
ЬРЯ-ТСТШо С указ на президента на 
СФРЮ Йосил Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо 

Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област- 
га на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст- 
зото и единството между 
нашите народи и народности

I
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РОДЕН^АЕи^д гтп°ЧНА ЗАПИСВАНЕ НА НА- 
СЪРБИЯ М СТОПАНСКИ ВЪЗХОД НА СР

I С ВЕЛИЧЕСТВЕНА МАНИФЕСТАЦИЯ, В КОЯТО УЧАСТВУВАХА 2 МИЛИ 
| ОНА ГРАЖДАНИ БЕШЕ ОЗНАМЕНУВАНА., 600-ГО ДИШНИНАТА НА КОСО 

ВСКАТА БИТКА '

НАЧАЛОТО ОБЕЩАВА 

ПЪЛЕН УСПЕХ
Сговорът е пойната на вснчни постижения

В Косово гюле, в сър- В грандиозната мани- цялото сръбско ръководс 
чето на Сърбия, сръбски фестация в Гази Местан тво начело със СЛОБО-

ДАН МИЛОШЕВИЧ.ят народ величествено и, участвуваха много деле 
достойиствено се прекло- гации. Членовете на Пре 
ни пред паметта на свои- -дседателството на СФРЮ нифестацията, придружа
те косовски герои, заги- се оглавяваха от предсе- вани от звуковете на Бе-

дателя на Председателст 
вото д-р ЯНЕЗ ДЪРНОВ- 
ШЕК, МИЛАН ПАНЧЕВ-

Завидон отзив 
даните и трудовите колек 
тцви в първите дни

на граж- динара и ^5 120 долара. 
Спестяващите в Инвест- 
банка са подарили 29 700 
000 динара и 1500 марки, 
а на заем са дали 39 075 
800 динара, 40 835 марки, 
9485 долара, 8500 шведски 
крони, 500 .000 италиански 
лири, 2310 френски фран- 

, 29 000 швейцарски фр 
анки и 200 канадски до
лара. В Люблянска банка 
в Белград 
94 400 000 динара и чужде' 
странна валута на обща 
стойност 36 252 долара. От 
всички краища на репуб
ликата пристигат „пото
ци” от информации, кои
то показвта, че началото 
на акцията е успешно на 
всякъде. Това успешно на 
чало обещава пълен усп
ех на всенародната акция 
която може и трябва да 
бъде залог за по-хубаво 
бъдеще.

В акцията се включиха 
и граждани ц колективи 
от общините, в които жи 
,вее и българската народ
ност (по-обширни инфор-

Преди началото на ма-

нали- преди шест века.
На 28 юни в Гази Мес- 

тан, пред Паметника на

товеновия траурен марш 
,и националната ни хим
на, ЯНЕЗ ДЪРНОВШЕК,

В понеделник, 
започна записване 

за сто

на 26
юни,
на народен заем 
папски възход на Социали 
етическа република Сърб
ия, голяма акция, в рам
ките на която трябва дач 
се съберат 1 милиард до 
лара и 2 хиляди милиар
да динара. Този капитал 
трябва да се използува за 
качествени 
стопанската структура на 
републиката и за реализа 
ция на производствени пр 
ограми, които ще осъщес 
твяват висока печалба

ки

са събрани

промени в

•и
които ще могат в кратък 
срок да се приспособяват 
към изискванията и про
мените на пазара. Още от 
първите дни идеята за за 
е.ма получи широка под
крепа в цялата републи
ка и в много краища 
Югославия, а също така 
и от наши работници, на 
миращи се на временна

СКИ предвождаше чле
новете на Председателс
твото на ЦК на СЮК, от 
името на Скупщината на 
СФРЮ присъствува СЛО- 
БОДАН ГЛИГОРИЕВИЧ, 
,а от името на Съюзния 
изпълнителен съвет пре
дседателят АНТЕ МАР- 
КОВИЧ. Делегациите на 
републиките се оглавява 
ха от ЯНЕЗ СТАНОВНИК 
(СР Словения), ИВО ЛА- 
ТИН (СР Хърватско), ОБ 
РАД ПИЛЯК (СР БиХ), 
БРАНКО КОСТИЧ (СР 
Черна гора и ЙЕЗДИМИР 
БОГДАНСКИ (СР Маке
дония). Присъствува и це 
лият дипломатически кор. 
Патриарх ГЕРМАН пред
вождаше делегацията на 
Сръбската православна 
черква. Присъствува и

СЛОБОДАН МИЛОШЕ
ВИЧ

косовските
.2 милиона граждани 
Шумадия, Белград, от ба 
сейна ца Морава, от дале 
чен Книн, Осиек, Суботц 
ца, от цяла ЧерИа гора и 
от много други краища на 
Югославия дойдоха да от 
дадат почит на косовски
те вОиии. На своите побе 
ди и поражения. Косово, 
както записа Исидора Се 
кулич, „мито престана, ни 
то изчезна, пито ще изче 
зне някога. Не започна от 
княз Лазар, започна мно
го по-раио. Ние носим на 
следството на Косово -по- 
нататък, през различим 
съвременни събития, 
винаги със значението па 
дредно-косовския 
ит и нашата природа 
определения..."

герои, около
от и съюзният секретар 

за народна отбрана ВЕЛ 
КО КАДИЕВИЧ положи
ха венци пред Паметника ка на косовските герои. 
Централното 
бе открито с национална 
та ни химна „Хей, славя
ни”, а след това Слобо- 
дан Милошевич, 
дател на

тържество

предсе- 
Председател ст- 

вотона СР Сърбия, произ
несе .реч.

В 16 часа се състоя най- 
възпоминаниеголямото 

в историята на Сърбия ц 
Сръбската православна 

черква.
600-годишнината. на Ко 

совската битка на слънче 
вите косовски поля бе
ше ознаменувана в разко 
шната премяна-на тради
цията и обичаите, със 
силно желание да се на- 
прав.и сговор за добрува
нето на Косово, Сърбия 
и Югославия-

по

слемс-
и

ИЗ РЕЧТА НА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ НА ТЪРЖЕ 
СТВОТО ПО СЛУЧАЙ 600 ГОДИНИ ОТ КОСОВСКАТА 
БИТКА

работа в чужбина и от 
голям брой преселници на 

,вред по света.
Големият интерес и под / ка, Бабушнишка и Дим-ит- 

ровградока общини помес 
тваме на страница 9). Пъ
рвите резултати са скро
мни, понеже са твърде ск 
ромн,и материалните въз
можности на най-гол ям бр 
ой трудови колективи и 
граждани. Обаче и в тези 
места е голям интересът 
на хората за заема, така 
че в предстоящи те дни и 
месени и тук могат да се 
очакват сравнително доб
ри резултати на акцията.

маци и за резултатите от 
записването на заем ' в
Босилегра^ска, Сурдулиш

крепа бяха потвърдени 
още с първите резултати 
на акцията. Отзивът на ГЛАС нд БЪЛГАРИТЕ
гражданите, трудещите се 
и трудовите колективи е 
завиден. Например в пър 
вия ден в Беобаика бяха 
събрани 350 200 000 дина
ра и 1 318 000 марки. Ня 
колко

к/В ЮГОСЛАВИЯЮгославия може да съществува само в условия 
на пълно равноправие на всички нации, които в нея 
живият. Слогата в Сърбия ще даде възможност за про 
сперитет и на сърбския народ и на Сърбия и на веб- 
ки иеен гражданин, без оглед националната му 
религиозна принадлежност, 
налните разделения ще улесни премахването на оста
налите разделения.

\
ЦЛ11

Премахването на нацно-
—г<амв\* — ■

десетки гражнаам 
са подарили 137 050 000 ди 

и 9100 марки-пара
ЮИК банка са записани 
Щц подарени 319 430 000

В
... аж?

(На 3-та стр.)
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Н~А С |I ПО СВЕТА и а
:ш проверинане паКОНТРОЛИРАТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЯДРЕНИ
т.с.
спа-шавето //а споразуме
нията ог

СССР II САЩ 
СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА 
ТЕ ОПИТИ

СЪВЕТЪТ ЗА СИГУРНОСТ НА ООН
1974 и 1976 го-

По.ефинасно
действуване

дина.
Както оповестяват аген 

циитс досега една съвет- 
делсгацил от ирофе-СЪЩЕСТВУВА ОПТИМИЗЪМ ска

смонални лица е посетилапосетилиДелегатите па даете спърхсили. вече са 
НсщаДа, относно Ссмипалатипск

В Женена и началото па
седм1ината (след седмоме- ята за ограничаване 
сочно прекъсване) лапоч- ядрените опити. Сега фя- 

четвъртите поред бва да се постигне съгла- 
амерп1<а1ЮС1,петекп прего еие за възможността за 
норц ла контролиране при

ядрени опи- 
СА \ \ I и Не вада, а

полигона ла 
ти //алагапето па споразумелиЗа подобряване работата на тозц орган на свето

вната скупщина до голяма стенен повлня н подобре
ният международен климат. Дали н екологията, кон
трабандата, спина и Други подобни проблеми ще бъ
дат сложени на дневен ред. Югославия прел юли пак 
председатолствуващ.

Вероятно за пръв път от създаването си, Съве
тът за сигурност на Обединените народи осъществяиа 
ролята си както трябва. Това особено дойде до изява 
през последните две години. Наистина, върху 
повлия благоприятната международна обстановка. 
Най-напред, дълбоко се измениха и подобриха отноше
нията между СССР и САЩ, а след това дойде до по-

американии'ге са посетилипа
Сем ипалатииск в азиатска 

СССР. В отчета част па 
титс па делегациите с ил-паха

тъ к / /ат оптимилт,м.взаимно проверяване

ПОВИ КРАЧКИ ПА БУКУРЕЩ

РУМЪНИЯ ПРЕМАХВА ОГРАДИТЕтова

През миналата седмица на тримеждието с Югосла-
„жел яз-

създадени изкуствени „пр 
ечки" на 70 на сто с!т 432 
километра дългата унгар
ско-румънска гранича.

Премахването //а „желя 
злата завеса" през мина
лата събота започна и в 
близостта па тримеждие
то с Югославия-

вия н Унгария е започнало премахването на 
пата занеса".голямо сътрудничество между петте постоянни чле

нове на Съвета (САЩ, СССР, Китай, Великобритания 
и Франция). Със скоростта, с която 

започна да изгражда, Ру 
мънпя започна да премах 
ва телените огради в гра 
ппчпата област към Унга 
Рия и Югославия- Според

отчетите на тукашните гр 
аппчпп власти телените ог 
ради румънците започна
ли интензивно да постав
ят през миналата година 
когато в рекорден срок са

Същевременно и групата необвързани 
членове на Съвета за сигурност — сега има седем ;— 
все повече действува като конструктивен фактор. Не
обвързаните странц — членки на Съвета, и по време

страни,

на пзтеклиЯ двегодишен период раздвижваха инициа
тиви и бяха автори във формулирането на важни ре
шения- Групата на необвързаните се изяви със стре
меж за диалог, сътрудничество и за .демократическо 
действуване в Съвета. Съветът за сигурност създаде 
условия за прекъсване на огъня в ирано-иракската во
йна. В тези две страни бе отправен одред на мирови 
сили. Преговорите са в ход. През изминалия период 
бяха сключени споразумения (в Женева) за Афгани
стан.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЮГОСЛАВИЯ НА СРЕЩАТА НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ В ХАГ

Да се спазват принципите
На 27 ю**и на Министе 

реката конфереиция на 
необвързаните страни в 
Хаг, Югославия изнесе 
предложението си, спо- 
у креп валето на между на 
ред което въпросите за 
родните права да се вк
лючат в теми за предсто
ящата среща на необвър 
занцте на най-високо рав
нище в Белград.

света, който се застъпва 
изцяло да се уважава до

стоинството и правата на 
всекнго".

ПРАВАТА НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТ
ВО В ГЪРЦИЯСлед десет години започна да се реализира доку

ментът под брой 435 на Съвета за независимостта на 
Намибия, където Съветът, относно ООН имат особе
на роля и отговорност. Действувайки и формално и 
в неформални консултации, той даде 
преговорите .между 
Покрай другото бе насърчавано и оказвана подкрепа 
на споразумението на петте централно-американски дър 
жави.

подкрепа иа 
Южна Африка, Ангола и Куба. Отричане правата на македонското малци

нство в Гърция неотдавна бе предмет за ра
зискване на делегациите на Централния орга
низационен комитет за
права в Солун и преселнически общности 
Австралия и Канада с Представители 
дународните форуми за запазване и укрепване 
па човешките права в Женева, Брюксел и 
Стразбур.

В съобщението от тези разговор/г се казва, 
че в разговорите особено е посочена

македоски човешки
Съветът вза сигурност се ангажира и в решаване

то на близкоизточната криза и Ливан, като се застъпва 
да предлага мирови решения- Но, тук се попречи амери 
канският подход в решаването на този проблем. Имен
но, всички 'членове на Съвета отдавно са съгласни и 
^съждат поведението на Израел на окупираните тери
тории — освен САЩ, която с вето не позволява да се 
прилагат решенията на Съвета.

Струва се обаче, че наскоро на дневен ред иа 
Съвета ще се намери целокупния близкоизточен ком
плекс. Значи, не само положението на окупираните те
ритории- В това отношение от значение ще бъде кон
греса на израелската партия Ликуд в началото на 
юли, който трябва да каже думата си във връзка с 
предложението на- своя шеф, мин,и.стър-лредседател 
Шамир за ^зборите на окупираните територии. Тук се

на меж-Съюзипят секретар за 
правосъдие Владо Кам- 
бовски в изложението си 
на извънредното заседа
ние на необвързаните „за 
мира в международното 
право" призва всички 
страни да дадат принос 
на сегашното благоприят
но развитие па междуна 
родните отношения, тъй 
като по-решително отко 
лкото досега спазват све 
товните правови принци
пи, декларациите и резол 
юциите ма ООН и па оста 
палите международни за 
конни инструменти.

Шефът иа югославска
та делегация особено пр 
изва необвързаните „взаи 
мно да спазват и прила
гат принципите за чието 
осъществяване с години 
се бореха". Това са мир
ното решаване на споро
вете и укрепването на ми 
ра и международното съ 
трудничество. Д-р Камбов 
ски добави, че „нарушава 
мето на международно пр 
(изианите човешки права 
също така представлява 
аиахроничеи парадокс в

дискри-
минаторната политика и практиката на гръц
ката дъражва против македонското 
1?о. Това особено

малццнет- 
се отнася до правата в об

разованието и езика, правото на всроизповеда- 
нне, като и на репатриация от Гърция.

ОТ ПЕЧАТ ИЗЛЕЗЕ ВТОРИЯТ ТОМ ДОКУМЕНТИ
за Нашата външна политика

чуят мнения, че може да се случи конгресът да от
хвърли това предложение' или да го преиначи. Това 

- може да стимулира палестинците в Съвета с допъл
нителен аргумент да „отворят" целият близкоизточен 
проблем.

През юли председателствуващ на Съвета ще бъде 
Югославия, т.е. нашият посланик Драгослав Пеич. По
край възможността за слагаме на дневен ред на близ
коизточните теми СъветЪт ще разисква за подготовки
те за .избори в Намибия, обновлението на мандата на 
еллите на ООН в Ливан и за други въпроси.

“ От повече страни обаче се явяват въпроси, кои
то според старите схем-и не произтичат ,из Хартата на 
ООН, по които все пак на специфичен начин засягат 
мира и сигурността в света. Това са проблемите из об
ластта на екологията, контрабандата, разширяването 
на някои болести, каквато е спинът. Отговор на тези 
въпроси още няма, но се счита че трябва да се намер
ят пред световната организация и нейния Съвет по
сигурност. .

начинание
От печат излезе вторият том „Документи за въ

ншната политика на СФРЮ", който обхваща воен
ният период от 1941—1945. Едицията издаде „Юго- 
словенски преглед", -издател, който 
за публикуване на

се специализира 
документарни едицни на наши и

чуждестранни езици. 
Заедно с първия том, който излезе от печат към 

края иа миналата година, сегашният — 
ща единно издателско

по много не 
начинание — даде повече и

по-широки документи за външната 
социалистическа Югославия, 
вече няколко години и

политика на 
което се осъществява

което ще продължи и през 
в рамките на специалния изда

телски проект ма Съюзни я секретариат 
мите работи и иа неговия Цеитър за информацчон-
но-документарни работи.

следващите години
по външ-
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(От 1-ва стр.)
. На това място в сърце 
то на Сърбия, на Косово ' 
поле, преди шест 
тия, преди пълни 600 
дини,, се случила една от купната 
най-големите битки йа то 

време. Като 
и всички големи събития 
и за това са 
ожество

е символът на геройство. 
На това геройство са по
светени песни, танци, ли- 

• тература, история* 
Косовското

СЪС СГОВОР КЪМ ПРОСПЕРИТЕТАстоле-
го- геройство 

вече шест векове вдъхно
вява нашето творчество, 
храни нашата гордост, не 
ни позволява да забра-

Като меч С Пр време, когато се 
одигра тази знаменита ие 
тОрмческа битка на Косо
во, хората били загледани
в звездите, очаквайки по- вим> че някога сме има- 
мсщ от тях. Днес, 6 века сил,на войска, храбра
по-късно, наново са загле ^ горда, една от редките, 
дани в звездите, очаквай- КОято и при- загуба, оста- 
к.и да ги покорят. В пър-

история и през 
световни войн,и ка-

10 и дне е освободител съща непрекъсната зака- 
ско. Винаги са освобаЖда 
ли себе

се установя ват. 
над тесните глави е при-двете

. гавашното

на един ден да се раздви-
свързани мн

въпроси и тай
ни, то е предмет на

сй, и когато са жи въпроса за засегнато- 
Ста на една нация от ДРУ- 
ги и - с това да започне 
Вълна- от съмнения,, обви
нения, които по принцип, 
се увеличават и трудно се 
гфемахват. Вътрешните и 
външни врагове ма таки
ва общности това знаят 
и затова своята актив
ност против многонацио
налните общества главно 
организират за подтикване 
па национални стълкповс-

имали възможност пома- 
гали са на други да се 
освободят. А това, 
тези пространства 
голям

неп
рекъснато научно проуча 
ване и обикновена 
дна любопитност.

С оглед обществените 
обстоятелства,

че в 
те са 

не е ни-
наро- ■нала непобедена.

Шест ' века 
днес, отново сме в битки, 
и пред битки. Те не са 
въоръжени, макар че и 
такива не са изключени. 
Но без оглед ш. това как
ви са, битките, не могат 
■да се печелят без решите
лност, смелост и пожерт-. 
вование. Без тези добри 
качества, които отдавна 
са бил:и присъщи в Ко
сово поле. Нашата главна 
битка днес се отнася до 
осъществяването на ико
номически, културен и из 
общо на обществен прог
рес. За по-ускорено и по- 
успешно доближаване до 
цивилизацията, в която 
ще живеят хората в XXI 
век. За тази битка особе
но ни е необходимо ге
ройство. Разбира се, мал
ко по-инакво. Но оная ре 
щятелност, без каквато 
нищо на света сериозно 
и велико не може да се 
осъществи, си остава веч
но необходима.

Преди шест века Сър
бия тук, в Косово поле, 
геройски се защищаваше. 
Но защищаваше и Евро
па. Тогава тя се намира
ше на нейната крепост, 
която защищаваше евро
пейската култура, рели
гия, европейското общест
во йзцяло. Затова днес йз 
глежда не само несправед 
ливо, но и неисторически 
и съвсем абсурдно да се 
говори за принадлежност
та на Сърбия към Евро
па .Тя е в Европа непре-1 
къснато к днес както и 
по-рано. Разбира се, на 
свой начин. Но на такъв, 
който в исторически сми- ■ 
съл, който никога .не я 
с лишавал от достойнст
во. В този дух ние насто
яваме да изграждаме бо
гато 1ц демократично об
щество. И по такъв на
чин да допринасяме към 
разцвета на своята хубава . 
и във всеки момент нео-

народ вия случай са могли да 
си позволят да бъдат раз
единени, да съществува 
омраза, предателство, за- 
щото живеели в малки, 
взаимно слабо свързани 
светове. Днес, като жите
ли на планетата, разеди
нени не могат да покорят 
и,и своята, а камоли Да 
покоряват други пданети, 
ако взаимно не бъдат 
сплотени и солидарни.

Затуй може би циКъде 
в машата ,,страна нямат 
толкова голям смисъл ду- • 
мите, посветени на спло
теността, ' солидарността 
и сътрудничеството както 
тук. в Косово поле, което 
е символ на несъгласия и 
предателство.

В паметта на сръбския 
народ това несъгласие бе
ше от съдбовно значение 
за неуспех в битката и за 
лошата участ, която Сър
бия тьрпя цели пет века.

по-късно,какъв сръбски грях, 
срам. Това

пи
?ОЗИ ГОЛ

ЯМ шестотингодишен юби 
лей на Косовската битка 
се съвпадна с

е предимство,
което ге не са ползували 
срещу други. Със заслу
гите на своите водачи и 
политици й техния ваза- 
лен манталитет поради то 
ва даже са се чувствува- 
ли за виновни пред дру
гите, па и пред себе си. 
Несъгласието ' между сър 
бску;те

годината,
която Сърбия, след 

след
в мн
ого години, много
десетилетия, възвърна св 
°я Държавен, 
лен

национа- 
и духовен интегритет. 

Затова, днес не ни е труд 
но да дадем отговор 
оня стар въпрос: — с ка-

политици е глас 
кало Сърбия назад, а тях
ната инфсриорност е по
нижавала Сърбия. Затова 
в Сърбия няма по-удобно 
място о тКосово поле

на

кво що излезнем пред Ми 
лош. С играта на истори 
ята и живота личи като 
че лм Сърбия тъкмо та 
зи 1989

то
ва да се каже. И затова 
в Сърбия няма по-удобно 
място От Косово поле то- 
се каже, че слогата в Сър 
бия Ще даде възможност 
за просперитет и на сърб- 
ския народ и на Сърбия, 
и на всеки неен гражда- 
нини, без оглед национал
ната му или религиозна 
принадлежност.

