, въпреки всички преди
ул Менем победиха
на точка.
проведените през минала да се извърши смяна на те за пръв път през пос звикателства, започва Д«
В момента когато Горта седмица президентски кормилото на държавите. ледните 25 години прези си пробива път.
бачов влизал в Парламен

'
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Внзн не са нужни

На път към демокрация
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ЗАСЕДАНИЕ НА МОК НА СК В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

НЯМА ОСНОВАНИЕ ЗА ЗАДОВОЛСТВО
ф ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА ГОДИНА СА ПОСГИгГ
НАТИ КРУПНИ РЕЗУЛТАТИ, НО С ОГЛЕД НА
ПРОБЛЕМИТЕ И ПОТРЕБНОСТИТЕ, ТОВА ВСЕ
ОЩЕ НЕ Е ДОСТАТЪЧНО ф КАДРОВО ОБНОВ
ЛЕНИЕ В ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО И МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК
Тези дни в Лесковац се
състоя заседание на Меж
дуобщинската конферен
ция на СК в Южноморавски регион, на което бе
обсъден и приет отчета за
работа през изтеклата го
дина, информация за акти
вносните по кадровото об
новление на МОК на СК
и Председателството й и
задачите на първичните ор
ганизации и органи
на
СК в предстоящите избори.
В работата на заседание
то участвуваха и Светис
лав Стояков, член на Пре
дседателството на ЦК на
СКС, Драган Томич, член
на ЦК на СЮК, д-р Добро
сав Бйелетич, изпълните
лен секретар на Председа
телството на ЦК на СКС,
Жика Радойлович, член
на ЦК на СКС и предсе
дател на Обществено-по
литическия съвет на Ску
пщината на СР Сърбия,
както и членовете на ЦК
на СКС от региона.
Уводното изложение по
днесе Зоран Яначкович,
председател на МОК на
СК, който посочи многобройните резултати, пости
гнатн през изтеклата годи
на. Създаден е силен поли
тически актив в региона,
който е обединявал всич
ки дейности, засилена е
отговорността на ръковод
ствата в региона, намален
на е обществения персо
нал с около 10 на сто, от
крита са причините
за
изследването от общините
Прешево, Буяновац и Медведжа, засилена е поли
тическата борба срещу ал
банския национализъм и
сепаратизъм, направено е
преброяване на население
то от сръбската и черно
горската националност и
приоритетното трудоуст
рояване на 710 сърби и че
рногорци. В държавните
органи на тези три общи
ни са направени кадрови
промени и засилена е тя
хната ефикасност, раздви
жено е икономическото ра
звитие и намалено изсел
ването. Миналата година
са се изселили 360 лица, а
това е със 132 по-малко,
отколкото през 1987 годи
на .Същевременно се отче
те че 171 лица са се завъ
рнали, 63 повече, отколко
8 предишната година.
Един от сериозните про
блеми, с които се стълкно
вяват комунистите в реги
она е акционното оспособ
хване на общинските рък
БРАТСТВО
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оводства за сложните задачи. Янакович каза, че
през изтеклата година са
постигнати крупни резул
тати, но по отношение на
съществуващите
потребности и проблеми е недо
статъчно, па затуй пред
стои дългосрочна и сери
озна работа.
И д-р Слободан Яанич,
председател на ЮМРО сч
ита, че няма място за за
доволство, още повече че
развойните програми не се
осъществяват достатъчно
ефикасно. Той посочи че
тирите съставки в разви
тието на Южноморавски
регион:
републиканската
програма за развитие на
изоставащите райони, про

грамите на общините със
смесен национален състав
развитието на погранични
те общини и програмата
за санации и развитие на
засегнатите от наводненията райони. Въпреки това
регионът не се развива, но
напротив стагнира. По не
гово мнение, касае се за
недостатъчна готовност на
републиканските СОИ, задължени за развитието, но
и за неготовност в самия
регион. За успешното осъ
ществяване на стопанска
та реформа, която залочна, освен кадрови промени
в политическия живот, не
обходим и са и кадрови пр
омеии в стопанството.
Драган Томич, член на
ЦК на СЮК, инак дирек
тор на „Симпо" счита, че
в развойните програми на
региона скромно се задо
воляваме с една трета от
републ и канското средно
равнище. Това трябва да
премахнем, каза той- Без

динамично развитие над
републиканското средно
равнище няма да се доб
лижим до развитите, но и
занапред ще изоставаме.
По негово мнение, регио
нът скромно се задоволя
ва и с онова, което полу
чава от Републиката. Не
е точно, че Южноморавски регион получава голе
ми средства. Съществуват
ореди, които получават мн
ого повече, но за това се
мълчи.
Жика Радойлович, член
на ЦК на СК в Сърбия се
спря върху обстановката
в Косово, изтъквайки при
това, че в СР Сърбия не
може повече да се оправ
даваме за състоянието в
Прешево, Буяновац и Мед
веджа, в които се рефлек
тират неблагоприятните
процепи от Косово.
И Светислав
Стояков,
член на Председателството
на ЦК на СК в Сърбия,
своето разискване посве-

ти на тези общини, подче
ртавайки, че започналата
диференциация трябва да
продължи с цел да се спе
челят албанските маси за
политиката на Съюза на
комунистите.
Д-р Добросав Бйелетич,
изпълнителен секретар на
Председателството на ЦК
на СКС, говори за развой
ните възможности на Юж
номоравски регион, чийто
икономически потенциал
до голяма степен е изчер
пан. В Републиката съще
ствува готовност да се по
могне, каза д-р Бйелетич,
но условие за това е да се
измени структурата на сто
панството.
Междуобщинската кон
ференция на ^ на това
заседание направи дифе
ренциация в своите редо
ве. Петима членове на Пре
дседателството и 13 члено
ве на Конференцията са
освободени от длъжност.
Милан Момчилович

ИНФОРМИРАНЕ
Фактът, че в Сърбия съ
ществуват 226 информатив
ни средства на езиците на
народностите, които инфо
рмират около два милио
на числящи се към тези
малцинства. Ако към то
ва се прибави сведението,
че от съвкупните средст
ва за финансиране на вее
тниците в Сърбия 70 на
сто се отделят за вестници
и списания на езиците на
народностите, тогава е яс
но, че всяка дума за нера
вноправно положение на
народностите е злонамерна и вредна. Тези конста
тации се чуха на съвмес
тното заседание на Секци
ята по информиране и
Координационния отбор
за междунационални отно
шения на Републиканска
та конференция на ССТН
в Сърбия, състояло се па
9 май т. г. в Белград.
В уводното изложение

д-р Живорад Джорджевич,
председател на Република
нския комитет по инфор
миране, подчерта, че ин
формирането на езиците
на народностите е част от
нашата политика на рав
ноправие на всички наро
ди и народности и с попълно информиране на ма
йчин език политически да
се мобилизират трудещи
те се и гражданите.
За реализацията на та
кава политика говорят и
следните факти: в САП
Войводина, поради сложния многонационален със
тав на езиците на народа
и народностите се печатат
37 вестници и 33 списания.
Те се печатат на унгарски,
румънски, словашки и ру
силски език. Радио Нови
Сад ежедневно излъчва пр
ограма на унгарски, сло
вашки, РУМЪНСКИ
МСК И
езици

В заключенията между другото се казва: —
Необходимо е ясно да се определи основателския
статус на информативните средства на езика на
българската народност и да се утвърдят постояни извори на финансиране, при прецизно опреде
ление правата и задълженията на Републиката,
регионалните общности и общините,
в които
живеят числящите се към балгарската народност
и излизат информативните средства на техен език.
Трябва да се преразгледа и премахне досега
шният начин на тяхното финансиране със Зако
на за допълнителни средства на общините от бю
джета на Републиката и да се намери решение,
което тези средства директно ще насочи към те
зи средства на информиране
трае 21
часа, а Те
левизия Нови Сад също
има програма на тези ези
ци. В Косово информира
нето на албански език е
додстипнало най-високо ни
во, не само по отношение
на информирането па дру
гитс народ пости в тази по
крайника, по и по отноше

II руСИ-

която

Д-р БОГДАН ТРКФУНОВНЧ КАНДИДАТ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СКС
Председателството
па
ЦК на СК. па Сърбия **а
разширеното си заседание
от 12 май т.г. — председа
телствувашс Слободан Ми
единодушно
лошевич
утвърди предложението
П ред
за председател па
седателството на ЦК па
СК. на С'/,рбия да се канди
датира БОГДАН ТРИФУ
НОВИЧ, председател па
РК иа ССТН па Сърбия,
а за секретар па Председа
телството М И ЛОМ И Р МИ
НИЧ, член на Предссдатс
лството на ЦК на СК иа
Сърбия.
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Б. Трифунопич
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П редседателството заключи ла кандидатите за
председател па Председа
телството .на ЦК на СК на
Сърбия и за секретар па
Председателството на ЦК
па СК па Сърбця да се
извършат консултации в
Съюза ма комунистите на
Сърби я — в общинските
комитети, междуобщпнекитс конференции, Градс
кия комитет па СК и Бел
град м и покрайнниските
комитети на Съюза на ко
мунистите.

ние на информирането на
сърбохърватски език. Та
ка ТВ Прщцина има дори
73 на сто емисии на алба
нски език, Радио Прщци
на 74, а НИГРО „Рнлиндя” издава идноименен
дневен вестник в тираж
от около 37 хиляди екземнлдра.
... В ход е изработката
на нов Закон за обществе
но информиране в Репуб
ликата. С него ще бъде
дадена възможност за подобро н всестранно сътру
дннчество на венчкл ин
формативни средства в Съ
рбия, по-голям и по-бърз
проход на информации, ка
кто и уеднаквяване на нн
формирането за събития
та в Републиката и цяла
та страна.
Въпреки че материалпито влагання в тези сред
ства иа информираме са
огромни, те няма да се
намаляват, по с по-раци*
онално стопанисване щс
се спестят средства за по
добре ние на тяхното ка
чество.
СТРАНИЦА 3

ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩИТЕ
ДИМИТРОВГРАД

ДОГОВОР СЬС СЕКРЕТАРИТЕ
Предизборните пктнвнос
ти в Съюза на комунис
тите в Димитровградска
община на практика запо
чнаха на 10 май тазн го
дина с проведения дого
вор със секретарите на
първичните партийни ор
ганизации от цялата об
щина. На договора е при
ета програма от пред избор
ни и изборни активности
и договорени термини за
провеждане на същите,
както и задачите на кому
нистите в тези активиос
ти.

ее проведат от 20 май Д°
5 щни. Изборните актив
ности ще бъдат проведе
ни от 15 до 25 юни, а учередяване на конференци
ите на комунистите (където има) от 25 юни до 1
юли. Изборно заседание
на общинската копферцнЦЦЯ ще сс проведе през
октомври.

дизборно и изборно) ще
се проведат от 15 май Д°
15 юли, а Общинската из
борна конференция, ко
ято ще наброява 101 де
легат е запланувано да се
проведе от 15
септември
до 15 октомври.
Председателят на
ОК
на СК в Босилеград, Иван
Василев, говорейки за пре
дс гоящата активност, ме
жду другото подчерта, че
предстоя щитс извън редни
избори в
организациите
и органите па Съюза па
комунистите в СР Сърбия
са удобен момент за още
по-мобилма партийна дей
пост пъ» всички области,
с което пряко ще дадем
принос в осъществяване
то на предстоящите три
реформи. Освен това, из
борната активност, а тя
представлява и подготов
ка и за предстоящите из
вънредпи конгреси, тряб
ва да бъде и подтик за
по-плодотворна
работа,
преди всичко в разреша
ването «а проблемите, а
не да мине само с конс
татации. Затова тези
из
бори трябва да бъдат още
по-демократични, без какъвто и да е натиск от
страни на разни неформа
лни групи и отделни лица.
Предимство трябва да им
ат млади, способни и над
всичко честни и активни
комунисти, които са го
тови да поемат задачите
и отговорността за преодо
ляване на настоящото зат
руднено
обществено-ико
номическо и стопанско по
ложение.
М. Я.

