
Еря-тстШо С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуга в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности
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В ^ЮЛИ СТРАНА ТЪРЖЕСТВЕНО БЕШЕ ОЗНАМЕНУВАН ДЕНЯТ НА БОЕЦА в ср Сърбия се състояха голям брой търже
СТВА ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ВЪСТАНИЕТО — 7 ЮЛИ

....

НИКОИ НЯМА ПРАВОТО ДА 

ПРЕКРОЯВА ЮГОСЛАВИЯ
Жертвите я 

предуорежцават 

да пазим 

единството
нлцЖоГнТ^^

Четвърти юли — Ден 
на боеца беше ознамену 
ван с многобройни тър
жества 
ната.

последица на тези неспо
луки. За да 
кризата, е нужно да кои 
Ципираме нов развоен ет
ап на югославския самоу 
правителен и демократи
чески социализъм. Дъл
го време водещите поли
тически сили на нашето 
общество не бяха съзна
телни, или не бяха готови 
да се изправят пред суро
вата реалност и да приз
наят, че у нас съществу
ва криза повече от десе
тина години, чицто коре
ни са в основните реше 
ния на икономическата 

. и политическата система, 
каквито са 
икономика и доминация- 
та на етатизма над самоу 
правлението.

преодолеем

навред по стра- 
Централното 

жество се състоя в 
реб,
те, в който се 
около петнадесетина хил 
яДи жители на хърватс
кия главен град. На тър 
жеството говори МИЛАН 
ПАНЧЕВСКИ, 
тел на Председателството 
на Централния
на Съюза на югославски
те комунисти.

— Днешна Югославия 
— подчерта Панчевски— 
е създадена с четиригоди 
шно воюване и затуй и 
ние, и историята не сме
ем да забравим жертви
те, които бяха дадени за 
по-хубав живот, братство 
и единство, равноправие.

Тър- 
Заг

в Дома на спортове ф В Косово поле бе пусната в действие фабрика- 
за конфекция на „Юмко” от Враня, а в Зубин поток 
бе предаден на употреба нов мост

ф МИЛ ОМИР МИНИЧ: Завинаги е сложен край 
на налудничавата идея на албанските сепаратисти да 
създадат етнически хомогенна общност на територия
та на Сърбия и Югославия

ф НИКОЛА ЛЮБИЧИЧ: В Титова Югославия не 
може да има натрапване на становища нито със сила
та на икономическата развитост, нито с по-голямата 
численост на населението

С големи народни сбо
рове, възкресяване на сп 
омени за НОБ, предаване 
на употреба на стопанс
ки и културни обекти и 
с културно-художествени 
и забавни програми в твъ 
рде голям брой места в 
републиката беше озна
менуван 7 юли — Деняг 
на въстанието в СР Сър
бия- В историческа Бела 
църква, където преди 48 
години гръмна първата 
въстаническа пушка, се 
състоя голям народен 
събор. В речта си пред ня 
колко хиляди граждани 
от Раджевина Подринье 
СЛАВКО ПОПОВИЧ, пре
дседател ма Съюза на 
бойците в Сърбия меж
ду другото подчерта:

— Жертвите ни предуп 
реждават да пазим и от
браняваме от 
падки единствено 
жмата СФРЮ, понеже ед 
ппството на страната ня

събраха

председа-

комитет Милан Панчевски

нашето общество, конце
пцията на всенародната 
отбрана и ЮНА и необ
вързаната независима въ 
пшиа политика, с никого 
няма да правим пазар
лъци. Югославия като 
равноправна, социалисти 
ческа общност е единстве 
мото условие за същест
вуване, самобитност и ра
вноправие на всеки наш

ма алтернатива. На това 
исторггческо място дава
ме обет, че ще спечелим 
битката за стопанска и об 
ществена реформа, по-на 
татък ще развиваме осъ
щественото единство в 
СР Сърбия, обезпечавай
ки равноправие на всич 
ки нейни граждани. 
ГОЛЯМО ТЪРЖЕСТВО 
В КОСОВО ПОЛЕ

празничния ден беше 
пусната в действие фаб
рика за конфекция в Ко 
сово поле. Построиха я 
за една година 16 най-го 
леми производители на 
конфекция от Сърбия. От 
начало във фабриката 
ще работят 1060 работни 
ка, а наскоро ще бъдат 
открити още 2000 работ
ни места. На голямото 
родно тържество, което 
беше устроено в двора на 
новата фабрика говориха 
XIIСЕН К/МЗДОМЧАЙ,

(На 3 стр.)

договорната

— Обществена рефор
ма не нц отклонява от со 
циалистическия ни път— 
заяви по-нататъ Панчев 
ски. — С помощта на ре
формата искаме да се ос
вободим от всичко, което 
ни тегли назад...

Панчевски каза, че ~на 
шият път беше изключи 
телно динамичен и бу
рен, с големи възходи и 
звездни моменти на ис
торията ни, но това е ре-

народ и народност, относ
но рамка на техния мате 
рналем, политически и ку 
лтурен напредък. Социа
листическа, 
телпа ,и федеративна Юго 
славмя, израснала върху 
принципите па АВНОю и 
Тмтовитс визии, обезпеча 

реализация 
Пия стремеж и борба на

В

самоуправи-

ва па веков-

нсски пащ народ за собс
твена сувереиост, държа
«пост и национална афир 
маци и. Само сплотеии — 
историческия

на

всичци на 
възмоопит пи

учи па това — можем да 
бТзДСМ СИЛЕЩ и испокорм- 
ми, всеки отделно и всич- 

Загова иико- ШАСил българите"ки заедно, 
му няма да позволим Да СЪОБЩЕНИЕДелегация ма Съюза на бойците положи венец на 

гроба на Й. Б. Тито
О ЮГОСЛАВИЯ

разрушава основите ма 
нашето общество. Никой 
няма правото да прекроя 
ва Югославия и да я уч
редява по-различно ог ус
тройството, което беше 
изборемо във войната п 
революцията — заяви М. 
Панчевски.

Поради 
на годишна почивка 
на редколегията — 
следващия брой на 
всстицка що излезе 
ма 18 август т. г.

колектнв-волюция, която гече и за 
това са неизбежни проти
воречията, луганията, 
денията, пък и несполу
ките". Днешната 
мическа и обществена кр 
иза — добави 
телят на

Когато става дума за 
федеративното устройст
во па страната, сплотено
стта и равноправието па 
народите и народностите, 
ролята па работническата 
класа и социалистическо
то самоуправителмо и де
мократическо битие па

па

икопо-

председа- 
Председателст- 

Лото па ЦК па СЮК — е



нас |1 ПО СВЕТА И У
САМИТ=.=Х^55Г“'Е ПРИЕТБЪЛГАРО-ТУРСКИЯТ СПОР ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС

ДЕЛОВА СРЕЩАЧУДНА МОЩ НА ИНКАРНАЦИП дебата- За срещата са под 
готвени два вида докумен 
ти: декларация на шефо
вете и

Готовейки се за предего 
(нрез септември) 

на необвързанитеНа твърденията от София, чсч в България живеят само българи би мог- 
бяха следвое ннпте преброявания на населението е го

ящата 
среща
страни в Белград Югосла 

по-иататък се застъ

правителствата (ко 
ято предлага визия надви 
жението) и 16 други, от
делни, документи отнася
щи се до кризисните ог- 

икономическите пр

ако нело да се повярва
лкова македонци и ако с десетилетия не съществуваха училища, радио-емисии и

вия и 
пва
чки участници на среща
та да бъде съзнанието за 
взаимозависимостта на си

вестници на турски езцк па пръв план на вси
имущество. Всеки може да се върне, а 
ако и чужбина остане повече от шест 
месеца получава двойно подампчество,

През изтеклия месец от България 
отселнли 130 хиляди души,

национално
чп-са се

слящи се към турското 
малцинство (според българската тер
минология: български мюсюлмани), а 
според някои преценки се очаква да 
се отселят още около 200 хиляди. Ре
ката на бежанци потече след 
странните в североизточна 
към края на мац когато числящи се 
към турското' малцинство, т.е. българ
ски мюелнман.и протестирали поради 
принудителната асимилация, която се 
интензивно провежда през последните 
пет години. В стълкновенията с войска 
та официално са загинали трима, а нео 
ф циално 30 души.

След тези стълкновения. както 
оповестява в-к „Борба" (12 юли) в ста
тията си под заглавие,. Чудна мощ на 
инкарнация" от Ненад Брнски, числя- 

се към турското национално ма

нища,
облеми, трансфера на теха онова което е негово — имущество, 

пари в банките и пр.
Като израз па добра воля към „бъл
гарските мюсюлмани" е посочен факта 
че на разположение са им дадени 
държавни товарни коли и вагони за да 
могат по-лесно дЛ заминат.

Все пак не получихме отговор, под 
чертава се в статията на „Борба”, па 
въпроса: защо отведнаж, и това сега, 

стана толкова

ета.остава негово. нологиитс...
За разлика от срещата 

в Хараре, която на дневен 
ред сложи 
подточки, 
среща ще 
13 точки. Съществува оба 
че едно число страни, ко
ито с дневния ред не са 
доволни, защото като бе 
казано в документите на 
срещата искат да нам(р- 

подкрепа на техните 
национални предимства.

На края на заседанието 
бе изтъкнато, че необвър
заната политика за Юго 
славия е отворила кредит 
на линия, а това че стра
ната поради вътрешни пр 
ичини
способна да я ползува — 
не значи че тазл линия 
трябва да се напусне по
неже съществува надеж
да, че е възможно и ико
номически да се валоризи

Покрай другото това ка 
за Иван Живкович, па

па управлението 
па Съюзния секретариат 
по външните работи за 

активно

чалник
20 точки и 29демон-

Българня Белградската 
мине в знак намултиратсрални 

стн на нсобв1,рзаиите ст
рани на съвместното засе 
данис на комунистите на 
ЦК на СК в Сърбия и 
ПК на СК във ВойвоДи-

турската пропаганда 
ефикасна, защо тъкмо сега толкова бъ
лгарски мюсюлмани искат да пътуват 
в Турция ако са все още в сила ре- 
стриктивните законопредписания за 
пътуването в чужбина, а новите — ли
берални — са в сила от 1 септември. 
И на края защо хората само с ку
фари и най-нужни неща заминават в 
Турция където ловенето от тях нямат 
ни роднини, ни имущество, а в Бълга
рия оставят роднини, имущества, без
платни училища и здравна защита и 
пр ? Има ли с това може би някаква 
връзка факта, че при сегашен натали- 
тет за няколко десетилетия числящите 
се към малцинството би могли да пред 
ставляват една половина от население 
то в НРБ?

Въпросът представлява голям ико
номически проблем за двете страни: 
България остава без работна ръка, а 
Турция която и без това е в трудна 
икономическа обстановка е принудена 
за толкова много хора да обезпечи не 
само квартири, но и работа, без оглед 
че нетрудоустроеността тук достига 20 
на сто. Тъкмо от този факт произти
ча, нелепостта защо би Турция поди 
квала „българските мюсюлмани" на из
селване.

за междуиационални 
отношения и сътрудничес 
тво. Според Живкович, на 
шият концепт за срещата 
в Белград плебисцнтно е 
приет, което не значи че 
някои проблеми, особено 
във връзка с представяне
то на някои страни 
срещата, няма да я зат* 
руднят.

Както бе подчертано, са 
митът трябва да бъде де 
лова среща, т. е. би тряб
вало да даде възможност 
на всички участници 
се изкажат в генералната

па
ят

Щи
лцинство започнаха масово да се от-
селяват. Турските източници твърдят, 
че на хората са оставени само 24 ча
са за да
си неща и Да тръгнат, че са събрани 
нощно време, че са заминавали без да

се сбогу-

на
все още не ес-л вземат най-необходимите

ил! се даде възможност да 
ват с роднини, че им е отвзето имуще
ство, че на границата са им отвзима- 
ни дори и семейни накити и пърсте- 
ни. Според преценките на турския 
министър по външните работи Месут 
Йилмаз „проблемът не е само билате- 
рален въпрос, но се касае за (стълк
новение) на България и всички отдел
ни лица, институции и правителства, 
които спазват човешките права и ос
новните свободи".

да
ра.

НА САМИТА НА ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР Е ПРИ 
ЕТА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ

1ПРИЗНВ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖ 

ДАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАНЕТОБългарският министър по външни 
те работи Петър Младенов в интерво- 
то на бонския „Генерал айнцагер" ка
зал:.— „В нашата страна не съществу- Оцодявайки, че същест

вуващите военни съюзн 
са „най-опасно творение

нт, страните на Варшавс
кия договор позовават към 
по-нататъшно 
на мира, 
на човечеството от опас-

Турско-българският спор затрудня
ва и балканското сътрудничество. Как 
ще се проведе заседанието на експер- ч 
тите на балканските страни в София 
през есента ще видим по-късно.

И на края — казва се между дру
гото в статията — радушно би повяр
вали на българските официални лица 
когато казват, че в страната им живе
ят само българи ако не беше следвоеи 
мото преброяване на населението с 
онолкова македонци, които след това 
изчезнаха”. И ако с десетилетия ие 

съществуваха училища на турски 
език, радио-емисии на турски и вест
ници на турски, които с отличие удо
стои и председателят^ Тодор Живков, 
ако нямаше толкова голямо число хо
ра с турски имена.

Всичко това през последните ^ годи
ни се губеше и на края „изчезна" и 
турското малцинство. Благодарейки 
на факта, че все пак съществува реин- 
карйация, поне в някои случаи, тур
ското малцинство възкърсна във вид 
на български мюсюлмани. Предпола
гаме че онолкова македонци са между 
българските християни и атеисти.

съхцествяватва турско л1алцинство, 
български мюсюлмани, български хри
стияни и атеисти". В изявлението пред 
БТА Младенов казал, че „България ни

укрепване 4 
освобождениена разделения съвременен 

свят", • лидерите на седем 
те членки на Варшавския 
договор на 
през миналата седмица дв 
удневно заседание в Бу-

кого не депортира” ,и че'това е, „съв
сем ясно на заинтересованите среди,

носите на война и разви
тието на широко между
народно 
въз основа на взаимни цн

проведеното
както им е известно и това, че всъщ
ност се осъществява законното пра
во на всички български граждани сво 
бодно да напускат страната си, а също 
така и свободно да с,е връщат".

сътрудничество

курещ приеха политичес- тереси и готовността за- 
ка декларация, с която тъ 
реят да се преизучи по
нататъшно съществуване 
на блоковете. Първата по- 
голяма крачка в тази на 
сока направиха страните 
на Варшавския договор, 
които от самото си фор
миране на своя

напред да направят всич
ко нужно за да се осигу
ри една и съща сигурност 
за всички страни; и наро 
ди в Европа и света.

Изразявайки убеждение, 
че е' възможно да се по
стигнат нови споразуме- 

военен ния в областта на разоръ 
жаването и чо към това 

групация трябва да се набляга, ли 
— казва се в този доку- . дерите на членките на 
мент, когото са подписали Варшаския договор се 
Михаил Горбачов, Ннко- стъпват да се спре с кон- 

Чаушеску, Ерих Хоне фронтациите и вражески
те действия, като и за 
„сътрудничество в облас
тта на човешките права и 
хуманитарната област".

Двете страни са твърде активни в 
Европа в обясненията На. настаналите 
проблеми. През миналата седмица бъ
лгарският посланик в Белград Белчо 
Белчев организира 
стно за пръв път — конференция за 
печат в посолството. Според тълкува
лото което можеше да се чуе, казва 
Бпискй, толкова голямо число „българ 
ски мюсюлмани" отива поради „тур
ската пропаганда", че няма да получат 
паспорти, макар че е приет Твърде ли- 
бепален закон за пътуване в чужбина. 
Решително е отхвълено турското твъ
рдение, че на заминаващите е оставен, 
срок от 24 часа и че им е отвзимано

колкото е изве-

съюз определиха характер 
на дефанзивна

за

лае
кер, Милош Якеш, Войчех 
Ярузелски, Реже Нерш и 
Тодор Живков.

В оповестения докуме-
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МО?АДВС™Е РЕГИОН РЕДСЕДАТЕЛСТВОТО Жертвите нн 

яредупреждавгт 

да лазим 

единството

в ЮЖНОНА МОК НА СК

ИЗБОРИТЕ - СПОРЕД 

УТВЪРДЕНАТА ДИНАМИКА
ф Председателството 
група граждани от Буяновац

отхвърли обвиненията на имало слабости в досегаш 
мата работа на Общинс
кия комитет, Председате 
лството отхвърли обвине 
идеята, посочени в оплак
ването, понеже то има за 
цел да девалвира досега 
шиите усилия и безспорни 
те резултати за създава
не на необходимото единс 
тво между сърби, албан
ци и ром и за спиране на 
изселването. В борбата 
срещу албанския нацио
нализъм и сепаратизъм 
Буяновац стана силна сре 
да на общ живот и спи
ране на изселването под 
натиск на албанските па 
ционалисти. Оценено е, 
че посочените обвинения 
са тенденциозни и че ос 
новното им намерение е 
да намалят постигнатите 
резултати. Най-новият на 
тиск, с 'който се изнудва 
сменяването на комплект 
ното ръководство на об
щината с изселването па 
80 сръбски семейства, е 
оценен като шантаж, кой 
то не трябва да се прие
ме. Заключено е, че пос
ледните събития в тази 
община трябва да се из
ползват като поръказа 
премахване на съществу
ващите слабости в рабо
тата.

