
шк*Ва 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- 

развитието на братст- 
единството между 

народи и наронности
нос в 
вото и 
нашите

* ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ Ж

ГОДИНА XXIX В БРОЙ 1415 8 СЕПТЕМВРИ 1989 Г. В ЦЕНА 1000 ДИН.

ОТ ДЕВЕТАТА СРЕЩА НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ В БЕЛГРАД

Осъвременяването на Движени 

ето е ключова задача на СамитаВЕОСКАБ'89
ш«Ь поп-аН§пес1 $иттн

+ ЯНЕЗ ДЪРНОВШЕК ИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ- 
СТВУВАЩ. ОТКРИВАЙКИ СРЕЩАТА РОБЕРТ МУГА- 
БЕ ИЗТЪКНА, ЧЕ .БЕЛГРАД ЗАЕМА ЕДИНСТВЕНО 
И ОСОБЕНО МЯСТО“. ЦЕЛИТЕ НА НЕОБВЪРЗАНА
ТА ПОЛИТИКА СА НА ЛИНИЯ НА СТРЕМЕЖИТЕ 
НА ЧОВЕЧЕСТВОТО КЪМ ПО-СИГУРНОСТНО ПО 
ЛОЖЕНИЕ И ПО-СПРАВЕДЛИВ СВЯТ, ПОДЧЕРТА 
В УВОДНОТО СИ ИЗЛОЖЕНИЕ ЯНЕЗ ДЪРНОВШЕК

Необвързаното движение в понеделник 
записа още една значителна дата в почти 
три десетилетия дългата си история. В Бел
град, след 28 години, когато тук се проведе 
Първата, сега тържествено бе открита Деве
тата среща на шефовете на държави и пра
вителства на необвързните страни.

Градът-домакин е същ, времето от Първа
та среща досега е относително кратко, но 
повечето разлики бяха изключително круп
ни. На срещата през септември 1961 присъ- 
ствуваха представители на 25 страни. Сега 
необвързването в Беглрад се върна 
афирмирано глобално политическо движе- 

Център „Сава“ присъствуват шефове

като

ние, а в
на държави или правителства със статус на 
пълноправни членки на 102 държави, пред
ставители на единадесет страни със статус 
на гости и още няколко десетина пратеници

сала в

то е днес. Предизвикател-та от преразглеждане, па ина отговорност прие ството на сегашния момент 
е да подкрепим всички уси
лия „за да се преодолеят 
разликите, разширят 
сторите на диалога“, да се 
осъществява редифиниция 
на ролята на всички стра
ни и тяхното влияние да не 
определя обстоятелството 

.дали са те големи или мал
ки. Перез де Куеляр заклю
чи, че „светът би бил по-

изменение на становищата,след толкова години отново 
да бъде домакин, сърцеви
ната на

освободителни движения и международни които не издържаха провер 
ка на времето“.

Тъй като изнесе главните 
предимства (акценти от реч
та на председателя на Пред
седателството на СФРЮ да
ваме на 2-ра страница) ви
соката среща на необвърза 
ните прие речта 
Дърновшек да бъде като 
документ на Конференцпя-

на своето изложение 
на необходимостта про-организации. посвети 

Движението на необвърза- 
да запази ритима съсните

световните процеси и в тях 
да се включи по нов начин. 
За да бъде това възможно, 
необходимо е неговото осъ
временяване и това е една 
от ключовите задачи на Де
ветия самит, което в тече
ние на подготовките вече 
дойде до израз. Дърновшек

— Връщайки факела на 
знаем че тази

в своята„Върнахме се 
люлка“, откъдето започна и 
ще продължи борбата ‘за 

свободата,

Югославия, 
страна успешно ще предвож 
да Движението — заяви Му- 
габе, отстъпвайки 
на председателствуващ

на Председа- 
Яиез

на Янез
свят на мира, мястотоблагосъстояниетоправдата, 
за всички“, свят на „диалог 
и преговори вместо недора
зумения и стълкновения".