ИЗБОРИ

В СК

СУРДУЛИЦА

Момент за
критична оценка

Предстоящите избори в СК са момент критично
да се оцени досегашната активност и да се определят
непосредствени задачи занапред. На отговорните посто
ве трябва да сс изберат млади и способни кадри, кои
то ще могат да тласкат напред и да изнесат бремето
на стопанската и обществена реформа и преобразова
нието иа СК.
На проведеното на
11
Съгласно приетото ре
т. м. съвместно заседание
шение в периода от 15 се
По време на предстоя
на ОК иа СК, Уставната и
птември до 15 октомври
щите изборни активности
Надзирателна комисии ос ще бъде проведено заседа
освен нови секретари и
извършена подготовка (пь ние на общинската изби
членове на секретариати
рва) за провеждане на из
рателна конференция
иа
те ще бъдат предлагани и
борците активности в пар
СК, на която ще бъде из
избрани
делегати
за
Еди
Договорено е предизбор
тийната организация в Су
брано ново ръкводство на
рду.пишка община. Спо общинската партийна ор
ните активности в първи надесетия конгрес на СКС
ред приетото решение пре ганизация и ще бъдат ут
чните организации на Съ и Четиринадесетия кон
цизб. рните събра игя
в върдени задачи за дейстюза на комунистите в Дп грес на СК.
първичните партийни оргз
лштровградска община да
А. Т.
С. М.
вуване занапред.
ипзации ще се проведат
до !0 юни. На гя< ще бъ
БОСИЛЕГРАД
БАБУШНИДА
да: обсъдени от гегите за
двегодиш: ата рар.та
и
ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ В СК
ще бъдат предложени ка
ндидати за членове на се
кретариатите, за членове
на ОК на СК и за най-от
говорните му постове, деле
гати за конгресите и за
Предстоящите избори в
членове
на Общинската
Съюза на комунистите и
избирателна конференция- в Бабушнишка
община
Избирателните събрания
В първичните партийни организации изборите ще
поглъщат вниманието на
ще
се
проведат
до
8
юли.
се проведат до средата на юли, а Общинската изборна
дейците и ръководството
Конференциите на СК и
конференция до средата на октомври. За всеки пост
на ОК на СК. Преди вси
на
първичните
организа
по повече кандидати.
чко усилията са насочени
ции на СК (в ТО „Власиизборите да бъдат завър
Общинският
комитет нкретни избори.
Според
на-продукт" и местната об
шени срочно и качестве
на СК в Босилеград, на
решението,
изборите
в
щност в Сурдулица) както
но. Голямо внимание се
проведеното през миналапървичните партийни ор
и на Актива работници-ко
отделя на изготвяне реше
та седмица заседание пр- ганизации (ще се провемунисти ще се проведат до
ние за изборите, относно
ие решение и утвърди ко дат по две събрания: пре
15 октомври.
критериите за избор на
делегати. Предвижда се
ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СК В БОСИЛЕГРАД
организиране на срещана
Председателството със се
кретарите на първичните
организации на СК и чле
новете на политическия
По повод 70-годишнината от създаването на КЖП щастлив живот. Историче
рода за борба срещу фа актив за по-обстойно запо— СЮК, през миналата седмица в Босилеград се про ски наблюдавано седем дс шизма, за дейността
на знаване с тази твърде ва
веде тържествено заседание на Общинския комитет на сетилетия не представляв
жна задача, пред която
Партията в следвоенния
Съюза на комунистите. Покрай членовете на ОК, на
ат дълг период, обаче то период, а след това доба- се намира Съюзът на ко
заседанието присъствуваха и членове на изпълнителва е период през който с ви: — Комунистите, тру мунистите. До 15 юлн т.г.
обществено-политически
ните органи на останалите
ще се проведат предизбор
революционната активно дещите се и населението
организации, представители на Общинската скупщина,
ст на ЮКП — СЮК се
ните събрашгя в ПО на
в Босилеградска община,
отделни
комисии
при
ОК,
представители
членове на
осъществяват обществени благодарение на правилна СК, на които ще бъдат об
на МОК на СКС в Лесковац, както и досегашни пред- промени от епохално зна та политика на СЮК, по съдени отчетите за досега
чение. От една, във всяко лучават пълно равнопра- шната
ставители и секретари на Общинския и Околийския
работа.
Веднага
комитет в Босилеград. Доклад за създаването и рево отношение изостанала ст врие и афирмация и ре след това ще се състоят и
люционния път на СЮК, изнесе представителят на ОК
рана, каквато е била пред шително остават на Тито- изборните събрания- Сле
на СК в Босилеград Иван Василев.
военна Югославия, Нова вия път и програмните он дователно до 15 октомври
Югославия израстна в ин ределения на Съюза на ко ще се организират общин
вар е променила името си дустриално и аграрно раз
След като напомни, че
мунистите. Затова и зана ските избори в СК, до но
ември междуобщинските
Съюзът на югославските в Комунистическа партия вита страна — Социалис пред непоколебаимо ще
тическа
Федеративна
Ре
следим
политиката
комунисти, като революди на Югославия, а на Шес
на и през декември Конгреса
тия конгрес 1952 година публика Югославия — сво
СЮК и ще полагаме уси на СК.
онна политическа органи
Предстоящите
избори
зация и водеща идейно- проведен в Загреб в Съюз бодна, самоуправителна об лия Да провеждаме стопан
трябва да допринесат за
политическа сила на рабо «а югсюлавските комунис щност на равноправни на ската и обществена рефор
ма, ще даваме принос в
кадрово обновление на ръ
ъническа класа и труде- ти. Василев добави: — Ос роди и народности.
новаването на ЮКП пред
В продължение на док осъществяването иа соци ководствата на първични
тттите се в Югославия, е
създадена на Обединител- ставлява исторически пре лада си ,Василев говори за алистическите и самоупра те организации на СК,
развоен вителни отношения, укреп Председателството и Об
ния конгрес 1919 година лом във вековната борба революционния
на широките народни ма път на СЮК, за, различ ването на братството
и щинския комитет, па за
под название Социалистииационалното ните условия, от илегал- единството и опазването туй се предвижда за вся
си, срещу
ческа работническа парт
безправие и социалното ек ност до организационната на революционните придо
ка функция Да има п086ия на Югославия, че след
М. Я.
че кандидати.
Ст. НКонгрес във Вуко- сплотиране, за по-добър и дейност и призив на на бивки.

Утвърдени
изборните срокове

Подготвена за
изборите в СК

Седем десетилетия борба за по-хубав живот

ващия

СТРАНИЦА *

БРАТСТВО

ф
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СУРДУЛИЦА: РАЗИСКВАНЕ ЗА

МЕЖДУНАЦИОНАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
ОТБЕЛЯЗАН Е 13 МАЙ -ДЕНЯТ

Оъш взаимно поверие н разбирателство

Стопанските, обществе
но-икономически н други
проблеми, пред които е
изправено нашето обще
ство се чувствуват и в Су
рдулншка община. Оба
че със сигурност може да
се каже, че в тази общи
на няма националистичес
ки проблеми. Национал
ният въпрос и братството
и единството тук
може
да служат за пример. В
общината съществува пъ
лно взаимно доверие и ра
збирателство между всич
ки народи и народности,
каза покрай Другото док
ладчикът Никола Аврам
ов, директор на средното
селскостопанско училище
„Йосип Броз Тито”
ц
член на Комисията на ОК
на СК за междунационални отношения на неотда
внашното разискване, ко
ето бе организирано по
повод предстоящите ра
зисквания за междунаци-

оналните отношения в
ЦК на СК и ЦК на СКЖ.
В разискването
участвува
ха членове на работната
група от МОК на СК в
Лесковац, първичната па
ртийна оргамизация в ср
едното училище „Й. Б. Ти
то” и комисията за между
национални отношения
на ОК на СК в Сурдулица.
Онова което бе изтъкна
то в уводното изложение
бе потвърдено и в диску
сиите.
Томислав Марковнч, секретар на СОИ за
трудоустрояване каза, че
в общината числящите
се към всички народи и
народности са равноправ
ни по всички въпроси, а
преподавателят Владимир
Томов, че в средата където живее п работи не е
имало никакви недоразу.мения върху национал
ни основи. Това се отнася
когато се касае и за мла
дежта, подчертаха Люби-

ша Станойкович, Чедомир Маркович и Зарие
Димитриевич.
Участвувайки в разиск
ванията председателят
на ОК на СК в Сурдулица
Стаменко Янкович каза,
че тази среда няма проб
леми в междунационални
те отношения, и че се во
ди сметка за пълна изя
ва на българската народ
ност. От тази народност
в общината има директо
ри на училища, ръково
дители на обществено-по
литически организации,
съдии и много други отго
ворни постове. Той също
така подчерта, че населе
нието в Сурдулишка об
щина, без оглед на нацио
налност дава пълна подк
репа на политиката, коя
то се води за консолиди
ране положението в
СР
Сърбия и Югославия-

СИГУРНОС

ДИМИТРОВГРАД

Достоен юбилей
От името на гостите на
Четирдесет и петатата
годишнина от създаване милиционерите празника
то на Службата за сигур честити председателят на
ност бе отбелязан в Ди Общинската скупщина Сла
митровград с приеми на ва Тодоров. Тържеството
бройни гости, преди всич бе повод да се изтъкне
ко на представители на приносът на определено
обществено - политически число числящи се към та
те организации. За значе зи служба от Димитров
нието на 13 май — Денят град в работата на сдруна сигурността говори ко женця отряд на милиция
мандирът на участъка на та иа Косово.
милицията Тошко Мар
Инак по повод 13 май
ков. Между другото той
каза, „че днес службата бе проведена традиционаза сигурност и всички тру та среща на милиционеридещи се и граждани са спортисти от Ражан, Бела
обединени в силен механи Паланка и Димитровград.
зъм за защита на консти- На гробовете на загинали
туциония порядък, братст колеги милиционерите по
вото и единството и рав ложиха букети цветяноправието на народите и
А. Т.
народностите.”

С. М.

А Т" ’

ГРАНИЧНО
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СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СФРЮ И НРБ

Лвдписан кленов за тази година
Програмата за гранично
сътрудничество между Ди
митровградска община —
СФРю и община Драго
ман — НРБ през минала
та година е реализирана
цялостно, блаюдарение на
.максималното
ангажира
не на всички субекти, уча
ствузащи в реализацията
на програмата, констатира
но бе на съвместно засе
дание на комисиите за гра
нично сътрудничество ме
жду споменатите общини,
проведено в град Драго
ман на 9 А!ай тази година.
Освен обсъждане на ми
налогодишната
програ.ма
на заседанието е приета и
СРЕЩИТЕ
НА 21 МАЙ

програма за сътрудничес
тво през тази година. Както и досега сътрудничест
вото между двете общини
от двете съседни страни ще
се провежда посредством
сътрудничеството на обще
ствено-политическите ор
ганизации, в областта на
кулурата,
стопанството,
физическата култура, об
разованието и граничните
събори. Споменатите обла
сти са само рамки в кои
то участниците в гранич
ното сътрудничество тър
сят разни форми и съдър
жания за реализация на
същото. В рамките на съ
трудничеството на местни

те общности взаимни посе
щения ще устраят Голя
мо Малово от Драгоманско и Желюша. Датите за
ще бъдат
посещенията
уточнени допълнително.
В подписания протокол
е предвидено тазгодишни
ят граничен събор в Дра
гоман да се проведе иа
24 септември. Що се отна
ся до събора при Долни
Криводол е уточнено пре
дложение това да бъде на
2 юли, но отделен прото
кол за този граничен съ
бор щс бъде подписан с
община Годеч от НРБ.
А. Т.

„БРАТСТВО-ЕДИНСТВО" НА ВЛАСИ НА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ

Програма ще изпълнят учениците
Традиционните, осемна
на
десети поред, срещи
бойците, младежите, тру
довите хора и гражданите
от Сърбия, Македония и
Косово ще се проведат иа
21 т. м, на Власима. Това
в решение на последното
заседание на Оргапизацио
нния отбор иа тази хуба
ва манифестация на брат
ството и единството, про
ведено неотдавна в Сурду
лица.
Инак, тазгодишната сре
>Ца се провежда в годинага ,,а юбилеи, когато се оз
наменува 45-годипшината
БРАТСТВО •

от майската офанзива, ко
гато против фашизма със
съвместни сили действува
ха ,сърби, македонци, чер
ногорци, албанци и други
наши народи и народнос
ти. При това, тази година
ще се ознаменува и 45-го
дишпината от освобождепието на градове и села в
южната част иа Сърбия па
и това с повод, който на
по-голямо
срещата дава
.значение.
На срещите ще участву
ват ученици на основните
и средни училища, които
носят имената иа иарод-
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ните герои Ратко Пивлопич Чичко, Християн Тодороиски Карпош и Мето
Баряктари. Учениците щс
изп-ьлият подбрана програ
ма. Щс бъдат положени
венци и свежи цвстя иа
паметник — бюстовете на
тези революционери, кои
то сс намират на мястото
къдсто се провеждат Сре
щите.
Домакин на тазгодишни
те Срещи са общественополитическите организа
ции от Косово.
С. М.

БОСИЛЕГРАД

В служба на народа
Денят на сигурността в
Боснлеградска община, та
зн година бе отбелязан
скромно — делово и в ра
мките па икономическата
обстановка. Именно потра
диция и този път пионе
рите от боснлеградското
основно училище, съвмес
тно с участвуващите в та
състезание
згодишното
„Какво знаеш за движени
ето" биха първи гости и
първи честитиха празника
па работниците в тази
Служба. Покрай приятния
и сърдечен разговор учени
ците бяха запознати с жн
вота и дейността на тази
Служби, както и с техни
ческите съоръжения, кои
то се ползват при изпъл
няване на немалкия Срой
обществени задължения.
По повод 45-годшшшната от историческото реше
ние на другаря Тито зи
формиране на Службата
но сигурност председате-

лят на Общинската скуп
щина, Васил Такев, устрон прием за група рабо
тници от Службата, кога
то им говори, че те нзпъл
няват твърде важна об
ществена задача и че през
изтеклия период вннапг
са били в служба на на
рода.
. В' рамките на чествуването бе устроена другар
ска среща, на която по
край другото по търже
ствен начин на двама ми
лиционера, бяха връчени
партийни книжки. На Сте
фал Тодоров бе връчена
грамота, която за извън
редни резултати в осъще
ствяването на задачите му
присъди Републиканският
секретариат на вътрешни
те работи на СР Сърбия.
Проиедоха се и спортни
състезания по стрелба и
шахмат.