П ре дсе дате лството 
Междуобщинската кон
ференция на Съюза на 

в Южномо-,

кументи. В досегашния 
ход на изборите дойде до 
новнщата на Осмото за- 
пълна афирмация на ста 
седание на ЦК на СК на 
Сърбия, а предизбирател 
нйте и изборните събра
ния са използвани и за 
кртическа оценка на досе 
гашната работа. Особено 
качество на разисквания 
та дадоха изискиванията 
за по-качествено 
нисване, ускорено трудо
устрояване, по-добро пол 
зуване на обществените 
средства и по-го леми ико 
иомиде. В повечето орга 
низан и и се спазва опре
делението за една функ 
ция да се предлагат по
вече кандидати, което ще 
даде възможност на най- 
отговорните места в Съю 
за на комунистите да дой 
дат най-способни кадри.

Председателството сл
ед това разгледа и прие 
информацията на делова-

на

синдикатите 
равскй регион 
нието си от 6 юги т.г. раз

на заседа

Косово, да 
стопанството, да 
по-гол ем и
зд трудоустрояване 
млади школувани кадри 
и на ония, които бяха пр 
инуденде да напуснат пок 
райнината — заяви меж 
ДУ другото НИКОЛА ЛЮ 
БИЧИЧ на народния ми 
тинг, който бе устроен по

модернизира 
открие 

възможности

(От 1 стр.)гледа досегашния ход на 
избирателните Предсе-председател на 

дателството на САП 
сово, ВЛАЙКО ЙОВИЧ,

активнос
ти в Съюза на комунисти Ко

па
те на територията на ре 
гиона.
пие изнесе Чедомдер Мар 
кович, изпълнителен сек 
ретар на Председателство 
то, който между другото 
подчерта, че изборите в 
Съюза на комунистите пр 
овеждаме в момент, кога- 
то в Сърбия се води бит 
ка за стабилизация на 
икономическата и полити 
ческата обстановка чрез 
осъществяване на цялос
тната обществена рефор
ма. .

председател на конзорци 
ума на 16 производители, 
и МИЛОМИР МИНИЧ, се 
кретар на Председателст
вото ма ЦК на СК в Сър
бия.

— Най-сетне започна ус

V водно изложе-

стопа-

случай предаването на 
употреба на новия мост 

амките на

петно разрешаване на 
дългогодишната косове 
ка драма. Завинаги е сло 
жен край на налудничава 
та идея на албанските се 

\ паратисти да създават ет
нически хомогенна общно 
ст на територията на Сър 
бия и Югославия, поне
же тази идея е несъвмес 
тна с цивилизацията и ис 
торнята. Процесите на съ 
временната цивилизация 
са процеси на интеграция, 
а не процеси на конфрон 
а не процеси на конфрон 
тации — изтъкна между

„Газиводе” в р 
Хуудросистемата . Ибър—Ле 
пенац в община Зубин
поток.

С приемането на конст 
итуционните промени, ка 
за понататък 
е сложен край на дъл
гия период на несъгласия 
и изоставане на СР Сър
бия- Така се създадоха ус 
ловия за твор.ческо ползу 
ване на всички потенциа 
л,и на републиката, за да 
я направим

Любичич,
Говорейки за хода на -' 

избирателните активнос
ти в първичните органи
зации на Съюза на кому
нистите в Южноморавс- 
ки регион Чедомир Мар 
кович изтъкна, а това бе 
потвърдено и в разисква 
иията, че изборите проти 
чат според утвърдената 
динамика в съгласие с 
приетите избирателни до

та група, както и заклю
ченията на Общинския 
комитет на СК в Буяно
вац по повод обжалване- съвременна
то на група граждани от 
тази община, 
до висшите партийни ор 
гани- Оценявайки, че е

I отправено

РАЗИСКВАНИЯ ПО ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН

КРАЧНА КЪМ ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ
ключение с предложение 
то кандидатите за най-ог 
говорни обществени фуи 
кции трябва да изнесат 
свои програми, които ще 
ги направят по-отговорни 
в изпълняването на свои
те функции.

Във встъпителното сло 
во Зарие Димитрисвич, се 
кретар на Председателс
твото на МОК на 
напомни, че новият изби-

На съвместно заседание 
на председателствата на 
Междуобщинската кон
ференция на ССТН и на 
Междуобщинския 
на Съюза на синдикати
те, състояло се на 5 юли 
т.г., се разисква по лроек 
гозакона за изборите и 
проекта па Правилата на 
ССТН и Съюза на синдн 
катите и каидидационн- 
ия подход за избиране чл 
снове на делегациите и де 
легатите. Със закона за 
изборите — бе казано — 
се създават условия за 
осъществяване на избира 
телндете права на всички 
тРУДещи се и граждани
на Цялата територия иа 
Сърбдея. Вместо досегаш
ните десет избирателни 
закона предстоящите де 
легатски избори ще се 
проведат по единен за-

ССТН
Миломир Мииич открива новата фабрика в Косово полесъвет

рателен закон ще има вре 
менен другото Ми III14. Той 

помни за големите задачи 
в преодоляването на ост
рите проблеми, които са 
последица от дългогодн 
шпага погрешна полити
ка. „Диференциацията е 
най-важната задача. Без 
последователно разграден 
чаване комунистите от 
албанската народност ■ не 
могат да тръгнат по-масо- 
по в борбата, която во
дим, а сред сърбите м чер 
ногорците ие можем да 
спечелим доверие, мито 
да укрепим увереността 
им, че в Косово могат да 
живеят спокойно и сигу 
рно.
КРАЙ НА НЕСЪГЛАСИЕ 
ТО В СЪРБИЯ

— Нашето общество 
полага огромни усилия 
да ускори развитието иа

ьа- н демократическа държа 
останалите югославски 

републики, ще даде си
ва, която равноправна с 
лен принос за обществе
ния и икономически нап 
редък на Югославия- 

В продължение иа ре
чта Сц Любичич изтъкна, 
че гражданите в нашата 
страна очакват да бъде 
прекратено раздухването 
на съмнения, недоверие 
•и омраза. Вместо ледове 
рие и съмнения, трябва 
да установим делови, ко
мунистически контакти, 
трябва да сме наясно, 
че в Тптова Югославия 
не 'може да има натрапва 
не иа4 становища нито със 
силата па икономическата 
развдетост, пито с по-голя- 
мата численост на населс 
нието.

характер, с оглед 
че измененията ще нос- 

кол ституци-ледват след 
опийте промени. В разис 
кланията бс казано, че 
за по-дълбоката дсмокра 
тдезацдея на изборите се 
явяват повече потребно 
сти, отколкото възможно 
стите позволяват. Имен
но съществуващите

По отношение на зако
идеите решения избирател 
мият проектозакон и Пра 
вилата на Социалистичес
кия съюз и Съюза иа син 
дикатите представя я ват 
значителна крачка в де
мократизацията па .избо
рите, но за практическото 
им предложение е необ
ходимо още много да се 
направи, за да бъде по- 
ясно и по-прецизно. В по 
вите делегатски избори, 
бс казано, ма трудещите 

гражданите трябва

кои
ституцдеоини рамки са 
твърде тесни, за да сс 
дойде до ло-големи про 
мени в избирателната си
стема. Това е може би 
и причината, че в разис
кванията повече бяха по
сочени някои открити въ 
проси, отколкото да се 
предлагат конкретни ре
шения.

Представителите иа мл 
адежката организация бя 
ха на известен начин ,из-

се-и
да се даде възможност в 
правия смисъл на думата 
да бъдат избиратели, а иекон с около 120 членове, 

което представлява зна
чително намаление иа но 
рмативизма.

само гласоподаватели.

М. Момчилови»!

СТРАНИЦА 3БРАТСТВО • 14 ЮЛИ 1989



ПА ск осъществяват делегат-\ КАК ДЕЛЕГАТИ, ЧЛЕНОВЕБОСИЛЕГРАД: 
СКАТА СИ РОЛЯ

ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ МА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА 
КОМУНИСТИТЕ В ТО „ДИМИТРОВГРАД"

На скупщина - с лични становищаМОБИЛИЗИРАТ 

САМО КОНКРЕТНИ
обществено - политически 
те и обществени органи
зации

СК в БосилеградскаИзвестно число членове на 
делегати в

иделегатските скупщини 
„обикновените" си колеги.

скупщините
община като
тела не се различават от 
Без оглед, че но вроис на подготовките за

(по въпросите и про- 
само в делегациите, но

недостатъчно инфо
рмират организациите и 
органите си за въпросите 
и проблемите по които се 

в скупщините,

повече възможност от тяхимат
блемитс могат да разискват не 
н на партийните събрания),

пат с лични становищаДЕЛА Г) а- разисква 
конференциите и самоун-

тс вместо е мнения на
зата. па тих оти равителните органи и .те

ла.и отчета закомисия 
работата си през изтекли и 
период (същият е на нуб 
лично обсъждане до сре-

Когаго се разисква 
укрепването па дслегатск 
ата система не рядко се 
натъкна, не делегатите в 
делегатските скупщини и 
тела често отиват е лична 
мнения н становища, а 
не със становищата 
базата. Причините са ра 
злцчип. Като главна при
чина се привежда, че де 
'легатеката база, т-е. деле
гацията не насочва деле
гата си. Не рядко се из
тъква, че п делегатът не 
осведомява делегацията и 
базата си с решенията на 
скулщипите п за съдбата 
с техните евентуални ини 
циат-пвн и становища.

Как делегати, членове 
на СК в Босилеградска об 
щипа осъществяват деле
гатската си и комунисти
ческа роля, различават ли 
сс от „обикновените” де
легати?

Отговор на този въпрос 
се опита да даде Комиси
ята за уставни въпроси 
на организацията на СК 
в общината. Обсъждайки 
ролята ма членовете на 
СК като субекти в изгра
ждането и реализирането 
на политиката на СК, та

за Когато се касае за раз
витието на самоуправите- 
лнитс отношения, по-точ
но казано за отношения
та между първичните ор- 
/анизации на СК и само- 
управителните органи по 
дчертават се две неща. 
Едно число първични нар 
тип ни организации не ра
зисква по въпросите, поне 
за най-актуалните, преди 
за тях да вземат решения 
самоулравителните орга
ни. Като второ се посочва 
и една друга крайност — 
някои първични организа 
Н;«и на СК превзимат ро
лята на самоуправителнп 
те органи. И в първия и 
във втория случай тези 
първични партийни орга 
низации не осъществяват 
ролята си. Затова избор
ната активност в първич 
ннте партийни организа
ции е удобен момент да 
се обсъдят и тези въпро
си, като и възможностите 
на СК за полагане на по-

ЗА ПРЕДСЕДАВАщ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ИЗБРАН 
ЗОРАН ГЕРОВ

па. месеца) подчерта 
не са

дата
ма, че комунистите 
различават много от оста 
палите делегати, 
ните партийни организа-

пее да мобилизира ц те
зи около себе си тогава и 
неговите задачи ма кър и 
изпълнени, нямат желани 
ят ефект. А че това е та
ка, говори факта, че н 
покрай много пдеГшо-по- 
дитпческн оспособеии чле 
пове па СЮК посредствох/ 
разпи школи, работата па 
конференцията е слаба, а 
това може да се каже и 
за половината от първич
ните организации в гу.ма- 
рата. Само с думи вече 
никой не може да се мо
билизира. Мобилизират 
само конкретни дела. Го
ворейки за неактивността 
на отделни членове на ръ 
ководствата не само в гу 
марата, Стоянов изтъкна, 
че в ръководствата има 
много хора, които са раз
решили всичките Си жиз
нени въпроси, постигнали 
желаните цели 
ботно място за себе си, 
квартири, до настаняване 
на работа членовете на се 
мействата си- Такива из
казват крайна незаинтере 
сованост и от такива би 
трябвало да се освободи 
Съюзът на комунистите. 
От друга страна има и 
случаи не само в гумара- 
та но изобщо, комунисти
те просто да се боят ог 
някои табу теми „които. 
няко,и силниНи са взели. 
под свое" и членството не 
е в състояние това да из
мени. И ако някой се 
опита нещо да направи 
получи по главата като 
пример за другите, които. 
поради това и занапред 
си. мълчат- Ръководства
та не реагирай и чакат 
пръв да реагира Общин
ския комитет. Това до 
крайност, която предста
влява опортюиизъм и на
рушава авторитета на 
СЮК. В такива условия 
според Стоянов, ' Съюзът 
на комунистите не може 
да осъществява своята 
роля-

Пред новоизбраното ръ 
ководство на конференци
ята на комунстцте в най- 
гол ямата трудова органи
зация 13 Димитровград — 
димитровградската гума- 
ра, стоц задача да засили 
работата на конференция 
та през настоящия пери
од, защото едвам събран- 
ното просто болшинство 
достатъчно говори за на
шата активност, или по- 
добре казано неактивност, 
изтъкна Иван Петров те
хнически -директор на ТО 
,Димитровград” на избор 
ното заседание на конфе
ренцията на комунистите, 
проведено на 29 минали
ят Месен.

Първичпа

и отчета се казва,Нил
че топа е малко число ор 
гапи-занян — не обсъждат
актуалнитс въпроси и про 
блеми преди за тях да се 
разисква в делегатските, 
скупщини. По този начин 
те ме дават насоки за ан
гажиране па членовете си 
— делегати в делегатски
те скупщини и тела.

Но не само тази забе
лежка Се отправя до из
вестно число комунисти. 
Подобно се случва и кога 
то се касае за изгражда 
пето на становища и взи 
ма пето па решения в само 
управителните органи 
организациите на сдруже 
ния труд. Забелязва се, ка 
зва се в отчета, че не ви 
маги се осществява 
втората задача. По-точно 
казано, делегати и пред
ставители на СК в делегат 
ските скупщини и тела, в

Говорейки за постигна
тите делови резултати Пе 
тър Милев подчерта, че 
изказаната загуба е на 
път да се премахне и че 
гумарата в рамките на 
„Тигар" все пак отчита 
сравнително добри резул
тати. Преди всичко, дока 
то в „Тигър" залежалите 
стоки се увеличават дори 
за 23 на сто, в „Димитров 
град" са намалени за 40 
на сто. — „Времето кое- 
то е пред нас няма да при 
знава и познава субектив 
ни и обективни труднос
ти, а само онова което е 
направено и онова което 
не е направено" — каза 
той. Според Саша Димт- 
ров това е осъществено 
благодарение факта че ди 
митровградската гумара 
почти напълно напуска 
някои
програми и се ориентира 
на тези, които абсолютно 
са търсени на пазара, ко
ито бързо се продават и 
донасят доход.

в

от ра-
и големи усилия в укрепва 

пето на самоуправителна- 
та и делегатска система.

В Б.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Юлските празници
достоимо ознаменувани

Юлските празници ц тази година в Боснлеград- 
ска община бяха тържествено ознаменувани.

На 4 юли на Буков рид, а на 7 юли на Кин-стан 
са проведени тържества и положени венци и цветя на 
паметниците на загиналите партизани и патриоти.

той добави: 
то от 1941 година и цели
ят период от 1941 до 1945 
година представляват голя 
ма страница в нашата ис 
тория- За настоящата и 
бъдещи поколения тези 
събития и жертви, вина
ги ще бъдат непресъхващ 
извор на високо морално, 
политическо и общоюгос- 
лавско социалистическо 
съзнание, което всички 
Ни задължава и достатъ
чно е само по себе да на 
сочва хората през целия 
живот”.

И тук присъствуващнте
почетоха паметта на заг* 
палите партизани, а деде 
гация от членове на Съю 
за на комунистите, Съю-. 
за на бойците ,и Социали 
етическата младеж поло-

Въстацие-

Централното тържество 
по повод 4 .доли — Деня 
па боеца по традиция и та 
зи година се проведе на 
местността Буков рид, къ- 
дето пред паметника 
за гиналите партизани 

голям

а след това бе устроено го 
лямо народно увеселение. 

По повод 7 до ли —. Деня
производствени

па въстанието в СР Сър
бия тържество се проведе 
иа местността „Кин-ттан". 
Тук пред паметника 
гиналите

на
се на за

проведе
събор, на който 
значението на празника: и 
приноса на 
от Босилеградска и Търго 
вишка община в НОБ пр-

народеи 
реч за

партизани реч 
произнесе Доне Тодоров, 
секретар на Председател
ството па Общинския 
бор на СУБНОР в Боси
леград. След

В разискванията на за
седанието взе участие и 
председателят на Общин
ския комитет в Димитров ‘ 
град Никола Стоянов. Из
тъквайки че постигнатите 
резултати са дело на зае
тите в гумарата, той под
черта ролята на комунис
тите, като каза, че не е 
достатъчно вече само все 
ки комунист да изпълня
ва своите задачи на ра
ботното място. Ако не ус-

населението От-

като подчер-
на та, че тазгодишнотооизнесе представител 

борческата организация 
на Търговищка община,

сед-
моюлско тържество чест-

На края на събранието 
предедаващ./на ко

нференцията е. избран Зо 
раи Геров а за заместник 
Йордан Петров.