Това бяха думите, които 
здружно отекваха от трибу
ната в тържествената зала 
на стъклената палата ^на 
конгресния център „Сава“ в 
Белград, където се събраха 
най-високите официални ли 
ца на Деветия самит на не
обвързаните, чието четири
дневно заседание започна на 
4 септември преди пладне 
точно в 10 часа и 15 мину-

на -щастлив, когато повече би 
ползвал колективното влия
ние на необвързаните стра
ни“.

та.председателя 
тел ството :на СФРЮ 
Дърновшек. Ръкувайки се с 
Дърновшек Мугабе като го 
прегърна каза: „Грижете сс 
добре за нас".

След това зад трибуната 
се озова генералният секре
тар на Обединените нации 
Перез де Кеуляр, който ка
за, че Самитът се провежда 
в „право време“, понеже ни
кога по-рано не с съществу
вала таква 
международни събития, как-

каза, че счита, че страте
гическите определения 
необвързаните остават йена 
меними“, по добави той, че 
естествено с в различни фа
зи сс налага „необходимост-

па
На 4 септември преди пла 

дне говориха на тъжестве- 
ното заседание представите 
ли на четирите региона на 
Движението на необвърза
ните и представител на ос
вободителните движения.

НОВ НАЧИН
Дърновшек подчертавай

ки, че нашата страна с чув-
флуидност на

ДИМИТРОВГРАД та и др. компетентни органи. Съобщено е, 
че сс касае за поява на еитероколит (за
боляване па тънки н дебели черва), а не 
за поява на холера. Положението се дър
жи под контрол.

ти.

ШЕРвНН, > №Белградската среща, коя
то наблюдателите оценяват, 
че може да бъде преломна 
в историята на Движението 
— откри досегашният пред 
седателствуващ, президентът 

Зимбабве Роберт Мугабе.
Напомняни, не нашата 

страна „символизира духа 
на решимост и независи
мост", който отразява стре-

нсобвързаните.
Мугабе каза, че Югославия 
през годините израстна във 
водеща членка на Движени
ето, непоколебим защитник 
и тълкувател на нашите 
стремежи и цели“.

ГЛАС на БЪЛГАРИТЕ
В ЮГОСЛАВИЯ4КОШ Издадена е препоръка на паселиисто 

ЗА ПИЕНЕ ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО 
ВОДА ОТ ГРАДСКИЯ ВОДОПРОВОД. В 
пикакъи случай не бива да се употребя.

ма

■ ДА СЕ УПОТРЕБЯВА ВОДА САМО ОТ 
ВОДОПРОВОДА!

ва водата от разни други извори п кла- 
Също такп, породи повишенотодсици.

присъствие на хлор във водата, препоръч
ва се

появилите се информа- 
дшеова инфор-

межите на Във връзка с 
ции в някои средства за

ДимитрБовград се появила хо-
Шаба по гражданска защи-

малкл деца да се употребяват пре
варена вода.мация че в 

лера, заседава
А. Т.



От Деветата среща на необвързаните страни в Белград

Янез Дърновшек: 

Стратегическите определ 

ения на необвързаните 

остават неизменени
ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСИТЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ. ТР 
ЯЬВА ДА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ ИДЕОЛОГИЧЕСКИТЕ 
ПРЕДРАСЪДЪЦИ

иоло-дтикват пснттигьк 
жителките процеси, а съглас 
по с топи да сс усъпършен- 
стоува и методът па дей
ствувалото па Движението.

Считам, че процеса па осъ 
пременяването на метода на 
нашата работа пече започна. 
Той дойде до изява и по вре' 
ме на подготовката па тази 
Среща, чрез консенсус, как 
да се насочат активностите 

предимствата

ме и занапред за премахва- пияяг

СВОБОДАТА НЕ БИВА 
ДА ИМА ГРАНИЦИ
Политиката и Движението 

отначало бяха силно анга
жирани върху въпросите на 
свободите, правата и равно
правието на народите <и 

страните в света. Свобода
та и независимостта на на
родите, както и свободите и 
правата на човека не мо
гат да имат граници. Възви 
шепата цел на всяка общ
ност, нейното обществено и 
политическо развитие тряб
ва да бъдат правата и свобо 
дите на нейните граждани 
и то във всички области. 
Освобаждането от глад, стра 
дания и беда 
крачка, която трябва да сле
дят правата на човека на 
лично, културно и обществе 
но развитие, на свободата 
на мислене и изразяване на 
своята личност. Спазването 

права
на човека днес стана обша 
цивилизационна придобивка, 
която трябва да вградим в 
основните стойности на Дви 
жението.