м. я.
СТРАНИЦА 3

.стопанство
СТОПАНСКИТЕ

ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

НЕЗАВИДНИ ТРИМЕСЕЧНИ
РЕЗУЛТАТИ
Стопанските организа
ции в Босилеградска
об
хцина:
„ Автотранспорт",
ТО „Босилеград" и „Изг
радил", през първите три
месеца на настоящата го
дина, отчитат
незавидни
делови резултати. „Авто
транспорт" и „Изградил"
имат загуба, а ТО „Боси
леград" е на ръба на рен
табилността.
Трудовата организация
„Босилеград”, занимаваща
се с търговия на едро и
дребно,
гостилничарство,
изкупуване, селскостопан
ско производство и зана
ятчийство, през посоче
ни* период е осъществи
ла общ доход от 7,050 милиона динара, доходът въ
злиза на 946 милиона динара. За лични доходи са
изразходвани 928 милиона
и съвсем минимални сре
дства за акумулация. Уча
стието на
разходите
в
осъществения общ доход
е голямо, дори 86 на сто.
При това средният личен
доход в този трудов коле
ктив с 287 заети възлиза
на 880 хиляди динара.
Основен проблем с кой
то се среща тази трудова
организация е недостатъч
ната организационна поБАБУШНИЦА

дготвеност за цялостно из
пълняване на трудовите си
задължения, а с това и зи
повнеок доход. Липсват
и собствени оборотни сре
дства, а с това и заплану
ваните инвестиционни ак
тивностн не се реализират
със запланувания темп.
Трудовата организация
„Автотранспорт'през пър
вото тримесечие е осъще
ствила общ доход от 2,188
милиона динара. Разходи
те възлизат на 1,753 мили
она, а загубата 122 216 750
динара. Средният личен
доход тук
възлиза
на
652 350 динара, а броя на
заетите възлиза на 160
души.
Основен проблем в тази
организация изтъкват пр
еди всичко цените на го
ривото, маслото и резерв
ните части които не съответствуват на цените на ус
лугите, както и застарелия
возен парк. Малка надеж
да дава фактът, че орга
низацията има ненаплатена реализация от 100 ми
лиона динара.
Трудовата
организация
„Изградил", занимаваща
се със строителство, през
първите три месеца от на
стоящата делова година

Един бегъл поглед върху трудоустрояването през
1988 година показва след
ното: на неопределено вре
ме са трудоустроени ЮЗ
работника, от които 47 ста

ОТ

„ДИМИТРОВГРАД"

От трудова организация
нъп предприятие
В пай-голямага
трудова организация в Димихров градска община — ка
учуковата промишленост
„Димитровград", тези дни
започнаха
общи събраиия по трудови единици,
па които трудещите
се
се запознават с предстоя
щата реорганизация
на
трудовата организация в
унисон с но1зия закон за
предприятията. Както е
известно
димитровградс
ката гумара най-напред
трябва да се учреди като
обществено предприятие,
а след това да влезе в със
тава на сложното
пред
приятие „Тигър" от Пи
рот.
Имайки предвид, че та
зи година димитровградс
ката гумара ще отбележи
30 години от съществува
нето си, общите събра
ния Ще бъдат използвани
за предлагане на кандида
ти за най-високи призна
ния на работници, които
дълги години работят в
тази трудова организация.
ПРОФИЛИ ЗА СССР
В гумарата тези дни за
почна производство на гу
мени профили за Съвет
ския съюз. Става дума за

производство от 100 хиляди гумени профили
за
предните и задни стъкла
за автомобилите
„Лада".
В мсталния цех приключ
ва изработката на алати
за производство на подоб
пи профили за „Моск
вич", а се очаква да дой
дат и специалисти от Съ
ветския съюз, които
да
проверят качеството на
профилите.
Специалистите в цеха за
технически стоки в моме
нта работят върху изнамиране на нови решения
за изработка на профили
за строителната промиш
леност.
Наскоро на пот
ребителите ще бъдат пре
дложени две варианти: пъ
рвата която вече е прове
рена в „Джуро Салай” от
Ниш е дала положителни
резултати. Касае се за готови профили от гума (ра
мки) предназначени за ме
талии врата и прозорци,
конто са се показали ка
то твърде успешно реше
ние. Вторият вариант е
пресован ъгъл от гума съ
що за строителството с вй
сока степен на обработка
от досегашните и по-доходен.
А. Т.

НЕЗАЕТОСТТА И ЗАНАПРЕД ОСТЪР ПРОБЛЕМ

ф В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА 1076 ДУШИ
ТЪРСЯТ РАБОТА ф МЕЖДУ НЕЗАЕТИТЕ НАЙ-ЧИСЛЕНИ СА МЛАДИТЕ - ДО 30 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
56,6 ПРОЦЕНТА СА МЛАДИ {ф САМО С ОТКРИВА
НЕ НА НОВИ ЦЕХОВЕ И ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО
В ДРЕБНОТО СТОПАНСТВО МОЖЕ ДА СЕ СМЕК
ЧИ ТОЗИ ПРОБЛЕМ
Въпросът за незаетост
та на населението в Бабу
шнишката екстремно нера
звита община и занапред
си остава остър проблем.
По този въпрос тези дни
се разисква на различни
равнища: на заседание на
ОК на СКС, сесия на Об
щинската
скупщина. в
Председателството на Съю
за на синдикатите от об
щинската конференция на
ССМ и пр. Обективните об
стоятелства обаче дикту
ват, че не може положени
ето коренно да се мени.

е осъществила общ
до
ход от 749 милиона дина
ра, разходите
възлизат
па 569 милиона динара, а
доходът 180 милиона ди
нара. За лични доходи са
изразходвали 270 милиона
динара. Отчетена е загуба
от 90 721 805 динара. Сре
дният личен доход
па
140-те заети възлиза
522
380 динара.
Причина за това, както
се подчертава в отчета за
тримесечните делови ре
зултати на тази органи
зация са и от обективно,
но и субективно естество.
От обективните се посоч
ват: ограниченията в ка
питаловложенията, всс поголямата криза в тази об
ласт, а преди всичко при
обезпечаване на работа, а
от субективните:
недос
татъчната
организирано
ст, недостатъчно икономисване,
несъответното
възнаграждаване и пр.
И останалите стопански
организации:
Ветеринар
ната станция и Строител
но-занаятчийската коопе
рация „Граджевинар" фи
нансово не са в завидно
положение. Наистина, не
отчитат загуба, но и те са
без по-големи средства за
М. Я.
акумулация.

НОВИНИ

жанти и млади работници,
с което е осъществен пла
«а по трудоустрояване за
1988 година. Инак на те
риторията на общината
са
евидентирани
общо
1076 безработни, от които
475 жени. За пръв път тъ
рсят работа 670 лица. В
структурата на незаетите
най-числени са некавалифидираните и приучените
работници — 616 души.
Въпреки предприетите
мерки за професионално
образование и преквалифи
циране на незаетите, остър е проблемът на суфи
цитните професии: 66 кон
фекционери, 27 помощни
22 водачи
пожарникари,
на леки моторни возила,
12 бравари, 16 стругари,

111 квалифицирани конфе
кционери.
ШКОЛУВАТ СЕ ЗА БЕЗ
РАБОТНИ
Особен проблем предста
влява иесъобразеността на
средното насочено образо
ваиие с изискванията на
стопанството. Покрай вече
съществуващите 45 гимиа
зисти, нма и 23 лаборатор
ни техници по биология,
14 юристи, трима препода
ватели по география, два
ма инженери по охрана
на труда и пр.
Самият факт, че 56 на
сто от безработните са не
квалифицирани и полуква
лифицирани работници, а
между квалифицираните с
професии и занаяти, пред
ставл»ващи излишък, тру
дно е да се очаква, че не
що съществено може да
се измени.
Определена трудност в
трудоустрояването показ
ват и сведенията за това

И конфекционерите — суфнцитни кадри
колко време незаетите ча
кат работа: така напри
мер иад пет години чаКат
396 лица или над 28 на
сто от незаетите, от три
до пет години
182 лица
или 17,2 на сто, от една
до три години
372 лица
или 35,2 на сто,а само 19,5
на сто, или 206 лица чакат
работа до една година.
Посочените данни пока
зват, че незаетостта в Ба
бушнишка община и зана
пред ще измъчва и безра-

ботните, и обществените
дейци. Известни решения
се търсят чрез усилия Да
се открият нови цехове.
Въпреки усилията на об
щинските политически и
стопански дейци, по-големите трудови организации
от вътрешността трудно
се решават да откриват та
кива цехове, а без тях тру
доустрояването ще върви
бавно и
с многобройнп
трудности.
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СТРАХ И НАДЕЖДА

ЕПРИЗНАТИЯТ плурализъм на интересите почти разори югославското общество. Може ли политическият плурализъм да
го спаси от все по-опасната криза?
Така, най-накратко, може да гласи общоприетата диагноза на
причините за кризата и сега основен въпрос пред възможното нзлнзане от кризата.
Отделните и груповите интереси през един дълъг период от
време се прикриваха и задушваха, а всеки явно издигнат интерес
се налагаше да се представя като идентичен, или като произведен
от общия обществен интерес. Такава обществена атмосфера нужно
предизвика, преди всичко, няколко деструктивнн процеса: а) чрез
забраняване на легитимна изява на личен или групов (обществен)
интерес, задушнатпе се творчеството във всички видове на стопани
сване! б) когато хората не смеят открито да го задоволят по друг
начин като му придават необходимата системна маска; в) в играта
под маски, тогава се създава много по-голям простор за буйствуване на бюрократизма и волунтаризма; д) зарад невярното представ
яне — натрапване на интереси разликите се увеличават, възникват
и се подхранват нови делби и разединения.
Когато бяха приети такива прашила на играта, тогава на всеки
бюрократ беше дадена възможност да „национализира" своята фун
кция и своя личен интерес или прищявка. Когато от играта бяха
изключени реалните социални групации и техните интереси, а хо
рото поведоха бюрократичните волунтаристични структури, плура
лизмът на интересите неминуемо се изявяваше и се опитваше да ги
разреши единствено чрез остри обществени стълкновения, натиск,
компромиси, шантажи. При положение, когато не е признат и когато легално не може да задоволи интереси, вместо да бъде мотор на
общественото развитие, стана негова спирачка, превърна се в гол
ямо обществено бреме.
Надеждата за признаването и зачитането на плурализма може
да се потърси изход от кризата не дойде значи от незнам къде, и
не е без основание. Но между политическия плурализъм и много
партийната система не може да се сложи знак на равенство. Стой
ностите на класичната многопартийна система, почти еднакво, както и на еднопартийната, са изхабени — износени са техните двига
телни сили. Плурализъм за сметка на това, стана една от най-големите надежди на по-свободното, по-демократичното развитие
гга
всички модерни общества, пък и на югославското.
Плуралистическите концепции, от началото на настоящия век,
възникнаха като отговор на прогресивните идеи на тенденцията на
повторното укрепване на абсолютизацията на държавната власт и
Държавния контрол, върху изострянето на вътрешните противоре
чия. Плуралистите реагират на отношението на държаната към гра
жданина — индивид, искат да защитят индивидуалната свобода и
да обезпечат но такъв начин обществен прогрес. Знаейки че държав
ната власт е условие за обществено развитие, но че може да бъде
и постамент на държавен терор, плуралистите търсят основаване и
легално действуване на повече обществени организации.
Целта на новите обществени организации е да бъдат самостоя
телни носители на опрсдслени интереси, да запазят човека от пъл
на зависимост от държавата или държавната партия, а гге да разрушват държавата или пък друга организация или партия- Може
ли, значи, държавата да бъде „общност на общности", а гге единна,
всеприсъща, всетосподствуваща и безггоговорна организация.

искат многопартийна система, отричайки някои правови функции
на държавата, а същевременно отделни сдружения се държат по
логиката на еднопартийната система — да си присвояват правото
да настъпват като единствени тълкуватели на интересите на „своя
та" нация- При тях много по-лесно може да се познае желанието
сами да се докопат до властта, отколкото да прокарват път на де
мократически реформи, „да речем" да укрепват легитимните функ
ции (на народните) скупщини.
Югославия не може да издържи такъв плурализъм. Може би
и не е нужно да се напомня за предвоенната система, когато много
партийните борби в скамейките на парламента се водеха с оръжие,
а не с война , на същата линия, кулминираха в опасна междунационална омраза.
В страни с така наречена гражданска парламентарна демокра
ция като алтернатива на традиционните партии се явяват нови об
ществени (социални) движения, които отхвърлят остарелите поли
тически идеологии, а мотиви за своето действуване намират в опре
делени политически, културни, социални, морални и други потреби
и стойности. Своето действуване те основават върху суверенността
на отделния индивид и социални групации, които свободно се сдру
жават в определена програма, идеи и защитават своя определен
или общ обществен интерес.
Към оздравяването на югославското общество повече би съдействувало освобождаването на натрупаната енергия, освобожда
ването на прикритите интереси, свободната изява на различни;
преди всичко цивилизовани напредничави инициативи и алтернативи.
Условието за създаване на общество, в което ще се спазват
принципите на политическия плурализъм е премахване на надчнненото положение на Съюза на комунистите. Поне също толкова е
важно да се попречи на установяването на каквито и да било нови
монополи. В действуването на СК и другите съюзи, сдружения, ко
митети и под. би трябвало все повече да идва до израз характера на
движението на бъдещото безкласово общество — във функция на
общочовешка еманципация и свободно изявяване на автономност
та на отделния индивид и социалните групации.
Изборите с повече кандидати, вече проведените всенародни
референдуми, демократичните процеси, отворени с непослущността,
дори и народния бунт са солидна основа за въвеждане на свобод
ни и непосредствени избори. Това е най-сигурен път в Съюза на
комунистите, но и в разни други организации, съюзи, комитети и
сдружения, да се отнеме политическата сила, която не им принад
лежи, и тази сила да се съсредоточи (в народните, гражданските)
скупщини. Значението на Скупщината и за признаването на полити
ческия плурализъм подчертаваше още Борис Кцдрич, формулирай
ки това в предложението за отрасловите работнически съвети в об
щопартийните разисквания през 1974 година и тяхното изпълне
ние до върха пи Югославия. Търсеше се въвеждане на Съвет на
сдружения труд в Скупщината на Югославия. На същата следа се
добавят и Съвет на гражданите и Съвет па нациите и национално
стите. Така учредена скупщината бн била да бъде залог за правна
държави, която да дави възможност открито да се изявяват интере
сите и политическите различия, като същевременно се защитят правата и свободите на отделните индивиди без оглед на национална,
социална или друга принадлежност.