вуваме в годинаа 
отбелязваме 48

когато
която и бе домакин наза нов години от 

началото на НОБ, 70 го-тазгодишното тържество. 
Делегации от двете общи 
ни пред паметника ма за 
гиналите

Дини от създаването на 
ЮКП —- СЮК и 52 годи 

тук рододюби ни от идването
гаря Тито начело на ЮКП

жиха венец и свежи цве- 
тя на паметника на заги
налите тук , партизани.на ДРУ-А. Т. М. Я-положиха венци и цветя,

СТРАНИЦА 4
БРАТСТВО • 14 ЮЛИ 1989



Е В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ
ДИМИТРОВГРАД

БОСИЛЕГРАД

Базата „заверява“ мамата Спазват се нритермите н сроковете• партийни организации за председател и
секретар на Председателството на ОК на СКС повто 
рно предложени Никола Стоянов и Душан Латес 

ф В повече
В Организацията на Съ 

юза на- комунистите в Бо- 
силеградска община избо 
рната активност

дателсувото- ;и останалите та система — така както 
му органи и тела, откро- предвиждат трите рефор- 
вено и аргументирано по- ми. 
сочваха явяващите се до-

от пол°вината партийни организации 
секретари и членове на секретариатите

Предизборните и избор- 
, ните събрания в първич-

— нови
Инак, и този път в пър- 

сега отрицателни прояви, вичните партийни органи- 
които спъваха работата, зации в местните общнос 
Безспорно, това ясно по- ти са доминирали въпро- 
твърждава, че комунисти- си от областта на комуна- 
те в Босилеградска общи- лно-бйтовата дейност, сна 
на, о тнастоящите избори бдяването, здравеопазва- 
очакват радикални проме нето, а в трудовите колек 
ни и решителен прелом тиви въпроси от областта 
във всеобщата партийна на създаването и разпре- 
дейност. И още нещо. Фа деление на дохода, укреп- 
ктът, че почти за всеки ване на трудовата дисци- 
партиен пост от първич- плина, спазване на трудо- 
ните партийни организа- вите норми, пестенето, за 
Чии До най-висшите, вклю разтоваряне на стопанст- 
чвайки и за възможни дс 
легати на предстоящите 
партийни конгреси са пре 
длагани, повече кандидати 
насочва, че ще бъдат из--
брани доказали се на дело казват това имат в пред

вид, че до началото на то
зи месец в 45 (от общо 
59) първични партийни ор

се прове
жда в рамките на утвър
дените изборни срокове, 
критерии и в демократ] ш 
на обстановка Това сс гю 
твърждава с факта, че и 
по време на предизборна
та (в първич лц ге партий
ни органнзацкп в Горна 
Лису-на, Плоча и ! ложне 
поради обективни прцчи- 

предизборци събра- 
• ния все още не са про
ведени) и гю време на из
борната ак -.лвибст 
е в ход,1 не е имало ипка-

низаций на СК 
Душвн Латес, секретар на 

нте организации на Съю Председателството на Об- 
за на комунистите в Ди
митровградска обтттина

казва

щунския комитет на Съю 
за на комунистите в Ди
митровградска община.

Както ни уведоми по-на 
татък Латес, ' програмите 
за бъдещата активност са 
насочени предимно 
насочването на всички тво 
рчески сили за преодоля

ми
наха под знака на стре
меж към раздвижване на . 
всички творчески сили за 
преодоляване на кризата, 
в която се намираме. Ви
ден е и стремежът

към
към

по-ангажирано отношение 
към жизнените проблеми 
на трудещите се и граж-

ни

ване на натрупалите се пр 
облеми. - Съюзът на кому- 

даните в местните общно ниотите — • добави Латес 
сти и трудовите организа 
ции- Ако може да се взе 
ме като положителен по

коя го
вото, и пр.

В Общинския комитет 
на СК ни уведомиха, че 
изборната активност ще 
приключи навреме. Като

— полага усилия в по-пъл 
на степен да поеме роля
та си на кохезионна сила 
в мобилизирането на гра | 
жданите и трудещите се 
за по-скорошно претворя
ване в живота на задачи
те от стопанската и обще 
ствена реформа у нас.

1

кви отрицателни прояви, 
което само по себе си по
твърждава, че изборната 
активност е прйега и схва 

сериозна обще
ствено-политическа и пар
тийна задача.

Характерно за 
Шата изборна 
е и това, че в 
първични партийни орга
низации разисквайки вър 
ху отчетите за езоята ра
бота и, работата па 06- 
щинския комитет, Предсе

казател в тази насока, не 
ка ни послужи и фактът, 
че 1 760 членове на Съю
за на комунистите в Ди
митровградска община, с 
70 първични организации,

• ‘

■ ' : ’ . ■ ■ . ■■■•• **

■ - V-. ^ -• •

*Т' II

пята каю
комунисти, които имат и 
сила ,и организационна 

настоя- • способност да поемат ог- 
актипност говорност и да дадат под- 

повечето тик за по-бързи обществе-
ганизации са проведени 
изборни,събрания и съв
сем е сигурно, че до 20 
юли когато е и крайният . 
утвдзРден срок ще при 
ключат -• в останалите.

М. Я-

но-политически и стопан
ски промени, за по-целе- 
насочено развитие и при
ложение на пазарното сто 
панство и икономическа-

■

■

ж
- '!- ..

■
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ПО ПОВОД ДЕНЯ НА САМОУПРАВИТЕЛя В БОСИЛЕГРАД

Отличия на заслужили 
работници и активисти
Присъдени: 9 благодарствени грамоти, 6 дипломи 

и една емблема със златна значка. Доклад за значе
нието на 27 юни — Деня на самоуправителя произ
несе Василка Петрова, председателка На 
синдикален съвет в Босилеград.

.ликанския синдикален съ
вет. Общинският синди-

в нцто един случай не са ф С ПОВЕЧЕ КАНДИДА 
отлагали предизборно, «или ТИ 
изборно събрание.

Заслужава да се отбеле 
жи ц. това, че в 50?/о слу 
чай за нови секретари и 
заместник-секретари 
първичните
са избрани — нови лица.
Подновени са и секретари 
атите им, така че може 
Да се очаква занапред по 
вече от набелязаните зада 
пи — да се осъществяват.
• ОСЪЩЕСТВЕНО РАБО 
ТНИЧЕСКО мнозинст

кален съвет е удостоил с 
Общинскця благодарствени грамоти:

Добри Стоянов, Мария 
Якимова, Симеон Костадн

Във-всички партийни ор 
ганизаиии е спазван крн-

По повод 27 юни — Де-терият — да се предлагат 
повече кандидати. И за 

на най-отговорни' постове в
организации общинската партийна ор-

,дс дотолкова по-мобилиза нов, Милорад Николич, Ве 
торска, доколкото успее ра Илиева, Крум Стоянов, 
да мобилизира трудещите Симеон Василев, Дена Ан- 
се в разрешаването на докова и Захари Миланов, 
настаналото кризно поло- а Димитър Груев, Васил 
жение. Затова по-нататъш Захариев, Ранна Глнгоро' 
пата задача па Съюза на ва, Асен Михайлов, Лиля- 
сцпдикатите е, укрепване- на Митева и Крум Вла-

ДСБ. с ДИПЛОМИ.

По повод 27 юни —

ия на самоуправителя в 
Босилеград 
тържествено заседание па 
Общииския 
съвет, на което освен де
легатите присъствуваха и 
представители па първич
ните синдикални органи
зации и обществспо-поли- 
тичсските 
На заседанието,

се проведе

га»изация — председател 
и секретар на Председател 
ството на ОК па СКС — 
са предложени по двама 
кандидати.

В 95'>/о от първичните 
органнзации ма СК — за

синдикален

го па соналцстцческите и 
самоуправителш I отноше 
ппя с. ускорено развитие Деня на самоуправителя 
па пазарното стопанство , ц 10-годишннната от фор- 
и икономическата систе
ма, при което се дава по- 
гол яма свобода и само
стоятелност, но и по-голя-

ор типизации, 
доклад 

за значението на Деня па 
самоуправителя 
председателката ма ОСС 
в Босилеград, Василка Пе 
трцва. В него между дру
гото Тя подчерта, че в 
условията па всеобщите 
усилия за Преодоляването 
I га обществено-пол итичес- 
китс и стопански затруд
нения Съюз на синдика
тите не може да бъде в 
перифсрия на тези съби
тия- Съюзът на синдика
тите е бил и ще бъде си
лен двигател на всички 
прогресивни идеи и стре
межи, а ролята му ще бъ

председател и секретар па 
Председателството па Об- 

Осъществяването на ра щииския комитет ма Съю 
ботническо мнозинство в

ВО мирането на Общинската 
синдикална школа, Общи 
нскндт синдикален съвет 
и Босилеград, благодарст
вени писма

изнесе
за, на комунистите са пре
дложени Никола Стоянов 
и Душан Латес.

И още нещо: предложе 
пията за иай-висши поето

Р'ьковод ството на Съюза 
ка комунистите много лъ- 
Ти досега беше неосъщес
твена цел. Този път в Ди 
читро вградска' 
това е

ма отговорнност на всеки 
субект.

присъди на:
Сотцр Сотиров, Ганче Ва- 4 

В продължение иа засе- енлев, Гоне Глигоров, Вла 
данието на заслужили ра- диммр Стоев, Райка Спас- 
ботницн и синдикални ак- кова, Стоян Анастасов, 
тивисти бяха връчени от- Стоян Величков, Анка Сто 
делии републикански и об йнева, Симеон Глигоров, 
щниски синдикални приз- Лиляна Георгиева, Стани- 
наиня 11 Дипломи. На Бо- ша Митов, Захари Стоя
ли Митоп, зает в Отделе-

община ве за ОК па СКС са по
текли напрало от базата, 
без каквото и да е пред- 

членове на секре варителпо „намигване"- ко

осъществено.
~~ Над 7О>/0 от новоиз

браните
гаРл атите на Съюза 
комунистите са работни* 
Ди. Те са избрани чрез та 

гласоподаване, и при 
повече кондидати (за еск- 
Ретари и 
тарщ

сто не така отдавна имаше 
право на гражданство. Въ 
рши се' подготовка и за 
провеждане па общинска 
конференция па ОК ма 
СКС,, коя'го. ще стане в 
предвидения срок.

на

нов, Васил Такев и Васил
ка Петрова — активисти 
и лектори в Политическа
та синдикална школа.

йно името за вътрешни рабо
ти бе връчена емблема 
със златна значка, с коя
то е удостоен от Реиуб-

заместник-сскрс- 
на първичните орга М. А. м. я.
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ШОУПРЩеНЩдан
IДванадесет без пет.МНЕНИЯ

е най-решително да седължност 
борят против тях. Има сред <ях 

С дългогодишен партиен

общи актове,

станали шаре
на пит «те (ако

По броя на незаетще по отно
шение броя иа жителите Боспде- 
градска община е някъде 
първите в републиката. Тозц по- 
славеи рекорд я тика сред после
дните от стопански изостаналите 
общини в Югоизточна Сърбия- 
Ниската акумулация на тукашни
те трудови организации не дава 
никаква надежда за нови инве
стиции, а при условията на теж
ката икономическа криза не мо
же ни да се разчита па пови ка
питаловложения от страна на ко
лективи цзвън общината. Гьц ка 
то всяка- година броят на незае- 

. тнтс се увеличават, а в предстоя
щия лРьв удар 
която наи-вероятно ще „г.тьте" 
някой колектив, в Босилеград' мо
же да се очаква още но-голямо 
увеличение на броя па хора, 
то търсят работа.

Ако решително издържим в 
курса на реформата в перепекчи- 
ва можем да очакваме някакво 
изменение на нещата, но после
диците от досегашната п 
нлта стихия дълго ще се чувству
ват. Например, в условията 
една пазарна икономика ярко щс 
изпъкне сегашната неподходящи 
квалификационна структура

иа
и хора
стаж. Всичко това свидетелствува 

дълбочината на кризата, която 
области на

сред
ве непроизводствени отрасли, а 
папа р 11 ата 1 г к 01 юм 11 ка 
тилпра” особено много подобни 
„готова и конци". В такъв случаи 
мнозина що разберат, че тяхно
то школуване е било само една

ш тес

ланисто, отдавна сане „си.мпа- ВСИЧКцс захваналаощепа лъжа за 
има такива).

Авторитета 
система се 

незаетите

живот.общсствения 
па пялата правова 
компрометира, а средЗаконът служи още само ка

то формално-правова процедура 
за изиграване, а органите, кои*о 

обезпечат тяхното 
ръцете 

олп*

и разочарование,се внася смут 
несигурност и страх, но вероят
но пазрява и нещо повече 
знанието, че това нещо

от многото несполучливи 
тницн. Виновниците за гезн теж
ки обществени трусове оставяме 
на съда на историята, тъп като 
тг винаги са били извън обсега

съ-
еа дл ъж п и да 
прилагане са играчки в 
на локалната

веднаж
трябва да се прекрати.политическа

гархия.на редовните съдове. Носителите на такива отрица
телни явления са дотам мало
умни, че да не знаят, че с всяка 
нечовешка, 
или пък ако търпят такива, имат 
един противник повече срещу се
бе си. Или пък са олиянени 
силата си?

Опия, които имат предимство 
изп-Затова обаче безработицата си

прц заемане па работа биват
„парашутистите” 

имали влиятелни вуйчо 
. По

остана като един от пан-големпте 
пробле-

на реформата, незаконна постъпкаграни в полза ма 
конто са 
вци и те се изкачват напред 
слепече никой не

социални и политически 
ми. В Босцлеград понастоящем се 
откриват съвсем малко пети ра
ботни места. Това е ясно ц ' па- Отможе да гикои- прпз- 

ис са в нейна 
боледува от общочовс-

мръдие. Бюрокрацията не 
нава закони, които

пълно разбираемо н не е онова, 
което дразни безработните, защо- 
то те сравнително добре познават полза, не

област. Те шкн принципи, от хуманност и 
по нежност, защото хората за нея са

Бюрокрацията като 
на политическа власт не може да 
води народа. По силата на исто
рическата нужност, всички тира- 

ладат пред .масите. Събитията 
в Черна гора още веднаж потвър
диха тази древна истина.

отчужде-

трудностнте в тази 
обаче са огорчени от начина, 
който се попълват малобройните само фигури.сегаш

ниотстъпванетовакантни места, от 
от закона при избирането па кан
дидати за дадено работно място, дип 
Законът, обществените договори, та участвуват и ония, 
самоуправнтелните споразумения, ловна

В режията па тезц траги-коме- 
около настоияваието на рабо 

чиято ос- 
професионална и морална

на

Иван Николовна

В БОСИЛЕГРАДСКАТА АВТОТРАНСПОРТНА ОРГАНИ
ЗАЦИЯ ТРУДНОСТИТЕ ПРОДЪЖАВДТ ЗАЕМ ЗА СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ 

НА СР СЪРБИЯОще един конкурс за директор
ДИМИТРОВГРАДразлични. Организацията условие: 

няма достатъчно автобуси 
и товарни коли. Лоша е 
организацията на работа
та, а с нея идват и недис-
циплината и безотговор- то и сигурнаа заплата в 
ността. Дохода й до голя- ’ общественните дейности 
ма степен намаляват ло- личи че коментар не е пу
шите пътища в община- жеи. Цялата истина оба- 
та. В такава организира- че не се състои в това. 
мост — стопанисва на ръ
ба на рентабилността или 
със загуби — не се реша
ват да дойдат кадри, кои
то би могли да понесат 
една част от бремето и 
да я извадят от труднос
тите. Такива кадри в общи 
профил (икономически фа 
пата, поне по търсения 
култет, юридически фа
култет, машинен или фа
култет по транспортни съ 
общения) има. Има кои
то изпълняват и второто

тригодишен 
опит. Обаче те са в извън 
стопанските дейности. Ко 
гато се имат в предвид 
трудностите в стопанство-

След като „Автотран
спорт" в Босилеград оста
на без директор (бившият 
си подаде оставка), работ 
ническият съвет на тази 
организация се опита 
чрез публикуване на кон
курс за първ човек в ор
ганизацията да започна 
да решава и останалите 
проблеми. ' Обсъждайки 

. документите на обадили
те се на конкурса канди
дати, членовете на този 
съвет в началото на ме
сеца констатираха, че ни- 
то един от петте канди
дата не изпълнява поне 
основните условия- Зато
ва членовете на съвета бя 
ха принудени да вземат 
решение за публикуване 
на втори конкурс.