Така бе с десетилетия, 
години. Ето ни днес на 
Косово поле да кажем, че- 
вече не о така. Сърбия 
днес е единствена, равно
правна с останалите репу
блики и готова да напра
ви всичко за да подобри 
материалния и обществен 
живот на гражданите си. 
Ако има слога, сътрудни
чество и сериозност тя ^ 
това. ще успее.

Социализмът като прогре 
сивно и демократическо 
общество особено не смес 
да позволи хората да се 
делят върху национална 
и религиозна основа. Еди
нствените разлики, които 
в социализма можат да се 
допуснат, и трябва да се 
допуснат, са между тру
долюбивите и лентяите, 
между честните и нечест
ните.

Кризата, която сполетя

година възвърна 
своята държава и своето 
достойнство и по тоя на 
чт'Н. да чествува историче 
ското събитие от далечно
то минало, което е имало 
голямо историческо и 
символично значение за 
нейното бъдеще.
• СРЪБСКИЯТ НАРОД 
НЕ БЕ НИКОГА АГРЕ 
СОР

Днес е трудно да се ка 
же какво в Косовската би 
тка е историческа исти
на, а какво е легенда. 
Това днес не е и важно. 
Това което е известно

С. Милошевич
ния- В този момент, на 
нас в Югославия този 
оииг като че ли не ни е 
известен. .11 като че лц в 
собственото см, и по-дале
чно и по-близко минало, 
не дожйвеяхме целокупна 
та трагичност на нацио
налните стълкновения, ко 
ито едно общество може 
да доживее, а все пак да 
остане да съществува.
® ПОКОРЯВАНЕТО НА 
ЗВЕЗДИТЕ

Равноправни и сплотени 
отношения между югосла 
вските народи са необхо
димо условие за съществу 
вамето ма Югославия, за 
нейното излизаме от кри
зата, и особено това усло
вие е необходимо за ней
ния' икономически и об
ществен прогрес. С това 
Югославия не се отделя 
от социалния •амбисит па 
съвременния, особено на 
развития свят. Този свят 
всс повече с придружен 
от национална търпимост, 
иацно! 1ал по сътруд I«нчес- 
тво, дори п национално 
рагюнравис. Съвременно
то икономическо и техно
логическо, по и политиче
ското II културното раз

дор и и ако от истори
ческа гледна точка не е 
.било така, остава неизве
стността, че народът свое
то несъгласие доживя ка 
то най-голямо свое нещас 
тие. И народен дълг е 
сам да премахне това не
съгласие за да се защити 
занапред оу поражения, 
неуспехи и стагнация- 

Народът в Сърбия през 
настоящата година осъз
на необходимостта за сво

през всичките тези столе
тия зад нас е, че на Ко
сово преди шест столетия 
ни е сполетяла несложно 
ст. Несъгласието и преда 
телството на Косово ще 
следят сърбският народ 
като зла участ през ця
лата негова история. И 
през последната война то 
ва несъгласие и това пре
дателство въведоха сърб 
ския народ и Сърбия в 
агония чяито последици 
в исторически и морален 
смисъл надмнават фаши 
стката агресия- 

И по-късно, когдто бе 
формирана Социалистичс 
ска Югославия, сърбски
ят върх в гази нова стра
на остана разединен, го
тов да прави компромиси 
за сметка па собствения 
народ. Попуските, 
правиха множество

ята взаимна сплотеност 
като необходимо условие 
за настоящия си живот и 
по-нататъшното си 'разви
тие

Уверен съм, че това съ
знание за сплотеността и 
единството ще даде въз
можност на Сърбия не са
мо да функционира като 
държава, но да функцио
нира като успешна дър
жава. Затуй и считам, че 
топа има смисъл да се 
каже именно тук, на Ко
сово, където несъгласие
то веднаж трагично и за 
векове върна назад и за
страши Сърбия н където 
обновената сплотеност мо 
же да подобри и Да й 
върне достойнството. А та

Югославия доведе до на
ционални, а и до социал
ни. културни, религиозни 
и ловечето други по-мал
ко важни разделения. Бе- 
ред всички тсзц ра*деле-
•иия, за

правдателно 
страна. Но по такъв 
чин

изстрадала
на-които 

сърб-
ски р7,ководители за сме
тка на своя народ, иц ис
торически, ни от етическа 
гледна точка, не би можал 
да приеме ни то един на
род в света. Още повече 
ако се има предвид, чс 
сърбате през целокупната
<своя история никога не 
са били агресори и не са 
експлоатираяи други. Те- 
хиото национално и исто
рическо битие през цело-

витце упътват разни на
роди едни към други, пра 
ви ги взаимно

иай-драматичпи 
се показаха националпи- 

Тяхиото

и Да подпомагаме уси 
ли ята на“ всички прогре
сивни хора на нашетозависими

взаимно
те разделения- 
премахване ще улесни 
премахването па останали 
те разделен%я и ще мама- 

последиците които яре

и всс повече и 
равноправни. В цивилиза
цията, в която навлиза чо 
нечестното, могат да кра
чат преди всичко равнопра 
впи и сплотени хора. Ако 
не можем да бъдем на
чело па пътя в такава ци
вилизация, ’сигурно 
трябва да бъдем и на опа
шката й*

кова съзнание за между- време, които те правят за 
националните отношения създаването на един нов,
представлява елементарна по-хубав свят.
необходимост и за Юго
славия. Защото нейната 
съдба се намира в сдру
жени ръце на всичките 
нейни народи.

• Косовската битка съ- пия!
Държа в себе си 
едни голям символ. Това

• Нека вечно да жи
вее спомена на косовско-

ли
дизвикаха тези други раз
деления*

Откакто 
м / югонацио па л ни общио 

тяхната слаба точка 
са отношенията, 
между различните нации

то геройство!
• Да живее Сърбия! 
в- Да живее Югосла-

съществуват

неСТи
които • Да живее мирът и 

братството сред народите!
още

БРАТСТВО • 30 ЮНИ 1989 СТРАНИЦА 3



фотохроника

ГАЗНМЕСТАН
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с!й..-Х-
ДОКАТО СЕ ПЕЕ 
НАЦИОНАЛНИЯТ 
НИ ХИМН: М. Пап- 
чсвскн, Я. Дърнов- 
шск,
п Б. Трифунович

С. Милошевич

СУРДУЛИЦА

Седем пълни рейса!
На голямото народно тържество, което се 

състоя на 28 юни в Газиместан по случай 600- 
годишиината от Косовската битка присъству- 
ваха и над 300 граждани от Сурдулцшка об
щина. В Косово те отпътуваха със седем рей
са. Пътешествието им беше организирано от 
Общинската конференция на Социалдстичес-

К. Г.

Дърновшек,Янез
Слободан Мнлоше-
вцч и Милан Пан-

пред Памет-чевски
косовскцтеника на

герои
кия съюз.
БОСИЛЕГРАД

Над 60 души
Общинската конференция на ССТН в Бо

силеград по случай 600-годншн ината от Косов- 
граждани от общината орга- 

оргаидзирано посещение на тържест
вото па Гази—Местан. На 28 юнц от Босйлег-

с един рейс 
число .хора са 

В. Б.

ската битка за
низпра

рад до това историческо място 
заминаха към 60 души. Известно 
заминали н с лек и коли.
БАБУШНИЦД

Три автобуса
На историческия събор в Косово на 28 

юни по повод 600 годинц от чествуването 
Косовската битка 
Бабушнпшка община.

С три рейса рано сутринта на 28 юни от 
Баоушиица тръгнаха пад 150 работници от тру
довите организации и представители на 
ществено-полнтцческпте организации.

ДИМИТРОВГРАД

на
приеъствувахд и жители от

об-

ЗЛАК И РЕЙС

И мнозина димитров- 
градчанн прксъствуваха 
на голямото историческо 
събитие 
на 600 години от Косовс
ката битка. За целта от 
Димитровград на 28 юни 
в 1 часа потегли специа
лна влакова композиция, 
която по-късно се допъл 
ни с пътниците и. от дру
гите ж.п. гари. Също та
ка от Димитровград по
тегли и специален рейс с 
работници от трудовите 
организации. А. Т.

чествуването

з§1шш
На тържеството в Косово поле присъствуваха около 2 милиона граждани
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 11к т
ПО ВЪПРОСА ЗА МЕЖДУНАПИОНд0™8 СЪРБИЯ 
ШЕНИЯ В ЮГОСЛАВИЯ 4 ЛНИТЕ °ТНО

работническата класа * и 
воички останали прогреси 
вни сили. е гаранция на. 
интегритета и единството 
на Социалистическа феде 
ративна република Юго- 

и слави'я и на демократиче

фактът, че албанската на 
родност доживя; пълна на 
ционална афирмация име
нно в социалистическа Съ 
рбия и Югославия- Зато
ва не смее да се допусне 
ревизия на истината 
политическия курс на 
СЮК по отношение на пр националните 
облема в Косово, понеже и равноправието на наро

дите . и народностите. За
това Съюзът на . комуни
стите трябва да се про-

НАЦИОНАЛНОV

‘ ското развитие на между 
отношения

РАВНОПРА това е ключов въпрос на 
интегритета на Югосла
вия-

тивопоставя последовате
лно и енергично 
чки националистически на 

заедно с пад-ки срещу ЮНА.

Председателството 
ЦК на СК в Сърбия под

на
на вси-

НЯМА АЛТ чертава, че Югославската 
народна армия

РК НА ССТН В СЪРБИЯ ПРИЕ ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ 
И УСТАВ НА ССТН В СЪРБИЯ

Председателството на Це 
итралния комитет на Съ
юза на комун-истите в Съ
рбия тези дни обсъди 
готовката за заседания на 
ЦК на СК в Сърбия и. ЦК 
на СЮК, на които тряб
ва да бъде оценено раз
витието на междуиащгона

отговор на ключовите въ
проси на междуиациоиал- 
нпте отнощения и на кла 
совата им същност и ди- 
мензня. Председателство
то на ЦК на СКС смята, 
че в сегашно време за 
л I е жду н а ц йон а л ни те от но

госрочии иптереси на вси 
чки народи.и народности, 

се и гражданитрудещи 
за териториален, икономи 
чеекл и политически ии- 
тсгритет па социалистиче
ска Югославия, ма всяка 
нейна част и на всяка 
националност в пея.

етаппод

шення може да се говори 
лните отношеция в стра- от аспект на обществена- 
ната въз основа на соцц- Председателството 

ЦК на СК в Сърбия оцен
ява, че разискванията за 
междуиацмоналните отно 
шения не смеят да отми-- 
пат факта, че политиката 
на национално равнопра
вие, Югославия п социали 
змът в нея днес се зас
трашени иай-веЧе от сепа
ратцстката контрареволю 
цня ма албанските нацио
налист,^ в Косово. Опортю 
низмът в някои части иа 
СЮК към албанския наци 
онализъм в Косово даде

ната реформа, за която се 
определи Съюзъталпстическото самоуправ 

ление. В съобщението от 
заседанието на Председа 
телството-на ЦК на СКС

на юго 
славскнте комунисти. Съ
юзът на комунистите 
Сърбня се застъпва за ра 
вноправие на народите и 
народностите, както 
федерацията,

1 I

между другото се подчер
тава: във 

така и във„Борбата за Югославия 
и социализъм не е унита 
ризъм, тя е предпоставка 
за съществуване на стра
ната Ни в Европа и све
та, основа на нашата не
зависимост и свобода. 
Югославия и социализмът 
в нея могат да съществу
ват и да се развиват са
мо въз основа на пълно
то равноправие на народи 
те и народностите, братс
твото и единството, демо 
кратическото федерално 
устройство. Как да се обу 
здаят дезинтегранионните 
тенденции и как да бъде 
изградено социалистичес 
ко демократическо единс
тво при пълно тачене иа 
националните особенос-

Б нашата република съществува плебисцитар- 
но съгласие за радикални промени в политическата 
система, защото се показа, че тя не дава възмож
ност за реализиране на икономическата реформа и 
за други промени в СР Сърбия — каза Радмила Ан- 
джел козим.

всяка наша република и 
покрайнина. В това отно
шение Съюзът 
ндстите в Сърбия 
че числящите се към вси 
чки народи и народности 
във всяка наша републи- 

и покрайнина трябва 
ла имат право на 
национална 
тачене 
самобитост 
свободно

на кому- 
смята

Републиканската на. Тя добави, че в наша 
та република съществува 
общо съгласие за радика 
лни промени в полцтичес 
ката система, понеже се 
показа че тя до голяма 
степен е спирачка в осъ
ществяването на ч иконо
мическата реформа и на 
друг и промени, които ве 
че се случват в Сърбия- 
Това всъщност значи, че 
е необходимо възможно 
по-рано да започнат под
готовките за нова Констн 
туция- В рамките на то
ва значителни промени 
се отнасят и до новата 
роля на ССТН.' Това 
бъде условие и основа за 
подход към нов етап в 
преобразованието на СС
ТН. Този предстоящ етап 
ще има за цел нова орга 
низация, ново съдържан
ие в работата и по-нататъ 
и тото демократ1 юиране.

— Нов политически фа
кт, които особено се отна 1 
Ся А» Социалистическия 
съюз е политическият пл 
уралпзъм — каза Аиджел 
ковцч. Това, че той някъ
де само вербално присъс- 
твува, някъде се изразя
ва като тенденцнозност, а 
някъде и иа практика сс 
провежда чрез различни 
съюДП в рамките на СС
ТН, всички в Югославия 
задължава да осмислим 
концепт за провеждането 
му в живот.

кон-
възможност на албански- фереиция на Социалисти
те националисти да злоу
потребяват със ннетиту-

ка
пълна 

афирмация. ческия съюз в Сърбия 
във вторник прие Прог
рамните цел,и и Устава 
иа ССТН в Сърбия. С те
зи промени, като бе оце-

на националната 
и традиция и 

изразяване иа 
националните чувства.

цип и средства па систе
мата и по този начин да 
създадат непоносимо поло
жеине, да застрашат наци 
оналното равноправие в 
Косово, да легализират
майоризаиия па албанска

нено, е постигнат качес
твено значителен напре
дък в сравнение с положе 
името каквото имахме до 
сега. Внесеци са повече- 
то нови решения, значи
телни за демократизира
не на изборите и иа отно 

дър- тенията в ССТН, за укре 
пваие единството на ор
ганизациите и отговорно 
спа за взимане и реали
зиране на становища. Съ-

Някои решения в поли 
тическата система и Кон
ституцията на СФРю от 
по-дълго време отслабват 
федеративните, а укрепват 
к о! гфелс р а л и итс 
пия в страната и обектив
но произвеждат превес па 
националното в политиче 
ската организация на фе- 

и дерацията и социалистичс 
ските републики и покра
йнини. Тези реше и и я са 
съ/цествепа г/ричипа за 
пай-гол я мото изостря / 1с
на междунациоиалните от 
пощения в Югославия и 
в нейните републики и 
покрайнини. Затова Съю
зът па комунистите в Съ
рбия се застъпва за де
мократична федерация па 

■ равноправни пароли, и на 
родиости В'ьз основите па 
социалистическото само
управление. Сдпозът па 
комунистите в Сърбия сс 
.застъпва за легитимитет 
па общите югославски ин 
тсрсси, които не са прос
та сума па националните 
и републиканските имтсрс 
си. Те са отражение на 

а пс се дава Истинските дпениш и дъл

га народност и да извър
шат комтрареволюцион- 
ен удар с цед да създа
дат етнически хомогенно 
Косово п албанска 
жава в Сърбия и Югосла
вия- Затова с необходимо 
принципно /И безкомпромм 
спо премахване па после
диците от 
ни ята в Косово.

отпоше-

ти и осъществяване на 
национално равноправие 
във всички области иа 66 
ществения, стопанския 
културен живот — това с 
най-крупният проблем на 
Югославия днес. Предсе
дателството изтъква, че 
вече не могат да сс пре- 
иебрегават, камуфлйрат и 
скриват най-важните въп
роси и проблеми, пред ко 
иго е изправено югослав
ското общество и Съюзът 
на югославските комунис 
ти. Сепаратизмът и конфе 
дералнитс тенденции заст
рашават Югославия, а бю 
рократичсскитс, 
ииалистическитс и нацио-

ще

коптрареиолю- здадеии са п пространст
ва за формиране иа нови 
облици па ‘ организиране3 някои делове ма СЮК

среди се губят и действуваме на хора с 
различи и интереси.

и някои 
югославските 
чееки

социалисти
критерии и това 

предмзмнкд мс само Радмила А-иджслкойцч, 
председател на РК па 
ССТН в Сърбия каза, че 
с приемането на Програ 
мийте цели ц иа Устава 

ско• съюзпичестцо с алба- завършавйме един етап в 
леките сепаратисти в Ко- демократическото

разовапие иа 
тичеекмя съюз. — Блока
дата в политическата сис 

за . тома, каза тя, и бюрокра 
т.мзацията иа институт г- 

в 4 итс, острата икопомпчес- 
и ка криза увеличават не 

дбволствието па гражда
ните, което масово ги из-

раз-
лично тълкуване и прове
ждане па единната поли
тика на СЮК за Косово, 
по и обективно п факти че

преоб 
Социалис-сово, пренасочване па ак

цията протпвополо от по
литиката па СЮК, разиро 
строняване па лъж,м 
някакво перавиоправИе па 
албанската народност 
Сърбия ц Югославия 
интернационализация ма 
проблема в Косово. Не
може да се пренебрегне поде на политическа сце-

аитисо-

налистичСските силц зает 
рашават социализма. Не
приемлива. е практиката, в 
рамките на която се по- 
тенцира някакво 
шаване иа

застра- 
националиото 

Равноправие навсякъде в 
Югославия,
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Какво предприемат бой 
ознаменване иаимаСУ13Н0Р занапред ще

Босилеград, ДуБОЙЦИТЕ « КОСИЛЕГР АДСКА ОБЩИНА ДНЕС Пи™ за 
юлските празници? — На 

боеца наша де-
четири: в

Д. Тлъмино и Наз-|,р- 
Боси-

ктт.,
ни. Сдружението и 
леград, което трябва да 
се формира до края

състава си ще 
бойните не само от

Рационализацията да стане 

съставна част на живеенето
Деня "а
легация Щс замине 
събора на Буков рид 
заедно с колегите си 
Търговище, които тази го 
дина са домакини, ще но 

на паметни-

иа
ипа от

месеца и
поеме
Босилеград, по и от райо 
пито на Райчпловцп, Бран 
копни, Д. Лисица и -1ю. 
бата. Това сдружение ще 

15 чле-

ложим цветяИзхождайки от богатия 
опит бойците винаги тър- 
ут I» тези тежки времена 
да се извърши рационали 
запия л1а «енчки рампи* 
ща. В то;»и смисъл те раз 
движиха инициативи; да
доха. личен принос...

В Босилеград па Ссдми 
юли •«— народен събор?

Още преди едпа-две го 
дими бойците в общината 
раздвц жиха 
професионалните служби 

обп ^0СТВС110-1 юл итичее- 
кпте организации в общи 
пата да се обедния1- Но, 
поради различни причини 
(и* интереси) до обединя
ваме пе се стцгпа. Бойни 
те обаче все още пе се 
отказаха от инициативата 
си п търсят тези служби 
да се рационализират въз

В някои среди II страната загиналите па това 
Какво

Борческата оргапнзашIя
в Боснлеградска община придобивките от револю* 
още от първите ей дни цията се подценяват. Но,

& ка на
място партизани.
обаче ще стане с ипнциа 
тмвата ни — &г сега -па- , 

па "7 юли ^ Босилс

има скупщина 01
Тодоров изтъква, че

не само това ни тревожи, 
нан- Особено ни обезпокоява

съществуване се заспа
поне.
ОО ма СУБНОР, които до- 

27 членове 
17, а

тъпва да укрепват 
светлите придобивки от 
револ ю и и я та. Особе! 1 и
усилия полага да укрепва

' ат7,к
град да се организира ть 
ржестно и народен събор, 
засега не е известно — 
дчертава Тодоров.

дълготрайната 
волюция в Косово н под 
креивата, която някои срс 

*ди в страната оказват па

коптраре-
сега имаше
занапред ще има
Председателството му вме по

А. Б.братството и единството 
между югославските наро 
дп н народности н съдру 
жпето па широките и& мр 
остраиства. В тази борба 
главна опора и съюзник и 
е младото и подрастващо 
поколение, с което тачи 
револ юЦИ01 п п гте 
цип. Тези цели н задачи 
бойците досега успешно 
изпълняват. Поне в сре
дите, в които действуват.

сто девет — седем.контрареволютюиерите и 
сепаратистите.

ЧЕСТВУВАНЕ НА 4 ЮЛИ — ДЕНЯ БОЕЦА И 7 
ВЪСТАНИЕТО И СЪРЬИАБойните и общината да 

ват свой принос в разви 
тието на общината. Разби, 
ра се, с това дават при-

юли — ДЕНЯ НАинициатива
БАБУШИИЦА

в
пое и в развитието на ст- 

тради- раната като и яло. Но, пе Традиционни манифестациисамо контрареволюиията 
в Косово и неедппетвото 
в страната гц тевожн. На 
събранията си, като н на 
събранията па останалите 
общсствепо-полцтнчески 
организации ц делегатски 
скупщини те търсят да се 
стабилизират стопанските 
процеси- Търсят правител 
ството в страната да пре 
дпрце.ме спешни мерки за 
спиране и намаляване на 
инфлацията и за подобря 
ване на жизненото равни-

Венни ,,а признателностВенци и нветя на приз 
пател пост, според програ 
мата па Общинския от
бор па СУБНОР, ще бъд
ат положени па всички 
възпоменателни места и 
пред паметници па загина 

лобни места. 
Така например на 4 юли 
масово ще бъде посетено 
историческо Церичйе, къ- 
дето ще бъдат положени 
венци,
за събитията от НОС а ма 
това място и изпълнела 
подходяща програма. Тук

бъдат положени предщс-
паме шика - костница в БаПридобивките не смеят 

да се подценяват набупшина, на мястото 
гибелта 
Драгипа Жаркович (на 4 
юли), където традиционно 
се събират жителите 
околните места, граждани 
п младежта от Бабушни* 
ца. Учениците от основно 
то училище „Даринка Бо- 
гданович" от Стрелец ще 

подходяща рс-

на партизанкатаОбщинската борческа 
организаиия понастоящ
ем има около 230 члено
ве. Почти всички са от 
българската народност. 
Цоне Тодоров, секретар 
на Председателството на 
ОО на СУБНОР в Босиле 
град казва: — Имайки пре 
двцд досегашните успехи 
в обществото и успехите, 
конто в следвоенното из
граждане постигна българ 
ската народност търсим 
да прекъснат 
те разделення 
тво в страната и да се ре 
виталцзира братството и 
единството без което не 
можем да вървим напред.