От такава, коренно плуралистичсска — а сега лриемчива —
идея и концепт значително значи сс отличава класичният кошдепт
на многопартийната система, л който две или повече партии сс бор
ят за овладяване гга държавната власт и за госиодствуващо общес
твено лоложеггае гга своята партия.
На редица примери и открити процеси може да сс следи и
Докаже, че у нас от плурализма са по-силни две тенденции: едната
е разединявано на югославското общество, югославския модел ни
социализъм, югославския Съюз гга комунистите, югославския пазар...
а глорификация на всичко, което е но-инакво, което е специфично,
преди всичко, което национално е оцветено.
Втората, също така цСпо забележима, е предлагане и въвеждаие на класична, както в света, вече надмината, многопартийна система. Почти ясички новосъздадени съюзи у нас

При такива условия свободното сдружаване, както н сдружа
ването въз основа на интересите, както и политическото сдружаване
на гражданите не ще представлява заплаха за свободата и правата
на други хора, социални групации, обществените организации. На
против, такава политическа система па плурализъм изключавал би
потребата, дори и възможността за овладяване и присвояване на
изпълнителната власт (от страна па която и да било организация,
лартия или съю'0 би изключило значи многопартийния облик на
борба за пласт, а би укрепвал държавата и скупщината, конто въз
вратно ще гарантират автономията на общестпешгге сфери н суве
ренитета на гражданина, следователно, и демократическото разви
тие на обществото.
мин».
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Нак да се
изличат разликите
С години в Буяновац, Медведжа и Прешево, както и в Косово,
оставаше на страна въпросът какво е това, което на учениците
в обучението на албански език се
дава като основа във възпитание^
то, а което е решаващо за нзграждането на техния мироглед. Как
се е случшю да се забрави
на
възпитанието в духа на братството и единството и социалнешческия патриотизъм?
Последните косовски събития
още повече изостриха междунационалните отношення в Буяновац,
Медведжа и Прешево, където жи
вее смесено население. Ударите
на контрареволючията, които в
първите редове изхвърлиха училището и средношколската и студентска младеж накърниха и обра
зователната система в обучението
на албански език в тия три общини в южната част на Сърбия,
с което е обезценено всичко, което с години вече се прави с цел
ежду хората да се върне доверието във възможността от общ
живот и изграджане на общо
бъдеще.
С години бе явна тайна. де
грижата за младото поколение в
Косово поеха ония, чиято главна
кция бе подкопаване на основите на Югославия- Възпитавали
са ги така да обичат съседна Албания и да мразят своята родика Югославия. Идеологията на
контрареволюцията намери плодо
родна почва и в тия три общини
в южната част на Сърбия и това
преди всичко в образователния
процес, което задълбочи старите
недоразумения и доведе до нови
деления- Всичко това откри някои нови въпроси в разискванията, в които отговорните хора в
образованието търсят отговор на
въпроса как да се изцери заболя
лата образователна тъкан.
Така неотдавна в центъра на
разговорите на заседанието на От
бора за образование, наука и култура към Обществено-политическия съвет на Скупщината на СР
Сърбия бе посветен въпросът колко образованието може да помогне, че в тия общини да се спре
изселването на сърбите и черногорците или пък и само го подтиква. Миналата година, например, са се изселили около 420 сърби и черногорци, а същевременно се доселили 343 албанци. В Пре
шево албанците съчиняват дори
96 на сто от населението. За сега
това

мателно изготвена стратегия.
Както и в Косово и в Буяновац Медведжа и Прешево с годи
оставашТпо страна въпросът
ни
какво е това което на учениците
се дава като основа във възпита-

нието, а какво е решаващо за из
граждане на техните основни съждения. Кой младото поколение
учи на часовете на безумие, пагубно ги заразява, вместо да ги
възпитава в духа на братството и
единството и социалистическия
патриотизъм, На значението на
въпроса кой и как възпитава младежта ни, посочи Божидар Манич
председател на Отбора за образо
вание, наука и култура, обаче в
разискванията остана недоречено
колко институциите за усъвършенствуването на образованието и
възпитанието са способни да следят осъществяването на възпитателно-образователннте цели в обу
чението и колко имат представа
за това, какво става в училищата,
Образователният център „Скен
дербег” в Прешево е очевиден
пример, колко всички тия проблеми са се навъдили, намирайки
твърда основа тъкмо в учебния
процес, В това средно училище
още преди два месеца са въве
дени временни мерки, а води се и
следствие против девет препода
ватели, които подържали и предвождали учениците в бойкот на
обучението. Това ново огнище на
проблеми натисна обучението, но
ето и без това непрофесионално
се провежда по повече предмети,
между останалото и по математи
Ка и физика. Дори и ако тия девет преподаватели се отстранят от
обучението, за сега в Прешево не
виждат решение как да се обезкадри за
печат професионални
тия места. Не може да се намали
значението на всичко онова, което е направила Републиката за
изграждане и обзавежадне на учи
лищата в тия три общини, найвече със средства на солидарност
та, но и по-нататък е много лошо
материалното положение на обра
зованието цялостно, както и личният стандарт на просветните работници.
Новата Конституция на Сърбия открива възможност да се
изготвят единни основи за образованието в Републиката, а приближаването към Косово, когато
се касае за общите програми и
учебници, сигурно би допринесло
и на по-стабилните отношения
южната част на СърбияОбаче, с Косово са направени
малко общи учебници. Монополът
в изготвянето на учебниците се
защищава с тезиса, че учебникът
е елемент на националната култу

те на неколцината политици в
Косово, които са автори дори на
около 90 заглавия на наи-тиражните учебници.
Светлана Делянин

Няма да мине
Ако нова Югославия, основат лючаването на Сърбия от Югоо
с решенията на АВНОЮ, е най-го лавия" (точно така казва); търси
лямата придобивка па югославска в Загреб да се организира „пара
та социалистическа революция, лелей конгрес на СРОК,
който
тогава всеки опит за нейното ру- екипът на Милошевич би изклюшене и разпокъсване представял- чил от СЮК", така че на Косово
ва класическа контрареволюдия! да се организира „свободен рефе
Докато осем години потъвахме в рендум за това да ли тамошните
бюрокрагичсско равнодушие и жители желаят конституционни
опортюнизъм и се нагаждахме — промени или не". Когато 1971
искаме ли, по кой начин, да ли „Хърватският тйедник", „Господа
ще желаеме — решително да тръ рският гласник" и „Вйесник у
гнем в разплата с албанския на- срийеду", подобно, но нито приб
ционализъм и сепаратизъм, зад лизително така открито писаха,
тръба ни, другата страна на стра- усташки водач в емиграция казал,
ната се раждаше ново, уж демок че е излишно да се харчат пари
ратическо движение, с отличител за емигрантски екстремен печат
ни белези на сепаратистичен на- докато имат такива вестници в
ционализъм (както в Косово), ан- самата Югославия!
тиюгославство и антикомунизъм!
Професор Рус — който е и
Най-напред започна с изразяване
то на явни склонности и симпа член на Идеологическата комисия
тии към албанския национализъм в ЦК на СК на Словения, квалифи
(особено към неговата антиеръб- пирано и политически точно обска същност) и сепаратизъм. А ясни и подкрепи „Младина" (разслед това контрареволюцията от двояването на Югославия), с осо
„неслужбените" кръгове полека бено ударение на екскомуникасе настаняваше в информативни- Дия на Сърбия. А Франце Томте средства и някои обществени шич, председател на една от ново
институции. На големият антиеръ основаните граждански групиров
бски и антиюгославски сбор в ки на люблянският сбор за „своЦанкариевия дом (март 1989), на б°Да «а четиримата..." (8 май) покойто е дадена подкрепа на разби Ръчва: „Словения може самосто
вачите на Югославия, намериха ятелно да живее в рамките на Ев
се и говориха най-изтъкнати ли ропейската общност", за какво й
ца от политическата върхушка на е Югославия (и особено Сърбия)!?
Словения. В мина Стари тръг се
А какво да се каже за люблян
защищава авноювека Югославия
ски „Дневник" (9 май), който на
(!?) — говореше се там!
страниците си публикува текст, в
И онова, което на всеки мисл- който се казва, че „фашистка по
ящ и политически активен човек лнтика води сръбската фашистка
е било ясно отдавна ,което в мал партия под ръководството на фака или по-голяма обвита форма е шисти, които позволяват излиза
писано или изказвано, последни не на фашисткия вестник „Поли
те месеци открито се говори, пи тика". Обяснение ще потърсим,
ше и публикува във вестниците: може би и в думите на главния
От Югославия трябва да се отлъ редактор на „Рилиндя" на едно
заседание в РК на ССТН в Сър
чим, да изпъдим Сърбия от Юго- бия (9 май), който каза ,че албан
славия, да се разпокъса Юго ската антиюгославска пропаган
славия!
да главен източник за „факти" на
мира в словенския печат.
Професорът и общественият ра
Контрареволюцията от север
ботник Велко Рус (тази седмица в
отдавна излезе насреща на онази
„Дело") не допусна да го отгат- в Косово, без изгледи, че някога
нем. Беше ясен: той търси „изк- с нея ще се срещне и осъществи
обща цел — разрушаване на Юго
славия! Няма да мине, в това сме
дълбоко убедени, защото освен
ЮНА, на която са се устремили
различни „демократически” и
същес
антиюгославски съюзи
твуват силни и широки ЮГОСЛА
ВСКИ И
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ
сили, и в Словения разбира се,
които това няма да позволят!
Централният комитет на СЮК
подобно нещо не забелязва, как
то нито председателят на неговото
Председателство. Той върви от
трибуна на трибуна по страната
и води пропаганда срещу конгре
са на СЮК, в чието насрочване и
сам е участвувал!?
Саво Кръжавац

Коъяунясу 3

Гости в Лесновац

НИШ

Да се изтрае в премените

По различни поводи в града на Ветерница пребиваваха - не
зависимо една от друга - три делегации от нашата най-северна
република. Целта им обаче бе обща: развитие преди всичко на сто
панското, но и на всички останали облици на сътрудничество
Между отделни словенски и
В откровените разговори се по
лесковашки организации и досега стави и въпроса за алтернативни
са съществували делови отноше те движения в Словения. Ръковония, но те при взаимен интерес дителите от Ново место считат, че
трябва да се задълбочават. После- тези движения са захванали само
дното пребиваване на представи по-малка част от интелектуалната
телите от Словения — всички се младеж и че работническата мла
съгласиха — би могло да бъде деж не мисли така. Затова те счипрелом на този път. В срещите, тат, че няма голяма опасност от
които надминаха нивото на про- такива движения. Франци Шали,
токолярност, вече са направени председател на Общинската скупконкретни ходове и „паднаха съв щина в Ново место, предложи в
сем прецизни договори.
септември в Ново место да се орПървата делегация съчиняваха ганизира кръгла маса на тема „Сопредставители на „Примекс" от циалистическият съюз и плуралиНова Горица, износно-вносна орга змът". Това ще бъде удобен монизация, която в Лесковац откри мент за съгласуване на мненията
второ представителство в Сърбия, по много политически въпроси.
Досега единствено съществуваше
И Йоже Флориянчич, секрев Белград. „Примекс" (Приморие- тар на Председателството на ОК
експорт), присъствува тук още от на СК в Ново место, вижда широпреди няколко години, когато са ки възможности за сътрудничестустановенн първите делови отно- во не само между функционериШения с отделни трудови органи- те на двете общини, но и на назации от областта на селското сто родите. Днес се договаряхме, от
панство, хранително-вкусовата и днес трябва конкретно да рабо'текстилната промишленост, а пре- тим. Преди всичко отворихме вра
дставителството открива нови про тата за стопанските дейци, а сега
х:тори и пътища от интерес за ця те трябва и непосредствено да се
ла Южна Сърбия. Деловото съ- срещнат и да установят отноше
трудничество между тази част на ния, следейки логиката на иконоСърбия и „Примекс” ще се раз- миката. Второ предстои и по-шпвива в две главни насоки: набав- роко културно сътрудничество.
ка на суровини, спомагателни ма Защо макар веднаж годишно не
териали и стоки от вносно потек- се откриват изложби, организират представления, срещи на пи
ло и износ на всичко това.
В другата делегация бяха фун сателите от двата града, да се
кционери от община Ново место, представят културно-художестзес което Лесковац е побратимен, пи дружества? Тук са след това
Целта на тяхното посещение е спортните срещи. „Дубочица" в
разширяване на сътрудничество- събота игра срещу „Слован" в Лю
то, което досега се свеждаше до бляна, защо не се отби в братобичайна протоколярна разсмяна ския град? Трябва да се оргаиина делегации за общинските пра- зират и трибуни, на които да се
. зници или на други куртоазни сре обменят гледища по актуални въ
,щи. — Положението в страната проси. Това нс значи, чс гледища
днес е принудило да нещо напра та трябва да бъдат тъждествени,
вим. Затова нашата община даде но могат взаимно да се доближат.
инициатива за непосредствени сре Това е истински плурализъм. Фло
щи с братските общини, каза риянчич казва, че и инициативаИван Сомрак, председател на Об- та за това посещение с произтекщинския отбор на СУБНОР от Но ла от кризпото положение и раз
во место. Разговори вече са орга- личните погледи за излизане от
.ниизрани в Бихач, предстоят в к ризата.
Най-сетне посещение па Леско
Херцег-Нови, а наесен, ако всичко върви според плана, всичките вац, по-точно ма „Здравлье" и „Не
четири побратими би трябвало да вена", организира Републиканския
отбор на синдикатите на работни
се намерят в Ново место.
химическата промишлеСпоред думите на Борис Ду- ците от
лар, председател на ОК на ССТН «ост и помоталите с цел да се
* Ново место, за да мотат хората разгледат мненията по провеждада Сътрудничат трябва непосрсдиа ^а‘«’на за предприятия и. н
реформата на Съюза па синдика
ствено ла се запознаят, понеже тите. Синдикалните функционери
вестниците за това не са доста
от Словения и работниците от тетъчни. Той счита, чс трябва да
съгласиха, че
се откриват пътища за стопанско зи две фабрики се
Съюзът иа синдикатите трябва да
преголямо
сътрудничество, без
сс трансформира в организация,
вмешателство на политиката. Раз
която ще защищава интересите
личните погледи на някои стопан
работниците повече от досега.
ски и обществени проблеми не би иа
Словенските синдикати, да кажем,
трябвало да бъдат пречка за съ
съставили предложение
трудничество. В различията гряб- вече са
излишък раиа да бъдем единни, каза Дулар. на технологическия опити биха
■Мисля, че сме достигнали равни ботна сила, па тези
могли да се ползуват и и Сърбия.
щето, когато повече не е толкова
В Словения също интензивно сс
Съществено как някой идеологи
работи върху защитата па жиз
чески се определя, колкото е сънената среда според програма,
ществено какъв е той човек, ка
да
то морално същество. Такъв плу която е приета и която трябва чепредстоящите
рализъм в Словения вече се осъ се реализира вМилан
Момчиловци
тири години,
ществява.