Причините за сегашния 
неуспех на конкурса са

Заем са записали десет души
Записване на заем за стопанско развитие на СР 

Сърбия предизвика значителен интерес сред жителите 
на Димитровградска община. След „Балкан-Компас”, 
ТО „Димитровград" и Крум Величков, които първи 
записаха заем, -интересът продължава.

От Гина Василева, завеждаща записващите заема 
в експозитурата на белградската банка в Димитров-Без претекст за абсолю- 

тизиране на тази истина, 
считаме е необходимо 
да се изтъкне, че в общи
ната не се води последо
вателна кадрова полити
ка. Докато в обществено- 
политическите 
ции и Общинската скуп
щина таз.и политика е по
дробно разработена (не 
може да се твърди, че ви
наги е правилна и че не 
се „измислят” работни ме
ста само за да се запази 
общинската заплата) пла
нирането на кадри в сто
панството е второстепен
на задача. Тя се решава 
от случай до случай, т.е. 
когато това в крайна ну
жда се наложи. Имайки 
обаче предвид настоящи
те икономически труднос
ти и усилията за излиза
не от тях, налага се кад
ровият въпрос в стопан
ството да получи предим
ство в решаването на вси
чки друг.и.

град узнаваме че заем залисат и най-малкцте дими- 
тровградчаии. Сестрите Ана и Милица Велчеви (Ана 
е вече третокласник, а Милица още е малка за учи
лище) записаха по 500 хиляди динара. Заедно с тях 
същата сума е записал и малкият Небойша Виденов. 
От пенсионерите между първите заем е записал Джу- 
ра Маркович, който е записал милион динара.организа-

А. Т.
БОСИЛЕГРАД

Ана и Милица за 
по-добро утре

В Босплеградска община досега (10 т.м.) заем 
стопанско възраждане на Сърбия записаха десет ДУ* 
ши. В експозитурата на „Югобанка” в Босилеград ка
зват^ че вред тях двама души са подарили по 200, т.е. 
500 хиляДи динара. Най-голямата вноска заем досега

за

е един милион динара. По толкова ‘ средства записаха 
четири души.

Заем може да се записва в пощата в Босилеград, 
като и пощите в селата. Досега, 
при тях заем не е записал ицто един човек. И те и

по-големи

подчертаваткакто

в посочената експозитура подчертават, че 
ефекти в записването иа заема ще последват- пред 
дните пред нас. Очакват особен принос да дадат 11 
тукашните организаци на сдружения труд.

Автотранспортно: Кой ще стане зад кормилото? В. Б.В. Б.
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щнрц ЩМП ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!Комунист
Орган на Съюза на югославските комунисти Брой !68С година XI. VI
и на Съюза на комунистите в Сърбия Белград, 14 юли 1989

СЪДБОВЕН ВЪПРОС
Югославия и днес междуиационалии- 
те отношения са в самия център на 

кризата и изхода от нея- Качеството на об-

това, че се касае за поведението -на хората, — предварително им отнема всяка легитим- 
които е вече съвсем минало границата на ност за участие в дружното решаване на об 
човешкото. Няма съмнение, не ни трябва щия живот.
обстоен и дълготраен анализ за да съгледа- Трябва да се извлечем от тия блютка
ме защо е било и още е възможно, че пое- ви, кални и смрадни блата и без сръдня и 
ле толкова години на междунационално бла предръсъдъНи едни, на други да кажем 
госъстояние на адреса на народите да се кво мислим за нашето общо утре, а при 
отравят обиди, спувнм и най-лоши вулгар- това е най-важно да не се страхуваме от 
ности, а авторите на такива'„духовитости” различията, относно всички заедно да не 
да намират в „своя” народ „безрезервна” се укрепваме зад своите становища и без- 
подръжка. м/лостно да стреляме срещу всички ония

Все пък това с на повръхнината като които другояче мислят- 
сгьснат израз на неволитЬ от които сигурно 
ще се избавим. Само от нас зависи къде и кръвно й почтено да се признае, че всички 
как. Затова тоя път оставям настрана ония — едни повече други 
заслепени и побеснели сеячи на враждите, един, други по друг начин 
които рамо и или късно ще бъдат принуде- сме се хомогенизирали и че за „дехомогенн 
ни да се изправят пред своята съвест, раз- зацията” ще ни трябва много време, добра 
бира се доколкото изобщо я имат. Защото, воля и търпение.

новената социалистическа демокрация ре
шително е свързана с определението на мя
стото и ролята на националния фактор в 
нея- Това за Югославия важи 
че защото в нейната не така 
Рия ив общ живот на повече народи и на
родности всеки път отделно се потвържда- 

, ваше, че подценяването, порицаването 
угнетяванетон а който и да е народ рано 
или късно се превръщаше в поражение на 
всички.

ка-
толкова пове- 

дълга и сто-

ил и

Ще бъде например потребно хладио-

Югославската комунистическа пар
тия, относно СЮК в течение на своя 70-годи 
шен живот даваше разни отговори на тия 
въпроси. При това събра толкова опит, че 
вече е крайно време да не повтаря поне соб 
ствените си грешки. Могли бихме да почнем 
с констатацията, че националният въпрос 
не може никога да се провъзгласява за
„окончателно” решен. Просто затова, защо- на социалистическото самоуправление, ко- на социалистическата демокрация и него

вото нагионално битие като една от форми- 
поправо самото общество. За дно, само при условието в него всеки па- ’ те (на материалното и културното) неотчуж-

по-малко, един по 
национално

Ще трябва точно и разумно да опредекасае се за нещо много по-важно, от сами
те думи, макар че това били и думи на вра- лим допирната точка между правата и сво- 
жество. Касае се за самото съществуване бодите на гражданина като изходна основа-

то същият представлява жив организъм на ето може да бъде демократическо и свобо- 
обществото,
това е и -ясно,: че тоя въпрос се поставя
като „вечен” въпрос. Затова може да се раз вуват свободни и равноправни, 
берат и споровете, които възникват в пос
ледно време... Защото, междунационалните ща. Не става дума за това, че сме занемари секвенция се свеждат на това, че демокра- 
от-ношения, тяхното постоянно „решаване”

род и всяка народност отделно да се чувст- димо ооществено самопознание.
Трябва да се отхвърлят ония схваща- 

Това наше време е време на кръстови ния за демокрацията, които в крайна кон-

ли класовия аспект,а прекомерно изтъкна- цията и свободата съществуват винаги и са-
и установяването на различни съотношения ли националния аспект, че югославския мо за най-числения или за който и да е
между тях, включително и споровете във класов интерес сме поделили на републикан друг народ,
времената на по-широки обществени кри- ски парцели, че взаимно сме се затворили,
зи, представлява нашата постоянна съдба, че за машите трудности, са виновни само 
Те ще бъдат наше общо богатство или об; други и винаги други... Касае се за това, осо 
що поражение. В последно време, когато с бено ако не искаме да видим, че е много

Също така трябва с общи усилия да
отхвърлим всеки вулгаризацни, като се по
чне от ония, конто социализма и демокраци 
ята виждат в анационалността, до ония, 

всички сили се трудим да излезнем от криза по-важно, че поправо е съществено и реша според конто и най-големите глупости в соб ' 
та,.— просто казано — да обновим социали- ващо дали и .нататък ще предписваме ед- ствения народ са мярка за всичко всякого 
зма и самозадоволното лутане в бедиотията какви рецепти за всички болести и с Про- и това просто защото са „наши”, 
да превърнем в трескаво създаване на маге- крустовия одър ще измерваме братството Всички тпя и още много въпроси от
риалното и духовно богатство изглежда че и единството, или ще оставим на хората, те областта па между националните отноше- 
всичко това бихме могли, ако не бяха ни като членове па социалистическото обще- Иия трябва да бъдат обсъДени на едно от

ство и членове па народите, относно на «на- заседанията на ЦК па СЮК. Обсъждането 
родпостите, сам-н да кроят съдбата си- не би трябвало да се отлага без разлика на

Това е спорът, които е в основите па това колко може да се постигне в условия- 
сти, страхувалия и заплахи — до предизви- всички паши делби, така наречени педора- та па нетърпенията и недоверието. Времето 
кане на пълна ^рационална вражда и истс- зумсиия и свади. Разбира се, много трудно с много кратко, а проблемите, са много сери* 
рични ритуални заклинания в какаото и е от него да се смъкдс воалът ма демаго- озиц да биха могли да се решават с някак- . 
да с — а при това всичко с израз па отдав гпятт, която'всички, конто се осмеляват но- вц конгресни шок—терапии. Ето защо мло
на вече утвръдени частични цели и средства инак да мислят провъзгласява за врагове п го работи трябва да сс разчистят сега, кол-

За какво действително се касае?
За какво се действително касае? 
Касае се за лавината от лъжи, подло

за с това — самоволно, а все пак гръмогласно кото е възможно по-скоро.за осъществяваното им: да не говорим

След един драматичен, но и 
успешен период в развитието па 
СР Сърбия, тази република очак
ва нов твърде значителен и тру
ден стан в понататъшната борба, 
най-напред за излизане от иконо
мическата криза, за стабилизира
не обстановката в Косово и осъ
ществяване на програмите ,и ва- 
дачите от обществената реформа. 
Конституционното учредяване па 
СР Сърбия като равноправна чле
нка в югославската федерация 
(през тази пролет това не беше), 
разгромявапето па комтрарсволю 
цията и действува пето па прав
ната държава на Косово, единст
вото па ръководството в СР Сър-

бня н нейните покрайнини, сго
ворът, както па Гази Местап под
черта Слобода ц Мплошевич — 
представляват 
условия да сс върви напред ида 
се осъществяват нови пели. Съ
ществено е,, разбира се, такова 
единство 1Т сговор върху главни
те насоки в развитието па Юго
славия като федеративна общност 
па свободни и равноправни хора 
— да се осъществ.и в цялата стра-

Срсщашс сс и сс среща, обаче, с 
априорно несъгласие и жестока 
съпротива, особено в пашите се
верозападни републики: от това 
как ще уреди отношенията в 
„своята къща” до осъществяване
то на .многобройнн автономни и 
неприкосновени права. Всичко, ко 
ето идваше от Сърбия, всяка .ини
циатива или предложение, бе от
хвърляно и дори осъждано. Не- 
прнпципиостта и злата водя са 
.основните особености на такова 
отношение. От Словения (Цнрил 
Рнбичич тези дни това хубаво ка
за) най-напред бяха упорити по-

АКТУАЛНО
първостепеннитеI

I

Ннто ден 

без черта ма.
Сърбия ,и нейното ръководст

во сс борят за сговор н единство, 
демократически, без натрапвано, 
на собствени решения, както бе 
правено па нся с десетилетия. (На 2 стр.)
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ЗАЕМ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА СЪРБИЯ

Оформят се програми
бъдат иисокодобивни,екоЗаемът не е разбран като пякакпа политическа акции, и ко- 

обществено-полнтлческцте организации ще се изпреварват за 
плюсове с агитации, колкото може повече хора Д« 

записва пето на заем

пич, .ще
логически чисти и ще допринесат 

въвежданеято
политически 
поемат задължението в

наза по-ускореното 
пови технологии.

В „Утепанлния", нашият пай- , 
санли заголям производител па 

автомобил пата промишленост, съ- 
провеждат сериозни

записваме па заем заема.

чена изключително за износа на
това,

Значението на заемът за раз-
питието на СР СърСия не е само конвертируемия пазар. За

до че в ..Прецизната” сериозно раз- 
мислят за заема свидетел ствуиат

във факта, че се е стигнало 
голяма мобилизация на народа,
който плебнецнтио изразява гото- и първите разговори, 
вността да участвева в ировеж- проведени С'ье зштадногермапскп 

реформа, партньор за взаимното влагане и 
аеие пласмент

що така се 
подготовки за
м създаване па елаборат за нови временни машини, предназначени

Сло- зд хранителната промишленост.
Иска накрая да кажем, че от 

стопанските дей-

Става въпрос за нови съ-
конто са

програми.производствени 
ред думите па директора 
Албпяппч, м в този колектив пре
обладава мнението, че произвол- ци

програми, които ще коику- чатлсине, че 
за заема, представляват като някаква си

Райкодането на стопанската 
Освен този психологически разговорите със

сс получава недвусмислено впе 
заемът не е приет 

сама по себе си 
в която об-

нд новото произведе
ние на чуждестранния пазар.

В Института „Миханло Пупнп"
кт, говорещ за готовността да 
участвуваме в изграждането па 
по-добро бъдеще, получава се вие

ипте
смятат, че сродствата от заема 
трябва да бъдат влагани в прог-

рнрат
иай-важмият фактор за бъдещото политическа акция, 
развитие па Сърбия- Затова, спо- щСствсно-политическите 
ред думите па Албиянич, вече сс
водят квалифицирани разговори литически плюсове, 
за новата производствена програ- по този начин колкото е възмож- 
ма и съвместното влагане с аме
рикански партньор. Става дума жението в записването на 
за възможното бъдеще съвмест-
по влагане с американската фир- ито ще конкурират за 
ма „АЦЦО”, която е готова да от заема, и стопанските 
влага в нова програма, предпазна- виждат шанс за по-ускорено раз
чела за самолетната и въртолетна витие на стопанството в Сърбия- 
индустрия-

чатлението, че е по-важен онзи
втор мобилизиращ ефект, конто р<Ши от капитално значение, 
заемът апострофпра. Това са по- програми, нямащи

обеми. Досегашната политика на

органи-но
зании ще се изпреварват за по* 

агитирайки
грандиозни

вн програми, обосновани върху
модерни технологии," програми до влагания, според думите на дирек 

печалба и които тора д-р Драголюб Мнличсвич» 
да ни доведе в настоящето положе

но повече хора да поемат задъл-
заем.

насящи голяма 
ще допринесат стопанството 
излезе по-бързо от дългогодиш- мие, защото 
Ния застой- За такова размишле
ние за заема говорят и няколко ститута „Миханло Пупин са про

тив влагания ма средства в 
значителни неща и за губитнпин- 

В Индустрията на прецизна те в Сърбия- В тозц научен
стцтут смятат, че парите трябва

създаваше гиганти 
на стъклени крака. Затова в Ин-

В изобилието на програми, с ко- 
средства 
деятели

пе-примери от нашите стопански ор
ганизации.

IIII- Програлщте, които ще получат 
е и във заем, тези средства ще трябва и 

да върнат. Поради това фактът, 
Павло- който говори за множеството бъ-

механика също така с голямо 
одобрение е приета вестта за раз- да се влагат в проекти, които ще 

Работниците задоволяват най-строгите крите
рии и ще гарантират печалба, 

нови технологии и

Подобно настроение
„Фасма”, където, според думите 

Слободанписването на заема. па директора
вич, разсъждават за две нови про дещи производни програми е по- 
грами, които трябва да осъщест- важен от сведенията за събранн- 
вят заедно с Машинния факултет те парични средства.

недвусмислено са за заем, което 
тези дни се и потвърждава. Спо- развитие на

директора Милен- ефикасност в стопанисването. За
емът, според казаното в „Пупин”,

ред думите на
ко Павич, заемът за възраждане
то на Сърбия означавт голяма трябва да ни освободи от влагай 
крачка в стопанското развитие на нията в соцреалистическц „локо

мотиви на развитието”, които се 
показаха като финансови „торби 
без- дъно”.

Ненад Станковичот Белград и — със средства от

Републиката. Ниго ден без черта-— Положителни ефекти от за
ема ще дадат новите програми, 
които с този заем ще бъдат фи
нансирани. В Индустрията на 
прецизна механика вече разсъж
дават върху новите програми и 
технологии, които ще развиваме 
със средства от заема и от чуж
дестранните влагания, казва Ми- 
ленко Павич.

В този Институт заетите свое
волно ще записват заем, а според 
думите на Миличевич, най голе
мият принос на Институтра за ра 
звитието на Сърбия ще бъде — 
предложение програми, които ще 
допринесат», за по-ускореното раз-

т-т ~ витие. Програмите, върху коитоПроизводството на новата про- 1 . 1
грама в Индустрията за прециз- се работи и които ще бъдат пред
на механика ще бъде предназна- ложейи, както ни каза Миличе-

ликувани и от обществеността с 
надежда и одобряване приети, 
най-напред ббщнте насоки в об
щественото и икономическото ра
звитие, а след това и в отделни 
области — жилищната политика, 
големите системи (пощите, желез 
нцците, застраховките), кадрова
та политика, ангажирането на на
уката и т.н. В ход е и голям заем 
като материална подкрепа на 
развитието и напредъка.

(От 1 стр.)

борници покрайнините да бъдат 
коиститутивен елемент на Феде
рацията, все докато покрайнин- 
ските представители в югослав
ския връх във всичко противоре
чиха на Сърбия, а сега се явяват 
като инициатори за премахване 
на този „елемент”, 
пречат „трите сръбски стола” в 
този същ връх?!