можно по-рапо.
Взехме решение да 

рациопалпзл- 
си н

извършим
ция в организацията 
кол ко-тол кова да 
принос — казва Тодоров. 
Именно, понастоящем, 
борческата 
се провеждат избори и

набойнлп II И
дадем

в
организация

произнесена речще на работниците и гра 
;кдаицте, който живеят от 

Застъпването
изпълнят 
волюнионна програма.

намаляваме числото на 
в Общинскиясвоя труд.

1;м е още по-оправдателпо
членовете 
отбор и в Председателство 
то му, като и броя 
стните сдружения-

4Инак по традниия 
юли отделно се празнува 
и в селищата Провалени?:, 
Завидинце, Сту дена и Ра- 
досин, а 7 юли в Горни 
Стрижевац. Стол и Модра 
стена. Тази традцШ1Я ще

ако се и-ма предвид все- 
увеличавапе

на ме- 
Счита На 7 юли пък венци 

ще бъдат положени 
историческото място ,.Т». 
ламбас", където също се 
очаква масово участие на 
граждани, младежи, 'уче
ници.

кидневиото
изкуствени числото на бедните и — 
и неединс богатите, които до богат

ство стигат без капка пот. 
Посочват, че това е опас

наме, че по този начин ще 
увеличим и ефикасността 
в действуването си.

Досега в общината има 
ше седем сдружения- Спо 
ред решението на ОО па

бъде запазена и тази го-
Ст. Н.

мост кото може да има 
нежалаеми последици. дина.

Ю Б И Л Е II
45 ГОДИНИ ОТ ФОРМИРАНЕТО НА БОСИЛЕГРАДСКИЯ ПАРТИЗАНСКИ ОТРЯД
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ОТРЯД НА МЛАДОСТТА
заместник стана секретар. Мнозина бяха на
значени па длъжности в Народната мили
ция, съда, пощата. Бойците, които преди за
минаването мм в отряда бяха ученици в 
гимназията станаха учители по селата.

През есента на 1944 година в отряда по
стъпиха голям брой младежи, а на коман
дирските постове бяха назначени бойци, 
които вече имаха завидна боева закалка, или 
както популярно ги наричахме „стари пар
тизани'’. Един брой ученици които бяха - 
постъпили в отряда, отново се върнаха в ги 
мназията да завършат школуването си. То
гава младата народна власт имаше изклю
чително голяма нужда от школуванц кадри.

След освобождението на страната 7 бо
йци от Босилеградския партизански отряд 
станаха офицери на ЮНА, 17 получиха под
офицерски чинове. Останалите бойци отби-

Босилеград отрядът имаше в състава си две 
роти. Когато отрядът стана способен за по- 
големи действия, един негов взвод, оглавя
ван от коменданта па отряда, на 2 август 
1944 година около 12 часа пристигна в цен
търа па село Дукат. Тук се беше насъбрал 
много народ, понеже на този ден е събор 
и селско тържество. Музикантите прекра
тиха свирнята, хорото спря и народът се 
насъбра около бойците. Тогава комендантът 
произнесе реч, която беше изслушана твъ
рде внимателно. Фашисткия полицейски уча 
стък в Долна Любата б,ил уведомен за при
стигането ма партизаните в Дукат, но поли
нейте не посмя ли да организират акцте 
срещу тях, понеже разбрали, че бойците на 
отряда разполагаха с пушки, автомати и 
бомби. От тогава фашистка войска и поли
ция ме е идвала към Бошковица, Остра чу
ка и Близеи. След срещата на партизаните с 
народа в Дукат в отряда започнаха да при
стигат все повече млади бойци.

еБосилеградсклят партизански отряд 
формиран на 20 май 1944 година, 360 дни 
преди окончателното освобождение на стра
ната от фашизма. Това беше истински отряд 
'на младостта, понеже 95 на сто бойни бяха 
на възраст от 18 до 25 години, а само 5 ма 
сто бяха на възраст от 26 до 31 години.

Отрядът беше сформиран и се омасов- 
ява при изключително сложни условия- Пъ
рвите му бойци бяха от селата край Пчиня, 
Крива Фея и някои босилеградски села, а 
по-късно в него постъпиха и неколцина от 
крайграничните села на България. Членове 
па с*гряда доброволно ставаха прогресивни
те младежи от тези места — предимно си
нове на селяни, ученици и млади интелек
туалци.

През лятото на 1944 година Босилеград- 
ският партизански отряд действува по скло 
ловете на Бела вода, по църноречките села, 
в Цървени град, Дукат, към Бесна кобила и 
СтрелГер, а оттам към Божица и Милевска 

сетне окло Църноок. Разполагаше

ха военната си повинност и се завърнаха в 
родните си места, където се включиха в де
йността на народоосвободителните отбори, 
Народимя фронт, юКП, Народната младеж 
и трудовите бригади- Върховният комендант 
на въоръжените сили на нова Югославия 
маршал йосип Броз Тнто присъди военни 
отличия на 69 бойци от Босилеградския нар 
тизапскц отряд.

планина,
предимно с леко оръжие — шмайсери, пи- 
столети, пушки, малки картечници и ръч- 

бомби. Главни бази за въоръжаване
снабдяване на бойците с облек- 
бяха селата от Църноречки ра-

,Макар че бяха млади и неопитни, бой
ците успешно превзеха цивилната власт в 
Босилеград и селата. Голям брой бойци на 
отряда минаха на граждански длъжности. 
Комендантът стана председател на Околий
ския народоосвободителен отбор, а неговият

пани
отряда и за 
ло и храна 
йон и село Дукат. До освобождението Стоян ЕВТИМОВна
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Изборите в Съюза на комунистите
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СъЙ
ЗА НА КОМУНИСТИТЕ В БОСИЛЕГРАДБАБУШНИЦА

Ошя за пншнаш лроиена ОТЧЕТЪТ НА
ПУБЛИЧНО
ОБСЪЖДАНЕ

Сегашната предизборна 
и изборна обстановка в 
Бабушнишка община 
же да се окачестви

ьабушнишка община 
пълно чувство на отговор предизобрната дейност из- 
ност

с ници. Тук и в течение на

мо-
самб

се приобщиха 
изискванията да 
ят промени,

към тъкваха, че някои ПО и 
настъп- СК в малобройните пар- • 

които ще до тийни организации в мес- 
принесат за обществено и тните общност:И не могат 
стопанско развитие на об ■ едновременно да се про- 
щ ината.

с една дума: всички 
кват

оча-
решителен прелом. 

За това може би 
кова са създали -с 
нсстта си първичните ор
ганизации на СК, отколко 
то съвкупната обстановка 
в обществото. И 
по повод на амандманите 
и конституционните изме-

не тол-
дей- ведат с по-големите, защо 

то немалък брой от кому 
нистцте са печалбари и са 
във вътрешността ма ст
раната. Такива са партий
ните организации в Радо- 
с*лн, Радининце, Лескови 
ца, Берни извор, Радоше- 
вци ...'

Инак в трудовите орга 
низации и учрежденията 
изборите в СК са приклю 
чили. Това бе продиктува 
но и от обстоятелството, 
че редица трудови органт 

| зации )„Тигър", „Лисца”, 
. Итрий май”, Средношко 

| лския образователен цен
тър и основното училище) 
са на колективна годиш
на почивка.

Инак характерна черта 
па тазгодишните избори в 
По на СК е, че са спазе
ни всички критерии: пове 
че кандидати за ръковод
ствата в ПО, кандидати за 
членове на Общинския 
комитет и останали .кан
дидати 
МОК, конгреса на СКС и 
извънредния, четиринаде 
сети конгрес на СЮК, да 
се избират предани^ бор 
ци. готови в това кризис
но време да поемат отго 
вормостта за всестранни 
обществени промени и пр.

Тук следва да се отбе
лежи, че в ПО на СК в 
местните общности пак 
доминираха въпроси за 

, високата иифлацпя и по 
съобразеиост на цените 
със селскостопанската пр
олуки ия комумалпо-бито 
ви проблеми и пр. В тру 
ловите пък организации 
комунистите посветиха да 
леч по-голямо внимание 
на производството, обще
ствените въпроси по пре 
устройството, пестенето, 
стабилизацията.

В доссгашпия ход ма 
изборната дейност първи
чните организации подкре 
ш/ха предложението ма 
Общинският комитет па 
СК да наброява 45 имест 
досегашните 55 членове, 
който ще бъде по-ефлка- 
Сеп в предстоящата си ра
бота.

Обща оценка е, че отри 
цателии прояви не е има 
ло, че комунистите в ПО 
ца СК сериозно са ' се

В този дух протцча и 
изборната дейност в пър- 
гичните организации на 
СК, които трябва да при
ключат към 15 юли т.г, 
но според сегашния ход 
ще приключат приблизите 
лно една седмица по-рано, 
относно с юлските праз-

На 22 юни т.г. в Босилеград се проведе разши
рено заседание на Общински^ комитет на СК. В 
работата на заседанието участвуваха и членовете на 
Политическия актив, членове на Уставната и Над- 
зирателната комисия и секретари на първичните па
ртийни организации. Предмет на разискване бе от
четът за работата на Общинския комитет, неговите 
органи и тела за период от март 1986 до юни 1989 
година и информация за изборната'активност в пър- , 
вийните партийни организации в общината.

преди—

немия, оповестената обще 
ствена и стопанска рефо
рма комунистите в

Босилеград: ПО СЛЕДИТЕ НА РАЗГОВОРИТЕ 
ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО Изминалият период от 

непълни четири години по 
дчерта във встъпителното 
изложение председателят 
на ОК на СК в Босиле
град, Иван Василев, е из
пълнен с разнообразна и 
съдържателна активност 
в провеждането на рево
люционния курс на СЮК, 
становищата на XIII кон
грес на СЮК, X конгрес 
на СКС, Конференцията 
на Съюза на комунисти
те в Сърбия ‘И редица дру 
ги решения и заключения 
на висши партийни орга- 

, ни и тела. При това, актя 
вността е била насочена 
към ускоряване на обще 
ствено-икономическото ра 
звитие, провеждане на ста 
гювищата и заключения
та от
ЦК на СК ,на СР Сърбия, 
както и към борба сре
щу контрареволюцията на 
албанските сепаратисти и 
въобще събитията в Ко
сово, към промените в ко 
нституциите на СР Сърб- 

и СФРЮ.

Не по-малко внемание е 
било посветено и върху 
осъществяването на рав
ноправието, братствтото и 
единството и съдружието 
на нашите народи и народ
ности, както и върху осъ
ществяването на концеп
цията на всенародната от 
брана и обществената са- 
мознацгита/ развитието на 
образованието, култура
та, информирането и пр.

Общинският кохмитет е 
провел 25 заседания, а 
Председателството му 48, 
от които 6 съвместно с из 
пълнителните органи на 
останалите обществено-по 
лирически организации и 
Общинската скупщина. 
Проведени са и два семи 
нара със секретарите и 
членовете на секретариа
тите на първичните пар
тийни организации, както 
п повече съвещания с чл 
еновете на Политическия 
актив.

Безнадежнн обещания
Изхождайки- От факта, че безработицата в 

Босилеградска община става все по-остър проб
лем, в началото на март тази година в Босиле
град, Общинската скупщина в съдействие с ос
таналите обществено-политически организации, 
във връзка с трудоустрояването проведе разго
вор с най-отговорните лица от сдружения труд. 
Тогава бе договорено, в срок от един месец въп
реки ограничените възможности и слабата акуму- 
лативна способност, трудовите колективи, да пре
дприемат мерки и изнамерят възможности за тру 
доустрояване на незаетите с виеше и полувисше 
образование. Разбира се, в зависимост От структу 
рата и потребите им. Безсъмнение раздвижената 
инициатива бе радушно приета от страна па вси
чки които търсят работа и безуспешно чакат.по 
няколко години. А техният брой не е малък: пад 
20 с виеше и 50 о полувисше образование.

Какви са ефектите От разговора, след три ме-

членове наза

VIII заседание на

сеца, отговор потърсихме в трудовата единица 
в Босилеград на СОИ за трудоустрояване ‘от 
Враня-

Общо взето акцията засега не изпълни
Досега само Общинският съд, Секре-

оча-
кванията.
тариатът за управление и общи работи Служба
та за обществени приходи, „Автотранспорт" 
Горската секция се отзоваха в акцията, 
колективи в ход е постъпката за приемане на ня
колко души на определено време: в Секретари
ата за управление и общи работи и Службата за 
обществени приходи по двама, а в останалите по 
един с виеше или полувисше образование. Оста-

Разисквайки върху отче 
та, делегатите на ОК, как 
то и останалите присъсг- 
вуващи на заседанието ко 
нстатираха, че отчетът е 
съдържателен и отразява 
всеобщата дейност на Об
щинския комитет, Предсе 
датслството на останали
те негови органи И тела 
и като такъв може да по 
служи за всестранни и 
обстойни разисквания по 
време на публичното раз 
искване' в първичните пар 
тийни организации.

В продължение на засе 
даннето делегатите на ОК 
разискваха и за досегаш- 

и ' ния ход на изборната ак
тивност. При това бе кон 
статирано, че същата се

и
мяВ тази

Съюзът на комунисти
те, трудещите се, гражда
ните, бойците и младежта 
от Босилеградска община, 
като част от фронта па 
прогресивните сили в СР 
Сърбия и Югославия, ак 
тлшю са участвувалй 
осъществяването па всич 
кн прогресивни стреме
жи. Общинският комитет, 
П редседателството 
палите негови органи и те 
ла през отчетния период 
са се занимавали със за
дачи от областта на орга 
низац йонно-кадровото 
социално-класово укрепва
не, идейно-политическото

палите все още не см решават да изпълнят това 
задхлжолие — подчерта Вера Костадинова, ръко
водител на професионалната служба в трудовата 
единица в Босилеград на СОИ за трудоустрояване.

Безсъмнение, намерението да се обезпечат ра 
ботпп места за младите школуваии кадри, 
Общинската скупщина и останалите обществено- 
политически субекти заслужава внимание. Още 
повече, че не веднаж досега е потвърдено, че 
стопанството в Босилеградска община „жадува" 
за млади школуваии кадри, които ще подтикват 
процеса на производството, услугите и оборота, 
а с това и създават нова перспектива за разширя 
ване иа производствените мощности и открива
не на нови работни места.

в

ла

тГ оста

•и акциоиио подготвяне на ' провежда в демократична 
своите членове, укрепва- атмосфера и запланува
нето и развитието ат со- ния срок. Обща забележ- 
Ниалистическите и самоуп ка е, че и този път са
равителни обществено- евидентираии малко жени 
икономически отно!непч я 
и ио-мататъшно развитие

Защо отделни трудови колективи все още за
тварят вратите па школуваиите кадри е въпрос 

- за обстойно размисляне. Може би ггрисъствува 
боязън при някои ръководни и на високи постове 
лица —- да не загубят креслата си.

отнесли и се отнасят към 
изборите като към отгово 
рна партийна задача.

и младежи.
М. я. м. я.Ст. И. па политическата система.
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V

борчески ПРАЗНИЦИПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩИТЕОТ ИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ В ДИМИТРОВГРАД 
СКА ОБЩИНА , , на един боецСпомени

Решително в борба за 

стабилизация
Тъй като ло-фидето, 

дех 
кои.
Ганииото кафене поканих

Това син дето за иенчки.С Иман Христо» от Ди- 
чссто пъти

с патерици дадоха ми 
Сетне от балкона на:,а страшни-телстну»а1пе

безмилостнимптронград 
съм ,сс срещал „по зада
ча”. Тон е един от участ- 

и Иародпооспобо 
пойна от 15

сраже 
па пробива

те и
1111 л по време

Сремския фронт. Су«- 
огкараха де

гражданите да гласуват
:,а нас за Народния Фре-

се дописвахме. Сега 
известно дали е

заем' за па• Изборните събрания 
организа-

пс па народния 
стопанско развитие 
Сърбня като изтъкват, че 
е необходимо по-подроб
но да се обяснят целите

циците
рипта пи 
Шил., а после с влак де

пав общинската 
Пия на Съюза на комуни 
стиге в Димитровградска 
община са в ход и наско
ро трябва да приключат.

д| пели ата 
септември 1944 година, ра
нен па Сромския Фронт. 
Този път мри 
дох без повече подготве
ни въпроси, а само с ед-

това 
НС Ми с
още жив-

него отн-
и значението на тази ак
ция.

Също ИС без гордост си 
първите избо- 

освобождеиисто.
СПОМНЯМ иХарактерно за 

досега проведени 
иия е, че комунистите из 
тъкват, че ако Съюзът на 
комунистите иска да въз 
върне загубеното си до
верие, трябва да настоя
ва решително да проведе 
в дело
ществена реформа, 
кто се изтква, в тази 
сока са направени 
начални крачки, но дока 
то не се стабилизира сто 
панството, спре бързата 
инфлация, трудностите и 
занапред ще си останат. 
Затова е необходимо във 
всяка конкретна среда да 
започне решаваща бит
ка за стабилизация
всцчки равнища. Пред се 
бе си димитровградските 
комунисти, като особена 
задача слагат своя при
нос в акцията за записва

всички
събра ни — в навечерието на 

празниците за какво той 
би си спомнил.

Ри след 
В моето родно село Негър 

на 20 но

Що се отнася ДО първи 
чпцте организации на 
Съюза па комунистите I» 
селата, където събрания
та вече са завършени, от 
долно се изтъква значе
нието на селското стоиш I 
ство в повишено произ
водство на мляко, месо и 
останалите сслскостопаи 
ски произведения. Но при 
това се изтъква, че стан
дарта на хората всс по- 
нпзък, а заплащанията 
на изкупените стоки за
къснявах по един месен 
и повече. А това до значи 
телна степен намалява пр 
иноса на селскостопанс
ките производители в с.та 
билизацнята, като зле се 
отразява върху матерна 
лното им положение.

лай» се завърнах
1945 година. Катоемири 

фронтовец 
председател 
та (тогава всяко

община). По време на 
изборите вършехме агща 

сред хората да гласу- 
Народпия Фронт.

— Винаги най-напред 
си спомням тръгването 
от Димитровград п моето 
раняване започна Хрис
тов. Във войната тръгна 
хме млади и буйни, е го 
ля-ма смелост, но иеопит 
ни още голобради п не 
отслужили войници. Всс 
пак, бързо научихме как 
се бле врага. Аз участву
вах в освобождението ма 
Ниш почти в първите ре
дици. А когато стигнахме 

Срсмскн фронт аз бях 
в батальона за връзки- 
Останахме край пътя и 
трябваше с още 
другари да установим връ 
зка с македонската бри
гада. Пробивът на фрон
та бе насрочен за 
рил, а ние на 11 
късно се връщахме от ма 
кедоиската бригада. На 
връщане стъпих па зако 
пана мина, която ме от- 
хвръли в една бара, от ко 
ято едвам излезнах без 
един крак. Своите друга 
ри чух как ми виках да 
не се повдигам за да ме 
огкрия и тях в окопите. 
Когато после ме отнесоха 
в болницата, в стаята бях 
мс само двама 
един другар от Лесковац. 
Сутринта болницата се 
напълни с ранени парти
зани, дори нямаше мяс- 7

бях избран за 
па - община- 

ссло бс-
стопанската и об- п/е

Ка-
на-

само
Ц«я 
ват за
Бе организиран 
Димитровград 
ки села дойдоха в града.

митинг вИ Христов
И от всич-

Бслград. Там обиколихме 
НЯКОЛКО болници и 
же нямаше място 
по ни качиха на влака и

поме-
стно

почетно мяс-Аз получих 
то заедно с моите другари-

на
ДимитровградскаБорческите празници 

община тази година ще бъдат ознаменувани с 
навечерието на празнцЦите

в
на

двама лагерни огньове в 
И полагане цветя на възспоменателнцте плочи 
паметници. В центъра за култура ше бъде от
крита изложба „70 години на КПЮ—СЮК’ . 
Дшя на въстанието на СР Сърбия 7 юди също 
ще бъде ознаменуван с лагерен огън в Сено- 

на празника, а на самия 
„Изворнще” делегация

Цветя н венци щс 
в Трънскн

А. Т. 12 ап
април

В ЦЕХА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕН 
ЧУДИ В БОСИЛЕГРАД

I
кос в навечериехо 
ден в .местноста 
бойците ще положи венец, 
бъдат положени и в 
Одоровцн.

на !

Машините в застой - 

заетите на годишна почивка
Желюша и

Днес Иван Христов, ко 
началото на

Пожареван. 
Там останах

стигнахме в 
з болница, 
повече от три месеца, а 
след това в Аранджеловац 
еще месец и 
винаги заедно с лесковча 
пипа. На раздяла в Ниш 
и двамата се разплаках
ме. Дълги години след

мунист от 
1946 година, вече девет го 
дини е пенсионер. И тази 
година по повод борчески 
хе празннци ще се намери 
в делегацията, която ще 
положц цветя на възспоме 
пател натД плоча в града и 
в своехо село.

делия. От това най-много 
моркове и кромид, а след 
това пащхрняк, чушки,
зеле, ябълки и пр. За от 
белязвгане е, че над 60 
на сто от хези изделия са 
изнесени на чуждестран 
ния, а 40 на сто на дома 
шния пазар навред в сгра 
пата. И още нещо охраб- 
рява. Въпреки затруд-
ненихе условия и все 
по-голямата конкуренция 
°т Други подобни колек
тиви, в цеха подчертават, 
че с пласмента на проду
кцията нямат големи про 
блеми. Понастоящем в 
магазина имат около 80 
до 90 тона готови изде
лия, но с оглед, че заин
тересовани има, същите 
не обременяват отговорни 
хе в цеха.