,

Добре е: че в предстоящите избори в СК вддоа Да има предва
рително съчинени списъци на хората, които трябва да бъдат изби
рани и че демократически ще се избира от повече кандидати
из
тъкват членовете на Съюза на комунистите, работници в нишката
Тютюнева фабрика
Предизборните събрания в Съ
юза на комунистите на Сърбия
почват, според календара утвър
ден ма 16-то заседание на ЦК на
СК на Сърбия, вече тая седмица.
Предизборните и изборните сре
щи във всички първични органи
зации ще се състоят от 15 май
до 15 юли, така че болшинството
общински комитети на СК в Сър
бия вече са изготвили изборните
документи и са определили сро
ковете за своите организации. В
Ниш на заседанието ма ОК на
СКС бе подчертано, че изборите
никога не са били процедурален
въпрос и уставно изпълняване на
задачите, а най-малко това тряб
ва да бъдат днес, в условията на
криза, но и мобилизация на найголяма част на СК за преодолява
•те ма трудностите. А как избори
те в СК трябва да бъдат органи-

нява Станкович.
По мнението на Сладжана Стан
кович, работничка, първичните ор
ганизации на СК са много по-дейни след 8-то заседание на ЦК на
СКС. — Така както имаше прело
мни моменти в работата на орга
низацията в Републиката, и наши
те организации се активизираха
след това заседание. На изборите
ние трябва да се договорим как
по-нататък да работим върху про
веждането на договореното на
8-то заседание, а особено на Кон
ференцията на СК на СърбияСега тук по-добре и повече се
работи от вчера. В предстоящите
два месеца трябва да съгледам
къде е било добре, а къде има не
достатъци и как да продължим се
гашното по-голямо производство.
— Само по-висока продукция
п по-голям доход може да ни из-

зиранм, говорят комунистите, ра
ботници в нишката Тютюнева
ф—ка.
Подчертавайки, чс във фабри
ката тая година „тръгнало" СТАН
КО СТАНКОВИЧ, председател на
Акционката конференция па СК,
добавя, чс пс се касае за някои
спсктакулирпп успехи, обаче де
ловите резултати са по-добри от
миналогодишните. По кредложеиие ма СК миналата година вън
фабриката премахнали ООСТ. на
малена е администрацията и из
вършени са големи кадрови про
мени.
Една от темите па предизбор
ните срещи на комунистите е по
нататъшно свързване във фабри
ката, съгласно Закона за пред
приятията и предложения за обе
диняване иа тютюневата иромиш
леност в Сърбия— Не сме за създаване па едно предприятие в Републиката,
обаче па нашите фабрики са не
обходими някои облици на глобално обединяване и свързвано
— специално когато се касае за
развитнето, пазара или представя
нето на целия отрасъл, па негови
те искания и погребите на републикааското ръководство - обис-

бавят от кризата — добавя коле
гата и ПРЕДРАГ ГРОЗДАНОВИЧ.
Това трябва да бъде най-главната
задача в целия колектив... Грозда
1ЮВ114 е съгласен, че първичните
организации след 8-то заседание
са много по-активни н храбри,
обаче все още не са на желаното
равнище, Защо е така, трябва
да се отговори на предизборните
събрания.
Според Иван Станкович преде
тоящпте избори са шанс п удо
бен момент цялата партия ,да се
доведе на равнището, на което бе
и Тнтово време”. Наистина, не
може всичко това да се постигне
отведнаж, обаче трябва да се из
трае върху реафирмацлята на нар
гията. Между другото н затова,
защото много неща са обещани
на народа н работниците, а малко
от обещаното е изпълнено. Зато
ва много дълго имахме по-гол ям
отлив от прилива на членовете
в СК.
Предстоящите избори еа изго
ден момент партията да се нзпрани, да застане на крака, да
покаже своите качества. И колко
по-бързо ее надиференпнраме и
отделим труда от безделието, кад(На 4-та стр.)
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Доме ле, горчив доме!

ЖИЛИЩНА РЕФОРМА

С цел да замени досегашните четири закона в тази област
новите законопредпнеання донасят редица новини, чието оповес
тяване вече предизвика доста вълнения
ние именно се намираме пред пре
махване на статуса ма носител на
жилищно право. Към този вън
рос отправя 11И омразеният член
23 на сноменатия Проектозакон,
който гласи: „За получаване ма
жилищно право носителят на пра
вото е длъжен в предстоящите
пет години на даващи^ жилището
да заплати участие в размер от
5 на сто от стойността на жили
щето". Преведено: всички носите
ли на жилищно право стават със
собственици. Разбира се, предви
дени са и изключения. Част от
жилището не ще трябва да от
купят лицата, чиито приход по
член на домакинството имат по
50 на сто от средния личен доход
в Републиката в предишната годи
на, както и гражданите, които са
сключили договор за
изкупване
на жилището или за съсобстве
ност на жилището.
Както вече казахме
член 23
пусна духа от шишето на общественото мнение. До законодателя
вече се отправят различни и помалко неудобни въпроси: Как, защо, въз основа на какво, а найчест е въпросът защо носителят
на жилищното право, който е работил 40 години и е отделял в
жилищния фонд днес трябва, а
ако желае може да заплати 5 на
сто от стойността на жилището,
Обобщено отговорът би гласил:
дългогодишните отделяния за жилищния фонд не са достатъчни и
твърде са малки, дори при цялата
револаризация, па мнозина именно са получили жилище като подарък от обществото. Наблюдава
но през призмата на днешния
ден, отговорът е типично макиелистически. С малко окарикатурване би изглеждало така. Влезете
в трамвай и заплатите билет за
возене. След това ви пристъпи
кондуктор, прегледа билета за возене и наплати нов билет, но не
поради возене, но затова, че стоите, или може би седите.
Разбира се, това трябва да се
схване като данък, който плащат
гражданите на дългогодишната со
циално - утопистична - идеализирана жилищна реформа. Трябваше обществото почти да дойде до
просяшка тояга, па поне пред закона да се изравнят онези, които
имат жилище и нези, които са
без четири стени. Така освен задължително изкупуване на жилището законодателят може да се
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каже гръмогласно оповестява и
въвеждане на икономически нае
ми. И то вече от септември 1922
година. В Проектозакона стои, че
наемите би трябвало да достигнат
2,5 на сто от годишната ревалоризация на стойността на жилището. Ходът умишлено е налравен, а същевременно хубаво се
съгласува с тезиса за премахване
на носители на жилищно право,
Именно изчисленията показват,
че изплащането на кредити за
изкупуване на жилищата, вече
през тази 1992 година би било,
ако не по-малко, а то изравнено
с икономическите наеми.
Очевидно е, че законодателят
е бил повече от мечтател в креирайето на Проектозакона за жипищните отношения. Не навлиза-

ме в основния критерий за недо
статък на пари в обществените
каси. Новините са повече от ради
кални, както казахме, раздвижиха
всички без разлика дали имат или
нямат покрив над главата си. Оба
че не трябва да се забравя един
твърде съществен факт, че през
цялото време говорим за Проек
тозакон, който наскоро трябва да
мине през ситото на публичното
разискване, па се очаква, че ня
кои разпоредби, относно членове
ще доживеят преобразование. Съ
щевременно е сигурно, че някои
основни тезиси ще останат таки
ва каквито са, а се надяваме всич
ко поради н в полза на онези, ко
нто сега са бездомници!
Марннела Рачшатовнч

Да се изтрае в промените

(От 3-та стр.)
гласът на базата — казва Иван
кото повече млади и храбри сек- Станкович.
ретари и членове на секретарнаНашите събеседници са единни
тнте изберем, толкова по-бързо в едно: добре е, че в тия избори
ще станем действителен авангард няма да се появяват никакви „спи
па класата — смята Станкович.
съци” на хората, които трябва да
се избират в ръководствата, пра
Много важна е задачата
на вени в някакви кадрови комисии
първичните партийни организа- и че обезателно на всички бюле
ции в предстоящите избори да се тини ще има повече кандидати,
договорят за това как да установ от които ще се изберат най-добят по-тесни контакти с общинско рите.
то партийно ръководство,
И ако се съди по първите ре
— Между първичната органи- акции във Тютюневата ф-ка в
зация и Общинския комитет има в Ниш, съвсем е ясно, че предсто
голямо празно пространство. Там ящите избори в Сюъза на кому
слабо се чува нашият глас. Нима нистите няма да бъдат само пропак трябва да организираме мити цедурална и уставна работа,
ига да се чуе гласът на народа.
В. Филипович

Урежда единна редакционна колегия: глаАдрес на
вен и отговорен редактор на всички издания на
„Комунист” Влайко Кривокалич, заместник глаи отговорен редактор Борислав Вучегич, ™Лон 627 793
главни и отговорни редактори на републикан-

С указ на Президента на Републиката от 22 ^те3вя ПДтодареш«ИТ &га™^'герт°Мредж?л
декември*!964
/ у^ГзО ХайрулахуД Новак йованович Мнлан Ливада,
Орден народно■***»" братетаТи единдекември IV/
дан
СТВ°Пт>ектор на НИРО „Комунист”: Витомир
СудЙ^Ггаавда и отговорен редактор на венчЙадОТна „Комунист": Влайко Кривокалич.
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В морето на реформите, които
ни засипват, а не е малък броят
и на онези, които удушват, от
кроява се една — жилищната. По
нещо по-инаква от предишните.
Всичко захвърли в същня кош,
без оглед на жилшцния статус.
Докоснати и са раздвижени всич
ки, като се започне от носители
те на жилищно право, през прена
ематели, па все до наемодатели, от
носно собственици на къщи.
Всички онези, по-точно техни
те жилищни права, се промъкват
в 7 глави на Проектозакона за
жилищните отношения. За съжа
ление е, че това не важеше и
преди, понеже днес безспорно би
имало по-малко бездомници. Пре
махват се СОИ за жилищно дело.
Нищо за това, понеже освен че
са били стълбове на бюрократич
ното устройство, за нищо друго
не ползваха.
Общественото жилище повече
яяма да бъде извор на печелене
на неконтролирано богатство за
отделни лица. Именно, такива жи
лища не ще могат да се дават
цялостно или някои негови части.
Това ще бъде наказуемо дело. На
мерено е решение как всичко да
остане по старому и един от неприлигаеми членове на Закона. В
бъдеще носителят на жилищно
право е длъжен да отвори врата
та на своя дом на упълномощено
то лице, което има пълномощие
да прегледа дали жилището се
ползва на съответен начин. Занапред даващият жилището маже
да откаже договора за ползуване
на жилището на носителя на жи
лищното право, който ползува поголямо жилище от съответното.
Разбира се, даващият жилището
е длъжен на носителя на жилищ
ното право да обезпечи съответно жилище. Със закона е предвидян и обратен вариант.
Когато става дума за жилищ
ната реформа, още една крачка
сме по-близо до пазара. Вече няма ограничения колко граждани
нът може да притежава жилища.
Напротив, предвидяно е гражда
нинът със собствен динар може
да строи и купува жилища, за да
служат те за печелене на доход.
Това важи и за чужденци.
Това са някои от новините,
предвидени със Закона за жилшц
ните отношения, Въпросът, който
се натрапва след внимателно прочитане на Проектозакона е дали

:

Мирко Михалевич и Манчо Митевски.
Председател на Издателокия съвет на идцанието на „Комунист за Сърбия .
исломир ет
рович, заместник председател Слободан Иовановнч.

Белград, Площад
телеФ°™^
РаД' БуЛеВарД "ЛеНИН № 6'

Издава НИРО „Комунист".
тищща), словенски.
македонски, и албански
езици, а в съкратени издания на български,
италиански, унгарски, румънски, русинскн и
^
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ГРАДИНИ

В „ИНЕКС—СТОЧАР” —ДИМИТРОВГРАД

Подсилен е водопроводът
Градини е едно от край
градските села, което все
пснвече получава вид на
съвременно урбанизирано
селище, с нови модерни и
съвременни къщи, разпо
ложени от двете страни на
железопътната линия име
ждународното шосе.
Това е село на напред
ничави
селскостопански
производители,
редовни
участници в съревновани
ето за високи добиви, се
ло което е едно от глав
ните снабдители на Дими
тровград с мляко.
Градинчани са и сговорна дружина, когато става
дума за комунално-битово
то уреждане на селото. Ед
на от последните акции в
тази насока е и разширя
ване на водопровода, кон
то селото има независимо
от главния водопровод от
Пъртопопишш.