понеже им
1^ШВВ1

ВСЯКА РЕВОЛЮЦИЯ СТРУВА ТОЛКОВА, КОЛКОТО Е СПОСОБНА 
ПОСТОЯННО ДА СЕ РАЗВИВА И ЗАЩИЩАВА СВОИТЕ 
ВАЙИЯ

Сърбия няма време да мака и 
да се. погажда, затова нейното ръ-

ЗАВОЕ- И всичко това на нашия севе
розапад бе посрещнато с подозре 
ние и злурадост?! Като че ли ед
на политическа стабилна и ико
номически мощна Сърбия не е 
и фактор за стабилността и сила
та на Югославия?! Там където не 
са осведомени, трябвало б,и ДС се

ководство предприе нови инициа- 
тиви ;и акции за икономическо и 
общестйено преобразование, н 
свое и на цяла Югославия, вмес
то безконечни „преговаряния” и 
безплодно убеждаваме. Това лока 
зва и дейността на Комисията за 
обществената и стопанска рефор- постараят да разберат същността 

нейния и хаРактера на мероприяията и 
акциите, които се предприемат в 
Сърбия, а онези, които имат ап
риорно отрицателно отношение 
към тази република трябва да 
се игнорират, да не' се губи вре
ме „в разясняването” с тях. На-

Т И Т О

Да, пазим единството
Ние, не само в Сърбия,,но и в цялата наша страна, с уважа-

осво- ма, .известна по името на 
челник Слободан Милошевич. Та-

ване се отнасяме както към деловите резултати дока и към 
бодителните борби на нашия народ, неговите страдания, към ра
ботническото и социалистическото дбижение, към нашата велика 
НОБ и революцията. В тоя дух именно ознаменуваме ;и 600 — го
дишния юбилей на косовската битка. Същевременно, обаче,. ние 
сме обърнати към бъдещето. Правим и ще направим всичко , за 
по-бърз изход от кризата, за модерно стопанско развитие, за свър
зване със света, за по-голямо настаняване на работа на младежта, 
за по-добър живот на всички маши граждани. В СР Сърбия имаме 
големи материални, научни и образовани сили за реализация на 
това. Осъществихме голямо единство в СР Сърбия и това ни е га- , 
ранция и за стопанския напредък и за демократическото социално 
тическо развитие в годините, които са пред нас. Това единство тря
бва да запазим и заради Сърбия и заради Югославия-

БОГДАН ТРИФУНОВИЧ на тържеството в крушевашки 
„Милое Закич” по повод стогодишнината на тоя колектив

зи комисия, почти всекидневно
ни отрупва с нови идеи, инициа
тиви, предложения и мерки, кои
то трябва да ни изведат на ста-г 
билна почва, да осигурят иконо- ,
мически и обществен прогрес, и шето е, «ито един ден да не ни 
по-добър живот на всички трудо- мине без резултати,

Републи- Ден без черта. Това ще им бъде
единнито

в.и хора и граждани в 
ката и страната. Тръгна се с ши- и най-добрият отговор, 
рок фронт |И ангажиране на всич
ки творчески сили в Републиката 
— науката и • стопанството, трудо- , 
вите колективи ,и отделни лица,
всички, които знаят и желаят да 
работят и създават. Вече са пуб- Саво Кържаваи
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МЕЖДУНАЦИОНАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Самоуправлението не е затваряне
:аявавазваав1

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ
___  РЕШЕНИЕ ЗА ЮГОСЛАВИЯ,

СЛЛЕДОВАТЕЛНО, Е ИСТИНСКИ АВТЕНТИЧЕН ФЕДЕРАЛИЗЪМ IКакво в настоящия момент до 
към по-нататъшната де-В разискванията, 

готовката на
на СЮК се водят в СК на Сър
бия се изтъква че действителните 
причини на кризата на тия отно 
шения в Югославия са в етатист 
ко-бюрократическите блокади на 
самоуправлението. Върху тая ос 
нова се е стигнало до абсолюти-

принася
мократизация на отношенията в 
Югославия? Според казаното в 
СК на Сърбия, това са: укрепва

на свобо-

които в под републиките н покрайнините. А 
заседанията на ЦК

'това, бе казано в разискванията, 
води към по-нататъшно разединя
ваце на класата и на класовите 
интереси ;И на фактическото 
подчиняване нанационалните ин
тереси като най-важни.

не правната държава и 
датаа и правата на човека; широ 

самоуправителния 
основно реформи

им

ка изява на
плурализъм и

Социалистичес- 
непосредствени и тай

ране ролята наАко националните икономики 
зация на националните интереси бяха приемливо 
и до редукция на националната допринасяха за укрепване на рав 
афирмация на национална, относ 
но републиканска дори покрай- 
нинска държавност, 
витие на отношенията е съпътст- с дълбока икономическа криза и

кия съюз, 
ни избори с повече кандидати; ра 
зширяване на полето за изява на

решение и ако

ноправието на народите и народ
ностите, вероятно югославскато 

Такова раз общество днес не би се срещало

мненията на малцинството, демо 
кратически диалог, циркулация 
на различни идеи и мнения, 
бодна надпревара на знанията и 
способностите, укрепване на рол
ята на общественото мнение, 
бодно застъпване за алтернатив
ни програми върху принципите 
на социализма и самоуправление 
то. Но, за Съюза на комунистите 
на Сърбия не е приемлив полити 
ческият плурализъм, чвдДО ос
новна цел е организиране 

на многопартийна 
система. В условията на нашата 
многонационална общност той 
се превръща в национален много 
партиен плурализъм и води към 
реставрация на буржоазната 
литическа система. А на демокра

сво-

вувано от, например, национал- - спорове за това какво именно е 
нит миграции към „своите" репуб национално равноправие и как 
лики, след това от схващането, трябва да се манифестира. За- 
че народите или народностите мо щото, на единния пазар и в усло 
гат да постигнат своя пълна афи- вията на пазарна 
рмация само в етнически „чие- никога и никъде досега да е поз- 
ти", не и в „смесени" области, ко навана конкуренция въз основа

на национален, верски или ня
кой друг белег, което значи, че 
и единния югославски пазар и 
националните икономики не мо 
гат заедно едното с другото. Това 
също значи, че националните ико 
но.мики — които още съществу-

и затваряния, което е и основа ват и в законите, и в конституци- следвоенно икономическо, поли- 
за създаване на атмосфера на. ите и в практиката — трябва да тическо и конституционно разви 

застрашеност се премахнат. А конференция не тие и на тая република й на фе- 
меже да се приеме за Югославия, дерацита.

За не само като исторически надми

сво

конкуренция стереотипи за Сърбия, за сърбе- 
кия народ, със споменаване на 
етатизъм, унитаризъм, хегемони- 
зъм, все до великосръбски наци 
онализъм. Никой няма право —
изтъква се — на СР Сърбия и на _ отсръбския народ да приписва теж
пение-към хегемонизъм и унита
ризъм, защото затова няма ника 
гсви и аргументи в целокупното

ето се показа в опита за контра- 
революпия в Косово.

Тъй както децентрализацията 
в нашето общество не бе съпът 
ствувана от деетатизацията, тя— 
бе казано в разискванията в СК 
на Сърбия — се сведе на делби

вида

по-

недоверие, пък и 
на една нацИя от друга, на една 
територия от друга и т.н.
СЮК и за страната цялостно от ната, но преди всичко затова за-

многонационал-

ВСИЧ-тизацията се гледа преди 
ко като на условие за оспособя- 
ване на системата да сеI мени,
приспособява, да възприема нови 
те идеи и новите облици на орга

При това като че ли се забра 
вя, че автономията,, на СР Сър
бия и

съдбовно значение е дали в така щото — поради 
ва обстановка решенията се 
гърсят от самоуправителни, рабо и покрайнцни — това би водило само ако се обосновава върху 
тническо-класови, или бюрократи право към национално 
ческо—догматични или буржоаз
ни позиции: дали от позицията 
на осъществяване на политиката

ния състав на всички републики Югославия е възможна, низация на обществото.са-
неравно- моуправителна демократическа ин 

правие, защото ограничава пра теграция и артикулация на кла- 
вото на народите и народностите совите и националните интереси, 
на цялото югославско простран- Промените в Конституцията на

Републиката по никой начин не 
застрашиха действителната пози- 

Какво конституционното учред цИя на покрайнините, нито не- 
Отбягването на яване па СР Сърбия значи за раз чии права в тях — както твърде 

витието на междунационалните ха автономащите във .Войводина

СЪЮЗ НА ЧАСТИТЕ

СЮК стана хлабав съюз на 
осем части, конто до голяма сте 
пен действуват като отделни пар 
тии, застъпвайки интересите на 
своите самостоятелни държави, 
самостоятелни държави- Така в 
Югославия, покрай икономиска. 
и държавно правна имаме и дези 
нтеграцня на политическата ор 
ганпзация на работническата кла 
са. Спнраного на тия процеси в 
СЮК е възможно само в последо 
вателно прилагане на принципа 
на демократическия централи
зъм — бе подчертано — както в 
изграждането така и в осъществя 
ването на политиката на СЮК. 
Затова не могат да се приемат 
федерализацнята и консензусът, 
които се предлагат като замяна 
или допълнение на демократичес 
кия централизъм.

ство.на националното равноправие
или на партикуляризма и сепара
тизма, като облици на изява на
национаализма.
Съюза на комунистите, особено
на ръководствата на СЮК, да се отношения в Републиката и стра
изправи пред тия проблеми води пата? В разискванията бс подчер те в Косово. А нито правата 
към загубване на основната ли- гано, чс пауновите комституцион народностите не се свежда до 
ния на разграничение между на пи промени представляват значи тоиомията в САП нито се отъждес 
ционалното и националистическо гелна крачка Към 
то, между самоуправлението и на равноправие на тая републи- 
етатизма и т.н.

и сепаратистите и национал исти
на
ав-

устаиовяванс тцяпа с конституционно-правното 
положение на покрайнините в СР 

ка с другите и равноправието на Сърбия и във Федерацията. От 
сръбския народ и другите наро- друга страна, автономиите пок- 
ди и народности в СР Сърбия с райнини са учредени и поради на 
другите народи и народности в 1 тоналните, историческите и ДРУ 

В последните две десетилетия Югославия. За да можеше да тръг гитс интереси на народите, коп
ие в реформи, Сърбия първо три то живеят в тях заедно с нарцд- 
бваше да се избори за основни- постите.

КЛАСА В РЕПУБЛИКИТЕ

сме изправени пред силната доми 
нация на националните над кла
совите интереси и това как гс си държавни иигеремции ма

решения своята територия. Единството ма ИЗПИТ ПО СЪЩЕСТВУВАНЕТО 
особено в народите и народностите в СР 

Затова с по Сърбия, изявено във процеса па И тоз път в разискванията чес
в пя- го се споменаваше борбата за на'

го в конституционните 
от 1974 година, така
тяхното прилагане.

конституционни промени би конституционните промеки, 
грябвало да се реши проблемът кои части па страната бе означе
на свободното свързване и интег
рацията върху цялата югославска ция- А изпуска се че народите и осуетяването на контрареволюци тят приемането на амандманите 
територия — според интересите народностите в Сърбия» като ед онните сиДи на албански^ нац-ио към Конституцията пя СР Сър
на югославската работническа инни не застрашават' други. За нализъм и сепаратизъм като „из- бия, относно опит Косово да се 
класа. Защото според валидните това гражданите в тая република, пит за съществуването на Югос откъсне и създаде „Велика Алба 
конституционни решения, пък и бе казано в разискванията, ие мо лавия” Защото по-тежък проб- ния". С разоткрщзаието на цент- 
най-новите промени в конститу- ни ята за равноправие ма тяхната лем, от чието решаваме зависят ровете па албанския шовинизъм 
Чините, класовите интереси се гат да разберат това защо иска- множество други, социалистичес- и сепаратизъм и с прилагането 
изразяват рътре в републиките република в елементарните кла- ка Югославия не е имала. ГТосоч- на ‘необходими законни мерки 
и покрайнините. На равнището сически функции па държавата, вайки това, което ставаше в Ко- срещу участниците в тоя удар 
на Югославия — те се свързват с Другите федерални единици сово през март тая година, в ра- 
и изявяват единствено само чрез хе отъждествява с множеството зискванията бе казано, че това бе

шксаав

вите
нионално равноправие ма всич- досега най-бруталният опит на 
ки жители в Косово, относно за албанските сепаратисти да осуено като национална хомогеииза-

(На 4 стр.)
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Самоуправлението не е 

затваряне
Възпитатели за бойкотИРЕШЕВС

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР ..25 
МАЙ" В ПРЕШЕВО НЕ ПРИЗНАВАТ ОТГОВОРНОСТТА СИ ЗА НА 
ЦИОНАЛИСТИЧЕСКАТА СИ ДЕЙНОСТ, МАКАР ЧЕ РАБОТНА I А 
ГРУПА НА ОК НА СК В ПРЕШЕВО Я УТВЪРДИ, РАЗФОРМИРА 
ДВЕ ПО НА СК И ВСИЧКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ НАКАЗА С МЕРКИ 
НА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ 

Общинският • комитет на СК и 
Прошсно, Междуобщинеката кои ха учебните запития 
фереццня иа СК и Южчюморанс па солидарност с миньорите п

С^арц тръг, оказвайки, силна под 
по- крепа па мрачните сплц па албап

конфедера/ивна общ-ния като 
пост би довело до дефинитивно 
разбиване па страната, а до отка 
зианс от братството и единството 

югославските народи, до 
тяхната сродност и

(От 3 стр.)

са създаде-против Югославия —*
условия 1 ия ядра напълно да 

се изкоренят и да почне създаиа 
по па единен фроп^* па 
народи* и народности, които жи- 

Косоио за борба против

тд\, когато учениците бойкотира- 
като израз

пи
между
отричане па 
близкост и общата борба за С7*> 

на конфедеративна, но 
федеративна Югославия- Един 

ствепото решение, следователно, 
автел пичеи федсрали

ВСИЧКИ

ки регион :М представители на ор 
ганите на СК в Сърбия от 
дълго време водят борба за заз- ския национализъм. При такива 
дравяване на положението в про условия настана пълеп междуна*

. шсвския Образователен център, ппоналеп раздор в училището п 
чисто им е„Скендербег” на 26 май ескалация на междупаппоналпп-

лаваневеят в
паза спокоен и 

всички граж
осо

ПК па СК

котра революцията, 
достоен живот па

е истински 
тьм, което подразбира напускане

дани- В настоящия момент 
Осно е важно топа, че 
па Косово се силно /(а конфедсративлите елементи — 

от свеждане па принципа, какъв- 
уо с консензусът и паритетът в 
. раниците на федерализма, до .на 
дминаванс па схващането, че кон 
ституцията е един вид спогодба 
и дори договор. Еуо защо с 
те промени на конституцията би 
трябвало да се укрепва демокра 
тическият характер на съюзния 
характер на държавата 
принципите на самоуправител- 
пия федерализъм, върху ос-

мнпалата година след голям от- те спорове.
Тъп като Общинският коми

тет па СК оцени, че решението

противило
пор, беше заместено е предишно 
то му име ,.25 май”. Още минала 
та година Общинският

стави на тоя контрарсполюнио- 
нен удар. Големите промени в 
действувалото иа Покрайпинския 

оцени, че вражеските сили, чийго веждаие 4 на временни мерки е комитет бяха подържани от ръ*
център е в Косово, в борбата еч правилно, бе взето решение да бъ 
за „Велика Албания” действуват дат разформирани и двете първи 
и в това средно училище. Акцп.: чип организации на СК. Същевре 
ге на сепаратистите кулминнрала меиио бе сформирана работна 
след митинга на солидарността, група, на която бе вменено в 
който се състоя на 8 октомври дълг да утвърди индивидуалната 
миналата година. Както е извест отговорност па членовете па СК 
но учениците и преподавателите от тези организации. Тогава в те- 
от албанската народност бойко- зи първични организации 
тнраха митинга, а след това бойко СК членуваха 108 членове иа СК. 
тпраха и учебните занятия- Две Работната група води разговори 
първични организации на СК— със 105 членове. С работната гру- 
организаииите на СК в първата и па не е искал да разговаря рабог 
втората ООСТ на Образователния пикът от счетоводството ОСМАН

ОСМАНИ,

на Общинската скупщина за въ-компте;

коподствата па СК на Сърбия и 
па СЮК, и това единство новибе
подчертано в разискванията — 
има голямо значение за мобили
зиране па всички, които са гото
ви да се борят за югославската 
акция в Косово.

Успоредно с разгрома на алба 
пския национализъм и сепарати
зъм, Съюзът на комунистите на 
.Сърбия се бореше и против проя 
вленнята па сръбския и всеки 
друг национализъм в СР Сърбия 
и Югославия, а важно е и това, 
чс в най-драматичните събития в 
Косово не е създадено антиалбан 
ско настроение, нетърпение п ре 
ваншизъм 
дност.