Охрабрява и фактът, 
че въпреки затруднени
те усдовия във вързка 
обезпечаването на сурови
ни, и големихе транспорт 
ни услуги, с което боси-

В цеха за преработка 
на овоптИд и зеленчуци в 
Босилеград, успешно при 
ключи
бота. В очакване на нови 
суровини от тазгодишна 
та реколта, машините са 
в застой, а трудещите се 
на колективна годишна 
почивка. Ръководителят 
на цеха НИКОЛА АНДО
НОВ ни уведоми, че ма
шините ще бъдат пусна
ти в движение, а с това и 
всеобща борба за ритмич 
но ч изпълнение на произ
водствения план към сре 
дата на юли. За това вре
ме ще бъде направен ге 
перален ремонт на всич
ки машини и по този на
чин подготвени да посре 
щнат тазгодишната ре
колта.

— Запланували сме с но 
во производство да отпоч 
нем на 15 юли, когато и 
очакваме пристигането на 
първия контигент на ве
че договорени суровини. 
Най-напред ще преработ
ваме моркови, а след то
ва и кромид — подчерта 
Андонов.

Инак, от юли минала
та година досега тук са 
произведени над 364 тона 
различни видове сухи из-

половина. И
аз м

ра-сезонната

А. Т.ри от селото, на чело на

ПО ПОВОД ДЕНЯ. НА САМОУПРАВИТЕЛИТЕ

Връчени награди и признания
вет Адам Георгиев връчи нов от „Сточар” и Снни- 
признания. Плакети по ша МцДич зает в ТО „Ди 
повод Деня на. самоупра мптровград”. 
вптелите получиха СТЕ
ФАН ВАЦЕВ, СЛАДЖАН 
ВАСОВ н МЛАДЕН АДА- 
Мрв от ТО „Димитров
град”, НЕБОЙША ИВА
НОВ секретар на Самоуп- 
равителната общност* за 
пътища и МАКЮШ КА- 
РОЛ директор на ТО „Ци 
ле”.

По повод 27 юни — Де- 
ня на самоуправителите, 
Общинския синдикален 
съвет в Димитровград при
съди бройни признания и
награди. На тържествено 
заседание на председа
телството на Общинския 
синдикален съвет, което 
се проведе на 27 юни, за 
значението на самоуправ 
леиието говори предсе
дателят на Общинския 
синдикален съвет Адам 
Георгиев. Между друго. 
то той изтъкна, йе самоу
правлението, въпреки бр 
ойиите пропусти и сега
шната криза, все пак ос
тава основна форма 1 за 
осъществяване на всички 
права на работниците.

На разширеното търже 
ствено заседание на пре 
дседателството на Общ
инския синдикален съ-

Благодарствени писма 
получиха Стана Трнчко- 
вич, Саватия Иванов, Ле 
вка Лазова, Стефан Гю- 
ров и Миролюб Джорд* 
жевич от ТО „Димитров
град”, Горян Илиев зает 
в кожарата, Троянка Па 
найотова, заета в репуб
ликанския секретариат за 
вътрешни работи и конТ 
рол на минаващите гра- 

Горян Алексов

Дипломи получиха Све
тлана Ташкова и Стамен 
Георгиев от. конфекция 
„Свобода”, Олга Костова 
заета в Общинската ску 
пщина, Милодар Йорда-

ницата, 
зает в Общинската скуп
щина, Първан Джунов от 

„Свобода”.леградския цех по отноше 
ние на другите в страна
та е в по-незавидно поло 
жение,

конфекция

Съветът на Съюза на синдикатите в Сър
бия по повод деня на самоуправцтеля присъди 
Емблема със златна значка на Саша Димитров, 
комерчески ръководител в ТО „Димитровград’»’

А. Т.

производствени
ят план е изпълнен, дори 
с няколко процента и пре 
изпълнен.

М. я.
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1 И рв пролетарии от всички страни, съединявайте сеКомунист
иРнГсьюзСаЪ“а"кому“и“СГсе Г“*“ ' Бр°Й 1678 ГОДИНа ^

унистите В Сърбия Белград, 30 юни 1989

Инономията начин на животнато
* ези дни от 

времето, в което различни трибуни беше предупредено, че 
живеем и проблемите, които ни натискат , вече 

задължават да бъдем
мата. Така ще попадне под удар онова, което-твърде много ири- 
тираше общесвемостта: луксозните автомобил^ чуждестранно про
изводство, представителните обекти, които не са нужни и пред
ставителните разходи. Освен това ще бъдат закрити всички. инсти_ 
туци;и иа договорната икономика, които с бюрократическата си 
организация ,и политическия волунтаризъм подстрекваха не само 
стопанството, държавата и обществените дейности, но и гражда
ните да бъдат разсипници.

Тъй като става дума за обща насока на националната ни 
икономика към рационално поведение, вече не е достатъчно да 
бъдат рационални само някои субекти. Такива трябва да бъдат 
всички субекти на обществото, това е дългосрочно * задължение за 
всички.

няколко години ни
ИКОНОМИИ »*™««X“»“
нище. Проблемите са сериозни, времето 
час по-скоро да изработим 
времето и средствата,

През последните

им рав- 
е малко и затова трябва

студия за рационално 
за да преодолеем трудностите, 
десетина години нашите 

за мерки, акции, програми 
и сегашната „кампания”

ползуваме на

граждани се „наслу- 
и комисии за ико- 

повече им прилича на
шаха на приказки 
номии, така че
наГвече I ’ Н63И НаШ,‘ ПраЗНИ "Ризиви за .едно н друго, а 
зГ лепят-, °гНеЗИ НаШИ пр°чути ..седмици”: „Седмица иа грижата 
та” IV™ ’ "Седшща на грижата за стари", „Седмица на чистота-' та . 1ези седмици, тЪй като бяха 
шиха като обикновено само седмици на хартия, завър- 

голословие. Към тях никой
Просто казано, ако искаме да заместим нафтата с други из

точници на енергия, не трябва да стискаме, не смеем да иконо
мисваме в най-класическия смисъл на тази дума, Напротив, тряб
ва дълбоко да бръкнем в джоба си, за да вложим в икономичните 
технологии и съоръжения и по този начин да създадем условия 
за евтино производство. Освен това- е необходимо допълнително 
усилие, за да" отклоним транспорта от пътищата и да го пренасо
чим към железопътните линии, реките и моретата. ..

Известно е, че битката за реформата се спечелва на фунда
менталните въпроси с решения, които означават отказване о 
нереалните планове и програми и допринасят за съгласуване на 
целокупното потребление с реалния доход и за повишаване на

не се отнасяше 
нямамесериозно, още повече, 

икономии, но затова 
Понякога

че у нас вече няколко десетилетия 
пък навсякъде имаме разпиляване. 

Държавата харчеше безмилостно 
зполагаше, други път предприятията 
Ри, а гражданите по един 
или без тях, живееха

онова, с което ра- 
лекомиспено строеха без па- 

или друг начин, с помощта на кредити 
възможности. Общо взето, 

глед волната никой не е пропаднал, независимо от това правил 
ли е или не е правил икономии. Това 

за последното десетилетие, когато харченето иа незаработненото 
почти стана масова истерия. С помоща 
фииити всичко стана

над реалните

може да се каже най-вече

на социализацията на де- 
— оня, който работеше добревъзможно производителността на труда и рационалността на стопанската дей

ност. Достатъчно е да напомним, че само с няколко про,цента ико
номии в производствените разходи можем да увеличим обществе
ния доход с една пета и съответно да повишим жизненото равни
ще на хората. Но без най-широка ангажираност на трудещите се 
и на всички обществени сили всеки от тези процент^, ще остане 
неизползувана възможност. Това е онова, което извежда на пре
ден план ежедневната битка за безброй малки и голем^г иконо
мии, които заедно дават голелщ ефекти. Затова правилно казва
ме, че борбата за реформата може да се спечели само ако стане 
всенародна дейност. Това между другото изисква голяма строгост 
към всяка разноска, без разлика дали става дума за застой в 
производството, нарушение на трудовата дисциплина и какъвто и 
да било друг облик на разпиляване на време, материали, енергия 
'■Л доход. .

плащаше и за оня, който работеше лошо, а онова, което не мо
жеше да се ограби по този начин се обезпечаваше с помощта иа 
чуждестранни кредити. Така стигнахме тук, където сме сега и
това е известно на всички. 

Сега, това е съвсем ясно, е дошъл 
акци.и по икономии и на някои 
стоят зад тях, хора, които другояче говорят и размислят във връ
зка с преодоляването на нашите трудности, 
номическите ни затруднения, но

редът на някои нови 
нови хора, които авторитетно

преди всичко на ико- 
и на всички останали. Те про

възгласиха спестяването не само за морална, но и за първосте
пенна икономическа нунжост, за единствен начин, по който 
жем да „останем живи” и като

МО-
^ индивиди, и като семейство, и

като общество. Оттук произтече становището, 
зираии социалистически сили начело със Съюза па комунистите тряб 
ва да положат максимални усилия, за да всадят у всеки гражданин 
на Югославия съзнанието, че под понятието 
ЩИ'я момент се подразбират разумни постъпки. Това

че всички ' органи-

Намаляването ма производствените разходи 
на производителността на труда основателно са в центъра на бор
бата за реформата, включително и всички видове спестяване. Но 
■не трябва да се забравя, че обществеността възразява най-вече 
срещу различните видове обществена режия и представителни ра
зходи. от практиката да се обезпечава превоз до работното място 

.п назад па всички малки п големи функционери до навика всяко 
Събрание у-Г|и тържество да се финансира от обществената каса.

и повишаването
икономия в настоя- 

нито с про-
* рама, пито временна кампания» това е повеля па времето, която 
няма никакви алтернативи и която ни задължава икономията да 
разберем и приемем като начин на живота.

Темата спестяване е вградена във всички стратегически ре
шения «а Съюзния изпълнителен съвет, с помощта на които тряб
ва да се обуздае инфлацията. Но изключителен интерес сред об
ществеността предизвика решението на Комисията па СР Сърбня 
за стопанска реформа да се премахнат привилегиите. От 
на бюджетните разходи това няма да бъде голяма икономия 
ежедневната трескава борба против инфлацията 
вото е необходимо с „личен пример”, най-напред от върха, 
спечели морално-политически легимитет за провеждаме на. рефор-

Мавярпо би било неразумно да призоваваме трудещите се 
за икономии па всяко място ,1г на всяка крачка, а същевременно 
да запазваме ■ всички привилегии па обществената 
„народите” представители. Всяка

аспект 
, по в 

и разсиппмчест- 
да се

режия и на 
крачка в намаляването на тези 

за всенароднатапривилегии ще и>ма много по-голямо значение 
мобилизация върху реформата от всяка очарователна реч, поклад

Борислав Вучетичи резолюция-

Ь:п.'п млад човек, заемащ от- пр./пеело п словенското ръкопод- 
гоьо| на ,и висока обществен I фуп ство” и добави: „В тоз;и- контекст 
хц;<я пямаик». сили да издържи можем да наблюдаваме и май-по-

цел да сепаратистките стремежи 
па словенската нациокрацИя ко- 
лкото се може повече да се отда- 

петипла, казана му г. лице, зами- вата инициатива па Словения за лечи от Югославия”, 
за. заедно с колегите си ст до интернационализацията па проб- 
желата. Бранко Грсгц/ювич, пред- лема в Косово. За дЮва може да 
(елател па Председателството ма се каже, че е връхната точка на 
ССМ в Югославия, недоволен че ледника, до която може да стигне 
младежкото ръководство с отказа една цинична и небулозна полита
ло да сс дистанцира от изказва- ка, откъдето завръщаме няма, 
пето-иа негов колега в същия Ф°' само напред — л амбис! В Сло-

АКТУАЛНО

НОСИТЕЛИ .Тежките, гневни и груби ду- 
истинското поло

жение в Косово н особено на 
реакцията за отношението наело 

а венркото ръководство към контра 
революцията и сепаратизма. Деле 
тапията иа словенската младеж
ка организация в 
телството на 
заседанието 
жа говореше.

(На 4-та стр.)

ми, са израз на

ИА
ЩАСТИЕ рум — председателят па младо- исмия пече дълго време, уж пора

жда в Косово Реджеп Ходжа, по- дн грижата за запазване па сло- Председа- 
ССМ.Ю напусна 

още докато Ход- 
Необмкиовено

даде си оставка! А Ходжа каза, попското битие и държавиия_ су- 
че „за настоящето! положение в перепптет, се води антисръбска и 
Косово до голяма степен е до- аитпюгослаиека кампания, чиято
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ф ПОВОД ДА БЕСЕДВАМЕ С АКАДЕМИК Д-Р СИМА ЧИ- ' 
РКОВИЧ, ПРОФЕСОР ПО ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФСКИЯ ФАКУЛ
ТЕТ В БЕЛГРАД, ДОБЪР ПОЗНАВАЧ НА СРЕДНИЯ ВЕК, СЪАВ
ТОР НА КАПИТАЛНОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ „ИСТОРИЯТА НА 
•СЪРБИТЕ” Е СКОРОШНОТО ЧЕСТВУВАНЕ НА 600-ГОДИШ11И- 
НАТА ОТ БИТКАТА НА КОСОВО

на 28 по нов стил) се стълкновилн 
събитие в съзнанието и в преданието

ф Битката на Косово, в която на Видовден 1389 година (15 юни по стари стил, а 
християнската и отоманската войска, представлява най-важно историческо 
народ.

сръбскияна

Зарад оскъдни, противоречиви вести и малък брой ис торическн източници до днес не е създадена пълна картина за 
косовската битка, събитието, което прерастна в легенда и стана преломен момент, по който сърбите делят своята история на „преди” 
и „след” Косовската битка. С развитието на историографията, както и парадоксално да звучи, се стеснява съзнанието за истин
ския изход на това съдбовно събитие. Народните предания обаче върху него са изградили цяла поезия и философия, това събитие 
решаващо е повлияло върху историята на сръбския народ, върху неговото по-нататъшно развитце и съдба. През 1935 година Исн- 
дора Секулич е написала: „Косово нито изчезна, нито пък това ще стане, докато съществуваме. То не започна с княз Лазар, но 
много по-рано. Брат на Неманя претърпя поражение на Косово, когато с помощта на гърците се опитваше да върне престола, 
който му беше превзел Неманя. От този Тихомир, от княз Лазар и Мурат, през разни въстания, през владелческн усилия, посред
ством поезията на Негош, през Куманово, посредством поезията на Ракич, посредством Млада Босна и сараевскця Видовдан, през 
Албания и Каймакчалан, през нашето средновековно изкуство, чрез Мещрович — то, Косово, живее и ще живее и утре, и дру- 
гиден, макар като нещо друго и трето, политическо, културно, в изкуството, в науката. Косово, което е все по-гол ям и по-голям 
сбор от истини, с които се дружим и ние и в някои отношения съществено и не меним. Както и латинските държави още от 
дрешния Рим що изтъкват своя гао5, ]из, (аз, тоест, воля, правда и наредби от хората и по божня 
ние носим косовското наследство през разни събития, но винаги привързано към нещо, което е древно, косовскн елемент в на
шето битие и определение”. *

и нравствения закон, така и

Освен това, че професионално веждаието на научи# събрания и бота за да може всичко да се нз- 
се занимавате с историческия пе- публикуване на иаучно-изследова- анализира и изучи, 
риод, в който се» разигра Косов- телски и популярни издания- Оча 
ската битка, вие сте и член на кваше се, че ще се създадат ли- 
Комитета на Скупщината на СР тературни и художествени произ- благопаклоиното становище спря- 
Сърбия за чествуване на просла- ведения, вдъхновени от нейните мо разностранните инициативи 
вата, значи най-компетентно лице герои, че ще се проведат редица съдействуваха за това да се явят 
да ни говорите за нея. Съществу- културно-художествени манифеста ооновии ;и темелни точки в прог- 
ва
загуби от предвид датата, който 
се чествува, да се комерциализи- 
ра и функционализира в 
други, дневнополитически 
да речем?

за нашата култура ще се 
също така^ строго и неподкупва- 
що, както ние съдим за култура
та на съвременниците при чуству 
ването на 500 годишнината й. 
Хората в такъв юбилей се изяв
яват, в границите на своята кул
тура и творчески възможности. 
Неизбежно е да има и От онова, 
което е ефемерено. Бих обичал * 
обаче да има .колкото се може 
по-малко от това, което ще води 
към безвкусица или отсъствие на 
критерии.

съди

Демократическата атмосфера,

ли опасност този юбилей да ции и под.. Комитетът за чествува- рамата и множество манифеста-
не се занимаваше само с оня дял ции, публикации и облици на че-
от програмат,а който искаше ан- ствуване, сред които неизбежно

сред- се явяваха и такива, които не 
ства и сили, а очакваше много са в духа на насоките, които Ко-
научии и културни институции в митетът е дал. В един вид над-
рамките на своята редовна дей- превара в това кой повече ще

Не вярвам, че съществува опа- пост да включат в своите програ- разкаже за битката и. във връзка
сност юбилеят, наблюдаван като ми на работа и дела и мацифес- с нея, загубен# са критериите, и
цяло, да излезне от пб-съществе- тации, свързани с юбилея,
ните рамки набелязани в доку
мента на Комитета по чествуване,

някои гажираие на по-значителии 
цели,

Косовската битка съществува 
едновременно в областта на митасе случваше да се публикуват и

текстове, които сигурно не подо- и историята. Могат лц да се раз- 
Това и стана в степен, по-голя- цряват познаването на това исто- граничат тези две области? Има 

ма от очакваната на първо време, рическо събитие # неговата епо- 
така че се съмнявам, че днес ня- ха. От доброжелателните хора,

любителите на нашето минало и

който, ако добре си спомняме, се 
наричаше „Смисъла и целта на 
чествуването”. В сърцевината, все

ли нови познания и материални
доказателства за това нсторнчес- 

че са Ко събитие? Какъв е приносът
кой има преглед какво всичко и 
къде е ставало за чествуването на 
600-годишиината на Косовската

пак, са активности, които оставят 
следа: уреждане на комплекса на 
паметника, реставрация на кул
турните паметници, свързани с 
епохата на Косовската битка, про ма и малко изследователска

култура, чух оплаквания,
пренаситеци и че се боят, че юби 1,а историческата наука в отбеля-

тт леят може да загуби от достойн- зването на този юбилей?
битка. Накрая ще бт,де иеобходи- ството си. Една година по-рано 

ра- аз предупреждавах, че за нас и (На 3-та стр.)



Комунист 3
Необходимо е да сс разграни

чат някои неща и да , се внесе 
възможно повече концептуален 
ред. Едип ясно разграничен пред
мет на интересование 
лява самата битка, с

юбилей, ляват сърцевината на историчес- 
Сърбия кото оъзйание, твърде важни за 

идентитета в периода 
на турското владичество.

совската битка спрямо Европа; 
Дали нейната

По повод елин друг 
падане наистинското

под турска власт (500-го:ошшина запазване 
от падането па Смедереяо' пзра- 

слаб интерес

държавна 
зация, законна регулатива, 
лизационно ниво са били

органи- 
циви- 

на рав-
представ- нището 

онова, което 
което после- 

последствията

Европа?на тогавашна зяхте почуд-д колко 
се проявява за уажните дати °т Епизодийката за биене на ка- 
наьиоиалиата история. Какво на- мбаните на Богородичната черк- 

„прелом' в съзнгш ?ею на ва е заблуда, понеже анОнйм- 
хората та днес за Косоиската би нця монах от 

да се говори повече, огкол- настир говори
било друго 1395 г. и то изрично за унгарския 

крал. За отзвука на Косовския

й предсествуваше и 
два, с въпросите и 
й предшествуваше и

Трудно е на такъв въпрос да 
отговори кратко, а съдържа

телно. Ни Европа по отношение 
на цивилизовано равнище не мо
же да се счита като цялостен ре
гион. Вече

се правикоето после 
сем не от по-малко значение пре 
дставлява интересовацието, 'ко^0 
говори за онова,

Сен-денийския ма
за събитие от майтка

кото за което ь да 
историческо с„ битие?което се гово

реше, пееше и пишеше за битка
та, в течение на дългите 600 
дини. Мнозина

е извършена рекон
струкция, един вид- география на 
развитието ]И изостаналостта в та
зи далечна епоха. Най-висше ци
вилизовано равнище се приписва 
на най-силно градоустроените об
ласти, а това са ония, които имат 
водеща роля в стопанството от 
началото на модерната епоха (Ита 

и разноли- лйя, Райнска област, Холандия, 
опя Средиземноморието). Византия

това време политически била сла-

го-
СИГУРНО Е, ЧЕ СРЕДНИЯТ ВЕК ДОСКОРО НЕ Е БИЛ 

ЛЮБИМ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА Р}АШАТА КУЛТУРА, ОСОБЕНО 
НЕ СЕ ЗАБЕЛЯЗВА В СИМВОЛИ ТЕ, ПАМЕТНИЦИТЕ, ИМЕНАТА 
НА УЛИЦИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И Т. И. ТОВА 'Е ЧАСТ ОТ НЕСПО
СОБНОСТТА ДА СЕ ЖИВЕЕ С ИСТОРИЯТА. И ТОВА НЕЩО СЕ 
НУЖДАЕ ОТ ПО-ЗАДЪЛБОЧЕН ПО-ЩАТЕЛЕН АНАЛИЗ.

« ф ■> * с- ♦ <-~о ф с- о*<- ♦ <>’♦ ♦ ф > *** ♦ V * о ♦ о ♦ ♦

хора, дори и вид
ни специалисти, са склонни 
ко това да 
мит. Повече

всич-
назоват с косовски 

път|И се противопоста 
вях, че термина „мит" трябва да 
се запази за -«един ДРУГ Дял от
тази Дълга, ооемиста 
ка косовска традиция, за по Това е пример, който предул- бой в Европа говорят други тек- 

реждава и който у мен буди гор стове от Париж (Филип Мезийер), . 
чиви спомен|И и разваля настрое Цариград (Димитрие Кидон), Ве- 
иието по повод юбилея. Петсто- неция (напътствие изпратено до 
тим години от падането на сред- Мурат6вия наследник), Фиренция 
иовековната държава безспорно е (писмо до крал Твъртко I). Ня- 
юбилей, заслужаващ внимание и кои заблуди ни се струват неиз- 
този, за който говорим. Обаче пр- кореними, понеже хората не ис- 
ез 1959 година това никой не е кат да се разделят от тях. Това 
забелязал. С помощта на Зира събитие с биенето на камбаните ' 
Адамовия протурих статлйка от е .било разчистено в навечерието 
три странички в неделна „Поли- на чествуването на 550-годишни- 
тика”. Това бе време без какво- пата на- Косовския бой. То?а е 
то и да е чувство, за по-старата направил с. отделен диспут Ми- 
история. Моите връстници, вдъ- хайло Дин-ич. може би наи-заслу- 
хиовени днес с косовски юбилей, жният изследовател на Косовския 
тогава имаха около тридесет го- бой в нашия век, но не е помог- 
дини, псвечето днешни ведомства, нало. Разказът е повторен много 
списания, издатели съществуваха (пъти. Запазил съм в спомена си, 
и действуваха и тогава. Тази раз 
лика подчертавам, за да потворя,
че ни е необходимо уравновесен президент Жискар д'Естен

неговото посещение на Белград. 
в не може с един великолепен юби Ни нашия юбилей не може да

отбегне това, без оглед на клетва 
та в критичност и научност.