Най-заслужилнте за водопровода в Градини
^
<• I:
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Амбициозен план
„Инекс—Сточар" в Ди
митровград, който неотда
вна чествува 62 от създа
ването на първата коопе
рация в Димитровградска
община е „набелязал" ам
бициозен план до края на
настоящата година. Ако
не възникнат някои неп
редвидени затрудиения би
трябвало да се извърши
изкупуване на 85 хектара
площ, да се уреди земята
на 150 хектара и да бъ
дат мериорисаии 55 хекта
ра пасища.
Предвидено е също във
Етората фаза на „Смилов
ско поле" да бъдат уреде
ни 350 хектара площ, ка
кто и да се извършат хидромелиорационни рабо
ти на 350 хектара в ра
йон Висок, да бъдат зале-
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БОСИЛЕГРАД: ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО „СРЕЩИ НА СЕ
ЛАТА”

Н СЪСТЕЗАНИЯ
И ДРУГАРУВАМЕ

До преди няколко дена
от съществуващите изво «е
ри те обезпечаваха около
70 кубически метра вода
§р|
за селото и кравефермата
Че, наистина традицион
•.г»: 1Й§»**-**«я
на „Нишава", а до преди
ата културна манифеста
година и повече и за гра
Мотив от Г. Градини
ция „Срещи на селата", ос
ничния пункт „Градина”
вен състезателен има и
(който сега е приключен ществуващия селски водо или по 100 хиляди дина друг характер, красноре
на регионалния водопро провод.
ра. Освен каптираните но чив пример е неотдавна
вод). Нуждите за здрава
ви извори, един от които проведеното работничесТака
Градини
получава
питейна вода са ставали
с оставен да тече за водо ко-спортно състезание ме
все по-големи, така че се нови 105 кубически метра пой и други нужди, уреде жду победителите в тази
вода
за
денонощие
така
е наложило разширяване
на е и старата чешма
че съвкупната мощност край някогашното учили манифестация село Райчи
на водопровода.
на изворите е над 170 ще в Горно Градини, коя ловци от Босилеградска об
щина и село Горно гаре
В организация на коми м3/24 часа, което е доста
то, както пише на пея, с от Църна трава.
тета за водопровода на тъчно за селото и краве
направена още през 1872
Именно, в рамките на
чело с Александър Сви- фермата. Не зачитайки
година.
манифеста
тазгодишната
ленков, и в отговор с вси собствената работа само
ция „Срещи на селата",
чки жители на селото, за за набавка на материал са
В план с уреждане и на победител ите на общинсдваестина дни са каптира изразходвани около сто и долната чешма. Да напом
ни водите от извора „Вре- двадесет милиона динара. ним, че каптажът и споме к 11те състезаш т я: Райчило
ло III". Под зоркото око Понеже до сега фермата патите две чешми се на вцп и Горно гаре измери
на Трифун Димитров, ди на „Нишава" с ползувала мират в Горно Градини, ха силите си в: теглене на
ректор на ТО „Градня", вода безплатно, договоре където активни има още въже .хвърляне на камък
иначе градинчанин, жите но е половината сметка 10—15 къщи. Останалите скок на далечина, и дру
ги спортни днециплшш,
лите на селото сами са за да плати „Нишава".
около 70 домакинства са
монтиране и готовене на
вършили работите и на 10
край
шосето.
Иначе, градинчани са да
трактор за оран, доене
май новопостроеният кап
А. Т. ла крава, месене на хляб,
таж е приключен на съ- ли но две надници работа
ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ „ЕРМА" — ЗВОНЦИ
ПРЕД НОВИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

Обемисти планове

• ОЧАКВА СЕ ЗНАЧИТЕЛНА ПОМОЩ НА ФОН
ДА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ИЗОСТАВА
ЩИТЕ КРАИЩА
сърчаваие развитието па
Земеделската
кооисраиия „Ерма" в Звонци пр изоставащите краища, ка
кто и общината.
ез последните няколко
години положи доста усиМиналата година Ш1Илия да подобри селскос манисто на кооперацията
топанското производство. бе насочено към изкупува
В тази насока срещна но не и уреждане па площи
дкрепата на Фонда за на те „Църни връх” около
БРАТСТВО

#

19 МАЙ 1989

сени 100 хектара голини
и да се изградят горски
пътища на дължина от 3
километра.
В село Желюша би тря
бвало да се модернизира
млекопреработвателния пу
нкт. В „Инекс—Сточар"
планират да строят супер
маркет на граничния пун
кт Градини и тлъ
Предварителната стой
ност на посочените обек
ти надминава сума от 10
милиарда динара.
Средства трябва да бъ
дат обезпечени от „Агробанка" в • Белград, Репуб
ликанския фонд за стопа
нски изостаналите краи
ща, от Основната банка в
Пирот и със собствено
участие.
М. А.

1000 декара. Реализация*
та е завършена през 1988
година, а са изразходвани
92 милиона динара.
„Ерма" с запланувала
построяване па мини—фо
рми за говеда в частния
сектор. Новата проекто
сметна стойност с 4832
милиона динара ,от които
собствено участие — 205,
участие на Фонда — 2479,
останали фондове 1375 и
останали източници 773
милиона динара. През
1988 година са усвоени 749
милиона динара, в настоя

щата година трябва да
се усвоят 2020
милиона
динара капиталовложен
ия, а след 1989 година ще
се вложат още 2018 ми
лиона динара.
Предвижда се построя
ване и на мини—ферма
за овце и кози в района
«на Звонци — около 20 фе
рми. Новата проектосмет
на стойност е 960 милио
на динара, от които 360
милиона собствени сред
ства и 600 милиона са сре
дства на Фонда за насър
чаване развитието на нзо
ставащите краища. Тук

предене, плетене, бродира
не и гладене.
Общият резултат след
двете срещи (първата в
село Райчиловци, а втора
та в Горно гаре) е 143 към
12 за село Райчиловци. В
случая обаче, резултатът
е на второ място. Първо
степенно е другаруването
и гостоприемството на на
селението от тези две се
ла, с което на практика се
потвърждава нашето общ
ествено определение —
братството и единството
между нашите народи и
народности.
Тези н подобни срещи
— състезания сближават,
взаимно разменят опит по
отделни области на селс
кото стопанство между хо
рата от различни кращца.
М. Я.
препитание ще
20 работника.

намерят

Както личи, занапред зе
меделската кооперация
„Ерма" далеч по-голямо
внимание ще отделя на
частния сектор, относно
на развитието на животно
въдството. В тази насока
се полагат грижи и да се
обезпечат необходимите
животно
специалисти
въди и ветеринари, кои
то да оказват помощ на
частните селскостопанс
ки производители.
Ог. Н.
СТРАНИЦА 7

ЗА КАКВО М
^ПИШЕШЕ ____
По попод 40-годшптнтта на печата на бъл- |
гарскпта народност в Югославия и 30-годишнината на вестшк „Братство”, редакцията на в-к
братство” в рубриката КАКВО ПИШЕШЕ БРАТ
СТВО ще вн предава материали за отделни събятня 11 случки, помествани в първите броеве на
вестника.

Археологически находища
в Босилеград
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При нзкопване основите на новостроящата се
пощенска сграда в центъра на Босилеград работ
ниците зидари са изкопали един мраморен памет- |
пик с латински надпис. Смята се, че този паметник е от времето на Рим. Мраморният паметник
се пази в Общинския народен отбор докато не
дойдат специалисти, които ще разгадаят неговото
потекло, старост и надпис, а след това, ако пред
ставлява значителна историческа ценност, ще бъ
де предаден на музей.
Това е първи път в Босилеград и околността
му да се намират такива находища. Преди някол
ко месеца бяха открити пръстени, кюпове, също
при копаене на основите на сграда.
Б. Алексов
ВСЕКИ ТРЕТИ УЧЕНИК ПОЛУЧАВА „БРАТСТВО”
Поганово. — Осмокласното училите в Поганово има повече от триста ученика. За отбелязване е, че училището се е абонирало на 100 броя
от вестник „Братство", което ще рече, че всеки
трети ученик получава редовно вестника. Учите
лят по български език в осмокласното училище
ще използва вестника за синтактичен разбор. Погановското училище засега е най-добрият абонент
на вестник „Братство".
МАЛКА НЕБРЕЖНОСТ — СЕРИОЗНИ ПОСЛЕ
ДИЦИ
При разпределението на хибридната цареви
ца продавачът на „Нишава” е направил „дребна"
грешка, та някои стопани от с. Радейна вместо
да получат планинска, получили полска хибридна царевица. И тази есен докато на хората узряла
царевицата, на ония които получили полска —
останала зелена. Агрономите констатирали, че ца
ревицата е погрешно дадена. И тая небрежност,
която намали доходите на някои стопани, даде
възможност на някои да започнат с приказки, че
нямало полза от въвеждане на хибридна царевица. Значи, малка небрежност — големи последици. Отговорният другар би трябвало в бъдеще
по-добре да си отваря очите!
„Братство", 16 ноември 1959 година

ИЗ ПРОГРАМАТА ЗА ТАЗГОДИШНОТО АНГАЖИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ СА
МООБЛАГАНЕТО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Необходими са нови средства
За местни, махленски и регионални пътища в
общината, за водоснабдяване на Босилеград и РаЙчиловци и за прокарване на канализационна мрежа в
тези две места е запланувано през тази година да се
изразходват 636 милиона динара, от които 475 милиона щс сс обезпечат от самооблагането. Налага се останалито да обезпечат СОИ, местните общности и запптсрссовппи трудови организации.
Средствата, които посре
дством местното самообла
гане щс сс обезпечат до
крад и» година не са до
статъчни за реализиране
на програмата, която към
края на миналия
месец
приеха делегатите на ОС
в Босилеград. Затова се
налага общинската СОИ
за жилищно-комунална де
йност,
заинтересованите
трудови организации и ме
стните общности (в които
щс се строят обекти)
да
обезпечат
допълнителни
средства.
Според приетата програ
ма за ангажирането
на
средствата от самооблагането, за прокарване на мс
стни и махленски пътища
за участието на общината
и местните общности при
обезпечаването на средст
ва от републикански изто
чници за
модернизиране
на регионалните пътища,
за водоснабдяване на Бо
и
силеград, Райчиловци
Радичевци и за продължа
ване прокарването на кана
лизационната мрежа в Бо
силеград (1 км) и проект
за такава мрежа в Райчи
ловци са необходими 636
милиона динара. В програ
мата се казва, че от само
облагането ще се обезпе
чат 475 милиона и че останалите средства, главно
за прокарване на местните
и махленски пътища тря
бва да обезпечат допълни
телно.
За какво ще се изразхо
дват средствата от самоо
благането? В програмата
се подчертава, че 200 ми-

'вшшша Квартал без телефанн
От 28 април насам 40 телефонни апа
рати на улица „Георги Димитров", „8
септември”, „25 май”, и „Едвард Кардел” в Димитровград заглъхнали. При
чината за това е прокарването на ка
нализационната мрежа.

Общинската скупщина в Димитровград
и един от гражданите останали без те
лефон.

Не изненадва това, че при прокар
ване на канализационната мрежа е скъ
сан телефонният кабел.
Това е съв
възможно. Изненадва обаче това.
— Веднага се отнесохме в управле- сем
защо пощата не реагира. „Заглъхване
нието на пощата в Димитропград. Обе- то" на телефонните сигурно е във вре
щаха ни, че дефектът ще бъде от- да на нейната каса.
странен бързо. Почакахме, но нищо не
Не може да се пренебрегне и тор
излезе. Повторно повдигнахме въпроса
и ни уведомиха, че от дирекцията на моза на гражданите в посочените ули
пощата в Пирот обещали за една сед- ци, защото веднаж получили „връзка
със света" и свикнали с нея, е трудно
мица най-много, дефектът да бъде мах
дълго да търпят небрежното
нат. Времето си минава, а ние няма — толкова
към тях като телефонни
ме телефонна връзка — оплака ни се отношение
М. А.
абонати.
тези дни Георги Димитров, работник в

лиона динара са заплану
вани за посоченото водо
снабдяване, 200 милиона
за регионалните . пътища,
21 милион за канализация
та и 54 милиона за местни
и махленски пътища. Тря
бва да се подчертае и то
ва, че за прокарване и под
държане на местни и ма
хленски пътщца в 12 мес
тни общности са необходи,
ми 206 милиона динара.
Половината от тях щс обез
печи СОИ, а останалите
местните общности в ко
ито се прокарват пътища
та и заинтересовани орга
низации. По-конкретно ка
зано, покрай средствата от
въведеното
самооблагане
(54 милиона), местните об
щности трябва да обезпечтт още 49 милиона ди
нара.
Съгласно приетата про
грама до края на година
та в Рибарци ще бъдат
прокарани пътища на дъ
лжина от 10 км и за цел-

та е необходимо да се обе
зпечат още 5 милиона ди
нара. Това се отнася и до
с. Бранковци и Д. Тълмино. В Рикачево са запланува
ни 5 км и се налага да се
обезпечат още 2,5 милиона. За пътища на същата
дължина по толкова сред
ства трябва да се обезпе
чат в Бистър и Г. Тлъмиио. В Дукат е запланува
но да се прокарат пъти
ща на дължина от 5 км и
за целта е необходимо да
се съберат още 10 мили
она. Същото се отнася и
до Д. Лнейна. В Църнощи
ца и Горна Лисина са за
планувани 4, т. е. 5 км за
които допълнително тряб
ва да се съберат по един
милион динара. Местната
общност в Долна Любата
за прокарване и разшире
ние на запланувания Път
към Гащевица трябва да
обезпечи още 4 милиона. В
Босилеград е запланувано
прокарването и насипване
на 1 км път към градско
то сметище и насипване
на пътя към гробищата
(0,5 км) и за целта са не
обходими още 5, т. е. 2,5
милиона динара.
В. Б.

С У РД УЛИЦА

Признание за кръводарителите
По случай П май, Деня на кръводарителите,
в
Сурдулица бе проведено тържествено заседание
на
Общинската организация на Червения кръст.
БЛАГОЕ МОМЧИЛОВИЧ ДЖОРДЖЕВИЧ,
работот Сурдулица и ТОМИС- ник във Власинските водо
ЛАВ КИТАНОВИЧ, работ централи. На тържеството
ник в ООСТ „5 септем
бяха връчени и 14 Златни
бар" получиха златна ем капки (за над 10 пъти да
блема. Те са дали кръв
дена и 37 Сребърни кап
над 35 пъти. Златни
ем- ки (за над пет пъти).
блеми, но за над 20 пъти
На кръводарителите бя
дадена кръв, също така
ха връчени и награди от
Междуобщинската СОИ
получиха ДРАГАН АНТИЧ и СТАНИША СЕЛАКО за здравна защита
във
ВИЧ, работници в „5 сеп- Враня- Транзистори и ръ
тембар", ВЛАДИМИР ДЖ чни часовници
получиха
ОКИЧ и ДРАГАН РУЖ- онези които ценната теч
ООСТ ност са дали повече от 30,
ИЧ, работници в
относно 15 пъти.
„Галеника" и ДРАГАН
ЖЕЛЮША

Убито двегодишно дете
Убийство, каквото се не
помни в Димитровградск
ия край, стана на 13 май
т. г. в с. Желюша край Ди
митровград. Двегодишни
ят Даниел Тончев изчез
нал на тоя ден, след кое
то било организирано тър
сене от страна на Станци
ята на милицията в Ди
митровград и населението
от Желюша.

под кревата в къщата на
родителите си. Според от
критието наспециалисти де
тето е било убито с тъп
предмет с повече удари по
главата и тялото.
За убийството е заподо
зрени и затворена стрина
та на малкия Даниел Зо
Мотивът за
ра Тончев,
убийството засега не е по
знат. Следствието е в ход.