Загрижени сме с видими
те последици на недостатъч

нане па актуелиите кризисни 
огнища и за решаване па 
международните спорове на 
мирен начин.

Тъй като икономическите 
проблеми все повече опре
деля! живота на междуна
родната общност, пай-голя- 
мо значение посвещаваме на 
тяхното решаване. Предим
ство в това има създаваис- 
се страни поради творде ви- 
новесено икономическо и 
техноложко развитие на вси
чки страни. По-ускореното 
развитие на развиващите се 
страни, при максимално пол 
зуване на техните вътрешни 
сили търси помощ и от меж 
ду народи ата общност, а пре
ди висчко от най-развитите. 
Свидетели сме на парадок
салните явления на отлива-

След катЪ бе избран за ство н установяване па ши- 
председателствуващ на Сре рокн комуникации зп ире- 
щата и след като привет- говаряне между развитите н 
свува присъствуващите, др развиващите се страни. Без 
Янез Дърновшек между дру това, отделните усилия па 
тото каза, че промените в развиващите се страни да 
съвременните международ- премахнат трудностите пред 
ни отношения потвържда- конто са изправени нямат 
ват, че целите и определени изгледи за успех, 
ята на политиката и на Дви- Неравноувесеното стопан- 
жението на необвързаните ско развитие в света, изо- 
са били и си остават на ставането на развиващите 
курса на стремежите на чо- се страни, от които някои се 
вечеството към по-сигурно- намират в драматично по
стен и по-справедлив свят. ложение става най-дълбоко 
В речта си на последната 
среща на която участвува, 
председателят Тито нашето 
движение нарече' „съзнание 
на човечеството“. За да о- 
правдаем това вече тези 

дни ни предстои съвместна 
работа и ангажиране на вси 
чки свои сили и възможнос
ти. По този начин ще под
тикнем вътрешните сили на 
нашите страни и ще можем 
да хванем крачка с бурните 
и драматични промени, ко
ито характеризират днеш
ния свят.

Във все повече междуза- 
висимия свят, покрай общ, 
макар и неуравновесен на
предък на човечеството, съз
нанието че ядреното оръжие 
не бива и не може да бъде 
употребено демантира поли
тиката на създаване на вое
нно надмощие и открива 
пространство за междунаро
ден диалог за споразумява
не и разведряване. Изчезва 
смисъла на блоковия моно
полизъм, както и конфрон- 
тациите и изключителности- 
те които го характеризира
ха. С големи надежди и о- 
чаквания поздравявам пър
вите споразумения в облас
тта на разоръжаването и 
решаването на така нарече
ните кризи, които в различ
ни части на света все още

и определят 
па нашето Движение. 

Отношението към света 
на Движението па псоб- 
пързапостта, като движение 
което е обосновано върху

н идеоложки 
не произтича

политически 
плурализъм, 
пито от една превзета идео
логия. но го определят на
ционалните интереси на на
шите страни. Съвсем с се» 
тсствено в различни фази 
на международните 'отноше
ния, което не се отвива но 
един н същ темп, национал
ните интереси на 
страни да налагат необхо-

противоречне в днешния 
свят. Все по очевидно е, че 
световният мир и сигурност 
все повече ще бъдат пряко 
свързани с въпросите па 
развитото.

Промените, чшгго сме сви 
детели, но за съжаление не 
винаги и отношения налагат 
по-бързо да се приспособя 
ват на новите световни про
цеси. Това подразбира и да 
се освобождаваме от приз
рака на различните ндеолги- 
чески предрасъдъци и ед
ностранчиви представи за се 
бе си и за другите. Днес в 
международните отноше 11 ия 
преобладава диалогът, меж
ду зависимостта се увелича
ва, световният мир остава 
да е цел, но това все повече 
е и начин на живеене, как
то на отделни лица така и 
на държави.