Дял, в който се създаваше един 
вид религия и видовденска етика, ба 
Символ на п икономически изтощена. И у 

таз^г косовска мцтоло- нас имате един вид цивилизацио- 
гия може да бъде Мещрозиче- нно наклоняване, градовете на 
влят „Видовденски храм”. Това Адриатнка 
ще бъде различно

като най-близко до ра
звитите части на Европа, планип- 

мртиви в песните на дългия стих/ ските животновъдни области бп- 
или от ведомостите, които служе
ла към култа за княз Лазар. Тък 
мо- по-новите изследвания, грудо- за степента на урбанизация. Има- 
вете съобщени

от -косовскцте

ли най-отдалечени, а в останали
те трябвало да се постави въпрос

на някои събра- икп в предвид източната полови-
ния в рамките на юбилея налагат на на страната нй, можем да раз

личаваме зона на византийско ур
едно цяло, банно наследство, онова което

и епската традиция по-нататък да 
не се третира като 
културен континум, но да се раз- 1018 година паднало под властта

па Византия и зона, в която но
вите градски селища с автономия 

облици на стопанисване, прие
ти на Запада и От средиземномор 
ските градове. Съвсем просто ка
зано, нашите земи в края на XVI 
век били много по-близо до евро
пейското равнище, 
крг.я на XVI I г век

личават среди в които се създава, 
хронологически прослойки, 
рови особености. Вероятно в бъ
деще и традицията ще се проуч
ва така щателно, както днес 
прочува самата битка.

жан-
■л

че биенето на камбаните е билосе
споменато в речта на френския

приг но отношение към историята, чеБи било интересно да ки ка
жете накратко, в каква връзка е 
била Сърбия по времето на Ко

отко тг ого
лей Да се компенсира онова, кое
то години наред се пропуска с 
ледена безчувственост.

„Спомени за онези, които са 
Какво е действителното и спе- забравили, е писал Плотцн. Да- 

ифичното значение на Косовския 
бой в развитието на сръбския на еуфорично и 
род? Има ли научни съзнания и 
студии за това събитие и извън

Плурилизъм
ли днешното в известна степен 

комерсализирано 
спомняне на националната исто-

Още сега Съюзът на комунистите е изправен пред плурали-
които много от тях имат 

пос-
зма и .множество алтернативи, от

, претенции за превземане на властта, като своята идеология
И в СК все по-малко може да се говори рия е реакция на периода на за- 

нашата страна, т.е. къде е дей- бравата? Далц нашето минало, па 
ствителното значение на Косовски

тавят за управляваща, 
за демокрация за себе си, защото останалите се застъпват уж за 
демокрация за всички и то при условия, когато правилата па де
мократичната игра още не са разработени. Някои от плуралисти- 
ческите облици търсят СК да напусне трудовия принцип Па орга- 

предлриятията и от ЮНА. А какво това

и сръбскня среден век, наистина 
бой в европейски размери? Дали е било територия на голям брой 
апокрифните сведения за биене табута, както често може да се 
на камбаните на Нотър-Дам в Па чуе? 
риж по повод вестта за победанизиране, да се излезе от 

нещо бц означавало не е трудно да се предположи.
Д-р Драгомир Драшкович на съвещанието в Ниш па християните отразяват значе

нието на това историческо съби
тие в европейската история?

Аз от 1957 г. изкарвам прех
раната си, ^занимавайки 
средния век и постоянно съм бил 
във връзка с хора, които това са 
правили «в съседни научни обла
ст,, (археология, история на изку 
ството, историд 11 а литературата)/ 
па мога да кажа, че не съм огра
ничаван с никакви >,табута'7 Си-

се със

Диалог Както» изследовател трябва да 
предупредя за факта, че същес
твуват разлики между нашето и 
чуждото виждане и оценяване на 
Косовския бой. В перспективата 
па историята на Югоизточна Ев
ропа специалистите него поста в-

Пречеше им моята отвореност и искреност, която проявих в 
изказването си. Така говорих затова, защото считам, че истината 
за Косово можем и трябва да кажем само ние младите, които там

работим. Не може никой, да ре- 
Косово. 

живеем в 
Юго-

сме родени, които там леи веем и
Марибор, по-добре от пас да' знае положението в 

Трябва'преди всичко да се ,има предвид, че на нас, които :
Косово и най-много ни е до това Косово, по и до Съропя и 
Славия. Обаче когато трябваше отворено да кажа какво мисля -»а 
словенската политика спрямо Косово, Сърбия ■ и Югославия, ю по 
казаха истинското си лице,и готовност за „демократически диало» . 

Ние в КосовО смс готови с всички отворено и аргумемтпра-
като досега: мека дойдат у на-

гурно е, че средният век доскоро 
нс е бил любимец на нашата кул 

ят зад Марнчката и Ангорската би тура> особено незабележим е. бил 
тка, конто имат по-далеч ми после 
дпци. В турската дълговоенна нс

чемот

в символи, паметници, имена па 
улици, учреждения и т.и. Това с 
част От неспособността да се жп- 

изпсква

торня това е едва една от без
бройните победи. Косовският бой вее с историята и това
за пас има специфично значение по-задълбоченп 
Т|,кмо поради твърде богатата и

■и по-подробни 
анализи- Днес може да прочетете, 

традиция, която испрскъс- чс СВСти Сава пл„ Косовски бой 
пато сс запазила. В Косовския 
бой с сгьстепа д-ьлгогодмшиата

по да разговаряме, но не па начин
шите домове, във фабриките, училищата, и то не само при пас,ал
банците но и при всички ония, които живеят в Косово и вси «<м 

истината. Твърдя, че албанците не са зае- 
всички прана. За сметка' на това, пие ако 

Словения да се уверим при какви ус- 
всичка други наш и съпародигщи, юж-

Дълга
са били „забравени”, което не е 
истина. В нашите училища исто
рията безспорно сч била испропор 
циопалио разпределена. Огромна 
част е била разервирана за нап- 

чрез опеката новата история. Но там, където

наши хора да им кажат 
трашепи, защото ползват 
ни допуснат, бихме отишли в 
ловия живеят албанците и
ияци там.

ис
. тория па османското завоюване и 
за него е свързано „пропадането 
па сръбското царство”. Спомена 
за Косово, запазвай 
поезия; разнообразните облицц 
локални -предания, културните спи 
с1т за княз Лазар, па и произве
денията ма историците предстаи-

Реджеп ХОДЖА
11К на Съюза на социалистическата 

повод оставките в Съюза на 
младеж в Югославия

е имало време п място за по-об
ширна програма, каквато е общо

папредседател 
младеж, в Косово, по

на

социалистическата
(На 4-та стр.)
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локални

' ♦♦♦!♦♦*♦!♦♦♦ ♦♦♦!♦♦*♦!♦♦♦ *** ************ *** ************
то царе, въпреки че е имало за
дълбочени изследвания- Оттам по 

царете са иревзи-

Косопо, запазван чрез 
облици па

(От 3-та етрЛ Спомена за
поезия, разнообразните 
предания, културните 
и произведенията

княз Лазар, наетвено-езиковата насока в гимча- ртрретнто на 
зията, имахме повече текстове за мами от по-старите книги, моня- 
еветн Сава и Коеовскня бой, от- кога от чуждестранни книги, чес 

предвоенния учебник то от картини или графики
ново време. Кйгато тези картини 
се' ирезеитнрат би трябвало

Пишейки за чествуването на читателите, относно иаблюДава- 
500-годишнината на КосЪвския идцте ги да се доближи контекста, 

споменали в които тезц образи са създава-
това са об-

списи за 
историците, представля- 

съзнание,на
историческотонават сърцшината

важни за запазване
ОТ IIо- идентитста в перикодкото в 

ПО история-
тиъРДе
ода па турското владичество.иа

♦ *** ********!***** *1* ******* *•■* * *
да проникнем \) миналия 

че мястото,
гиката 
свят 
от което
историята. И други случай сс 
сгруктира приемственост между 

който проучваме, и нашия

бой? Дали историческото 
това събитие исъ

сопскибой в миналия «ек,
сте, че по този повод княз Лазар ни. да се обясни, че 
е представен в хермалнн, а него- разн. както ги е видял художии- 

рнцари в облекло на унгар- 1<ът от XIX век. Обаче свидстс- 
напрн- ли сме па иротннположио явле

ние па иеосведомеиия читател то

и да схванем,
наблюдаваме не е извън

презо.ггирпне на
някакъв вид критичес

ка па^ледст-
1ЦПОСТ е
ска (ре)иалорияация 
иото? Дали тона събитие е паради

конвнте
благороднцчество 

мер; Какво е направено в област- 
историческите науки да се

ското
гма и метафора на някои актуал- 
нп събития? света,зи вид илюстрации без как вати 11та на

избегне такъв вид вулгаризация да било разстояние предлагат сия», премахнат сс различията и 
нъзможности за всяка-

об-
Счнтам, чс това с само наше 

изправяне пред Косопския бой и 
Когато до

пие

откриват
къв вил. ииструмсмтализация и♦♦^♦♦^♦♦♦^•♦♦❖♦♦❖♦♦^♦♦^♦♦♦-♦♦♦*~*******ф***ф*****ф**4*4**фф***

косопската традипия- 
йде
сме по-чувствителни за история
та, огколкото през 1959 г. Ние за 
битката днес много повече гово-

И в занимаванетоАз се застъпвам за история като култура, 
а срещу история, като политика. Това са два 
принципно различни подхода. В първия слу- 

нашия свят и света,

манипулиране, 
с Косопския бой имате двата под 
хода. За щастие, поводът на юби 
лея принадлежи на далечен и раз 
личен свят, па не е удобен 
включване в актуалните събития- 
Политизация особено може да се

шестотпн годишнината

чай остро различаваме 
който проучаваме, употребяваме вснчкц срсд- 

да проникнем в миналия
рим и настояваме повече за нея 
да узнаем. Не виждам за необхо
димо онова упорито натрапено ра 
зличаванс между 
те" традиции 11 онези други, под 

изтласкване

заства на критиката 
свят и да схванем, че мястото, от което на
блюдаваме не е извън историята. „прогресивни-

забележи в онова премълчано из 
равняваме на Косовския бой и 
Косово изобщо в пускане патри

крепяне па едните, 
на другите, при което „компетен
тните другари” са утвърждавалитълкуването на събития от на- разите на княз Лазар и неговите

проблем на
в

юнаци. Това е самоционалната история? необхо- кое към кое нещо принадлежи.
Аз се застъпвам за история като

реторика на миналияотичната 
век, настанала в съвсем особени

становището, чувство на 
ди.мост за истинска истор.ичност,Това пак ни връща към оно

ва, което вече е казано за реагн 
рането в рамките на степента на 
културата и творческня потенци 
ал. Преди сто годйни твърде мал 
ко се е знаело за средновековна
та живопис и портретите на наши

култура, а срещу история като 
политика. Това са два принципно 
различни подхода. В първия слу 
чай остро различаваме машия св
ят и света, конто проучваме, упо-

понеже всичко това в произведе
нията на нашите историци по из 
куството е задълбочено проучено.

условия, да действува и днес, че 
с османлийскцте душмани и по
робители да се приеме оня вре
менен език и да се гтренася на на 
шите съграждани.

От историческа точка на гле
дище какво представлява днес Ко требяваме всички средства на кри

се нападнат сърбите и Сърбия, се’намерят ли сили, вместо бяга- 
обнждащо пише: „Как е ужасно не от истината и подаване на ос* 
да се слуша, и това е най-мъчн- тавки, и за това открито и почте

но да се проговори 
кълсто получават подкрепа!

Носители на щастие телмото впечатление от това засе
дание, някой си Реджеп Ходжа, 
млад албанец, когато говори оно
ва, което мнозина негови родни
ни в къщи не мислят -.(„Дело" 
по-добре знае какво те мислят). 
Освен това, последват изяспява-

там, от-

(От 1 ва стр.
явление за представители на Ре
публика, от която непрекъснато 
ни бомбардират с лекцци за Де_ 
мокрация, учат ни на културен 
диалог, толеранция, готовност за 
различни мнения- Вместо всичко 
това, когато не им се е харесло 
чуждо мнение и когато останали
те не искали да. се дистанцират 
От него, вдигнали се, напуснали 

. събранието и падали оставки. Де 
мократично, и още как!

но поведение, плеляваше симпа
тиите на обществеността, се е 
опитал да се представи като но-= 
голям познавач на обстановката 
в Косово и приятел ма албанската 
народност от Реджеп Ходжа, ко
йто в тазод покрайнина дели съд
бата със своите връстаници?

Саво Кръжавац

ния, искове за извинение, изнуд
вания за да повторно се завър
нат във форума, от който са по- 
бегнади! Никой и не иска да 
проговори за същноста на протес
тите и думите иа Реджеп Ходжа, 
който говори от името на младе
жта от Косово, за злото действу- 
ваие па неприятеля,'конто негови 
те връстници труе с омраза,, под
тиква ги към терор и убнетва, 
жертвайки ги по този начин за 
интересите и целите ’на разбиячи- 
те на Югославия- Не се опитват 
пито да проумеят в неговото опа
сение, че за своето 
строеиие към сърбите и Черногор 
ците в Югославия намират под 
крепа, идваща от Словения! Ще

Поради това, не е за учудване 
подкрепата, която от Словения е 
пристигнала с тази недемократич
на и неразумна постъпка. Същ и 51 
ден е дадена подкрепа от онези 
отговорни хора и информативни 
средства, които се солидаризира
ха с албанския национализъм и 
сепаратизъм :и. отдавна се обеди
ниха във фронт на аитиеръбска- 
та и антиюгославска пропаганда! 
Именно/ от страната на онази по
литика и поведение, върху които 
председателят на- младежта от Ко 
сово основателно се спря ,и на 
заседанието на форума, чиито е 
член. „Дело", което не закъснява 
и не се забавя когато трябва да

Младите, за съжаление, са взе
ли пример от по-старите си съна
родници от върха на Република
та ,която представят, които вече 
отдавна (от „влаковете на нацио
нализъм" .и „албанскйя коняк", 
до Цанкариевия дом) се натрап
ват като дарители на щастие на 
албаиския народ, а и по-верни при 
яели от съседите сърби и черно
горци. И Бранко Греганович, кой
то, трябва да се .изтъкне, със сво
ето досегашно особено, но разум -

вражеско иа-

в™ ^оттоворм^едшегор'1!™ вснч1си°изданияГ^!а м Адрес - Редакция,а; Белград, Площад 
„Комунист” Влайко Крнвокашм, заместник гла- 3^ и Нови Белг^д Бул/Гард°НЛен““' № 6. 
вен и. отговорен редактор Борислав Вучетич, хелефоп 627-793 Р А* оулевард 
главни и отговорни редактори на републикан-

Комунист
/

С указ на Президента на Републиката от 22 ските и покрайнинските издания; Момир Бръ- 
декември 1964 година „Комунист'’ е удостоен с 1СИч. Зия Диздаревич, Славко Герич, Реджеп 
Орден народно освобождение, а с указ от 30 Хайрулаху, Новак Йованович, Милан Ливада., 
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БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА НЕ СЕ УТВЪРЖЗАЕМ ЗА 
СЪРБИЯ

СТОПАНСКО СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В 
ДАВА (БЕЗ)ОТТОВОРНОС! ТА
ВРАЗВИТИЕ НА СР

.гйяая. _
не беше дошла, и в Диш?*1™6 “а СъРбия °ЧС 
Диха трудовите органи" Р°ВГРаД ЕЕЧе “ °ба' 
заем. Първа това ’ коит° записват
ничарската организац^*“ туристическо-госТИя- 
то на заседание на пай ”Компас-Еалкан", коя- 
юни прие решение ля °ТНИЧеския съвет от 22 
Динара. Освен — - Д запише двеста милиона 
апел

К0РМУВД ОТ РАЗКЛДШ1 оостп милиона

I ни решения, с които по
край другото да се пре- 

„чаршийските” пр 
иказки и слухове. Това 
обаче до днес не направи 
ха нито едните, нито дру
гите.

Преди няколко дни ко- 
гато попитахме Петрова 
защо * ОСС и Председател 
ството му не разискват по 
нейния въпрос и Дали то
ва ще направят тя сър
дито каза: — „Решението 
От второстепенната дисци 
плинарна комисия не съм 
получила и съдържанието 
не ми е известно. По моя 
случай се разисква. Под
чертавам обаче, че безра- 
зложно ме обвиняват". 
Н?. въпроса дали възнамв 
рява да си подаде оставка 
тя кратко каза, че това 
само е желание на извес
тно число хора, че не е 
виновна, че вината тряб
ва на съд да се докаже ...

Една част синдикални организации в общината 
Дълго време са недоволни °т действуването на общин- 

синдикално ръководство. Недоволствието израз
яват на специфичен начин — от членския си внос на 
Общинския синдикален съвет не заплащат 
колкото налага решението на този форум, но колкото 
определят те. Недоволствието се увеличи след съзна
нието, че на Василка Петрова, досегашен сменоводи- 
тел в цеха за чорапи, инак председател на ОСС, „по
ради принизена трудова дисциплина и присвояване 
обществено имущество" е наложело 
наказание. Може ли „наранен" по този начин вожд Да 
предвожда работниците в сегашните трудни времена? 
Отговор на този въпрос общинското синдикално ръко
водство все още не дава.

махнатСКОТО

' толкова

ако Желаят Само™ СТНТе си и, разбира се, 
очаква обезателно т исване не значи. че се 
изтъкват в Бал, ан”ВнеДа “ ЕЪР"С' Н°' КЗКТ°
се иамрп,, ” аН ’ не значи също, че ако
дат кандипяНТеРеСНа прогРама те «яма да бъдат кандидати за ползуване на

и те

на
дисциплинарно

средствата отзаела.

На заседание На деловия одбор на СОСТ 
„Тигър’, в чийто състав 
ската гумара, е

е и в димцтровград- 
решено, с оглед на големия ОСТРО ДИСЦИПЛИНАР 

НО НАКАЗАНИЕ
Дали Общинският син

дикален съвет в Босиле
град и Председателството 
му ще намерят сили да 
тласнат действуването па 
общинската работничес
ка организация напред за 
сега нс с известно. Отго
ворът зависи преди всич 
ко от тях, по-точно от то-

интерес сред заетите, 
панско развитие 
„Тигър” заедно

\ да се запише заем за сто- 
Сърбия. Очаква 

със своите работници ще за
мил иарда. Очаква се също и 

смесеното предприятие „Тигър-Америкас" 
седалище в САЩ, да запише безвъзвратно 10 
хиляди долара. Същевремено в „Тигър" интен- 
зив.но се готвят програми, с които да се кон
курира за средства от заема.

на се, че
В началото на април 

т.г. първостепенната дис
циплинарна комисия на 
ООСТ „Чарапара", която 
работи в рамките на ТК 
„Зеле Велкович” от Леско 
вац поради безотговорно- 

ва дали и как Ще извър- ст, недисциплина и отчу- 
шат дифсренциацпя в ре ждаване на обществено 
доветс си. Разбера се, ди имущество на седем рабо 
ференциация която глав- тници в босилеградския 
по да се обосновава вър- цех за чорапи наложи най 
ху трудовите резултати и -острото дисциплинарно 
морални качества. Без то наказание 
ва не само че. ще бъде от работа. Всред тях беи 
трудно да се активизира Петрова, в чиято касетка 
синдикатът, но и занап
ред известно число първи 
чии синдикални организа
ции ще бъдат „отдалече
ни” от общинското син
дикално ръководство.

Недоволствието идва до

пише около 15
със

А. Т.

БАБУШНИЦА

С КАКВО СЕ ОСПОРВАТ 
ОБВИНЕНИЯТА?

Няма нищо спорно в 
желението на Петрова да 
докаже, че не е виновна 
и да остане начало на об 
щинската работническа ор 
ганизация- Не може оба
че да се разбере защо за 
бележките, които се отп
равят по неен адрес тя 
просто провъзглаява за 
злобни и неточни, а при 
това не ползува аргумен- 

ако има 
оспори. Не може да се 
разбере и мълчанието на 
ОСС и на Председателст
вото му, които трябва да

Първи зноски
В първите дни на запи 

сване на заем за развити 
сто на СР Сърбия в Бабу 
шнишка община вла
дее голямо интересова- 
ние. Освен търсенето на 
по-подробн.и информации 
за условията, при които 
се дава заема, вече са на 
правени първите вноски. 
Досега (до 29 юни) заем 
са записали 7 липа па 
сума от 15 500 000 дина
ра, а едно лице е дало на

1 000 000подарък 
ра и 50 долара.

При Общинския съ

дина-
уволнение

ест на синдикатите е съз 
даден комитет, който да 
координира записването 
на заема. Във връзка със 
заема се води акция в 
по-големцте трудови ор
ганизации за успешно 
изпълнение на тази отго
ворна задача.

погвреме на една ненаде
йна проверка са намере
ни 13 чивта чорапи.

Наказаните работници 
сетне обжадиха решение
то. На 12 юни второстепе 
ината комисия в „Зеле Ве 

там, че едно число пър- лксвич” измени някои ре 
внчни синдикални органи шения на първостепенна- 
зации дълго време на ОСС та. Петрова в срок от ед- 
от членския си внос не за4- на година е разпределена 
плащат 60 на сто,. а по- на друго работно място — 
малко. Тази сума органи- от сменоводител за работ 
зациите определят сами и нп-зад машината. Предста 
тя зависи от преценката видели ма дисциплинарна- 
пм, която ч може да се та комисия казват, че ре- 
тл.лкува „колкото са заслу шението на първостепен- 
жили, толкова ще запла- мата комисия е прецначе 
щаме”. От друга страна 
това е абсурд, срещу ко
гото общинското синдика 

V лпо ръководство като чс 
ли ияма аргументи да сс 
бори.