и

иа решенията нановите
АВНОЮ. Това подразбира, че с ко 
нституццонния концепт на феде-

на

раци ята да се превъзмогнат сега 
шиите елементи на конфедерали 
зма. Във връзка с това е и роля
та на субективните сили, а преди 
всичко на Съюза на комунистите. 
Ролята на СюК зависи преди вси 
чко от това, за каква политическа 
система сме а преобразованието 
на партията има свой смцсъд са
мо ако допринася за укрепването 
иа Югославия като социалистиче 
ска федеративна общност на рав 
поправил народи и народности и 
ако — бе подчертано в разисква 
ннята за междунашюналните от
ношения в организациите на СК 

Сърбия — става кохезнонна 
на обществото, която откри 

ва процеса на по-нататъшна демо 
кратизация-

понеже „няма нуждане оцениха навремецентър
причините и последствия на бой- от такъв разговор ,и не иска да уча 
кота и отхвърлиха оценките на ствува в такива неща", ученикът 
Общинския комитет на СК за по ШЕФКИ САХИТИ се изписал от 
ложенцето в училището. Тези училището, а преподавателят по 
организации не приеха Програ- френски език ВАСФИ БЕЧИРИ, 
мата от мерки и задачи на Съюза който преди временните мерки бе 
на комунистите в общината в бо 
рбата против албанския нацио

към албанската наро

Какво е бъдещето на междуна 
отношения в Югос-

ше изпълняващ длъжността дире-; 1авия? В СК на Сърбия се изтЪк 
ктор на Центъра е скъсал трудово 

Общин то си отношение и заминал за 
Швейцария. На ръководителя иа

ционалните

ва, че в сегашните конституцион
ни решем и я в нашия федерати
вен строй са залегнали много еле 
менти па конфедсрализъм. Така 
е създадена една хибридна сис
тема, която никак нс можеше да 
функционира като федеративна, 
което бе много лошо за междуна 
ционалните отношения. По-ната
тъшното развитие па Югосла-

налцзъм и сепаратизъм, 
ският комитет отправи критики 
по адрес на членовете на Съюза работната група е написал пис
на комунистите, които не прие
ха въпросните материал^ — а те
зи материали бяха приети 'от вси 
чки останали партийни органи
зации
не промениха становищата си. 

Същевременно

мо, в което повтаря, че „с въве
ждането на временни мерки ще за 
познае всички посолства". В писмо 
то Си той признава, че в навечери 

но въпреки всичко те ето на Нова година е заповядал 
на помощника си да изтъкне 

Общинският банското знаме на сградата на 
Центъра, а помощникът му из-.

на
сила

ал-
Б. Радивойша

комитет и компетентните органи 
оцениха, че Образователният, цен вършил заповедта, 
гър не изпълнява функцията си- Работната група утвърди, че 
Утвърдени са многобройни про- съществува идейно-политическа 
пуски в обучението — младежта отговорност на мнозинство члепо 

пе иа СК и предложи съответнисе закърмя ва с национализъм, вм
мерки, които бяха единодушно 
приети от Общинския комитет па

иаесто да се възпитава в духа 
братството и единството, а първи 
чните организации на СК, вместо СК в Прешево па 1 юли. Общин

ският комитет изключи от СюК 
12 най-отговорни членове на СК,

да допринасят за идейното и \ак- 
ционно изграждане на членове-

десет членове иа СК. Бяха наказаге си, се противопоставят на 
висшите партийни органи ,и от ни с последно предупреждение, 
позициите иа албанския национа девет с предупреждение, а на ост 
лизъм и сепаратизъм действуват таналите беше отправена другар 
против политиката на СЮК за ска критика. Сред наказаните са

мо един член иа СК е сърбин. 
Всички останали са албанци.

междунационалните отношения. 
Кризата в Образователния цен
тър кулминира през февруари Зоран Йованович

М. Момчилович
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ПРЕД ЖЪТВАТА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Н да искат не могат Неиостнгат резервни части
От повечето раздвижени

нито една не е изведена 
останали

комунално-битови акции, 
до край. От някога над 60 

само двадесетишест домакинства.
Когато пък става дума 

за селскид и махленските 
пътища състоянието 
още по-зле. Именно пре
ди три години нещо се 
работа в територията на

ж
е

пщина в Босилеград, 
уведоми, че негодния път 
до селото и раздвижената 
преди три години 

електрификацмя 
селото.са две акции, кои
то вече ме могат да 
отлагат.

Свито в полите на Бела 
вода, с надморска висо
чина от над 1400 метра, 
село Доганица 
селата в Босилеградска об 
щина с най-голям брой 
неразрешени 
другото селото няма елек- 
битови проблеми. Между 
трически ток, селски мага

НИ
|

тази местна общност. То
ва обаче като че ли и да 
не' е. Селото все

е едно от чакцияпо на
още е

напълно откъснато от ос-комуна лно- се
Щтаналите села, а и маха

лите са без пътища, кое- 
с то ст>здава отделни труд

ности.

уА,

ш— Досега мрежата 
низкото напрежение е го
това в махалите: Дълго 
присое и Банкерци, 
хала Тънка 
бовете са побити, а 
Ясикар и Мететжевци са
мо са обезпечени и

Iзин, а от настоящата уче
бна година и Я2ШВ.

и училището 
поради малък брой учени 
ци е временно закрито. И 
още нещо. Село Догани
ца може би е единствено 
село в общината до

в ма- 
артина стъл- За отбелязване е, че то 

ва планинско село е и 
без селски магазин. Пора 
ди това и за най-малки по 
ва -да отиват по шест-се- 
треби жителите му тряб- 
дем километра до най-бли 
зкия магазин в съседното 
село Назърица.

в

ЩЯр"у $което 
се дойде с 

превозно средство. Затова 
не без основание, 
на всяко събрание, кому
нално-битовите проблеми 
са ’почти винаги в

М^Ч: > ■изка
рани на годно място стъл 
бовете. Най-трудно ще бъ 
де в махала Метежевци, 
където са останали само 
тРи домакинства, а тряб
ва да побием някъде око 
ло 45 стълба. Още повече,

'не може да

почти

Жътвата и в Димитров
градска община е на пра 
га. Вече са готови да из- 
лезнат в нивите 16 частни 
и 6 обществени комбай
на. Недостигат засета ня
кои резервни части. Ка: 
кто ни уведоми Йо- 
ван ВЛАДИМИРОВ, 
ректор на ООСТ „Коопе- 
рант" очаква се до 17 юли 
и този проблем да бъде ра 
зрешен, така че за 25 юли, 
както се предвижда, ком
байните ще влезнат в по
лето.

По местни общности въ 
ршитбата ще става в три

района: в Бански-дол, ПлЗ 
ниница и Поганово ще из 
върши вършитбата част
ник от Бела паланка. Оп
ределени са частни лица 
и за завръшване на жътва 
та и вършитбата и в Се
нокос в район Висок, ка
кто и в Тр. Одоровцц и 
Куса врана.

— Добивите, както оце
няват специалистите, ще 
се движат от 2000 — 2,500 
кг от хектар — казва Вла 
димиров. Разбира се, 
димиров.

цен
търа на вниманието.

Не рядко този проблем 
изтъкват и делегатите в 
различните общински фо 
руми о ттази местни об
щност.

Секретарят на първич
ната партийна организа
ция Евстрати Димитров, 
който ведно е и делегат в 
Съвета на местните общ- 
ности в Общинската ску-

Към това ако добивим 
и н^редовностите при из
купването на добитъка и 
други трудности и селски 
проблеми не изненадва 
факта, че селото от годи
на на година остава без 
млади хора. От някогаш
ните 60 домакинства сега 
селото наброява едвам 
двадесет и шест.

че и в тези три домакин
ства са по двама и това 
в напреднала възраст.

Впрочем и в цялото ни 
село са останали само хо
ра които са закрачили 
шестото и седмо десетиле 
тие. Така че и да искаме 
няма с кого да работил! 
— подчерта Димитров.

ди-

! в

ДНЕС В БОСИЛЕГРАД
М. Я. М. А.

ОС разисква за щетите от 
поройните дъждове Вишни за по-добър 

мадннобер 

от лани
Щетите които в Босилеградска община пре

дизвикаха поредните поройни 7|ъждове и градуш
ката пари запрез май и юни т.г. наложиха за последи
ците им да разискват и делегатите на Общин
ската скупщина. Имайки предвид, чс щетите ис 
са малки — най-много бяха засегнати селскосто- Във вишневите градини 

в Димитровградска общи
на ще бъдат набрани на 
2 топа вишни за хладил
ниците на „Нишава” 
Пирот. На тазц овошка в 
общината досега не се пре 
даваше голямо значение 
макар че според климати 
ческите и другите усло
вия. облачииската вишия 
отлично вирее тук.

Засега впиши шгга- глап- 
по в частния сектор ,но 
може би след известно 
време.да бъдат създадени 
и плантации в обществе
ния сектор, тъй като ви-

панските култури и инфраструктурата в общи
ната (особено в Рикачево, Бистър, Зли дол, Дога
ница, Църнощица, Назърица и Дукат), очаква 
се делегатите па днешната сесия да вземат реше
ния за облекчаване положението иа селскосто
панските производители и за поправка на пъти
щата.

В Драговнта, Поганово 
и Бански дол малиноберът 
е в пълен разгар. Вече са 

в набрани първите количес 
тва и превезени в „Джер- 
вли” в Кпяжевац.

В ООСТ „Кооперант" в 
Димитровград пи уведоми - 
ха, ,чс тазИ година се оча 
ква по-добър малинобер 

■ от лани. Именно, трябва 
да бъдат набрани над 25 
топа малини. Тазп година 
и качеството па малшшто 
е по-; Дбро.

Аваиена цена за малини 
те са първо качество 
8 000 и за второ 4 000 дн 
нара. Доплащане се из
върши когато бъде извее 
тпа крайната им цена.

В някои райони па. Ди
митровградска община н 
тази година са набрани го 
Доми количества горски 
плодове, предимно ядлиаи 
гъби. Досега чрез „Коопе 
рант”, горското стопанст
во в Ниш и по разни час 
тип канали, са набрани 
към 2 топа гъби.

В предложените проекторешения за сесията 
се изтъква, че ,иа селскостопанските производи
тели трябва да се намали данъка вт.рху кадастра
лния Доход, а на СОИ се препоръчва да не за
хващат доход от тези селскостопански произво
дители. Селските и махленски пътища ще сс ос- 
пособят от средствата от местното самооблагане, 
а регионалните са в компетсиция на Предприя
тието за пътища от Враня.

Разбира се, занапред и 
в беритбата па горските 
плодове би трябвало да
има повече ред, за да ня
ма наддаване и шантажи. 
Инак цената за „върган” 
с 65 000, а за „лисичарка” 
— 40 000 динара.

Лошото време и гърмотевиците предизвикаха 
и други щети: на няколко места е убит добитък 
и изгорили строителни обекти. Очаква се, деле
гатите да се изкажат за помощувамето ,и иа тези 
селскостопански производители.

ешията е твърде доходна 
овошка. Понастоящем 1 
кг вишни се заплаща па 
производителя по 3 000 ди 
Бара.В. Б.

М. А. » ' М. А. М. А.
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от миналото

Внсочани в (а!л 

Косовскня ШШ
ЗА КАКВО

ПИШЕШЕ >
ь-рлФСгШш

сг^тг.

По повод 40-го дНшни ната на печата па бъл
гарската народност в Югославия и ЗО-годншии- 
вата на вестник „Братство”, редакцията 
„Братство” в рубриката КАКВО ПИШЕШЕ БРАТ
СТВО ще ви предава материали за отделни съби
тия 11 случки, помествани в първите броеве 
вестника.

на н-к

па

Косовският бой от 1389 година с 
голямо историческо събитие за всички 
паши народи и остани печат иъ» всич
ки краища: в легендите, обичаи«ч;, тво
рчеството.

Ето един малко известен 
който потвърждава, а произтичат от 
най-близката пи околност.

Висок, който днес административно 
принадлежи към общините Пирот и 
Димитровград, с запазил спомен па Ко 
совскня бой. Ето как този Спомен се 
пази и народа.

че майка му с че- 
когаго 

пяксго за- 
той

загуби живота си,
гайтан го повивала. Или,НАШИЯТ КОМЕНТАР рси

височинни се разсърди наБогати недра казва:нанесена нсправдина,
Косово да иапра;г,м!

за Висок също

рад
„Че отидем

II народните песпи
косовскитс герои. В ед-

ДАМ-

детайл,Планините на Боси ле градско кръстосват 
хора в работнически дрехи с дълг» чукове и дру
ги пособня за геологическо изследване. Днес това 
са най-популярните хора. Всички босилеградча- 
ни спочцт, гостоприемство и радост приемат тези 
хора от различните краища-на страната. Те са 
които ровят земята на Босна кобила и намират 
там скритл богатства. Това са богатства, конто 
с векове са почивали под земята, далеч от очи
те «а хората, ксито живееха над тях, които воде
ха сиромашии живот и които бяха принудени да 
отиват далеч от своите огнища на печалба. Но 
времената се промениха. Слънцето на социализ
ма огря и тези планини и доведе специалисти, 
конто откриха недрата на планината и които 
възвестиха нови перспективи за хората, коцто жи 
веят над тези руди. А тези недра са богати, 
тях има руди, които ще донесат на хората по-до
бър живот, които ще дадат работа на тези, чиито 
имоти са малки-

Изследователите ще си заминат. Ще оста
нат техните папки, изпълнени с богати сведения. 
Тези папки' ще приемат онези, които вадят бла
гата, които правят икономическите сметки, кои
то отпускат пари за експлоатация на богатствата. 
Основното е направено. Недрата са открити. Ру
дите с налице. Пред щастливите лица на хора
та, които не са сънували какво има под техните 
ниви, ливади и гори! Днес или утре ще забумт- 
ят машините, ще надойдат нови хора—специали-

се споменават
песен под заглавиепа народна

ЯИОВА МАЙКА” в сбирката 
Ерма и Стара планина” па професор 

Младенов (издание на „Брагст-

„ Между

Марин
во” 1969 година) се говори как Дамя-

Косово денанова .майка изпратила 
които

Ето и една част от тази народна пе-
гам.Известно е, че височапи никога не 

работа във вторник. Ви- 
завършат н за

маех

загиналипетима синове,
започват нова 
наги, когато трябва да 
кои полски работи те поне малка 
започват в понеделник, или пък го от
лагат за сряда. Те правят така и днес,

сей:

„Па подиже пиле гавранито,
Па подиже това до-но крило, 
та испаде това ситно писмо, 
ситно писмо с кърви написано, 
и у нега пише свити девет, 
свити девет сина кзгинули. 
Тегай слезе Дамянова майка, 
тегай слезе у дони дворове, 
у дони дворове, у хладни яхари, 
та изведе коня кулашага.
Док да ступне на леву зенгию, 
она стиже у горе зелене, 
док да ступне у деену зенгию 
она стиже у Косово поле.
Силна войска тамо изгннула, 
изгинула, а броя им нема.”

откъде то-а повечето от тях не знаят 
зи обичай. Душаи Чнрич учител и 
дългогодишен управител па Музсм 
Понишавмето в Пирот (който почина 
преди десетина години) ми разказа че 
това бил обичай, свързан с Косовскня 
бой, който се разиграл „лета индикта 
6897,12 месеца юна, 15, дан уторак' . 
До това сведение Чнрич дошъл преди 
двадесет години. Независимо от 
Найдан Джорджевич в „Политика” от 
5 февруари 1978 година публикува 
добно мнение, като добавя, че въз ос
нова на някои турски източници Ко
совският бой трябвало да се разиграе 
в Пирогско поле.

В па

това,

ПО-

Спомен на 15 ю«и 1389 година, кой
то живее шест века, при нас е запазен 
и във Висока, а това потвърждава, че 
може би целият състав на височката 
войска е загинал на Косово, защото и 
това, както и други сведения в други 
краища, потвърждават факта, че е има 
ло много загинали, които лежали по 
Косово поле, че течали реки от кръв, 
страдалници като класове по нивите, 
така войниците от острото оръжие па
дали.

сти, ще никнат строителства и нови рудничарски 
колони, днес или утре недрата на Бесна кобила 
ще започнат из основи да променят лицето 
Босилеградско; овчарите ще станат рудари, град- 

газените ламби ще заменят еле-

Днес положително се знае, че пн-
Коеов-на ротчанци са взели участие в 

ския бой под командуването на Дими- 
трие Воииович, а ведно с пиротчаицичетата градове, 

ктрически крушки... се борилд и височани.
Ще светне навсякъде/ ще светнат сърцата 

на нашите хора, ще докаже нашата общност 
своята възвестена политика за помощ на изоста
налите краища. На прага сме на онези дни, ко
гато ще отхвърлим тежкото наследство на мина
лото — икономическата изостаналост, и с бодри 
крачки, заедно с останалите народи и краища 
на социалистическата ни страна, ще закрачим 
към промишления напредък. За нашата страна, 
за нашата комуна, за по-добри условия на живот 
на нащия човек преди всичко. Покрай национал
ното ще получим и икономическо равноправие.

„Братство”, 16 юни 1960 год.