е първата

не на доход от развиващите 
се страни порадитвърде ви
соки лихви, които са ре
зултат

нашите

димостта от преизучаване, 
па и меняне на становища
та, които не издържаха из
пит на времето, 
съблюдаване на

стопанскина
раз-политики 

витите страни. Някъде раз
витието напълно спря. Жи
зненото равнище спада. Со
циалните моменти, които во
дят към политически кон
фликти са все

те на
на индивидуалните

Реалното
национал

ните интереси, като и на ин 
тересите на международна
та общност като цялост, да- по-големи.

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ДЕВЕТАТА СРЕЩА ПО
ЛОЖИ ЦВЕТЯ НА ТИТОВИЯ ГРОБ

Делегация на Деветата среща на необвър
заните
тържественото откриване, положи цветя на 
Титовкя гроб. В делегацията бяха Роберт Му- 
габе, Раджиф Ганди, Хосни Мубарак. Кенет 
Каунда, Шадли Бенджедит, Джордж Васи- 
лиу, Парена Перес и Майкъл Менли. От 
името на делегацията цветята положи 
бийският председател Кенет Каунда.

пата защита на човешката 
среда и с бавното пробива
не на съзнанието, че засег
натата екология все по-не- 
посредствено застрашава съ 
бата на целокупната човешка 
общност. Особено сме затри 
жени

страни, която бе избрана на края наНАЙ-ВАЖНИ СА
РАЗВОЙНИТЕ
ВЪПРОСИ
С цел Движението на не

обвързаните страни да за
пази крачка със световните 
процеси, би трябвало в тях 
да се включва на нов начин. 
За необвързаните страни по
край въпросите на мира, 
сигурността и разоръжава
нето, най-значителни са раз
войните въпроси, човешките 
непосредствени интереси и 
права. За да може Движе
нието да отговори на всич
ки тези изисквания и пре
дизвикателства на днешния 
свят, необходимо е същото 
да се осъвременява и това 
е една от ключовите задачи 
пред които се намира наша
та Девета среща.

Под осъвременяване на 
Движението подразбираме 
постояното усилие обек
тивно да се преценят проме
ните в света и същевреме
нно да се раздвижват и по-

Г
опасноститепоради

на коит0 са изложени мно
жество развиващи се стра
ни от неконтролираното из
насяне на нечисти техноло
гии от развитите страни. С 
деструктнвно и нерационал
но ползуване на природни
те източници н енергии не
поправимо разрушаваме при 
родната среда. Длъжни сме 
повече внимание и енергия 
да посвещаваме на нацио
налните

зам-

ва възможност по-бързо да 
демократичен 

консенсус за съвместно дей
ствуваме.

Поради такова 
голяма

положение 
носят 

Затова

засягат световния мир и си
гурността.

Оказвайки

стигнем до
отговорност 

развитите страни, 
поздравяваме всички

подкрепа 
процеса на преговарянето и 
споразумяването, чиито по
ложителни ефекти, за раз
лика от детанта през седем
десетите години, сега чув
ствува най-широката меж
дународна общност, не би
ва да не посочим, че сме 
загрижени поради факта, че 
изостана 

детант. Под това подразби
раме намаляване неуравесе- 
ността в световното стопан-

на
програми и на 

международното сътрудни
чество в областта на запаз

им ици-
атмви, конто предвест^яват 

еволуция в схващането на 
поверителите за критичните 
съотношения на проблемите 
и за необходимостта от съв
местно действуване за тяхно 
то решаване. Но, проблемът 
с дълговете е още далече от 
задоволителното решение и 
затова трябва да 
нашите усилия. На Среща
та ще обменим опит и ще 
у I върдим насоки за решава
не на проблемите 
ка с дълговете и 
то. Тези

СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СИ ОСТАВАТ ването на човешката среда. 

Затова различните облици 
на отписване на дълговете 
за запазване околната сре
да в развиващите се стра
ни, особено в най-бедните, 
би могли да бъдат един от 
по-значителните видове 
международното сътрудни
чество.

На храя, считам че отново 
трябва да изтъкнем незаме
нимата роля на Организаи- 
ята на обединените нации* 
като централно място за 
сътрудничество и активнос
ти на всички страни. Систе
мата на ООН е от ключово 
значение за осъществяване 
задачите и целите на нашето 
Движение във всички об
ласти. Още повече, казал 
бих, че целите на Движение 
то и на ООН са компатибил 
ни, а по множество точки и 
едини и същи.