Недоволствието сс уве
личи след съзнанието, че 
Василка Петрова, сменово 
дител в Цта за чорапи с 
направила пропуски, кои
то не са в съгласие с по
ста, който заема — пред 
седатсл па Общинския си 
ндикалеп съвет. Не по-мал 
ко учудва защо ОСС 
Председателството му пс 
обсъдят действуването си 
и новоиастаналото поло
жение и па общественост
та не предсттвят факти, 
от които да се узнае дали 
работническият вожд, „на 
ранен поради принизена 
отговорност" може в тши

ти да ги
М. А.

СУРДУЛИЦА

За два дни: 12 милиона динара, 
1000 долара и 1100 марки

дадат отговор пон$ на ед
ин от въпросите: дали ня 
мат сили да обсъдят 
как действуват и как 
председателят

но, ме поради това, че пълнява 
не е утвърдена безотговор с

• Работещите в професионалните служби на 
обществено-политическите организации що 
запишат по един личен доход • Синдикалните 

„5 септембар" и „Власина-про- 
заетите в тези

им из- 
илипоста,

признак на опортюни- 
зъм чакат всички да цека 
рат мандата?

Известно е едно — без 
чисти сметк,и прогрес 
може да има. Още пове
че ако се има предвид, че 
синдикалният пост е раз
клатен и че тези в чието

организации в
дукт” повдигнаха инициатива 
организации да запишат по една заплата

пост, мо че се имало пре 
двпд, че босллеградският 
колектив е млад п чс п 
смекчените наказания ще 
действуват пол ож ителио 
и превантивно.

След решението на пър
востепенната комисия, ОК 
па СКС в Босилеград по
търси членовете па пър
вичната партийна органи
зация в Цеха ,т.| членовете 
ма ОСС да обсъдят въп
роса и да вземат съответ

заем 500 марки.
Футболният 

дппк" от Сурдулица мода 
ри 2 милиона динара, 
ва е приходът му от ма 
ча с „Ястреба!I” от Ниш, 
когато, освен зрителите, 
и футболистите па 
отбора, съдиите и функ
ционерите ог двата клуба 
купиха билети.

Работещите в 
сиоиалиите служби 
обществено-политически
те организации направи
ха договор да участвуват

невъвПърви участник 
всенародната акция мо 

на заем за сто-
клуб „Ра

записване 
папски В7лзход на СР Сър 
бия в Сурдуяишка общи
на с ЗВОНИМИР МОМЧИ 
ЛОВИЧ, самостоятелен за 

Власина, кой-

То

име настъпва председател
Ият не ще му вярват, 

вместо напред пътят ще 
води — назад!

дватаиаятчия от 
то записа Ю милиона дм 

РАДЕ МАРАВИЧ, В. Божилов 
М. Яневнара.

секретар па Председател
ството на ОК па СКС в 
Сурдулица,
Власииските

н
профе-

ИД 9 ЮЛИ Т.Г.паработещ във 
водоцентра- V

Граничен събор в Стрезнмнровцн1000 долара или, записа 
това е Традиционният събор на югославско- 

българското добросъседство в Стрезнмнровцн 
тази гойяна ще се състои на 9 юлц (неделя). 
Съборът ще бъде открит в 7 н ще бъде зак- 
рнт » 17 часа.

Концепцията па граничния събор п Стро 
знмировдн не е променена.

най-голямата запи 
първите пов голямата акция с

личен доход. Подобсана сума през 
два дни. Пенсионерът АР 
СО СТАНКОВ от Сурду- 
лина записа 600 марки, а 

СОИ за тРУ 
ТОМИСЛ-

сдип
на инициатива повдигнаха
и синдикалните орган,иза ■

ООСТ „5 септем- трудни времена успешно 
да мобилизира работници 
тс в общината.

нии в. 
бар" и „Власпапродукт".

С. Микич
секретарят на 
лоустроягване 
ЛВ МАРКОВИЧ даде

к. г.
па
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УЧЕБНАТА ГОДИНАЗАВЪРШИ
ЕАБУШНИЦА Най-добри 

второкласниците
* факта че по

Нейна секция по изобразително изкуство
Интересно п работата нша Паичнч. Нсбойша Па 

че 11еоб

I
култура

Бабуишица дейетву- на тази секння е'.
фол ходнмпте материали (бои, 

блатна и прочие) обезпе

При Дома па пчпч ще участиуна и ^ па 
17 иоденицн" н да послужи

броя па отсъствията учи 
с па пето място

та в
ват няколко секции:

от мимала- 
пай-добри б я

пленера 
Гаджип хан.

Инак та:ш година от 25 
май до 30 май 11 Бабушпи

За разлика"
та, когато
ха първокласниците.

музикална, сек
ти мклорна,

ция по рнтмпческа
секция по нзоб

лището 
н региона.

та-чава Дома на културата, 
а за сметка па това 
остават но някоя картп- 

произведе

Добри резул- 
отчетени в извън 

дейности. Са 
общественополезна 

осъществени

димитровгртс зи годила и 
адс:.ото

настика,
разително изкуство и др.
Между по-дейннте е имен 
но секцията по изобрази- пие за художествена 1а >а 

бе лерня- .

тати са 
училищните 
мо от

ца бе открита колективна 
изложба (трета поредна) 

„Крсатип-

училп
„Моша ПияДе" пай

добри са второкласници
те (или миналогодишните 
първокласници), 
записани.

основно
на пли друго ще

под название
89". Същата изложба 

с I I художници—самодей
работа са 
над два стари милиарда

нптел но изкуство, която 
създадена преди три годи 
ни и
чели все по-гол ям

От 138В тази насока е п сега 
тридневно пребн- 

От пет 
Звопска ба-

дипара, които са излолз- 
за екскурзия на ле

пи можаха да видят и 
любителите па 
телиото изкуство п

72 еа огличпп-1ППОТОкоято ежегодно пе- 
брой изобрази 

Звоп-
52 на сто. Срс 

беленпса 4,07 би би 
ла по-добра да няма един, 

класа.

вани
■уи и седми клас.

През лятната ваканция 
изпратени 270 уче

паваие па група 
художника в

които имат

цп плп пад
худож- дпатапривърженици 

Н11ЦП
' Годишно тя се изявява

нп през юни т.г.
Самоде йпото културно- 

дружество 
Бабуишица

„задача— самодейци. пя.
вече сата” да рисуват предели 1» който повтаря

Инак, от 1222 ученици 
и Основното

шиш и преподаватели на 
море в Буля рипс и Би

ла черногорско- 
близо .4.0

художествено
„Младост" в 
постоянно се стреми

и околността па красивата 
Звопска 6аня и неповторп 
мия Погаповскн 
тип ог XIV век. Групата 

Драган Бо- 
Впико Дпмнт-

с няколко колективни
изложби, училище сд 

нс са завърши- 
а 44 са па пол 

Отлич-

с индивидуални 
участвува по повод .разли 
чии тържества и полека 
набира художествени ка 
ртннн и скулптури за съ 
здаване на местна худо-

да награди
то крайбрежие 
Херцег Нови. Там ще пре 

10 дена за 70 ста-

манас- | мо шест 
ли класа, 
равитслсп изпит, 
шиш са 437 ипи почти 39 
на сто, много добри са 
287, добри 284

ус- Iсъздаде пълноценни 
ловня за художественп из 
яви па секцията 
разително Iизкуство.

съставляват: 
жнловпч, 
рйевич, Радомир Чпрнч, 
Зоран Жпвкович н Небо

по пзоб- СЮЯТ
ри милиона и то на чети
ри пъти.
ка от училището 
пратени в така. наречена- 

школа

Ст. Н. Четирма учени 
са из-

и ст,с за- 
128.

жествена галерия-
успехдоволи телеп

УЧЕБНАТА ГОДИНА В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Средна бележка за учили 
добра —

НА КРАЯ НА та математическа
Височка Ръжана. По-

щето е много 
3,69 което нс е постигано 

1981 насам. Според ду 
Мили

(
ВЪВУспехът значително подобрен дружеството 

„Амаде
средством 
на математиците 
ус” на планина Гоч край 
Кралево изпратени са 12

От
мито на директора 
сав Стоянов, от тази годи

това ще допринесе общи 
ят успех още повече да 
се подобри.

Нйа-добър успех в учи
лището са постигнали уче 
ниците от IV клас приро 
дно-техническа насока, 

средна бележка е 
паралелка 

шест ученици са носите
ли на Букова и други ди 
пломи. Втори по успех са 
учениците от 1-а със сред 
на белешка 4,25, а след 
тях са П-а — 4,09. Най- 
слаби са от 1-в и 1-г.

че в средното насочено 
образование идват със 
слаб успех от основно учи 
ли ще и не могат навре
ме да овладеят уроците. 
Константирано е също та

попа насам успехът се 
добрява.

Най-слаб успех са пока 
залп учениците от 
клас, чиято средна 
жка с 3.49. Въз основа на 
така постигнатия успех 
на учениците са присъ
дени 21 Букови дипло
ми пет дипломи „Свето
зар Марковпм", четири 
, Мокраняц" и една днп- 
лопа „Спартак”.

Що се отнася до дисцн 
ллината, макар че е подо 
брена, в училището не са 
доволни. За това може

В сравнение с успеха 
на края на първото полу 
годне, на края на деб
ната година направен е 
голям напредък. Средна 
та бележка е много до
бра, а от 260 ученика в 
средното насочено обра
зование в Димитровград 
60 са отличници или 23 
на сто, 67 са много доб
ри и ли 26 на сто. Добри 
са 66, а с двойка минават 
четирма или успешно за 
вършават 197, или .76 на 
сто. За сравнения да ка 
жем, че на края на пър
вото полугодие без ела 
б,и бележки са били само 
41 на сто. Със слаби беле 
жки са 63 ученици- В учи 
лището считат, че най-го 
лямо число от тези, кои
то са. на поправителен цз- 
пит, ще вземат изпита и

ученици на семинар също 
Когато

се говори за свободните 
активности на учениците 
не може да не се споме-

по математика.
пети
беле

не дружеството на атле- 
тнците, чинте членове на 
републиканската учениче 
ска олимпиада са заели 
трето място. Шахматис
тите също заслужават 
всички похвали, тъй ка‘ 
то т^зи година са били 
регионални първенци и 
ще участвуват и на репуб 
лнканския преглед.

ка, че в пряка връзка с 
успехът са бройните от
съствия.

чиято 
4,41. От тази дори 13 632, от

които само в първи клас 
са 6558. Неоправдани са 
3047. Освен редовното, 
реализирани са'и всички 
останали 
ние и работа в секциите. 
Ученичката Весна Илиева

видове обуче-

А. Т.от първи клас е повикана 
да участвува в работата 
на известната опитна ста 
иция в Летница край 
Вальево, което е своеобра 
зно признание ме само за 
Весна но и за училището.

В училището успехът 
през второто полугодие е 
анализиран няколко пъ
тя и търсени са причини 
за слабия успех. Комета 
тация е, че учениците от 
първи клас не постигат до 
бър успех поради ' факта.

Е СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕН 
ТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ” В БОСИЛЕГРАД

Една паралелка павтарящи
вич и Даниела Дойчинова, 
като кръгли отличници 
от първи до 
клас са получили 
ми „Вук Караджич", а 
Слободан Иванов, Аласо-

В средношколския об
разователен център „Ив 
ан Караиванов" в Босцле 
град учебната 1988/89 за
върши навреме ?— съглас 
но годишната програма 
за работа. Учебните пла- ва диплома.

Директорът на Обра
ло зователния център

че Василев подчерта, че 
покрай реализирането 

добър. Но въпреки това учебния материал, реа
лизирани са и останалите 
училищни и извънучили
щни актвности. Осъщес
твени са и завидни резул 

Инак от 355 ученика — тати на различните, видо- 
55 са с отличбн успех, 59 ве състезания: училищ- 
с много добър, 66 с до- ни, общински, регионал- 
бър и 21 със задоволите- ни и републикански- Де
лен, или 201 ученици са йно са работели тг ^епи

ческите секции и групи, 
а продължи и традицион- 

с по

А.Т.

четвърти 
диплоСАМОДЕЙНА СЦЕНА

Вой на Косово" се готвн в Босилеград19
нове и програми са реа- 

Още повече ако сс има лизираци, а успехът 
предвид, че босилеградс- отношение ма предишиа- 
ките артисти-самодейци та учебна година е по- 
и Центъра нямат нищо по
вече в това отношение ос броят на повтарящите 
вей — воля- Сега се пола пак е голям 27 души, 
гат усилия една част от приблизително една пара 
средствата да обезпечи 
общинската, СОИ за ос
новно образование, кул
тура и физическа култу
ра, а една част сдруже
ния труд в общината.

Очаква се след премие- с положителен успех и 
риото представление пред завършват класа, а 126 са
съгражданите си, босиле- на поправителен с по ед- ното сътрудничество 
градските артисти да се на или две слаби бележ- лттехническото училище
представят ц в другите ки. Между отличниците .уНеофит Рилски" от град
места. ’ | трима: Александър Со- Кюстендил, НРБ.

В. Б. тиров, Жаклина Младено

Ган-В рамките на ознаме- се усилия, липсата на
нуването на 600-годишни- финансовите, средства, ко
ната от Косовската бит- ито винаги съпътствуват

самодейността и сега се 
заканват да сложат въп
рос пред изявата на тука 
шните любители на сце
ната. В центъра подчерта 
ват, че за подготовката и 
за премиерното представ
ление са необходими
най-малко 7 до 8 милиона 
динара. Наистина, костю- 

в Лес- ми и някои технически
всички си съоръжени^ ще заимству

ват от народните театри 
през в Ниш и Лесковац и До

на ма на младите във Влади 
чин Хан. Това. все още 

полагащите обаче не е достатъчно.

на
ка, членове на драматич
ната секция към Култур
ния център в Босилеград 
готвят -музикално-поетич
ния и сценичен рецитал 
„Бой на Косово". Босиле 
градските самодейци под 
ръководството и режисе- 
рата на Горан Аврамо- 
вич, артист—режисьор 'в 
Народния театър 
ковац полагат 
ли с рецитала премиерно 
да се представят 
първата половина 
юли.

Без оглед

лелка.

М. Я-
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тп^мбшт
НА СЪЮЗНАТА ТРУДОВА АКЦИЯ „ВЛАСИНА

Богат н разнообразен културно 

забавен живот

*

В БРИГАДИРСКИЯ СТАН 
89" В БОСИЛЕГРАД

КОМЕНТАР

Вече видяно..
Измина един месец от тазгодишните двадесе

ти юбилейни „Майски срещи" в Димитровград. 
Макар че още не е правен анализ, заслужава да 
се каже още нещо за тях.

Не може да се избегне впечатлението, че сре 
щите бяха юбилейни само по заглавието си. По
чти с нищо друго не се отличаваха от миналого
дишните или по-миналогодишните. Дори — тази 
година имаше най-малко участници в тях, макар 
че броят на участвуващите не е винаги и залог 
за — качество. Какво ни остави малко недовол
ни от тази традиционна младежка изява в Ди
митровград?

Първо, могло е, струва .ни се, да се направи 
опит срещите да се опреснят с някои нови съдъ
ржания- Онова, вече стереотипно, което го зна
ем и наизуст: посрещане, откриване, дефиле... 
— вече толкова пъти е видяно и вече става из- 
хабено клише. Не бива да забравим, че почти на 
всички, които са гледали или участвували в Сре
щите, най-голямо впечатление е оставил физкул
турният преглед. И наистина, трябва да се отда
де признание на групата преподаватели по физи
ческа култура начело с Еленко Виданович, кои
то така хубаво и с мярка подготвиха прегледа. 
Останалото, както вече се произнесохме, действу
ваше като „вече вйдяно”...

Второ, нима не е могло да се потърси някой 
от ветераните 
родни инструменти, или певци да речем. Или пък 
самодейният колектив при Центъра за култура 
да подари на публиката едно представление и
т. II.

Наред с трудовите, акти 
вности, Където с Доброво 
лния труд, младите дават 
значителен принос във вс 
еобщия развоен подем, 
на младежките тРУДОви ак 
ции, не по-малко значе
ние се придава и върху 
различните 
активности. Преди всичко 
върху различните видове 
културно-забавен и спор
тен живот, с което млади 
те от различните краища 
се запознават, другаруват 
■идейно-политически и ма- 
рксически се издигат и 
възпитават в духа на со
циалистическия патрио-
тизам.

Изхождайки от този фа
кт и на СМТА „Власи- 

89" в Босилеград, 
както и на всички други 
младежки бригади, е за
плануван богат и разноо
бразен културно-забавен 
живот.

Драган Здравкович, ко
рдинатор за обществена 
активност на Акцията, ни 
уведоми че досега пред 
бригадирите гостували ку 
лтурно - художествено др
ужество „Бранислав Ну- 
шич" от Владичин-хан два 
пъти- и рок-групата „Га
лия” от Ниш.

ганизирац ог самите бри 
гтдири, или и яко и от по
сочените самодейни

и върху обогатяването на
/ културно-забавния живот 

дру- в Босилеград. 
жества, ще даде принос М. Я.

ЗАПОЧНА БРИГАДИРСКОТО ЛЯТО

Димнтровградчанн в Словенияобществени

Л|
Диимтровградската бригада „Братство и 

единство" и тази година участвува в съюзни
те трудови акции. Както и миналата година и 
тази димитровградските бригадири са се опре
делили да участвуват в Съюзната трудова ак
ция „Словенске горице 89."

Бригадирскмя стан ще се намира в Птуй. 
На акцията заминаха 25 бригадири и то най- 
много средношколци, от основното училище и 
трима от димитровградската гумара. Бригади*

на

самодейци, изпълнители на на-

/рите ще копаят на канали за водопровод, ка
навки край пътища ,ц подобни работи. Акция
та ще трае от 24 юни до 21 юли. Комендант 
на бригадата е Ивица Миланов.

Трето, случва се в комитета за чествуване да 
влезнат и лица, които често дават съпротива на 
всяка инициатива. Може би именно и затуй вед
нага се дава отказ на всяко предложение за го
стуваме на известни писатели или др. видни де
ятели.

А. Т.

СУРДУЛИЦА

БРИГАДАТА ЗАМИНА НА „ГОРИЧКО 89"
До края на първата смя 

на е запланувано гостува 
не на културно-художест
веното дружество „Коста 
Абрашевич" и „Гусдари" 
от Лесковац. С една или

„Майските срещи" може би най-пълно осъ
ществяват ролята си на фона на укрепването и 
развитието на братството и единството между на
шите народи и народности. Но, ако в тях се вне
сат и някои новини, сигурно биха били по-инте
ресни. Не бива срещите да станат само 
надиграваме и надпяваме на младите от народа 
и народностите от СР Сърбия. Те са удобен мо
мент гостуващите в Димитровград народи и

с живота и

На 23 юни т.г. сурдулишката младежка 
трудова бригада „Пера Мачкатовац” замина за 
СР Словения, където ще участвува в младеж
ката трудова акция „Горичко' 89" в Мурска 
Собота. На път към нашата северозападна ре
публика тръгнаха 31 бригадири и 6 бригадир- 
ки. Десет от тях са млади работници и стопан
ството, а останалите са ученици, студенти н 
бсзработни младежи. В Словения сурдулишки- 
те бригадири ще работят до 22 юли т.г.

две представи ще се пре 
дстави .и самодейното 
дружество „Младост" от 
Босилеград, както и само
дейни дружества от При 
леп. Македонски брод, 
Смедеревска паланка и С& 
раево (градове От които 
има бригади в първата см 
яиа). Освен тях и самите 
бригадири ще организи
рат различи^ видове бри 
гадирски вечери, състеза- 
ния и други видове кул- 
турно-забавни. манифеста 
Ни и, на които ще бъдат 
изпълнени народни и за
бавни песни, хора, шеги 
И пр.

Дейно ще работят 
литературната, драматич
на, изобразителна и музи 
кална сскция които са фо 
Рмираии във всички бри
гади.

за

на
родности по-пълно да се запознаят 
постиженията на населението в общината.

М. А.К. Г.

Азески председател, Стнновнч секретар разплата с контрареволю 
Пията в Косово, която 
продължава вече осем го
дини. Що се касае до ос
тавките ма Греганович и 
Бара, не трябва да се тре 
вожим изобщо. По-доб
ре е, може би, че стана 
така. Остава само открит 
въпроса: защо Грегано- 
впч, който толкова силно 
проповядваше демократи 
ческц диалог се отказа от 
него още при ‘ първото 
стълкновение? Не означа 
ва ли, че на думц е бил 
за демокрация, а па дело, 
— за нещо друго.

На няколко дни преди 
изтичането на мандата, 
БРАНКО ГРЕГАНОВИЧ, 
председател и А нита Ба
ра, секретар на Съюзна 

и та копфереиция на Съю 
за на социалистическата 
младеж оц подадоха ос
тавки. На тяхното място 
вече са избрани БРАНКО 
АЗЕСКИ и ЗОРАН СТИ- 
ЙОВИЧ. Както вече е из 
вестно, на неотдавна про
ведено заседание на. Най- 
високия младежки фор 
ум, па който за положе-

За щастие, останалите 
членове ма Председател
ството на Съюза на соци 
ал1 готическата младеж не 
мислеха като Грегано
вич и Бара и те останаха 
сами.

листо в Косово реална 
картина изнесе РЕДЖЕП 
ХОДЖА, първите двама 
ръководители на югос
лавската младежка орга 
низания не искаха да се 
примирят С това, понеже 
официално, за съжале
ние, при тях все още на 
положението в Косово се 
гледа с други очи. Те ос 
тро нападнаха Ходжа, че 
уж не говорел реално и 
поискаха да се гласува 
по изнесения доклад.

Полека но сигурно, ме 
ни се в положителен сми
съл неверната представа 
за Косово. Това е добър 
сигнал, че в тази органи 
зация вече започват да 
действуват сили, които 
изразяват готовност за

Няма съмнение, че с бо 
,атия и разнообразен кул 
турно-забавен живот в бри 
гаДирския стаи, без оглед 
дали сЪ1Щ’я ще бъде ор-
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Денко РАНГЕЛОВ

СТАРАТА ЧЕРЕША
(разказ)

от тази лятната 
песни.