Обичаят, който изнесохме, 
говори за това, че височани не започ
ват нова работа във вторник е, както 
твърди легендата, че ВСИЧКИ ВИСО
ЧАНИ ЗАГИНАЛИ НА КОСОВО.

Освен това, дамско облекло, сукно
то, до Косовскня брой^се обшивало с 
червен гайтан. След това, носията се 
обшивала с череп гайтан.

Височани казват за онзи, който ня
ма щастие в живота, или в нещастие

по-горе

Така поетите са възпяли историчес
ката битка.

Б. Николов

(Народне новине 18—19 март 1989 год.)

Нова улица „Иван Караиванов"НА КОМУНАЛНИ ТЕМИ ОТ ДИМИТРОВГРАД

Строителният сезон, ко болницата и производств 
гато става дума за уреж- ените халета на гумарата, 
дане на улиците в Димит тези дни търпи цялостен 
ровград е в пълен разгар. ремонт. Тъй като тук ня- 
За юлските празници бе маше канализация най-нап

ред е поставена същата. 
После са подменени водо
проводните тръби, под зе 
Мята е поставена телефо- 

В момента усилията на. ината инсталация. Изваде 
Ни са старите дялани ка
мъни за бордюр и върху 

ст са съсредоточени на цялата се разширява за 
улица „Иван Караиванов". сметка на тротоарите. Сл- 
Една от най-напред асва- ед това цялата улица и 
лтираните улици в Димит- тротоарите ще получат но 
ровград, която води към

Освен улица „Иван Ка
раиванов” се урежда и 
бившата 
рев", където също е про
карана канализация- Пр
ез лятото предстои уреж
дане и на празното прос
транство пред зградата на 
службата за обществено 
счетоводство. На мястото 
на будките трябва да се 
направи малка фонтана — 
чешма с питейна вода и да 
се поставят около някол
ко пейки.

„Марко Шука-

завършена асвалтовата на 
стилка на главната улица 
от железопътната гара до 
първата бариера.

самоуправителната общ
ност за комунална дейно-

' <
По-съвременна механизация по-бързо до нови улици А. Т.ва асвалтова настилка.
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«Бригадирско лято ’89“ .к«.

НА СЪЗНАТА МЛАДЕЖКА ТРУДОВА АКЦИЯ „ВЛА СИНА

Първата смяна 

-започна втората

— 89 ' В БОСИЛЕ ГРАД Дни на дружба 

и трудпрюключи
Доволни ли сте . . отПр .пек и дъжд, по вя-

Караангеловски” от Маке ТъР и МЪГЛа' брИГаДирИ осъществените резулта;
_ _ те от втора смяна с ус- ти.** I . ...

донски ород. ри гад и р,и- пех изпълняваха норма- — Да. Съюзните акции 
ге и ригадирки от тази та Си на съюзната младе са школа, на братство . и
план/с рТз/п/ст/^Йа ЖКа трудова акция -Вла единствр,. другарство и 

’ с ’ сина ’89”. Какво мисли за дружба между младежи
второ място с преизпъл- работата на бригадирите и девойки от разни наро- 
пеиие па плана с • , ма ИЗВън трасето/ попитахме ди и народности. А. до от 
сю е МТБ „Ратко Мнтро- по 'а1 Драган Здравкович, коор- ношение възпитателно-об
вич от Белград... На тре- дииатор за обществена
то място е бригадата активност при МТА „Вла по бригади, са осъществе 
Прилепиш герои" от една '89". пи следните резултатН:
рилеп с преизпълнение — Програмата на обще „Прилепскн герои" (При 

па плана с.62,29 на стр, а ствеио,политическите ак- леп) — особено се изтък 
на четвърто МТБ -„103-та I тивности беше

Трудовите резултати преизпълнени 
ударни значки заминаха 63 

за Ьриемане в СЮК. Най-добри резултати осъществи
ла МТБ „Васко Карангеловски” от Македонски брод. 
През втората смяна що работят бригади от; Бор, Бел- 
град, Хаджцчи, Винцца и Кралево.

с 60,61 на сто. 
Души, а 10 предложениС

На 7 юли приключ^ с 
работа първата смяна 
Съюзната

народи и народности. И 
от тази Акция ще понесе
те много спомени и опит, 
с които ще бъдете по-бо- 
богати за още едно брига
дирско Лято".

Инак, бригадирите от

на
трудова -акция 

/ „Власина — 89”. По този 
повод и по повод Деня на 
Въстанието в СР Сърбия, 
на 7

разователната дейност,

ЮДИ вечерта в бри- 
град се проведе тържест
во, на което пред брига- 

I Дирите и

във функ ва, ,.27 юли" Сараево Но 
во) — изтъква се, „Васко 
Караангеловски” 
донскя брод) — особенсг 
се изтъква, „103 ясенич- 
ка” (Смедеревска палан
ка) — особено се изтък
ва и „Ратко Павловлч" 
(Белград) — особено 
изтъква.

изя-ция . на творческата 
ва на бригадирите. Чрез 
разни секции и кръжо-

Н (Маке-останалите по
здравително елов опроиз- 
несе - председателя на Об- 

■ щинския комитет в Боси
леград Иван Василев. На

*;■

Ни ставаше идейно-поли
тическото издигане и тех 
ническо им образование. 
Развиваха се, естествено, 
и разни спортни активно 
сти — изтъкна Здравко- 
вич. '

тържеството присъствува- 
ха и представители от ос
таналите

се
обществено-по- 

литически организации в 
• общината и региона.

Обръщайки се към ори 
гадирите от първата с.мя-

А. МихайлоЕ

Боснлеградчанн на €М1Ана, които другаруваха и. 
работеха тук, А1ежду дру
гото Василев подчерта:

— Вце тук, както и 
вашите връстници на дру 

’ гите бригадирски акции 
изпълнили и изпълнявате» 
навред в страната ни,сте 
важна обществена задача. 
Чрез работа, се запозна
вате, свързвате нови при
ятелства и по този начин 
на дело се потвърждават 
светлите
традиция — братството и 
едицетво между нашите

Трудът нц ще се овековечи

Ясенишка бригада" отпървата смяна въпреки не
благоприятното за работа Смедеревска паланка, 
време успешно изпълни
ли, дори с 60,61 на сто 
преизпълнили запланува
ния залесителен 
След тях са останали за
лесени 130 ха голини и бо 
гат културно-забавен жи- 

революционни . вот. Най-добри резултати 
е постигнала Младежката 
трудова бригада

до-
като МТБ „27 юли" от Са Бригадирите на Съюзна 

та младежка трудова бри 
гада 1,Босилеград” на > 
т. м. заминаха на Съюзна 
та младежка трудова ак
ция „Ибар-Кралево 89". В 
тази смяна заминаха 
души, главно ученици от 

'Основното училище „Ге
орги Димитров",
школския 
център „Иван Караива
нов" и млади работници 
от няколко трудови орга 
низацни в .общината.

Босилеградскпте брига- 
дмри ще залесяват голини 
и ще уреждат Кралево и

околността му.
На боснлеградчанн това 

е 11 поредна съюзна тру-ч 
дова акция. На нея дос
та млади участвуват за 
пръв път, но има и доста 
„ветерани”. Всред тях са 
Тнмча Ризов, който .досе
га участвува на 14 трудо
ви акции, Георги Тодоров 
— 7, Гордана Тодорова — 
5 и пр.

Покровител на бригада
та е Занаятчийската стро 
ителна ТО „Граджевинар" 
от Босилеград.

раево е преизпълнила пла 
на с 32,31 на сто.

план.
Характерно е че всички 

те бригади са провъзгла
сени за ударни и отличе
ни с бригадирското приз
нание „Лента на акция- 

Васко • та", както и Емблем за 
успешна обществена акти 
вност. От първата смяна 
63 бригадири и бригадир- 
к-и понесоха удариически 
значки, толкова са полу
чили благодарствени гра
моти, а М души са пред
ложени за приемане в ре 
ловете па‘ СЮК.

35

средно 
образователен

НА СМТА „ВРАНЯ '89"

Всички бригади ударни
Залссеми са общо 90 хс 

ктара голини.
Във втора смяна па 

„Враня' 89” са доуГлн Ори 
гадири от Валново, Д. 13а- 
куф, Нова Градишка, Тс- 
мерим и Вуковар.

НЕГОВАН СТАНОЕВИЧ, 
комендант на съюзната7 

она акция „Враня 
между другото изтък

В първата смяна на съ 
юзната младежка трудо
ва акцщя „Враня ’89" в 
младежкия стан „15 септе 

; мври" в Търговище са 
настанени бригадите, учас 
твуващи в тазгодишната 
акция. Младежката тру 
дова бригада „Могла Пия 
де" от Свегозарево с пре труд 

I изпълнила нормата си с '89"
151,1 И/о, съвместната тру па, чс запланираните за 
дова бригада 
Беровски—Конаоник" (съ

М. Я.

В МЛАДЕЖКАТА КООПЕРАЦИЯ В ДИМИТРОВ 
ГРАД

Вън втората смяна коя
то започна па 10 този ме
сен тук ще работят също 
пет бригади ,ц това: МТБ 
„Металац” от Бор, МТБ 
„Братство н единство” ог 
Ракош-ща — Белград, МТБ 
„Слободан Прмдцмп — Се 
ло" от Хаджпчи, МТБ 
„Ангел Виницк»" от Ви
лица, и МТБ Миомир Бър 
гушанац — Митко” от 
Кр; ,,1С1ю.

Има работа за души
В клона па младежката 

кооперация 
Димитровград през летния 
сезон ще има работа за 
50—60 души. Това ни съ
общи Драголюб Пейчев, 
ръководитсл на клона. На 
първо място, както изтък
на Пейчев, работници за 
през лятото набира земе
делска кооперация * „Сто- 

, чар'.'. Трябват й работни
ци за прибиране па сено

то и реколтата. Дневно 
„Сточар" е изразил готов
ност да заплаща по 100— 
.120000 

Работници (сезонни) ще 
приема и „Балкан-Ком- 
пас”: за даване на справ
ки па чуждестранни ези
ци. за продажба на раз- 
хладителпп напитки н ела 
долед.

„Пирот” в

„Димитар залесяване , голипи ще ’
бъдат залесени изцяло.

динара.

Създадени са всички ус,-ставена от младежи и де
войки от Берово и Брус) ’ лолия за осъществяване 1

на трудова й обществена 
активност в бригадирския

е осъществила резултат 
от 135,08°/», „Ацо Караан- 
гов" от Радовиш с 123,3% 

. и „Зейнел Хайдини" от 
Косовска Вит,ииа — с 
112,09%.

стан на съюзната младеж
ка акциия „Врамя "89".

М. Стаменкопич М. Я. М. А.
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Временни мерки в техническото 

училище „Моша Пннде“

СУРДУЛИЦА Творчески награден 

конкурс на сп. „МЬст"
Редакцията иа списание ,М<кт", с ™

работа ма литературите 
българската народ-иасърчава творческата

-рчески награден 
стихотворения, разказ, новели, есета.

записани изворни народни
наградим кон- 

зала-

дслсгатитс па 
скупщина 

рсшиха да 
мерки

п техническото училище 
„Моша Пи яде”. За време 
иеи ръководител ма учи
лището е па.тпачен РАДО 
САВ РИСТИЧ, инженер 
по машиностроене от „Ма 
чкатцна”, а председател

Затова
Общинската 
единодушно 
въведат временни

На сесията на Общинс 
ката скушцнна в Сурду- 
лнца, която се състоя на 
30 юни, делегатите на грн 
те съвета обсъдиха пред 
ложението на Обществе
ния правозащитни» на 
самоуправлението да бъ
дат въведени временни 
меркц за защита на само 
управителните права и 
обществената собствено
ст в средното техничес- 

„Моша Пия1

етите задължения застра 
шава обществения инте
рес. Поради това неотда 
ама бяха сменени секрета 
рят на първичната орга
низация иа СК, председа
телят на първичната спи 
днкална организация и 
председателят на Съвета 
па училището. Груповщи 
пата започна да върлува 
особено в периода, в кон 
то трябваше да бъде реа 
лнзнран конкурсът за ди
ректор иа училището.

Заводът за усъвършенс 
твуване на възпитанието 
и образованието от Враня 
оцени, че отношението на 
някои просветни работ
ници от това училище 
към трудовите им задъл 
жения е повръхностно, 
небрежно и безотговорно.

конкурс за
публицистични статии, 
обичаи. Вместо досегашните два

традиционниямладежкия и
пред ще съществува един, по със значително по- 
иисоки награди, отколкото досегашните. Изпра
тените
ще бъдат прегледани и оценени 
сия), който ще даде следните награди:

творби на творческия награден конкурс 
от жури (коми-

ЗА СТИХОТВОРЕНИЕна временното управле
ние е ДРАГАН РИСТИЧ, 
подпредседател па Общ- 

Чле-

30.000 дин.
25.000 дин.

първа награда
втора
трета

I

училище
де”. В предложението 
правозащитннка и в изка 
званията на 
те в дискусията бе подче

ко 20.000 дин.ниската скупщина, 
попе на временното уп
равление са 
ПЕТРОВИЯ, юрист от Вл

на
ЗЛ РАЗКАЗ

— 100.000 дин. (нови)
— 80.000 дин.
— 60.000 дин.

РЛДОВЛН първа наградаучастншдн-
итора
трета

ЗЛ ПОВЕЛА
асппскитс подоцентралн, 
и СРЕТЕН ИЛИЧ, инже
нер по машиностроене от 
ООСТ „5 ссптембар”.

ртано, че в това училище 
от по-Дълго време са на 
рушени самоуправнтел- 
нцте и междуличностните 
отношения, а безотговор
ното отношение към по

— 140.000 дин.
— 100.000 дин.
— 60.000 дин.

първа награда
втора
трета

ЗА ЕСЕС. Микич
първа награда — 140.000 дин.

— 100.000 дин.втора 
трета

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКА СТАТИЯ
В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕН- ТЪР В БОСИЛЕГРАД 80.000 дин.

Слвд първия записватвлвн срон първа награда — 100.000 дин. 
втора 
трета

80.000 дин.
,, — 60.000 дин.

ЗАПИСАНИ НАРОДНИ ОБИЧАИ
80.000 дин.
60.000 дин.
40.000 дин.

СВОБОДНИ ОЩЕ 191 МЕСТА Ми уведомиха, че с оглед 
на факта от втори, трети 
и четвърти клас има го
лямо число ученици иа по 
правителни изпит и пара
лелките във втория (евен
туално и с допълнителен 
записвателен срок свобод
ните места ще бъдат по
пълнени.

Инак вторият записвате 
лен срок ще се проведе 
на 24 и 25 август, а допъл 

до 10 септем-

ри и 28 в металостругар- 
ската паралелка), в йконо 
мическата 
още 10 и в природнома- 
тематическата още 17 сво 
бодни места. В трети клас 
има свободни места още 
за 81 ученика и това ма
шинната специалност още 
49) в металостругарската 
паралелка още 22, а в ма 
шиношлосерската още 27). 
В четвърти клас има 23 
свободни места и това са
мо в природоматематичес 
ката специалност; докато 
икономическата е попъл
нена.

В образователна център

първа награда 
втора 
трета

Освен посочените награди, наградените твор
би при печатането в списание „Мост” ще бъдаг 
хонорувани.

В средношколския обра 
зователен център „Иван 
Караиванов” в Босилеград 
след първия записвателен 
срок има свободни места 
още за 191 ученика. В пъ 
рви клас още за 11 учени 
ка, и това само в приро- 
цоматематическата специ 
алност. Машинната спели 
алност и машиношлосер- 
ската и металостругарска 
та паралелка с по 32 уче
ника са попълнени. Във 
втори клас свободни ме: 
ста има още за 76 учени
ка и това в машинната 
специалност 49, (21 в па
ралелката машиношлосе-

специалност

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:
1. В творческия 

„Мост” могат да участвуват 
СФРЮ, независимо къде живеят.

2. Изборът на темите за художествените твор
би е свободен, според желанието

Обаче авторите на есета и публицистични 
статии желателно е да посветят внимание на 40-

награден конкурс на сп. 
само граждани на

нителният на автора.
ври, така както е и запла- 

на Ре-нувано от страна
публиканския комитет за годишнината иа печата и на 

мост па българската народност в Югославия на 
майчин език и на 30-годишнината на в-к „Братст
во”

издателската дей-
средно-насочено образо
вание и възпитание.

М. я. — като осъществяване на национално равно
правие и условие за информативна и творческа 
дейност па майчин език.ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ '89 Около Петровден ябълката с плод 

ухаеше из клоните зелени.
През целия си извървян живот _ 
обичаях я, обичаше тя мене.

Записваните на народни обичаи трябва да 
опишат народни обичан от нашитеБалада за живота краища —
кога и по кой повод са ставали тези обичаи, ка
кво са означавали, до кога са съществували, на 
кой начин са изразявани и пр.