Малкият Даниел е на
мерен мъртъв на утре ден,
БРАТСТВО

СТРАНИЦА *

А. Т.
ф
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„МАЙСКИТЕ СРЕЩИ 89”

В

МЛАДИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ЗА ДЕНЯ
НА МЛАДОСТТА

ДИМИТРОВГРАД

Предпразнична треска
До започването на 20-те,
Щ,е има ли някои поюбилейни „Майски сре съществени промени в
щи" на народа и народ програмата на „Майските
ностите в Социалистичес СР®ЩИ 89", тъй като тези
ка Сърбця в Димитровгр са юбилейни — двадесети?
ад остават броени дни. Та
зи година те ще се прове-*""“ — Някои по-съществе
дат на 26, 27 и 28 май.
ни новини няма. Най-ху
Попитахме председателя
бавата новина е тази, че
на Общинската конферен тази година за пръв път
ция на Съюза на социали
етическата младеж и пре
дседателя на организаци
онния комитет Ивица МИ
ЛАНОВ. как върви подго
товката за този велик мла
дежки празник, с който
се чествува и празника
на младостта.
— Подготовката е в пълен разгар
каза Миланов. Вече пристигнаха за
явките на почти всички
поканени да участвуват в
срещите. Тази година за
пръв път ще ни дойдат го
И. Миланов
сти от Куцура и Гложане
във Войводина, както и
от Обштич в Косово. Съоб ще участвуват и армейци
щиха, че ще участвуват в те със свои точки, Това
„Майските срещи" наши ще бъде екип на военно
те побратими от Александ въздушни сили, които с
раван Жупски, сетне ог детския вестник „Другар
Неготино на Вардар от СР че" с години наред успеш
но организират съвмесМакедония 11 др^ти.

тен награден конкурс.
За разлика от лани — та
зи година ще имаме и фи
зкултурен преглед. Пора
ди недоимък на средства,
някои по-съществени но
вини в програмата не мо
жахме да внесем.
— Други прояви?
— Ще бъдат открити и
две изложби. Едната е по
повод 600 години от Косо
вския бой, а другата —
— изложба на графики
на нашия съгражданин
Велча Велчев.
Инак по време на „Май
ски срещи" в Димитровгр
ад и тази година, както
по-рано, ще се устрои де
филе на участниците, сет
не митинг в спортния цен
тър „Парк", а сетне —
културно-забавна програ
ма.
С подбрана програма
ще бъдат изпълнени и три
те дни, а при раздяла ще
бъде направено посеще
ние на известштя културноисторически паметник
в ждрелото на р. Ерма,
Погановскн манастир.
М. А.

ОТЧЕТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА ССМ В БОСИЛЕГРАД

Съюзът на социалистиче
ската младеж в Босилегр а
дека община, през изтек
лия период от една годи
на е осъществил съдържа
телна и всестранна дей
ност, особено в задачите
и активностите пряко свъ
рзани с живота и дейно
стта на младите: културно-забавния и спортен жи
вот, доброволния младеж
ки труд, идейжмюлитиче
ското издигане и марксическото образование на
младите, с трудоустроява
нето, проблемите на сея
ската младеж, в развитие
то на дребното стопанст
во и въобще в развитие
то на общината. При то
ва, както бе подчертано
на отчетното заседание на
Общинската конферен
ция на ССМ в Босилег
рад, през изтеклия пери
од от една година е необ
БРАТСТВО

•

ходимо занапред, още поинтензивно да работи вър
ху идейното, акционло
и организационно укреп
ване, преди всичко в нър
ничиите младежки орга
низации в местните общ
ности, където освен в ра
зрешаването на комунал
но-битовите проблеми, при
носа на младите не е на
желателно равнище.
Инак, през отчетния ИС
риод, съвкупната активпост на Съюза на социали
етическата младеж п Боси
леград се развиваше в 43
младежки орпървичии
ганизации, от това 21 във
възпитателя [«-образовате
лните ведомства, 12 в тру
довито колективи и само
10 в местните общности.
В продължение па засе
данието делегатите па Об
щинската конференция на

I» МАЙ 1989

И тази година младите
от Босилеградска община
се готвят за достойно от
белязване на 25 май —
Деня на младостта. Пио
нерите, младежите и гра
ничарите вършат после
дните подготовки за тър
жеството, което тази го
дина покрай другото ще
бъде посветено и на 70-го
дишиината от създаване
то на ЮКП — СКЖ и

СКМю — ссмю.

Според програмата, ко
ято изготви Председателст
вото на ОК на ССМ в Бо
силеград, чествуването
ще започне няколко дена
преди празника с различ
ни спортни състезанияВ навечерието на празни
ка, в голямата зала на Ку
лтурния дом ще се прове
де викторина, след това
надбягване и факелно ше
ствие, което ще приклю
чи с лагерен огън, хора и
песни.
Централното тържество
по традиция и тази годи-

на ще се проведе на 25
май. Най напред по ули
ците на града ще мине
тържествен парад, а на
игрището „Пескара" край
Драговищица, учениците
от Средношколския цен
тър и Основното учили
ще ще изнесат отделни ги
мнастически упражненияСлед това запланувана е
културно - художествена
програма: фолклор, рецитации, рецитали и песни,
която подготвят членовете
на самодейното дружество
„Младост" съвместно с
учениците от Средношкол
ския център и Основно
то училище, както и вой
ниците — граничари
от
градския гарнизон.
В рамките на спортни
те състезания в следобед
ните часове на 25 май,
ще се проведат финални
те срещи и ще бъдат про
възгласени победителите в
отделните спортни състе
зания-

М. я.

Апел на боснлеградскнте горанн

Младите-фактор в разрешаване
на проблемите
На състоялото се неотдавна отчетно заседание
на Общинската конференция на ССМ в Босилеград
са приети: отчетът за работата през изтеклия период
от една година и орентационна програма за работа
през настоящата година. Необходимо, а още по-интен
зивно и съдържателно действуване на младите в разрешането на жизнените въпроси.

С викторина, гимнастиче
ски упражнения н спортни
състезания

ССМ в Босилеград, обсъ
диха и приеха ориентацн
окна програма за работа
за настоящия период от
една година, в която по
нататъшното развитие на
обществено-ико! гамимес
ните отношения и социа
лната политика, както и
осъществяването на ико
стабнлизаномическата
ция, са задачи с предимс
тво. Разбира сс младите в
Босилсградска община и
занапред щс полагат усилия за по-нататъшно раз
витие и разпространяване
па доброволния младежки труд, идейно-поллтиче
ското и марксичсско и.зди
ганс, а преди всичко орга
пизационио укрепване па
първичните младежки ор
ганизации, отделно в тру
довите колективи и мест
ните общности. Още иовече, че със съвкупнтта
си младежка активност
младите са деен фактор в
разрешаването па всички
жизнени проблеми.

Другарки и другари, млади и стари!
Гораните ви подканват с труд н внимание да
създаваме по-красива жизнена среда, в която
животът на човека ще бъде по-щастлив.
В дворището, на празното пространство поса
ди цвете и украсим дървета за хлад и красота,
за цвят и твоето здраве.
Не гази тревата, не унищожавай цветята, па
зи градската зеленина — за тебе те растат тук.
Вннагн помогнете да се изгради, засади и уреди училищната среда, да се полива н отглежда
зеленината. Училището е дом на всички ни.
Бъдете винаги осторожни не палете огън в
горите, защото гората е исполшша фабрика за
дърво, най-търсената и скъпа суровина днес н
утре.
Бсз горите няма вода, шгго влага, пито чист
пъздух и кислород, гората е защитник от ерози
ята, наводненията, ветровете, дом на животин
ския свят и люлка, където вечно гори огънят на
човешката свобода.
Не хвърляйте отпадъци по улиците и всякъдс, но само на определените за това места.
Не замръсявайтс реките н потоците, не за
с чистата
трупвайте коритата нм с боклуци
вода ще се свежите, ще полнете градината ра
стенията и напоите градината.
Свиквайте н възпитавайте младите помладите да обичат и пазят както обществените
така и природните ценности.
Не пускайте животни в градската зеленина,
в училищната среда, в детската градинка и
спортните обекти и в дворовете на трудовите ор
ганизации. Спазвайте предписания ред, а и от
другите търсете да постъпват така.
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ГОРАНИТЕ
В БОСИЛЕГРАД

М, Я.
СТРАНИЦА *

*тЬю7/я
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНАТА ОБЩНОСТ ПО НАУКА В НИШКИ РЕГИ
ОН

„Гоиидолското кале"

Предимство на технвчеснв-технооогмчесните иауни
В периода от 1986 до
1988 н до
1990 година основната общност по на
ука в Нишки регион е насочила и насочава дейността си в няколко направ
ления: финансиране и съфинанснрпне
на научно-изследователски проекти от
приложни и развойни изследвания 11
прилагане на резултатите от изследва
ния, одобряване на средстава за набавката на инвестиционно оборудване за
научноизследователска работа, обезпе
чаване на кадри чрез оспособяване и
усъвършенствуване на научнонзеледова
телската дейност, организиране на нау
чни срещи и съфйнансиране на науч
ни списания, раздвижване на изследо
вателско-развойни институти и развой
ни служби в стопанството.
Тези свои основни задачи тази об
щност успешно е извършила. За всич
ки проекти, които общността е прие
ла през 1986 — 1988 година, а които

трябва да бъдат завършени до края на
1990 година са отделни пад 3,37 милиа
рда динара. Реализацията на тези про
екти е тригодишна. Предимство при то
ва е дадено на техническо-технологиче
ските науки, а с формирането иа ТО
„Агроразвой” и на бпотехшическнто на
уки.
За отбелязване е, че от областта па
техническо-технологическите науки има
твърде малко проекти за нуждите па
перазвнтиете и крайгранични общини.
Общо от 1986 до 1988 година са одо
брени 137 проекта — 68 техническо-те
хнологически, 30 медицински, 19 бнотсхничсскп и пр.
С оглед па предстоящото преустро
йство на СОИ по наука, изтъква се,
че Нишки регион и занапред ще се ну
ждае от помощ на подобно ведомство.
Ст. Н.

ПОГАНОВО

Направена е само първата крачка
Преди известно време
в
Електродистрибуция
Сърбия в рамките на ак
цията по електрификация
на
неелектрифицираните
селища отпусна 9 милио
на динара за довеждане
на ток в Погановски мана
стир. Именно — построен
е електропровод от гостил
ничарския обект на „Балкан-Компас” до манастира
на дължина от 150 метра.
— Ток е въведен в ко
нака и жилищните обек
ти — казва Иван Дими
тров, завежд трудова еди
ница на Електродистрибуция в Димитровград. Чер

квата е още без ток, но
за да я електрифицираме
ще трябват големи сред
ства — изтъкна той.
— Прави ли се нещо в
тази насока?
— Да. Отнесохме се към
Републиканската самоуправителна общност закул
тура, която се грижи за
културно - историческите
паметници у нас.
В акцията ще трябва
да се включи и Заводът
за защита на културно-ис
торически паметници.
Значи, засега е направе
на само първата крачка.
Доведен е ток, за да се

подобрят жизнените условия на живеещите лица в
Погановски манастир, а
за доближаването на този
забележителен
културнопаметник.
исторически
стар над 600 години, те
първа ще трябва да се
предприемат мерки.
Този паметник сигурно
заслужава повече* внима
ние. Той да стане по-достъ
пен до окото на туристи
те, които от ден на ден са
все повече в живописното
ждрело на р. Ерма, където е скътан и Погановски
манастир.

Известно ми е, че преди няколко години е
правено археоложко изследване иа „Гоиидол
ското кале” край с. Гоиндол. Обаче разкопките
и проучванията на това антично селище, колкото ми е известно, преди две години е пре
къснато. Защо?
Слободан Василев, Гоиндол
край Димитровград
ВМЕСТО ОТГОВОР

НА

СЛОБОДАН ВАСИЛЕВ

За Налето-няма пари!
Преди три-четири годи
ни интерес сред обикнове
ните хора предизвикаха
изследванията на археоло
гическото находище „Го
имдолското кале”. Докъде
се е стигнало и защо из
следванията са прекъсна
ти, отговор търсим на ком
петентно мясо — от Вес
на Николова, дипломиран
археолог при Центъра за
култура в Димитровград,
завеждаща музейната сби
рка.
— Археологическият ло
калнтет „Гоиндолско кале”, споделя В. Николова,
е изследван два пъти през
1984/85 година от специа
листи в Института по ар
хеология в Белград, Наро
дния музей от Ниш и му
зейната сбирка при Цен
търа за култура в Дими
тровград. Въз основа на
изкопванията е установе
но, че се касае за крепост
от късна антика или рановизантийско време. Кре
постта най-вероятно е по-

строена през четвърти век
и е възобновена през ше
сти век. По време на изкопванията намерени са
бройни предмети, които
показват за какво е слу
жела крепостта и как в
нея се е живеело. Всички
намерени предмети се на
мират във витрините на
музейната сбирка.
— Защо са прекъснати
изследванията ?
— След завършаване на
първите изкопкц беше не
обходимо да се направи
консервиране на откопаното. Но поради недостиг
на средства. Центърът за
култура не бе в състояние това да направи, нито
да продължи с изследва
нията. Покрай бройни дру
ги подобни крепости на
миращи се на Балканите,
„Гоиндолското
кале” е
най-значително и затова
би трябвало да се обезпе
чат средства и изследване
то да продължи.
А. Т.