Очаквайки, че на главнтг 
те развойни насоки в свет* 
ще дадем принос и подти • 
насочени към укрепване и 
мира, убеден съм че та. 
Среща ще представляв 
крупна крачка напред.

Запазването на афирмацн- 
ята на Движението като не
зависим, извънблоков и гло 
балец фактор в международ 
нитеикономическия отношения и жизне
ните интереси 
страни ни налагат на тази 
Среща да 
димства на 
занапред. Тези Предимства 
са изтъкнати и в докумен
тите, които Югославия като 
домакин на тази среща и 
председателствуващ

вна нашите засилим
утвърдим пре- 

активиостите
КАУНДА БЕ ПРЪВ ОРАТОР

Движението на необвързаните, като масо
ва морална и политическа сила на промените 
е силен фактор в междуанродната политика, 
в която днес светът се изявява. Това каза 
първият учасник в дебатата на Деветата сре
ща, замбийският председател Кенет Каунда. 
Той говори за задачите, които все още стоят 
пред Движението. Покрай другите той посочи 
борбата за прекъсване на колониализма, укреп 
пане свободите на страните членки и макси
малният принос за установяване на мир в 
страните членки на Движението, каквито 
са Ливан, Палестина, Кипър, Афганистан и 
Кампучия.

във връз- 
развитие- 

насоки трябва да 
се отразят в инициативи за 
установяване на нов 
между развитите

през
предстоящия период подгот
ви, като се широко консул
тира с останалите необвър
зани страни.

диалог
щите се страни. Мисля ,™ге 
на света е необходима 
среща на най-високо равни
ще между представители на
«еВ?,,И-Юг- Бих Д^авил, че развойните проблеми са 
пряко свързани

нова
Считам, че стратегически

те определ ния на нашето 
Движание си остават неиз
менени. Укрепването 
ра и на международната си
гурност във всичките 
пекти 
стоянна

на ми- с процеса 
разоръжаването в света.

ковите сшщЦби тря&о^да

то се освобаждат 
нц средства, 
ма степен би

на
Вси ао 

както по-остават
грижа,

стъпването за укрепване на 
започналите процеси 
зоръжаване. С

и за-

за ра- 
още по-голя- 

ма енергия ще се застъпва-
значител- 

които до голя- 
могли да пов-
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ПО СЛУЧАЙ 45-ГОДИШНАТА ОТ ОСВОБОЖДЕ-Осъвременяването на 

движението е кнючова 

задача на Самита

СУРДУЛИЦА: СКРОМНО ТЪРЖЕСТВО 
НИЕТО НА ТОЗИ КРАЙ ОТ ФАШИЗМА

КРИЗАТА НЕ СМЕЕ ДА СКЪСА ВРЪ
ЗКАТА МЕЖДУ МИНАЛОТО И 

БЪДЕЩЕТО НИ
(От 1-ва стр.) 

ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА
В ВГРК-и ч ГРПТРМВРИ НИ НАПОМНЯ ЗА СВЕТЛИТЕ ПРИДОБИВКИ ОТ РЕВОЛЮ- 
" ™А 5псОБЕНО ЗА БРАТСТВОТО и ЕДИНСТВОТО, И НИ ПРЕДУПРЕЖДАВА 

ЛА НЕ' СТАНЕМ ОТНОВО ПЛЕННИЦИ ЧА СОБСТВЕНОТО СИ НЕЗНАНИЕ, ПРЕ
ДРАЗСЪДЪЦИ И РАЗДОРИ - ПОДЧЕРТА МЕЖДУ ДРУГОТО ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ 
НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА МИОДРАГ РИСТИЧ В ПРАЗНИЧНИЯ СИ ДОКЛАД

ха“ и че 
ТРУД Да осъ 
блогородна

„няма да жалим 
лдествим тази 

цел“.
От името на африкански

те страни говори египатски- 
ят президент Мубарак, кой
то изтъкна необходимостта 
от модернизация на Движе
нието. Той значителна част 
от изложението посвети на 
икономическите дроблеми. 
Прогрес в света няма да 
има все докато една част 
на човечеството страда от 
глад и живее в беда. Еги
петският президент напом
ни за инициативата на Сене
гал, Венецуела,
Египат за съживяване на 
диалога Север — Юг и по
сочи, че Движението желае 
да разшири и националните 
права, и индивидуалните чо
вешки права.