последна нечеркато че ли не 
Биляна.'Гой все още

че1 е срещналха хубавото изпълнение па позпа- гъмжеше отКолкото повече настояваше да
се освободи от спомена за, стара- тата песен. Следващата вечер, той „вкарваше

м Биляна пак изпяха същата не- Преди оосд, кош
вечери дете па паша н планината, слу-

. И тогава

ваканция, 
смях и закачки; където младосг- 

своята песен, радваше
ов

та череша, като че лц толкова по- 
силно то измъчваше мисълта — 
Защо ли не дойде ... ?

та пееше
сен. И през следващите 
лятната програма под черешата

ж и вота, възтържествуваше...се на
Черешата тихичко люлееше кло- 

см, всъщност следеше мело- 
познатата песен: „Бияя-

чваше му се да задреме
изпъкваше Тя — Биляназапочваше е изпълнението иа ет>- педмата

г ирпешз волно се пз- щата песен. Изпълнителите бяха с бял воал, с опя воал па череСтарата череша волно сс^з ^ ^ ^ Прс;, дс115| „рез пролетта, тича към че-
„ то ио се виждаха. Д и двамата с ротата и го тьрсц да пея' тя*

пата ГЮССЧ1. Той пък в череп ко

мите
дията па

платно белеше... , коя го зас-дигаше на полянката над 
те селски къщчркн, накацали
подножието на малката планина, нетърпение на луната. Гогова всп

чкц млади со събираха край сга- стюм и бяла рила 1и «а кьм оя
„Биляна платно

па
на останалите издпо бел участие 

пълниха ла 
ли лятна ваканция 
С гали песен се срещнаха, с нея 
се и разделиха. Т я лами на в голе 
мия град, той също замина в мал 

продължи обрало 
тамошната гимна-

послсден път през та- 
той и Биляна.за всп-сякаш свндетелствувашо 

чко,
оз пролетта особено беше хубава, 
короната й се преобразяваше в 
бял воал и наподабаваше па мла 
да невеста. Раждаше дребни че
реши, но много 'сладки п вкус
ни. Не се знаеше чця е п всички

п пое песента: 
белеше..." Срещнаха се при стара 

го целуна и почнат
което ставаше в селото. Пр- Р»та череша п те двамата започ

ваха да пеят...
та череша, тя 
да пеят заедно. Тих ветрец люлее 
клоните ма старата череша, а * яПрез тези днИ той живееше с 

тази песен. Откак, през пролетта 
я бяха изпълнявали в училищния

кого градче да
ванието си в 
лпя, двамата с една надеждапее гальовна песен...

хор, някак вее му се струваше, 
че наскоро ще срещне истипска-

довижданс през следващата лят-Дните бързо се пзтъркулваха. 
то- Той по няколко пъти през деня 

отброяваше последните дни от ля 
тпата ваканция- Никак не може 

я ше да замисли раздялата с Биля
на. Струваше му се, че ако сега

от селото береха узрелите й пло
дове. През лятото събираше под та Биляна. Просто живееше с 
сянката си и стари и млади,

на ваканция- - -
а ва. А сега ето действително сре- Той изпяло живееше с надеж- 

с Бив щна Биляна. Тук под старата че
реша, където и очакваше да

вечерно време бе закрилник 
свидетел на първи любовни ше
поти, гальовни думи, обещания за срещне, 
вярност, чудни изповеди-.. През

дата за повторното срещане 
ляна. Всяка неделя идваше на се
ло. Щом пристигнеше, веднага се 
отбиваше при старатасе разделят вече никога няма да 

се срещнат. Гореше от вълнение Дълго стоеше край нея, гледа-
череша.

Биляна също бе очарована отесента пак живееше всред млади
— под клоните й ехтета закачки, изпълнението на песента, от ле- 
песни игри — младите тук се събп тнцте лунни нощи, от младостта 
раха на седянка. През зимата, ко край черешата. В големия град, 
гато селото затъваше в дебел тя знаеше за нещо друго — ши- 
сняг, черешката пак живееше — роки булеварди, снви многое,таж- 
клонцте й бяха голи, упортству- 
ваха на вятъра и упорито разка
зваха спомени за младостта.

и възбуда. Биляна също бе обае ше я п мислеше: за скорашната 
раздяла и новата среща. Струва
ше му се, че само. черешата знае 
за неговата обич към Биляна. Тя 
е единствения свидетел на тайни 
те им погледи, усмивки, желания, 
иа тяхната младост. И след вся

та от размисли за раздялата ие 
само с него, но п с прекрасното 
планинско село, с лунните нощи,
очарователната природа, с чере
шата. Чувствуваше, че в големия 

й недостига всичко то-

ници, напрегнати дни и нощи. 
Тук беше нещо друго — тихи сел 
ски къщички, пространни ливади, 
тих планински ветрец — и затова 
тя с нетърпение очакваше . всеки 
нов ден и изцяло се отпускаше в 
обятията на приятните селски дни / 
и нощи*

ко идване при черешата, той чув-град ще
ва, ще копнее по-скоро пак да до- ствуваше наслада и облекчение, 
иде всред природата и добрите Черешата като че ли му напом

няше за първите любовни трепе-
Един такъв спомен живееше 

в черешката и в душата му. Спо
менът от младите му дни. Тя, 
черешата знаеше за не само не
говия спомен. Но на него се стру 
ваше, че тя помни особено за 
неговия спомен.

хора.
ти и вълнения и предвестяваше 

Той и Биляна се разделиха нова среща с Биляна. С черешата 
през една августовска вечер там, и надеждата за нова среща с Би- 
където за първи път се бяха сре ляна, той дочака следващото ля- 

под старата череша, то. И на следващото лято, чере- 
Там, където и през тази, за тях шата беще съща. Летните нощи 
______________________________ _ бяха пак лунни ц приятни. При

родата като че ли още по-очаро- 
вателна. Под черешата пак гъме 
жеха песни, смях и игри. Младите 
пак бяха заедно. Само Биляна я 
нямаше. Той пРъв идЬаше под 
черешата, а последен Сц отиваше. 
Налц Биляна от всичко най-мно 
го обичаше песните? Искаше да

За него и Биляна всички гово 
реха в селото. За тяхната песен, щиалп 
която възбуждаше, омайваше...Беше ученик в гимназията, ко 

гато през една лятна ваканция в 
селото при дядо VI баба си бе до
шла Биляна. През лятото селото 
винаги оживяваше. Всъщност и На сечищетоколко хорато само не знаеше 
идваха тук през всяко лято. Ви-

От памтивека. столетни гори 
стройно се извиваха в небесата, 
груби и нежни в росните зори 
те бяха символ на свободата.

наги най-много имаше млади.

За него тази лятна ваканция, 
когато в селото пристигна Биля
на бе една от най-хубавите, неза
бравимите. ..

я зарадва и изненада с новите си 
песни- Дори и сам беше написал 
няколко. Но тя не идваше...

Той никак не можеше да се 
примири с истината, че Биляна 
не е тук под черешата, сред мла
дите. Все му се струваше, че ут
ре ще пристигне. Така се утеша
ваше все до последни^ ден от лят 
и ата ваканция. Биляна не дойде

Старите селяни баща им бяха — 
със тях съдбата си'бяха свързали, 
с тях живяха, биха се и мряха 
и завет на синовете си бяха дали.

С Биляна се срещнаха за пръв 
Път край старата череша.’ Беше 
прекрасна лятна вечер и младите, 
се бяха събрали на полянката 
под нея- Едни си приказваха, ед
ин младеж свиреше на акордеон, 
а други пееха или играеха. Беше, 
весело и приятно. Младостта се 

ч.смесваше с песента, с приятния 
полъх на вечерния ветрец... В си 
чко ухаеше на младост, на едно 
безкрайно щастие.

мито през следващата лятна ва
канция.

Но полска мислите в село плувнаха 
и всцчки скочиха старото да рушат, 
нощните дъбове под моторите рухнаха 
и оставиха хората в дим да се душат.

Нито през следващите,
пи кога вече ...

Той сега също живее в голям 
град. Но всяка година през лято
то редовно прекарва отпуската си 
па село. Когато пристигне в 
лото първо се отбива при стара
та череша. Тя наистина вече е 
остаряла. Има сухи клони, п° 
все пак упортствува иа планинс
кия вятъ*р. Всъщност свидетелс- 
твува за една младост, за едно 
време и за една загадка: „Защо 
ли, вече не дойде"?

•През ‘една такава лятна вечер, 
тоД дапя /македонската песен „Би 

белеше.,Биляна 
Гласо

вете' на двамата мдади се сляха 
с мелодичната песен, която пле- 
ня'ва с непосредствеността и ис
креността си насъбралите се мла
ди. Те с въодушевление изслуша-

Там сега маранята трезпери 
‘ и виелиците остро свистят, 

жадни залязват легиите вечери 
и орлите без подслон жално пищят.

се-

л?да.дагно 
ведцаса.. МУ се придружи.

Иван Николов
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ПРОБЛЕМИ НА, СЕЛАТА В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА

НЪДЕ ОТИДОХА СЕЛЯНИТЕ?
Много села в Босилегра 

дека община отмират. В 
Ресен, Извор, Рибарци, 
Млекоминци, Буцалево,’ 
Бресница, Бранковци и 
някои други са почти_обе 

Някога добри 
и земедел

ци, жителите на тези 
л-ища са оставили 
то огнище и са потърси
ли препитание по градове 
те. Останали

Нашите бащи и майки до 
йдоха по градовете 
знамена и песни. Ние 
нашите деца няма да вър

ческа свобода да произве 
ждат за пазара без да се 
боят, че някой от тях' ще 
стане богат. Следва значи 
да се обезпечат стабилни 
условия на пазара, свобо 
дно формиране на ценц'- 
те, да се дават кредити 
при благопраятни усло
вия, да се създаде соци
ална сигурност. Трябва 
да се напуснат всички ви 
дове на пряка и косвена 
експлоатация на селячщ-

про^зводител, да -' 
се напуснат ония догми, 
според които селяните и 
частната собственост са' 
главна опасност за социа
лизма. Главна опасност за 
социализма е сиромашия
та от една и концентра
цията на сила от друга 
страна.

В Босилеградска общи
на селяните са недоволни 
от ООСТ „Напредък”. Ако 
всички седнем’ да критику/ 
ваме „Напредък'.', ще из
пуснем от предвид си сте 
мата, в която е възможно 
да съществува „Напре
дък”. А това е много по- 
съществено. И още нещо.

които трябваше да бъдат 
техни жители с години на 
ред чакат работа, или пък 
свързват някак двата кр- 
ая с малките си лични до 
ходи.

със,
и

възторгВ/ГМ СЪС СЪЩИЯ
по обратния път, това е 
сигурно. Но трябва да на

злюдени.
животновъди Сигурно е, че 

та няма да успее без ре
форма

реформа- правим всичко настояща
та реформа да успее.

Иван Николов
се-

родно- и на селското сто 
панство. Тъкмо 
ход процедура 
ния и допълнения на за
коните, регулиращи поло
жението

сега е в
за измене

са само ста Изкупуване на гъ§нри и изнемощели хора, 
които с мъка произвеж
дат за себе си

на селскостопаи- на
ските производители. То-_ 

е добре, но е недоста
тъчно. С

и незначи 
излищеци за паза

ра. Ако и
тел ни ва

Мнозина жители на Куса врана, Искровци, 
Тр. Одоровци ц др. села в Димитровградска 
община ще вземат хубави пари за гъби. И по
край неблагоприятното време, те досега са пре
дали ' в изкупвателните пунктове на „Сточар” 
над 1000 кг гъби, предимно вързан и „лиси- 
чарка”.

в някое село 
има по някой производи
тел на средна 
той нс е „чист” пронзво 
Дител, а с с един:ия. крак 
в града, а с другия 
село.

правови и ад
министративни мерки мо
гат да се обезпечат някои 
предусловяя, но за исти-

възраст.

пско възраждане трябват 
и истински производите-н а
ли, а на' село те са мал
цина. Проблемът с много 
сложен. Как да се проме 
Ни социалната структура 
на селото? Как да се раз 

след десет-петнаде- бият предразсъдъците, с 
които са обременени цели 
поколения, че да бъдеш

Очаква се, ако времет осе оправи, тези 
дни гъби да се появят' и в мерите на селата 
Долна Невля, Поганово и ДР- Гъбите се изку
пуват по 50. хиляди динара за килограм.

Училищата отдавна са 
заглъхнали. Ако миграци- В место тия сигурни ус 

на стопанисване,л овия
ние все още се занимава:ята продълж-и със същия 

темп, ме с маргинални въпроси. 
Голямо занимание, време 
и нерви се хабят 
увеличението на землищ
ния максимум. Много се 
ляни от полупланинските 
и планинските райони см 
остават равнодушни към 
тоя въпрос. Защо ще им 
е повече земя, когато ис 
могат да обработват 
тази? Впрочем, техните си 
нове напуснаха'селото, ис 
затова че имаха малко зе

сет годиН|И много села ще 
бъдат заличени. В | Поради продължителните валежи, тазгоди

шният малинобер позакъсня- Дъждовете на
вредиха на малините, така че се очаква да 
бъдат набрани незначително по-големи коли
чества от лани- Както н-и уведомиха в „Сто
чар” тази година трябва да бъдат набрани 
към 6 000 кг първо и 4 000 кг второ качество 
малини, които ще бъдат продадени на „Цжер 
внн” в Княжевац.

Цената на малините още не е известна 
тъй като „Джервин” има непродадени замра
зени значителни количества малини от мина
лата година.

начало
то на 50-те години, кога
то започна индустриализа 
цията на страната, напу
скането на селото се счи-

около
селянин е нещо позорно, 
унизително, примитивно.

I

Стихията с нашата учи- 
’ лищна система изфабри
кува кадри, които с годи 
ни безуспешно чакат ра
бота. Мнозина от тях ня
ма и да я получат пора
ди това че няма да я има. 
Тия поколения трябва да 
се насочат към селото и 

И да разберат, че тяхното 
школуване е една от мно 
жеството несполучлив^ и|Н 
вестииии. Това, разбира 
се, е болезнен и тРагичси 
процес, но трябва да се 

то неспособен и незаинте разбере, че нищо няма 
ресован за развитие на се да се промени на добре, 
лекото стопанство, а из
лезе и лош партньор на 
индивидуалния сектор, ка 
то буквално му отнемаше 
голяма част от дохода.

таше за нужен 
който чрез концетрация- 
та на капитала ще дове
де до създаване на голе
ми социалистически селс
костопански 
тия, които с употреба на 
изкуствени торове и съв
ременна механизация 
агротехника 
дат
преобразование на селото. 
Общественият сектор в по

процес.

II

предприя-

М. А.мя, но затова че им беше 
дотегнала сиромашията.

ще дове- 
до социалистическо Селячеството винаг.и е 

било най-коравият и най- 
трезвпят народен слой, ко 
йто винаги е виждал хо
да на нещата, много по- 
добре ог плешивите дебс- 
ляиковии по общинските 
канцеларии- То наистина 
е малко недоверчиво (и с 
право) към разни рецеп
ти, които му предлагат ко 
мисии, комитети, и пр. по 
затова
прагматични разбирания м 
проницателност да разбе
ре и ония неща, конто пи 
кой ДРУГ нс може да раз 
бере. Крайно време е да 
се вслушаме в тези сто
пански звуци па цародца 
та мъдрост. Инак напъл
но ще загубим посоката, 
по която трябва да излез 
пем от кризата.

ДНЕС В БОСИЛЕГРАД
вечето случаи се оказа ка

Занаятчиите имат 

думата
ако нищо ме се жертвува. 
Впрочем, дали е по-траги- 
чно ако един

обучи за тракторист, 
или притиснат от бедата, 

- да влезе в градските под
земия, или пък да скита 
по чужбина?

икономист
сс Координационният комитет по обществени 

организации и сдружения на гражданите към 
ОК на ССТН в Босилеград и Общото сдруже
ние на занаятчиите, гостилничарските работни
ци и автопревозвачцте от Враня-за днес в Бо
силеград насрочиха общо събрание за всички 
онези в таз и община, които с личен труд н 
средства осъществяват дохода си. '

Очаква се на събранието да стане дума 
за начина на организирането, правата и задъл
женията на занаятчиите, за състоянието в за
наятчийството и дребното стопанство в общи
ната, за данъчната политика, за здравната мм 
н пенсионна осигуровка и за условията за по
лучаване па кредити за развитието на занаятчи 
йството п дребното стопанство.

На събранието, както се очаква, 
ще присъстоува? собственици на гостилничар- 
ските и търговски магазини, а по-малко зана
ятчии. Това обаче е и разбираемо. Защото, ако 
се изостави числото на занаятчиите в областта 
па ртроителството, други занаятчии в община
та има съвсем малко.

Изкуствените торове до 
известна степен увеличи
ха производството, но 
пък предизвикаха трайни 
„заболявамия" на почвата 
и големи екологически по 
следствия. Занапред всс 
повече ще се търси на
турално здрава храна, про 
изведена без употреба па 
изкуствени торове, пести
циди и 'разни др. препара 
ти. Тя ще има и по-ви
сока цена, по и своц пот
ребители.

и м а достатъчно

Ясно с, че за да сс про 
мен и нещо в обществото, 
първо трябва да се про
мени I нещо в главите па 
хората. А това ис е 71сс- 
ио. Нс е лесно човек 
пакаращ да работи, ако 
той вижда, че тия 
най-малко работя'*’, иай-до 
бре си живеят.

да

Нужни са комплексни • 
промени, а ме частични. 
Нужни са промени в ико 
помическата структура, в 
базата, в обществените.от 
Iютения, за да се даде 
размах на производител-

дсто

повече
Аграрната политика би 

трябвало да се изтръгне- 
от . ръцете на политическ
ия монопол и да се оста
ви па ония, които сдиист 
вено биха могли да я во
дят — самите селяни. Да 
им се даде пълна икономи

Босилеградскитс 
имат благоприятни 
вия за производство 
зддева храна. За съжале
ние обаче, никой не мй- 
сли да използва тези ре
сурси. Селата, както вече 
посочихме, изчезват, а тия

села
усло

вите сили. Без такива про 
губим "време

на
мени ще с.и 
то в разни ежби, ще осъ-
ждаваме един другито и 
ще продължаваме да тъп
чем на място.

В. Б.
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ПРЕД ЖЕТВАТА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Ветеринарната станция 

и местната общност под 

един покрив

Много неизвестни
• С НИСКА ЦЕНА 

НА ПШЕНИЦАТА СЕ СЪ
ЗДАВАТ ДОПЪЛНИТЕЛ 
НИ ЗАТРУДНЕНИЯ И ПО 
СТАВЯ ПОД ВЪПРОС ВСЕ 
ОЩЕ НЕУТОЧНЕНИЯ 
ПЛАН ПО ИЗКУПУВАНЕ 
ТО Й

Тези дни в Бабушннца 
се състоя среща — раз
говор с представителите 
на земеделските коопера
ции в общината и щаба 
по селско стопанство. Ос
новна тема на разговора 
бяха подготвки за предсто 
ягцата жетва в общината.

Всички участници се 
съгласиха, че никога до
сега една предстоящата 
жетва не е съпътствувана 
с толкова неизвестностн. 
Преди всичко оповестена 
та изкупна цена на пше
ницата от 3000 динара ог 
Съюзния изпълнетелен съ 
вет, предизвика огорчение 
сред
производители не само в 
общината, но и в страна
та, кулмннирало с протес 
ния митинг на селяните в 
Нови Сад.

Селскостопанските про
изводители с основание 
Изтъкват, че такава цена 
не съответствува на раз
ходи по производството на 
пшеницата (високи цени 
на възпроизводствени ма
териали 
рални торове и пр.).

Както личи изкупната

също
комбайна

в частния сектор 
пет-шест

цена не е известна, млнп- 
скотпекареките 
цип не са предприели по
чти нищо да гарантират 
изкупуването (не са обез
печени пари за тона), а 
също
щаб по координация пе 
е доставил план по изку
пуване, пито пък е осве
домил земеделските коо
перации, относно общинс
ките щабове, кои количе
ства трябва да се изкупят 
от селскостопанските ор
ганизации.

На общинско равнище 
е обаче известно, че за 
предстоящата жетва са 
набавени още три комба
йна ,така че общият им 
брой в общесвеппя сек
тор достига осем машини, 
Кога то се има предвид, че

има
(разчита се обаче па два 
оспособепп), предвидените 
800 ха за жетва с комба
йни може срочно да 
изпълни. Средно един ко<

оргапиза-

ветерлнариа станция Репуб
липският Фонд за насърчаване развитието на иконо-

„Агробанка” отпус-

За изграждане насе
регионалният11 мичсски изостаналите краища и 

нахи 260 милиона динара. Имайки предвид, „удоб- 
момент” местната общност реши -за свои пот- 

един етаж. Доброволният труд

80мбайп щс ожъпе по 
ха. Предвижда се и оста
налите 1400 ха също да 
бъдат прибрани мехаппзи 
раио
те производители са при
способили мотокултп на

торите за жътва, а 
една част и ръчно, със 
сърп. Инак па територия 
та па общината има до
статъчен брой пършачки.

Изтъкицто е също така, 
че проливните дъждове 
през май и юпн отсрочват 
жетвата за няколко сед
мици.

**ия
роби да изгради още 
пак „е изостана. Подготовка за индустриализация-селскостопански-

За целта тя ще обезпе
чи необходимия матери
ал (от дърво) за покрива, 
като и милиона дина
ра Материала за покрива 

обезпечи населението 
чрез местно самооблагане.

Това мероприятие на 
.местната общност всъщно 
ст е подготовка за успеш
но започване на индустри 
ализацията на селото. Им 
енно, вършат се подготов- 
ки „Зеле Велкович”, от 
Лесковац, кой^ю в Босиле 
град има цех за производ 
ство на чорапи, да раз
шири дейността си чрез 
един малък цех и в това 
соло. Според досегашните 
разговори цехът ще бъде 
поместен в залата на ко
оперативния дом и в този 
случай местната общност 
ще остане без помещения-

Ветеринарната станция 
и Босилеград, която е ин
веститор па строещата се 
ветеринарна станция в с. 
Долно Тлъмино и местна 
та общност в това село 
намериха съвместно ре
шение, което ще бъде от 
полза п за селото и за 
станцията.