ДИМИТРОВГРАД

Да запазим културните ценности
Ще се намерят ли средства да се поправи черквата в Димитровград и запази
ценния иконостас!
Вече писахме за жалкото състояние на
черквата в Димитровград, чието предно ку
бе е пред разпадане и прети опасност чести
те валежи да допринесат да се срути и част
от самата черква. Както е известно, в дими
тровградската черква се намира иконостас
в резба, за който специалистите казват, че
има особена художествена стойност. Имен
но, целият иконостас е направен в пълна ре
зба, от шимширово дърво, а такива има са
мо в черквите в Македония—
споменатите художествени
Зачитайки
стойности на димитровградската черква, в
Димитровград тези дни пребиваваха специ
алисти от Завода за защита на културно-ис
торическите паметници от Ниш, които посетиха черквата и след това водиха разговори
с компетентните за изнамиране начини за
поправка на същата. Първата крачка в та
зи насока сигурно ще бъде слагане на черк
вата или само иконостаса, под защита на
държавата като ценна културно-историчес

ка стойност. Според разискванията по вре
ме на посещението, за цялостна защита и
поправка на черквата са необходими над пет
стотни милиона динара. Обезпечените сред
ства от името на Общинската скупщина и
черковните власти не са достатъчни нито за
минимални поправки и затова ще бъде необ
ходимо ангажирането иа още някои субек
ти преди всичко в общината. Това са Самоуправителната общност за култура и Об
щинския туристически съюз. Очаква се по
мощ и от самите граждани с доброволни при
ложения, а група художници от Димитров
градско вече е оповестила инициатива да ор
ганизира публичен тръг на свои художестве
ни творби и средствата да предназначи за
тази цел.
Всички тези активности и инициативи
дават определена надежда, че Димитровград
ската черква като своеобразен исторически
паметник най-после ще бъде запазен, особе
но една от най-хубавите художествени твор
би намиращи се в тази среда — прекрасния
иконостас дело на непознати майстори.
А. Т.
БРАТСТВО
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Физическа култура

РЕПУБЛИКАНСКО
СЪС
ТНЗАНИЕ ПО СПОРТНА
СТРЕЛБА В ДИМИТРОВ
ГРАД

На нашия скьп баща, брат, ТЪСТ и дядо

та

Ш
Пщютчанцн м борчаня най-успешни щш

На Двадесет и вторите
работническо-спортни
иг
ри по спортна стрелба—
дисциплина въздушна пушка — организирано на
13 май в Димитровград,
участвуваха 8 женски и 9
мъжки състава с около 60
участници от всички реги
онл на СР Сърбия. Състе
занието откри Адам Геор-

гиев, председател на
щинскня синдикален
вет в общината.
Ето и резултатите:
жените, в отборна конку
ренция, победи отборът
на „Първи май” от Пирот
с 495 кръга, на второ мя
сто
се
класира
ТО
„Шамот” от Аранджеловац с 465, трето „Идис—

РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

Най-сетне—добра игра
,Д. Балкански” — „Задругар” (Жнторагя) 2:1 (1:0)
ДиАштровград, 14 май 1989.
Спортният център
„Парк”. Теренът тревист, зрители 300. Времето горе
що. Голмайстори: П. Костов и А. Станов за ,А- Балка
нски” и С. Младенович за „Задругар”. Жълти картон
чета: Е. Иванов („А. Балкански”) и Р. Кръстнч (,3адругар"). Съдията М. Вонновнч (Ниш) — много добър.
Най-сетне — добра игра
на „Асен Балкански”.
В
един твърде важен
мач
в борбата за спасяване от
опасната зона
Димитров
градчани
играха
много
по-добре от гостите от Жи
торагя и заслужено взеха

двете точки,
Накрая публиката позд
зарави и двата отбора
рад хубавата и интересна
игра. В неделя, на 21 май
„Асен Балкански" гостува
в Житковац.

д. с.

БОСИЛЕГРАД

Спортни състезания по
случай Деня иа сигурността
И тази година както и
няколко пъти досега и Ко
силеград, по повод 13 май
— Деня на сигурността се
проведоха спортни състе
зания, по шахмат и стрелг>а.
състезанието по шах
отбо
Мат, състезаваха се
Ра иа Отделението на вът
Ретините работи, отбор от
Фаиичното поделение па
10НД и един отбор о,г Сре
Диошколския образователен Център. Отборът на
ЮНА, показа
най-добри
Резултати и съвсем заел у
'К&ку спечели първото мя
ето. Отборът на
и в
състезакието по
стрелба
г>е най-добър, а освен тощ птбор се състезаваха и

в

отбори: от Средиошколския център, отделението
работи,
на вътрешните
отбор от граничио-ироиусквателиия пункт и трудопата единица на Елекроразпределелиелното от Ле
скован в Босилеград.
Да кажем, чс и в едно
то и в другото състезание
се водеха интересни бор
би, може би недостиг бе
изоставане участвувалото
па отбори от останалите

трудови колективи и ведо
мства, което е още едно
потвърждение, че спорта
и спортуването п Босилеградска община все още
не е намерил своето пра
во МЯСТО.

М. Я-

фод” от Бор с 452 кръга
и т.н. Жени, поотделно:
1 място -— Миряна Симович („Първи май”)
СЪС
180, 2. Радмила Радованович („Шамот”) със 160 и
3. Сузана Владкович („Пъ
рви май”) със 160 кръга.
При мъжете: отборно —
на първо място се класира
„Илис—Фод”
701
СЪС
кръг, следван от „Димит
ровград” с 670 и СВР —
Белград с 670 кръга (но с
по-слаба втора серия). В
поотделното
класиране
първо място зае Бранислав Янкович (Г. СВР Бел
град) със 185, второ Александар Владкович („Идис
—фоб) със 183 и трето
Стоян Божич
(„Идис—
фоб) със 176 кръга.
Състезанието
организи
ра СОФК-а Димитровград
и Общинският съюз
по
спортна стрелба.

1

Х*У.

шШ
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Алексоа
от с. Петърлаш

яШт
,

ЩЕ ДАДЕМ ГОДИШЕН ПОМЕН
Поканваме роднини и приятели да присъствуват на
помена.
На 29 юли 1989 година се навръшват 3 години и
половина от смъртта на нашата мила майка, сестра,
тъща и баба
ЦВЕТАНКА АЛЕКСОВА от с. Петърлаш
От опечалените
На 10 юни т. г. се навършава ЕДНА ГОДИНА
от смъртта на нашата мила и никога незабравима
съпруга, майка, тЪща и баба

Анка Николова-Плетачката
от Димитровград

По тоя повод
на 20
МАЙ т. г. в димитровград
ските гробища ще дадем
помен. Каним близки
и
познати да присъствуват
на помена.
Времето минава, но ни
кога не ще заличи от па
метта ни Твоя светъл об
раз, обичащо майчино сър
це, добродушие и човеко
любив.
Поклон пред светлата Ти
памет.
Опечалено семейство

д. С.
ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУ
ТБОЛНА ДИВИЗИЯ —
ПИРОТ
ГОЛЯМ УСПЕХ НА
„ПАРТИЗАН”
„Партизан” — ,Д1ърчевац”
(Пирот) 2:1 (1:0)
В спортния център „Па
рк” в Димитровград „Пар
тизан” от село Желюша
успя да победи първокласирания отбор в тази фуд
болна дивизия
„Пърчсвац” ог Пирот с 2:1.
Футболистите на „Пар
тизан” от село Желюша
зарадваха своите привър
женици с хубава итра и
победа. Мачът изобилегву
ваше с шансове па двете
страни. С тази победа жс
люшапи сс закрепиха в
средата на табелката.

На 30 .май тази година се навършават 40 ДНИ
от смъртта на нашата мила и никога незабравима
съпруга, майка, тъща и баба

Надежда Кеетова-Углярева
от Димитровград
На този ден ще посетим веч
ното й жилище в Димитровград
ските гробища, ще залеем гро
ба й със сълзи н ще положим
цветя.
Каним близки н познати да
присъствуват на помена.

Д. с.

Опечалени:
съпруг Никола, син
Георги,
Дъщери Загорка и Олгнца, сна
ха Дана, зет Анта, внуци и вну
чкн и останали многобройнн
роднини.

БАСКЕТБОЛ
ВИСОКО ПОРАЖЕНИЕ
ПА „СВОБОДА”
„КУРШУМЛИЯ" — „СВО
БОДА" 78:51 (34:28)
Баскетболистите па „Спо
бода" от
Димитровград
претърпяха първо пораже
пие в настоящето първо
нетно от отличния отбор
ма „Куршумлия" с 27 ко
ша. Димитровградчани нм
аха и много слаб процент
при стрелба в кота
—
едва 15«/|). В първото по
лувреме мачът пс
беше
равноправен, по във вто
рото „Свобода" „падна” и
пакрая домашният отбор
победи с голяма разлика.

д. С.

в събота на 20 май 1989
година в Н часа на гро
бищата в Петърлаш.

На 28 май се шшрьшиат
ШЕСТ МЕСЕЦА
от смъртта на нашня мил н незабравим съпруг, ба
ща Н ДЯДО

НШ СТОЯН НИКОЛОВ

>1

I ОТ село Рибарци, Босилеград
| ска община
,1 ицк,|||—ццц. >| в 10311 ден каним роднини
* т
олизкн и познати да посстим вечния му дом.
Опечалени
•
т: .Съпруги Лалка:
дъщери:
Спаека, Елка и Миряна; зсгьоне: Станул, Глнгор н Янко, инунн, множество родни
ни.

СТРАНИЦА и
врАТСТВО

•
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Уб&М&Рр* сатиРа * забава
чат" шега: ,Дядо Живан
се изоглавил и сега на съД
дал своя оглавник!".

Карикатурен екран

Преди десетина години в
рейс пълен с пътници
един ясеиовдслсц и една
звончанка се качили и
още тук започнали разпра
кой има право иа вода
та. Кавгата била доста го
реща н в един момент ясе
новделецът казал? „Море
ако трябва делото за во
дата ще се разглежда в
Организацията на обедине
ните народи в Америка!”
В рейса избухнал смях.
Знписал: Йордан Миланов
Перица Илиев

БЕЗ ДУМИ
НАШЕНСКИ

оа се

ИСТОРИЙКИ

подголеми

разглежда в ООН
Съденето преди 30—40
години в селата на Звонския край било много раз
пространено. Хората се съ
дили за дребни и незначи
телни неща. Особено изра
зително и страстно е би
ло при по-богатите хора,
на някои от които съдене
то станало главно „заня
тие". Така някой си Васа
от Ракита, понеже много
се съдил, хората му съчи
нили и песничка:
Суди Васа цело село,
оста Васа без одело ...
I

... Не по-назад оставали
и дсеновделци. Един пре
карал 60 години по съди-

лища: за кории, ливади, во
деници, а най-много за оби
да, че обичал млади неве
сти и щом някой го види
и му каже той прегъвал
табака .Най-често се отива
ло на съд в Бабушница
(30 км) пеша или с кон.
И така дядо Живан тръ
гнал веднаж на съд с кон
и повел един свидетел. Яз
дел той, па яЗДел свидете
лят, но се смръзнали и от
с. Камбелевци тръгнали пе
ша. Захласнали се в разго
вор конят се изоглавил и
хванал житата, а дядо Жц
ван пристигнал само с огг
лавник в Бабушница. А на
тукашните шегаджии не
било трудно да му „прика
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Дошли при Истатко Дешев в село Драговита пре
ди няколко години деца
та му, намиращи се на
временна работа в чуж
бина, довели и свои прия
тели. Напълнили двора
му с кола с най-различни
марки.
Погостували
няколко
дни. На отиване, зърнали
магарето в ливадата и по
искали да си направят сни
мка с него.
— Не може! — отрязал
Дешев.
— Лани ми се карахте
защо не го продам... Уж
ви било срам, а сега иска
те да се снимате с него.
На мене магарето ми _тря
бва за работа... Не е свик
нало да се снима и може
да се подголеми...
казал Дешев, но все пак им
изпълнил желанието.
М. А.

Пенснонерска
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Кад стиго' дома, меда Цвета, чим спази
кутрето, одма' поче да загоми-ъа:
— Што че ти то]?! Одма' га негде дева]!
Али
ич не 'а]ем, него си 'раним кутрелцето.
Порасте кутре, а
не могу да оценим
да ли ]е мушко или женско.
По ]есен, ]едну ноч, чу]ем ]а како пцета
ръжу по двор. Диго’ се. Упали' светло. Из
лезо’ надвор. Погледа'. Има кво и да видим:
свадба! Невеста — мо]та кучка! У, сорту му
женску! Напуди' сватови, а невесту одвърза'.
Кад съвну, мо]а кучка ]у нема у двор. -1а
свиркам и мамим зу:
— На, ДуЬе, на!
Али, Дука ]у нема да дооди. Одвърцкала
със реп у свет. Мислил сам: че ]у про]де,
че се върне. Али, Дука се не върну.

*

Пролетос, у ,]ед'ьн понеделник, отидо' ]а
на пи]ац у Бабушницу. АЬиьудем прека^ школу. Одмор. Деца в ьрлдду буреци, а пцета
глъта]у. Ледна кучка личи на мо^у Дуку. Ла
свирну’ па подокну:
— Ду Не! ... Куцн, куци!
Она диже главу, учубрн уши и притърча при мене. Поче да ми се мота окол ноЪе.
Ла помисли': „Е, па морам да те върнем!"
Тийем прпдоше Ьаци.
— Пушти зу, чичо!
— Нечу! Она мо^а!
— Али, она ша кутретийа!
— Куде су воз?
— При учител>а Боку.
Тъг се договори’мо: кад порасту кутретща, она за н>и\ а
чу Дуку да си върнем.
Тека и би.
Ономад отидо’ у Бабушницу, върза’ Ду
ку със сицимку и одведо’ си ^у у село. Лутредън: сицимка прегризена, а Дука штукла! Побегла у варош. И она! Као што све
селсНе дево]Йе побегоше у град, па селска
момчетща нема със какво да се залима^у,
него ]едва дочека)у да пукне пролет, да се
печалбари разиду ко)И куде.
Ете какво ]е куче, нарочито женско! Па,
како са’ да веру]’ем да )е верно човеку? Лок!
АД у здравзе!
Тодор Лужничйи
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Е, мо) побратиме! Каже се: „Куче ^е
човеку паДояем прщател.!’’ А ^а велим: ку
че — можда )е, али кучка — шде! Еве зашто.
Прошло лето идем ]а из Пирот. Тамън
излезо' из Блато, иаидо' на исписника Косту. Здравува'мо се, иоорати'мо си од старе
године и млади дни и, кад си по]дем, прека} ноЬе поче да ми се мота кутренце. Сит
но како рукавшда. Ла реко':
— Ама, побратиме, двор ми празан, комшиска пцетишта ми нраве пакос, да ми да
деш овод кутренце!
— Узни га! Иначе несъм знал какво да
му работим.
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