Председателят на палес
тинската държава и лидер 
на Палестинската освободи
телна организация Ясер Ара 
фат се обърна към Конфе
ренцията от името на необ
вързаните страни от Азия. 
Той също подчерта иконо
мическите проблеми на не-

ПОЛОЖИТЕЛНИ
ПРОЦЕСИ — Нашата стопанска иботят организациите, кои

то имат способни ръководи 
тели.

В продължение на тази 
мисъл Миодраг Ристич пре
дупреди:

Пети септември и 45-го- 
дишнината от освобождени 
ето на Сурдулишки край от 
фашизма бяха отбелязани 
твърде скромно — с търже
ствено събрание на изпъл
нителните органи на обще
ствено-политическите орга-А 
низации и Общинската ску 
пщина, на което бяха връче 

традиционните 
септемврийски празнания, с 
публикацията „Сурдулица и 
околността, й — вчера, днес 
и утре“, в "която е направен 
преглед на 
на общината през изтекли
те четири десетилетия и по
ловина и с откриване на 
обувен магазин на „Коща- 
на“ от Враня.

политическа система много 
бавно се освобождават от 

бюрократическаОсвободителните 
ня в света застъпи с при
ветствена реч председател
ят на освободителното дви
жение СУАПО — Сам Ну- 
йома. Приветствувайки по
ложителните процеси, в ко
ито някои стълкновения о- 
кончателно са решени чрез 
преговори, Нуйома подчер
та надеждата, че и други 
ще минат от бойното поле 
зад масата на преговорите, 
което буди надежда, че и 
останалите угнетени народи 
ще получат своя държав
ност.

движеи- коравата
практика, според която ви
сшите функционери обезпе
чават кариера, привилегии 
и промоция на свои хора 
на постове в базата, а вто- 

; • рите им се отплащат с без
резервна подкрепа. Подкре
па срещу подкрепа, услуга 
срещу услчАта, а при това 
ие се държи никаква смет

‘V; ка за компетентността и на
, едните, и на другите. Този
•-V плевел задушва нашата си

стема, още повече, че тази 
лоша кадрова политика мъ- 

себе си лентяйс- 
корупция. Корените

У.,*:г

ни пето-
Индия и

Ш ■ \ Ш
постиженията

кне след 
тво и
на този плевел могат да се 
подсечат само с радикална 
демократизация на всички 
избери.

След приключване на по
здравителните речи, съюз
ният секретар на вънщните 
работи Будидшр Лончар под 
несе за приемене отчета на 
Министерската среща от 1 
и 2 септември. Лончар под
черта, че напълно е изпъл
нен договор в духа на от-

Ш.
ИСТОРИЧЕСКАТА ОТГО

ВОРНОСТ НА ДНЕШНИг' 
ТЕ ПОКОЛЕНИЯ

■

М.. Ристич
В доклада си пред гостите 

и участниците в тържестве 
ното събрание председател 
ят на Общинската скупщи
на Миодраг Ристич най-на
пред посочи свързаните с 
празника исторически фа
кти:

Народът умее много хубаво да прецени кон 
и какви хора да избере. Затова всички прогре
сивни сили в нешето общество трябва да се из- 
борят за максимална регуларност на изборите, ко
ито ще се състоят тази есен. Не смеем да допус
нем тези избори да бъдат още един фарс, с помо
щта на който некомпетентните и корумпирани ка
дри ще запазят за себе си властта.

М СТАБИЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА В 
ОБЩИНАТА

Дългата икономическа криза в страната, 
каза по-нататък председателят на Общинската ску
пщина в Сурдулица, още повече се изостря от бав
ното провеждане на реформите и от липсата на 
единен концепт за преодоляване на трудностите и 
за обуздаване на инфлацията. Ръководството на 
страната бяга от най-важните проблеми и от кру
пните разлики по много въпроси и това обезпо
коява хората. Макар че и тук трудещите се и гра
жданите живеят все по-тежко, политическата об
становка в нашата община е стабилна. Тази ста
билност се дължи преди всичко на положител
ните резултати на стопанските организации, ре
довното даване на личните доходи, които средно 
са най-големи в Южноморавски регион, и на до
брите междунационални отнощения. Стопанската 
дейност в общината се характеризира с ясни про
грамни насоки, голям брой капиталовложения (по
настоящем се строят 60 обекта, от които 57 са сто
пански, а тази година започна изграждане още 

5 обекта в стопанството), значително увели
чен физически обем на производството и сравни
телно добри финансови резултати, които щяха да 
бъдат много по-големи ако не беше разорнтелната 
инфлация.

— На днешния ден пре
ди 45 години 
— две партизански роти от 
Ново село са влезли в Сур
дулица, донасяйки й дълго
очакваната свобода. Днес 
още веднъж с голям пие
тет си спомняме’ за геро
ичното участие на хората 
от нашия край в Народо- 
освободителната борба и 
за големия им принос в ос
вобождението на страната. 
Около 3000 синове и дъще
ри на нашия край са взе
ли участие в НОБ, а 219 от 
тях са положили животи-, 
те си в основите на соци
алистическа самоуправител 
па Югославия. Затова днеш 
ните поколения, които по 
стечение на обстоятелства
та са принудени да се бо
рят с големи трудности и 
изпитания имат историчес

ка отговорност да не допу
снат на кризата да скъса 
червената шипка между ми 
иалото и бъдещето ни. Все 
ки Пети септември ни на
помня за светлите придо
бивки от революцията, осо
бено за братството и един
ството, и ни предупрежда
ва да
■илици на собственото си 
знание, предразсъдъци и ра

каза той

Белград ’89: Ганди, Дърновшек Муоарак

развитите и развиващите секровеност и пълно взаимно 
страни. Отделно се спря на уважаване. Така са съгла- 
кризните огнища в света, сувани организационните въ 
като оцени, че Близкият из- проси, избора на функцио- 
ток е особено експлозивен, нери, приема на нови чле- 
че палестинците на окупи- нове, наблюдатели и гости, 
раните територии са под- Министрите са приели Про- 
ложени на най:тежи репре ект на декларацията и от- 
сии „но че са решими да делиите документи да сс 
извоюват своята свобода и разглеждат на срещите на 
своята държава, чиято сто- Политическия и Икономи- 
лица ще бъде светия Еру- чески комитет, 
сал им . Изтъкна последова
телната подкрепа на реги
она и на народите от Юж
на Африка и страдащия Ли
ван.

на

■ СЕГА Е РЕДЪТ НА ПЪТИЩАТА, ТУРИЗМА И 
ДРЕБНОТО СТОПАНСТВО

не станем отново лле Ристич и този път не забрави да подчертае, 
че достигнатото равнище в развитието на стопан- , 
ството и обществените дейности е резултат на 
големите усилиях на хората от този край, но и на 
голямата помощ от републиката. Сурдуличани се 
надяват на такава помощ и в предстоящия пери
од, в който на преден\план ще изпъкнат пътища
та, туризмът, по-специално на Власина, и дребно
то стопанство. Вече започна реконструкция на 
пътната мрежа: разширява се пътят Валявица — 
Промая, възобновява се асфалтното платно на 
пътя Промая — Клисура. Ще се разшири пътят Во- 
дояжа — Промая. С туризма на Власина се свърз- 

перснективите ма общината. В тези области се 
планове, чиято реализация трябва 

наскоро. Най-напред ще се извърши

неНа тържественото заседа
ние е всрифицирано пъл
ноправното (Членство на 
Венецуела, както и на но
воприетите със статус на 
наблюдатели и гости.

здори.
Говорейки за времето, в 

отбелязва юбилеят 
свободата, Ристич меж

ду другото изтъкна:
— Пред пас са големи за- 

лровеждане па избо-

което се
наПрезидентът на Еквадор 

говори от 
на Ла-

Родриго Борха 
името на страните 
тинска Америка и Кариби- 
те. Главна тема му бе теж
кото икономическо положе
ние в региона, чиито стра
ни едва дишат под бреме
то на дълговете. Това дра
матично положение става и 
политически проблем, поне
же е застрашен елементар
ния стандарт на 350 мили- 

Затова е необхо-

След това досегашният 
председателствуващ Движе
нието Мугабе изнесе свое 
виждане на тригодишната 
работа на неговата страна 
на тази висока функция.