щс

Ст. Н.
Върху изградения първ 

етаж на станцията (изгра 
ждането започна преди 
месец и половина дена), 
местната общност реши 
да изгради още един етаж 
за своц потреби- Изграж
дането на етажа приключ 
ва и се очаква покрив на 
обекта да се сложи за де 
сетина дни.

В Г70СИЛЕГРАДСКЛ ОБЩИНА

Дъждът ще забави реколтатасел скостопанск! гге

Това време при благоприятни усло лщ дру
ги готцня в низките села в Боен ; .градска об
щина коситбата е в пълен разгар, в някои до
ри и в заключителен етап.

Тази година лошото време, не мине ден, 
а да не завали дъжд, забавя- коситбата. В очак
вания; иа слънчево време, селскостопанските 
производители въпреки че сезона отминава не 
се решава тда косят- Казват, че колкото ло- Кроне Николов, предсе

дател на Скупщината на 
местната общност в

шле време гп грепожи, пов'.ч.» ги тревожи че 
дълготрайния дъждовен период зле ще се от
рази и върху добива на реколтата, в ливадите 
трева няма, а вече и започва да изпиша.

Д.
семена, мине- Тлъмино казва, че местна 

та об 
100 м

щност ще 
: ползваема площ.

получи
М. Я. В. Б.

СЛУЧАЙНА СРЕЩА

Обича майсторлъка и добитъка
С Веля Илиев от село 

Скървеница се срещнах 
Съвсем случайно в канце 
ларията на председателя 
на Общинската конфере 
нция на , Социалистичес
кия съюз. Макър че ие 
го познавах, заинтересу
ва ме факта, че като сра 
внително млад човек 

живее на село. При пре 
дседателя беше дошъл да 
пренесе оплакванията на 
„базата",’ както каза за 
лошата и безотговорна ра 
бота на ветеринарната 
станция в Димитровград 
й селскостопанската 
ганизация „Сточар”.

— Може би съм сгре- 
■ шил, че останах на село, 

но сега вече е късно. Но 
за отглеждане на добитък 
имам всички условия и 
мерак и затова останах. 
Имах шест крави и три 
телета и останалия дре

бен добитък, който всеки 
селянин има или трябва 
да има. Лошо е само, че 
млякото няма • кой да из 
купува, така че съм при
нуден сам да го прерабо 
твам със съпругата или 
най-често да го доят. тел
ците.

— Той е и майстор, на
месва се в случайния раз 
говор и председателят на 
Социалистическия 
Милорад Златанов.

— Да,- аз съм влюбен 
в майсторията. Колар съм 

професия. Има работа, 
сигурно не толкова кйл- 
кото преди, когато бях ма 
лък и обикнах този за
наят. Но когато друг ма 
йстор няма в няколко се 
ла наоколо, тогава хора- 

. та идват и ох по-далечко 
при мене.

Разбрах после, че Веля 
наистина е добър майс-

чтн са изчезнали) да се 
намери добър майстор —

да гостилничарско учили 
ще в Зайчар и в момента 

колар, наистина е щастие е без работа, докато си- 
за малобройните селяни,

Щш
Пиртот заНЪТ му учи в 

електротехник. Сега деца
та помагат, колкото могат

още повече като се цма 
предвид, че на село са ос
танали старчески домаки 
иства.

Инак, Веля има две де майсторията 
на. Дъщерята е завърши

но, едва- ли неговият 
рак за животновъдство и 

ще продъл-

ме-

/
жат.

В селата Скървеница, Бански дол,' Невля, вете
ринарната станция от Димитровград вече три пъ* 
ти посочва дни, когато ще дойдат да шприцат сви 
нете. Хората докарват свинете, “чакат но три пътп 
вече не дочакат ветеринара или ветеринарния те- 
хник. А не е

съюз

В. Илиев
по

лесно от едно село в друго, дори 
и ог щин край на друг да караш едра свиня 11 
след това да я върнеш обратно. Па поне работа
та да се завърши! Също се случва и със селско
стопанската трудова организация „Сточар”. И 
те, казва Веля, закачат програма в кои дни ще 
дойдат да дават пари за изкупена стока, хората 
се съберат, а от „Сточар” (или „Кооперант”) ни
кой не дойде. Затова хората много негодуват.

ор- тор. Всичко му върви от 
ръка. Каквото види и ре 
ши, ще го направи. Каз
ват, че когато той изп
равни ярем за кола това 
е за пример. Също ,и ко
ла. А днес, когато тези 
стари занаяти полека йзче 
зват (да не кажем че по- А. Т.
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ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА 
МАЛКИ ВРАТА

МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — 
НИШ

1

Две победи и едно 
поражение на 

„А. Балкански“
Победа в гости, в пан неизвестноМЪЖ Д У ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ 

НЯ ГРУПА „ЮГ" Л ВРА-
ОФК Ниш — „А. Балкански" — 0:2 (0:1)

Ниш, 25 юни 1989. Игри 
щето на ОФК „Ниш". Те 
ренът тревист. Времето 
облачно, зрители — 200 
Д^ши. Голмайстори: Е. Пе 
тров в 10 и С. Димитров 
в 48 минута. Жълт.и кар 

- топчета: Б. Живкович 
(ОФК Ниш) и Я. Христов 
(„А. Балкански”). Съдил

ата Миодраг Татарац от 
Алексииац — добър.

ОФК Ниш: С. Йовано- 
вич 5, Живкович 5, Р. Йо 
ванович 6, Р. Кръст,ич 5,
Станкович 5, Тошйч 6, Ко 
стич 5, Николич 5, М, тмвопоставят. 
Кръстич 5, Станкович 6,
Доичич 5.

А. Балкански: М. Соко- 
9, Т. Соколов 7,

Крумов 7, М. Тодорович 
8, Златкович 7, Костов 6,
Петров 7, Димитров 7, Ста 
иков 6, Иванов 7, • Хрис
тов 6.

Високо класиране но 

„Младост”
щинския футболен съюз 
да се разшири дивизията 
пет . отбора ще отидат в 
по-нисък ранг на състеза 
ване — в Нишка футбод- 
на дивизия — то тази съд
ба ще .сполети и дими- 
тровградчани- 

А сега няколко думи и 
за играта. Димитровград- . 
чан-и играха наистина мно 
го добре и заслужено взе
ха двете точки. Нишките 
футболисти, макар че не 
играеха подчинена роля, 
не можеха да им се про- 

Затова
„Асен Балкански" поведе 
още в 10 минута чрез 
Петров, а окончателния 
резултат от 2:0 постави 
С. Димитров в началото 
ма второто полувреме с 
много хубав гол от свобо
ден удар от разстояние 
от около 30 метра. Сега 
не остава нищо друго ос
вен да се изчаква какво 
ще бъде решението на фу 
тболните органи в регио-. 
на. Ето как изглежда и 
окончателната табелка:

30 20 37
30 15 3 12
30 15 5 10
30 14 4 12
30 14 2 14
30 14 0 16
30 13 3 14
30 12 5 13
29 11 8 10
30 12 3 15
30 11 6 13
30 10 6 14
30 8 7 15

30 10 6 13

В Пирот неотдавна се 
проведе турнир по футбол 
на малки врата, който ор 
ганизира казармата „Рис- 
то Вуйршевич — Павле". 
Освен традиционните уча
ствуваха И- отбор,ъг ОТ Пи
рот, Ниш , Димитровград 
и др. места в околността 
на Пирот. Събрали се бя 
ха истински майстори на 
футболната игра.

В първите два кръга ди 
митровградчани имаха ус 
пех. Първо победиха отбо 
ра ма „Танаско Раич", се 
тне на „Младост", докато 
в третия кръг претърпяха 
поражение от участника 
във финалето — ,'Йован 
Ачимович”.

Преди две седмици офи 
циално приключи футбол 
ното първенство в Между 
общинската 

дивизия Враня 
„Юг", където

ра в течение и на есенния 
и пролетен полусезон има 
ше променлив темп. Отде 
лно през есенния полусе
зон,

футболна
група когато и показахме 

Има-
издигания и пада- 

иия в играта. През есен
ния полусезон извънредна 
игра показахме срещу от
бора „Буримп" на

с още де
сет други отбора се със-

и босилеградския 
„Младо-'

по-слаби резултати, 
хме и

тезава 
футболен отбор 
ст". Той високо се класи 

на втора или тре- 
гта позиция на табелката. 
Официално все още 

, обнародван крайния 
на отборите, 
лед дали е на втора 
трета позиция . констата-

ра
нашия

терен, когато и забелязах 
ме победа с резултат от 
9:1 или срещу Минера- 
лац" с 10:2, а с най-слаба

не е 
ред 

Но без ог- 
или

С.лов

игра се представихме сре 
щу „Флямуртари", когато 
изгубихме като гости 
резултат от 6:1.

През пролетния полусе 
зон с право лице се пред 
ставихме в последните ня 
колко кръга, когато забе 
лязахме импозантен резу
лтат от 21:0. Фактът, че и 
отборът на „Хайдук" по
бедихме с резултат от 6:0, 
който бе един от главните 
претенденти

Победител в тозц тур
нир по футбол на малки 
врата беше. отборът 
„Сеняк” от Пирот.

ция е,
футболно първенство „Мл 
адост" Ох Босилеград ус
пешно приключи. Дори 
ако се осъществи иници
ативата за реорганизира
не на системата на състе
занията в междуобщинск 
ите и регионални футбол
ни дивизии, през идната 
състезателна година „Мла 
дост" от Босилеград мо
же да се- състезава и в 
по-горен ранг.

Как оценява вече пзтек 
лото футболно първенст
во и играта на босилегра 
дския отбор бе въпрос с 
който се отнесохме към 
треньора Георги Георгиев.

— В отношение на пре 
дходните години през из
теклото футболно първен 
ство състезаващите се от
бори в дивизията показа
ха по-добър и качествен 
футбол. При това и дисци 
плината бе на по-високо 
равнище. Когато пък ста 
ва дума за „Младост", мо 
га да кажа, че нашата иг-

че тазгодишното

на

Може б.и последната по 
беда на „Асен.Балкански" 
ще бъде Пирова победа. 
Ако не

Д. Ставров

АТЛЕТИКА
се осъществи пре 

дложението на Междуоб- Днмнтровгра- 
дчани третиСлоГй 

ОФК Ниш 
самия Раднички

60:38 
61:54 
54:54 
63:52 
75:51
49:49 28
50:51 
60:55 
40:38 
49:57 
54:57 
52:62 
56:71 

41:47 20
ДимитЪр Ставров

41 (1) 
32 (2) 
32 (2) 
31 (3) 
29 (1) '

за Неотдавна в Белград се 
проведе републиканско пъ 
рвенство по атлетика за 
основните училища. В твъ 
рде силна конкуренция от 
борът на основното учи
лище „Моша Пияде" в 
Димитровград се класира 
на трето място — след от 
борите на Белград и Тито 
во Ужице. •

Всички състезателп по- „ 
лучиха бронзови медали.
За този голям успех дими 
тровградчани получиха 
бронзови медали. За тозм 
успех на димитровградска 
та атлетикт големи заслу
ги имат димитровградски
те треньори Александър 
Петров и Александър Мар 
ков.

връх потвърждава това. В Куршумлия 
някои срещи и съдиите Рудар 
ни направиха неправда. В Будучност 
Сувойница например ко^ Борац 
гато изравнихме резулта- Мрамор 
та на 2:2 съдията съвсем Младост 
неотговорно анулира този Палилулац 
гол, а след това и прекъс Единство 
на играта. Но както и да Асен БАЛКАНСКИ 
е лично аз считам въпре- Слобода 
ки, че официално все още Задругар 
не е оценено на някой 
футболен форум или ор-

28 (2) 
27 (3) 
27 (5) 
27 (3) 
26 (4) 
24 (4) 
21 (5)

БАСКЕТБОЛНА РЕГИОНАЛНА ДИВИЗИЯ —НИШган. тазгодишния състеза
телен сезон може да се Висока победа на,Свобода7пореди като един От най- 
успешните на „Младост" 
— добави Георгиев. На 24 юни в Димит

ровград се срещнаха от
борите па „Свобода” и 
Куршумлия- В игра, изпъ 
лиена с хубави прояви,

Баскетболното 
ство продължава на 24 ав 
густ.

първен-М. Я.

д. с.ОТ СРЕЩИТЕ „ЕИ —НИШ — ТИГЪР" ДС.
•се наложи димитропградс 
кият отбор, който високо 
порази Куршумлия —до 
ри с 80:64.

Още в първото пол у в ре 
Във футбол' на малка вр' ме има дорй 30 точки раз 

ата победиха димитроигра лика и своя полза. Всич- 
дчани с 6:3, като и п тс' ко им идеше от ръки.

с резул- Сред най-добрите беше
Иин1 Зоран Геров, който с ня

колко ефектни тройки, 
11росто закл ейми съдбата
па симпатичния госту* 
ващ отбор па Куршум
лия.

Общо - наравно ТЪЖЕН ПОМЕН
На 8 юли тази година в 13 часа на гроби

щата в село Мъзгош ще дадем 
ПОЛУГОДИШЕН ПОМЕЦ 
иа нашата мила ц никога 
свекърва и баба

В .рамките на традици- 
ондте срещи на работни
ците от „ЕИ-Ниш я „Ти
гър", в Димитровград 

меж

незабравима майка,

сс пие и а маса — 
тат 5:1. Гостите от 
бяха по-добри в пикало 
—• победиха с 223:197, ка- 
кто и ма шахмат — е ре 
зултаг от 3:0. Значи, об
щият резултат 2:2. 
Срещите протекоха а при 
ятелски и спортсменски 
дух. Организатор па сре
щите пече 5 години са 
спортните дружества към 
двете трудови организа
ции.

проведе 
ООСТ „Електромедицщ 1а 
от Ниш и „Димитров
град". Нишлии гостуваха 
па димитровградчапи ма 
23 юни в чест па 30-годи 
шнииата от създаването 
"о „Димитровград". Освен 
посещението на фабрика
та, гостите от Ниш имаха 

. разговори в синдикалната 
организация ча най-гол я- 
мата трудова организация 
в Димитровград, а прове
доха се и разни спортни 
състезания.

ДУсреща

Наталия
Киркова

от с. МъзгошВъв второто полувреме 
гостите сс посъвзеха п 
намалиха разликата, та
ка че крайния резултат 
остана „скромен" — 16
коша. С тази висока нобе 
Да „Свобода" , дели пър- 

Следващите срещи ще во място с отбора иа „Ми 
станат цдмата година п лай 'Топлица" ох Проку- 
Ниш. Д. С; пие. 1 ,

Каним близки 
из помена.

и познати да присъствуват

СКЪРБЯЩИ: син Митко, дъщери:
Троянка и Зорнца, зет Никола, сна
ха Добрила; внуци: Радослав, Горан, 
Зоран, Лидия, Баска ц останали ро
днини
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НОВИ БАСНИ

Брат за брата
Едно кученце, сортно н с педнгре, сц нра-

Ионежеразходка край брега на морето.
любимци всичко е позволено, 

момента, без да иска позволение, 
влезне във водата да си малко по

вило 
на домашните
кученцето, в 
решило да 
плува и да се поиграе.

Водата била приятна ч кученцето навляз
ло дълбоко в морето’. В един момент насреща 
му ненадейно излиза огромно морско куче. 
Любимчето, впдейки положението си, взело 
да ползва дипломация и започнало умилно:.

— Виждаш Лц кол кова много съм плувал, 
за да те посрещна!? Та .нали кръвта вода не 
става. Макар че ти живееш във водата, а аз 
на сухо все пак сме братя!

ВАШАР
— К<>| ти мод те се цениш'!

— Што си меси запск.ъал
Е, мо) побратиме! И вашари више мссу 

беоше. Одпапред, преди Тро)ииу па 
некшГко дъна, ми, младшьа, само ей мислимо 

отидемо у Бабушпицу, како че

панталопсге!како што

— Ау, да га! Заборавил сам.како чемо да 
да цздооде дево]четп]а, како чемо да се ваме- 
мо у оро ... Само се стедзамо!

— Вижда се, че ти братмц никога пс си 
нужда да се грижиш за храната си, а аз 

винаги. Понеже съм гладен, дай ми нещо за 
обед. 
мига

Што те брига! На празън ДуЬан не
имал

требу врата!
А съг... Ла сам веч и заборавил у ко]п 

дън .)е Трощца. Не би' ни ншъл па 
алп чМс мо]а Цвета подсети да морам да про- 
дадем ,)едну шипарицу, ]ербо ]с моруза 
тела, па пече да имамо със какво да раннмо 
две свише.

Домашното любимче за няколко 
завршцло в челюстите на брата си.

Брат за брат, но глад не се търпи.

После се почемо литу]емо за друЬи нашииамар, Оно испаде да смо почели да сеисписници.
тровнмо. Лсдъп се улогавил, друЬи се утенчил,

. Е-е!пожлъ-
треЬи замирисал на чамовину ..

— А, знаеш ли нешто за Лазу?

— Ете га иза тебе!
!а се обрну'. Не видим никога.
— Камо га, бре?

— Ете га на бандеру!

Отидо’мо на вашар. На ]едну страну: стар- 
чине със стоку; на друту страну: омладнна се 
върти и вози на лимузине. Нцгде свирач, ниг- 
де оро, а из некакви сандъци и вунвде музика 
гърми. Да те заглуши!

1а продало' шнпартду пошто-зашго, па 
със пспмсиика Л>убцшу под ве]ник. А тамо 
]една песнопозЬа. Кусо, голо, наиървено! По
сле трейо пЩегье поче да ми се гьвнн пред 
очи ...

ПЕНСИОНЕРЪТ II РИБКА! А
Натовари' ]а шипарицу у кръешку, 

а]д за Бабушпицу.

Кад стйго' у Бабушпицу, на кретопутипу 
срето’ исписгщка ХЬубишу цз Камбелевцн. Ом 
ми се обрадува како да си ]с видел поко]нога 
деду.

па
пенсионер пял 

ден хврля въдицата и нищо. Разочарован и тъ
жен, към края на деня, хвърДи °Ше веднъж 
въдицата, и уа чудо! — Улови една малка но 
златна рибка. Както, обикновено, и бива, риб
ката помоли пенсионера за да я пусне а тя 
ще му изпълни три желания (молби). Но, пен
сионерът не искаше нито да чуе, защото беше 
толкова гладен, че едвам можеше да живее 
до първата молба.

— Аз не съм обикновена, а съм златна 
рибка — каза на края рибката. — А тм знаеш 
че злато не се яде!

— Хубаво, много хубаво! — зарадва се 
пенсионерът.

— Защо се така радваш!? — почуди се 
рибката. <

— Ще ти купя един аквариум, хубаво ще 
те храня, а ти ще изпълняваш желанията на 
хората и така и двамата хубаво ще' Си живеем.

— Тогава ме веднага изяж! — каза риб
ката.

Безработния 11 гладнния

— Здраво, нспцсннчс!

— Здраво сам ти, здраво ли Сц ми!

— Па, како времево: чъс — чъс, па ми 
се примоча. Него, еве, привремпл сам, па не 
могу више да га стискам. Казу] Ми брже куде 
овде има нужник! /

— Овде нема нужник за народ, него иди 
у Општину.

— Ама, исписниче, смеде ли се то] работи 
у такву левину?

— Сме]е, сме]е! Како опи то] там работе 
сва!ти дън, можеш и ти ]еднуш. Само, пази 
да не уплашиш некога!

Остаде исписник да- ми пази шипарицу, а 
]а улезо' у општину. Кад тамо, ]а н' уме]ем 
да потревим куде се то] работи. Да ми не каза 
]една госпоЬа, имало би да буде брука.

Кад се върну при исггисника ЛЬубишу, оп 
се удзира у мене и насме]ал се до уши.

Еве, неколЧео дъна мо]а Цвета не орати
другуту шипа-със мене, него ме ружи при

рнцу:

— Остарело, изветрело, па веч 
какво работц! Он би и тебе продал, алц му ]а 
не давам ...

1а правим оглушгьаци ц никако не могу 
да се сетим да ли ми паре остадоше под ве]- 
никат т[Ли сам н’ донел дома, па и’ Цвета не- 
куде скутала. Него, нека ]е здрав^е, а паре... 
Оне и тека д тека веч не вреде ништа!

зна]ене

— Защо!? — изненади се пенсионерът.
— До сега ти си имаше макър и минимал

на пенсия, но все пък нещо, а аз водата шъп
на с храна, а щом откриеш малко стопанство, 
цялата -печалба и твоята пенсия ще отиват за 
данък та и двамата ще умрем гладни — каза 
златната рибка и се заплака.

Симеон Костов Тодор ЛужничБи

Карикатурен екранШШЖЙФРПШ]
^ \/-л,тч,„ си
у ИЗЦЪЛ НИЛ ТГЛЛ- 4Ш,

1 ИЛ В 17РеДГ7РИ~ГЪ:
V •ЯП’ИЕ'ГО У

\ V М? _ у

^ -ал/ио Двойки и ТвоИки
, ЗНЯЧИ МЗГГ&7НШТ ОИТР7ННЯ 

0)0% > ,----———' V сег № сро/ У

\ /&-■

/

Циректор и главен и отговорен редактор Венко 
Димитров.Брятспй? Адрес на Издателството: „Кей 29 дехемврн" № *. 

18 000 Ниш.
Издателски съвет: Димитър Манов (председател), Дра- Телефони: Директор (018)46-454. Редакция- (018)52-751. 
ган Джорджевич, Миле Илич, Никола Стоянов, Йор- Годишен абонамент 25 000, а полугодишен 12 500 дин. 
дан Миланов, Чедомир Маркович, Милентие Игнято- За чужбина двойно повече.
вич, Венкица Велкович, Васил Такев, Мирча Стоянов, Текуща сметка: 62500-603-9529 СДК __ НИШ.
Венко Димитров, Мнланка Зарева, Матея Андонов, Печатница: „Вук Караджич"
Вестникът излиза веднаж седмично. вич” № 72, Ниш.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НА
РОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Урежда редакционна колегия

ул. „Станко Пауно-