3. Ръкописите трябва да бъдат написани 
български език на пишеща машина, раздел трой
ка, или четливо на ръка. На Редакцията се из
пращат три екземпляра, означени с шифра. В 
отделен затворен плик, със същата шифра, тряб
ва да се сложи името на автора и неговия пълен 
адрес. Подписани творби с

ПЕТРОВДЕН

Край старата ни къща, зад стобора, 
цъфтеше ябълка със розов цвят ... 
През’детски дни под сянката й в двора 
растях и гълтах пресен аромат.

И днес Петровден е. Косите побелели... 
От ябълката свидна — само пън. 
Ехтя живот! А кой ли ни раздели, 
и ни открадна радостиия звън!

на

... Родих се, радвах се. Живях 
с една надежда и с любов голяма. 
И аз в блестящите си дни цъфтях, 
сега и моят розов цвят го няма .. .

И гледах със усмивка приветлива, 
как тук пчелиците жужат — 
те спираха в отсрещната ни слива — 
и пак на ябълката в розовия цвят.

истинското лме на
автора няма да се вземат в предвид за награда. 

4. Ръкописите за творческия награден конкурс 
трябва да се изпратят до редакцията най-късно 
до 1 септември т.г. на следния
„Братство" — за

Тревожна мисъл спомени навява: 
след времето — умиране все пак. 
В живота всеки плод узрява 
и след това оставя тъжен знак.

НИРОадрес:
творческия конкурс на сп. 

„Мост”, Кей 29. декември бр. 8, 18000 Ниш.
Отлитаха, долитаха, стояха, 
па весели се връщаха в пчелина. 
И когато мен и те щастливи бяха 
една и друга и всекоя година РЕДАКЦИЯ НА СПИСАНИЕ „МОСТ”Милорад ГЕРОВ
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КРЪВОДАРЯВАНЕ

Физическа куптура0/|^р)Т; „Балкан-Компас“ - всеки 

шести кръводарител
АТЛЕТИКА

,Железничар'РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНАТА ДИВИЗИЯ — НИШ

Съдбата на „Балкански“ 

решават нишките нпубове
на „Балкан-Компас”, 

пове-
Димитровградска общи на 

на е на първо място 
страната по кръводарява
не, но за това пък колек
тивът на „Балкан-Компас 
— е на първо място в ре

в Илия Петров, който
че от десетина години е 

колектива —
заслужена
почивка начело на

и най-много пъти е дал 
кръв — 40 пъти. Следват: 
Борис Гюров с 25 кръво- 

Всеки шести работник даравяния, Влада Алек- 
сов с 21, Зора Миланова

Първенството в нишка 
футболна дивизия завър
ши отдавна. Знае се кой 
с първенец, обаче не се

ще се състезава в II сръ
бска дивизия или ЮГ, под 
името „Ястребац".

гиона.След твърде тежък, но 
успешен сезон, атлетици- 
те на „Железничар" от 
Димитровград 15 дни ще 
прекарат на почивка. Два 
надесет дни те ще прека
рат в град Бар на Адриа- 
тика, където покрай по
чивката ще тренират; по 
два пъти дневно, 
вйки се за предстоящия 
сезон.

Значи тази „активна" 
почивка би трябвало да 
подържа формата на ди- 
мнтровградчани до пред
стоящия сезон.

С подготовката на атле-

в този млад колектив 
е и доброволен кръвода- 18 пъти е дала кръв, Ми- 

лентие Петров и Елица 
Джорич по 14, Мирослав 
Соколович 13, Милан Ми-

Мина Минов 12, ,
Ратко Ратков и Божа Дой 

11, Радисав Давид- 
9, Троянка Андонова

Председателствата на 
двата нишки клуба са се 
договорили, до най-малки 
подобрностц и тези 
на съвместна сесия 
скупщината на двата клу 
ба трябва да провъзгласи 
това решение.

знае кой ще отиде в по- 
малка футболна дивизия. 
По-точно, за четири клуба 
е известно. „Неизвестен" 
е петият — „Асен Балкан 
ски"

Както неотдавна
Мики Соко-

рител.
ни уведоми 
лович, председател на синдни

в ланов ина дикалната организация 
„Балкан-Компас”, тази *У 
манна акция вече е пус
нала дълбоки корени в

от Димитровград.
чев по 
ков
и Драгиша Голубович и 
Гьока Симеонов по 8, За- 
рко Христов и Воин Ис- 
татков по 7, Гоша Тошев, 
Станислав Велев и Правда 
Денкова по ’5, Слободан 
Василев и Раде Яначков 

4 и Стана Кръстева —

подгот-Съществуват обаче изг
леди, „Асен Балкански" и 
в идния сезон да остане 
в тази футболна дивизия- 
В полза на това е фактът, 
че няколко нишки клуба 
се обединяват. „12 февру 
ари" ,който трябваше да 
се състезава в регионална 
дивизия и „Ястребац", чл
ен на II сръбска футбол
на дивизия се обединиха. 
В предстоящия футболен 
сезон този обединен отбор 

2__
1. Слога -г- Ниш
2. ОФК Ниш

колектива.
Значи, последната побе 

да на „А. Балкански”' в 
Ниш, изглежда, няма да 
бъде Пирова победа. Има 
реални шансове Димитров 
градчани и занапред да 
останат членове на Реги
онална футболна дивизия- 
— Ниш. Тъй като в ми
налия брой в табелката са 
допуснати някои грешки, 
публикуваме я наново. 
Ето как изглежда:

— Кърводарителите в 
нашия колектив са на це
на, обаче' можем да по
стигнем и по-добри ре
зултати, ако и младите по- 
широко се включат в ак
цията. Занапред ще дей
ствуваме -и на тоз.и план 
— сподели Соколович.

по
тиците ръководи треньо
рът Александър Марков.

два пъти.

Д. с. На кръводарителите се 
дават по 2—3 дни почивка 
повече, а също имат и 

облекчения при 
здравни ус-

Както и обикновено, от
зивът на кръводарители- 
телите в „Балкан-Компас” 
и на 26 юни е бил на ви
соко равнище -— 25, от
150 души са дали кръв.

ФУТБОЛ НА МАЛКИ 
ВРАТА НЯКОИ

ползване на
луги. Както ни уведоми 
Соколович, за кръводари
телите таз.и година ще се 
организира и еднодневна 

Нерядко говорим, че екскурзия- 
трябва да служим с лич
ния пример. Директорът

30 20 3 7 60:38 41(1)
30 15 3 12 61:54 32(2)
30 15 5 10 54:54 32(2)
30 14 4 12 63:52 31(3)
30 14 2 14 71:51 29(1)

6. Будучност — Първа кутина 30 14 0 16 49:49 28
7. Борец — Бързи брод
8. Мрамор — Мрамор
9. Младост — Габровац

10. Палилулац — Ниш
11. Единство — Бела паланка
12. А. Балкански - Димитровград 30 12 6 11 54:59 25(1)
13. Морава — Житковац
14. Слобода — Горна Врежина 30 11 5 14 50:60 23(1)

30 8 7 15 56:71 21(5)
30 1061341:4720

Турнирът 

започза 

на 24 юлн

3. Раднички — Трупал е
4. Куршумлия
5. Рудар — Ал. рудници

М. А.30 13 3 14 50:51 28(2) 
30 12 5 13 60:55 27(3) 
30 11 8 11 40:38 27(2) 
30 12 3 15 49:57 27(3) 
30 11 6 13 54:57 26(4)

Съобщаваме на роднини, близки и познати, че 
на 23 юни 1989 година на 68 годишна възраст почина

Традиционният младе 
жки турнир по футбол 
на малки врата „Димит 
ровград 89" ще започне 
на 24 юли. Общинската 
коиференция на Съюза 
на социалистическата мл
адеж в Димитровград ве 
че проведе заседание на
организационния
тет за предстоящата фут 
болна манифестация- Бе 
че са определени и коми 
сми, които да водят състс 
запието.

Очаква се тази година 
да участвуват повече от
бори от Лами, като по та 
къв начин се съдейству- 
ва престижът на този ту 
риир да сс издигне още 
повече. Преди всичко, оч 
аква сс да се заявя1’ повс 
чс отбори от Димитров
град, Пирот и околиите 
места.

30 10 6 14 52:62 24(4) Параскева 
Тодорова - Кева15 Единство — Пирот 

16. Задругар — Житорагя

от соло Сенокос 
Скърбящи: съпруг Са 
нда, синове: Васил, Ва
ско н Никола; дъщери: 
Графинка и Цена; сна * 
хи — Ангелина и Гра
финка, зетове Люба и 
Кнрко; внуци и внучки 
и останали роднини, 
близки и познати.

Първенец е — „Слога" от Ниш. От есента тя ще 
играе в сръбска футболна дивизия — юг. От дивизи
ята отиват в по-долен ранг на състезаване: Задругар, 
Единство (П), Слобода и Морава. „Асен Балкански”, ка
кто вече казахме още е под въпрос.

коми

Д. Ставров и
На 30 к>лц тази година в 

13 часа на гробищата в село 
Болсдз дол ще дадем 
ПОЛУГОДИШЕН ПОМЕН 
на нашия мпл и никога неза- 
брапим баща, тъст, свекър и
ДЯДО

: I.

Ж- <%'■■■■■

от село Болев дол 
Каним близки и познати да 

присъствуват на помена
Наградите тази година 

ще бъдат по-прнплекатсл- 
■пи. Председател па със
тезателния отбор с Ивица 
Миланов, председател па 
Общинската коиферрм- 

ция па Съюза па социа
листическата младеж в 
Димитровград.

ЙИанол Геров 
Каменов

ОПЕЧАЛЕНИ:
сестра Дара, брат Давидко, синове: Сава, Мнлорад и 
Иван, дъщери: Блвгица и Олгнца, зет Мнлутин, снахи 
Драгиия и Стефанка, внуци: Драган, Надежда, Деяи, 
Даниела, Нсбойша, Биляна, правнуци: Мат пя и Дра
гана и останали роднини.

На снимката са баскетболистите на „Свобода" в Ди
митровград. Тази година нод ръководство йа младия 
треньор (и играч) Зоран Геров се класираха високо: 
Делят първо място с отбора на „Топйица” от Прокупие. Д. С.
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Уб&Лг&уо* сати&а * забава
__ Дете, имате ЛИ двет-

телевизори?
- Имаме, дедо, имаме, 

Ти какъв

село И почнал да То раз
питва:

— Как ти е името?
Селянинът силно се из 

неиадал от той въпрос и 
не отговорил.

— Откъде сп? Коя годи 
на сп роден? — пак 
разпитвал съдията.

Селянинът го гледал и 
сн мълчаЛ. Съдията кип
нал.

Един боелеградски неча 
лбар влязъл в един маке
донски железарски мага
зин да си купи пирони.

— Имаме, но еа многу 
казала магазинс

Я
НИ

разни марки. 
искаш?

— Дай ми един зелен? УМОРскапц 
рката.

— Е, на моно Ми тРяб- 
ват със капи, защо са ми 
без капи?...

МОСТ по ДРАГОВИТ-
скиГО синат одиЕве дойдоше одморите, а

пише: „Тате, нийе туя годин не 
че идсмо па море, млого йе по- 

сакайу Да ДОйду

Белград ми 
знам дали
скупело све, а и децата 
при деду на село..

Я да си ни нризиайем, млого сс зараду- 
Ем чс видим ушитите, см чс патим си- 

егидза жетва, ко-

За всеки край има мно
жество вииове и майтапи. 
В Димитровградско 
конкуренция са вицовете 
за драговитчаии. Вероят
но много от тя* са извор 
ми, по сигурно е, чс и м11<> 
го им сс приписват като 

Ето един записан

без— Какво ме гледаш бе, 
овен! Бааа!

Селянинът 
се обадил.

■— Маме му стара, лапи 
сп продадох овена, а тон 
станал съдия, па не мо-

На едни наш планинец 
му направили изкуствени' 
зъби.

— Бива ли ш тия зъби? 
— попитал го негов пабо-

вачак тогава
патога да лш помогне

овцете пской гребе да 
И сабале станем у зору, отидо на ау- 

тобускуту стапицу да Ьи дочекам.
сат, минуше два — аутобу- 

„Кво ли стайе?” —

пасе...сей.е, а и

техни.рлня-
—. Бцва пг, ама за 

чамак! —• отговорил той.
Брей мину

сат га лема, па нема. 
мислим си я и че идем у лощуту да литу- 
йем дали аутобусат йе пошъл и

тези дни.
Срещнали сс двама дра 

говитчаии йа току изгра 
па коментират.

же да ме познае!ка-
Иван Николов

— Защо не са Тц нап
равили по-съглам?

— Пази боже от учена 
Баща ми беше

ка че сти-ден мост 
Казва единият:0» ЦВЕТЕН ТЕЛЕВИЗОР

Не са само драговнтча- 
познатц по вицовете. 

Тук близо до тях са и КУ 
совранчани.

Чул кусовранчнинът, че 
има и цветни телевизори. 
Отишъл у град да види 11 
да си купи.

ги е.
„Е, това ни господ бог не знайе — 

же ми тия °ДИ аутобускуту станицу у Ца
риброд. — Аутобусат пойде сабале, ама да 
куде йе 'стигал не знайемо".

Почека
да че идем да измълзем овцете, време им

ка-— Хубав мост направи
те, бае, ама га отеснише!

Друпгят отговаря:
— Трай сн, бае, убав 

йс мосат, .ли га нс напра
вите уз рекуту!

будала, 
прост човек, ама мц беше 
направил зъбц по мерак.0 1111

а тези нищо...I йоще йедън саат, па реко ай-я
9

йе.
А. Т. Дойдо си дома, с бабуту позавършимо 

работу, и тамън се стедзам да пущам 
цете, ове ти припискаше унуците.

И кико бива: „живо-здраво", од орату 
на орату — стану пладне. Улуците подка
раше овцете къмто „Шарбаниду", а синат 
гледам се опиня, ама у „Вирове" требе да 
се коси. Надигомо косете — та та мо. До 
вечеруту коджамити работу завършимо.

Седамо да вечерамо. Гледам синат йед- 
ва прегълта.

„Да не сн нещо болан — питуйемо га 
я. Он ме погледа с белото, па рече: „Не 
съм болан, ама са уморан. Първо тня е 
„Нцш-експрес” дибндуз ни измърцварише. 
Тамън пойдомо, автобусат нещо каш.ъе, за 
дави се и запуши. На вратата ноБе да си 
потрошимо, йедва се измъкнумо. После ти 
с косетето ме довати, ама йутре че буде 
по-арно...” 4

Ама нали знайете киква йе селската ра
бота летем. Тамън докосимо — дойде жет
ва, па требе и моруз да се гърли- СваЬи 
Дън искърсне по нещо.

Дойде време синат да си яде за Белград. 
Увечер с бабуту почемо да им пълнимо 
торбете: те сиреше, те това,/те онова, нать- 
пкамо Би съглам.

Синат извади плайваз и поче нещо да 
пише: косете, копате, жетва... Оди дру- 
гуту страну писуйе: сирете, урда, дзвиска... 
И пресметну све. Погледа ме, па рече: „Та
те, йедва чекам да отидем на работу да се 
одморим. Това тука не йе одмор, ама умор- 
Ама кига све събра и оДузе — пак ни йе 
по-йевтино оди море.. И докига трайе кри
зата немой да се плашиш за работници. На- 
дагодин, пак че дойдемо..

Я млого не ,се разбирам у кризе, ама 
видим дека нейе лъсно на децата. По-рано 
доодеоше само да узимайу, на дън-два, а 
съга цело лето прекараше. Па си реко: 
„Боже, ега потрайе кризата! Ем се нараду* 
ва на улуци, ем синат помогну, ем да им 
йе алал това що ям дадо!”.

Един нашенец отишъл 
при лекар.

— Съблечете се до по
казал му ле-

ов-
X НОВИ БАСНИ

ловината 
карят.

— Коя половина, докто 
ре, горната илц долната? 
— попитал той.

Вълкът н лисицата
Договорили се вълкът ц лисицата заедно да 

отиват в лов и след това да делят плена на след
ния начин: онова, което хване вълкът, нръво той 
се наяде, а остатъка да даде на лисицата и об
ратно.

9

Разговарят двама боси 
леградски дебелянковци.

— Днес прочетох едно 
много сигурно 
за отслабване.

— Я гледай! А какво е 
това средство?

— Прочетох, че хлябът 
ще поскъпне на два миля 
она динара!

Един ден въкът хванал едно агне и след ка
то се хубаво наял на лисицата останали само ко
калите и кожата. Лисицата нямало какво да ха
пне. На другия Ден лисицата хванала едно 
цялото го изяла, а на вълка оставила само 
рутината. Тогава вълкът се доближил до лиси
цата уж да вземе остатъка, грабнал лисицата и 
я разкъсал.
Наравоучение:

. Ако си на обед със силните някъде, 
за да си запазиш главата 
докато той се не. наяде

средство пиле,
пе-

Един босилеградски съ
дия- разглеждал делото на 
някой си свой комшия от

не докосвай храната.
С. Костов
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