дачи:
ри в общество! ю-политичее 
ките организации и Общин
ската скупщина и приложе 
ние па голям брой пови за
кони, преди всичко на За
кона за предприятията. Се
га обаче ие смеем да пов
торим една голяма грешка 
от миналото, когато 
хме, че сме приложили до
бре Закона 
труд ако сме създали въз
можно най-голлм брой ос
новни организации на сдру 
жения

ват
правят големи 
да започне
реконструкция и модернизация на съществуващите 
обекти а сетне ще започне изграждане на съвре-

комплекс.

Премиерът на Индия Рад- 
жив Ганди поднесе отчет за 
работата на фонда за Афри
ка, като изтъкна, че досе
га са събрани около поло- 

милиард долара. Пре- 
Джулиус Нсрере

менен турист!щеско-гостилничарокисмята
она хора. 
димо „да се раздели отго
ворността и на ловерители- 
те, и на длъжниците“.

От името на необвързани
те от Европа към учестни- 
ците в срещата се обърна 
президентът на Кипър Геор 
гиу Василиу, който каза, че 
„ще се счепкаме с предизви
кателствата на нашата епо-

Най-голямото петосептсмврнйско признание — 
Емблема {на града тази година бе връчено на 

Стоян Ройковнч, комендант на гарнизона на ЮНА 
в Сурдулица, и на Мнрко Днмитрневнч, директор 
на „Кощана“ от Враня. С грамоти бяха удостоени 
група директори от „Църевнп застава“ в Крагуевац 
и младежката бригада „Пера Мачкатовац“ от Сур- 
дулшцк. Бяха присъдени и двадесетина публични 
признания.

за сдружениявил
зидентьт 
в свойството на иредседа- 
телствуващ 
Юг осведоми за досегашна
та работа и препоръките на 
Комисията тези страни пре
ди всичко да се обърнат

Комисията за
труд, Днес д при

ложим добре Закона за пре 
дприятияга не значи да пре 
махнем възможно най-гол- 
ям брой основни организа- 

вътрешните си сили ции. Защото и при днешни 
те условия много добре ра

К. Г.към
и сътрудничество.
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ПЪРВИЧНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ В МЕСТНДТл 
ОШЛ110СТ В БОСИЛЕГРАД НЕ ПРИЕ ПРЕДЛОЖЕНА А 
ЛИСТА КАИДИМТИ ЗА СЪСТАВА НА ОК НА СК И Щ 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН В БОСИЛЕГРАД

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И В ОРГАНИТЕ 

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЬЮЗ
МУ

(НЕ1СЛЕД08АТЕЛН0СШ Е НА 

ПОПРАВИТЕЛЕН ИЗПИТИ
както и Копфсреп- 
ап обществена де-

На зассдаието делегат!I- 
ОК па ССТН взеха

МИСИЯ,
цнята
йиост па жената. Председа
телят па ОК па ССТН, Си- 
\л1«1оцц Захариев, оФоспоЦц- 
вайки предложеното реше
ние, между другото подче
рта, че същото е в духа па 
приетите становища за ра
ционализация па различни
те видове обществени даж-

В рамките на изборната 
активност в органите и те- 

Содналистнческия
те на
единодушно решение, нова
та конференция да набро
ява 43 делегата и това 26 да 
бъдат избрани в местите 
конференции, ,8 да даДОаГО 

об!цествеи ю-1 юлшт кчесю гге ор 
ганнзацпн, 7 трудовите ор
ганизации II /ефужешйята 

п 1 делегат от областта па 
отбрана

лата на 
съюз, делегатите на Общин
ската конференция на СС
ТН в Босилеград, на прове
деното през миналата сед- 
мпца заседание, разискваха 
и приеха Правилата на ОК на 
ССТН, конто са 
вани с Устава на Републи
канската конференция на 
ССТН на СР Сърбия. Те ут- 
върдиха, броя, и начина на 
избирането н структурата 
на делегатите на новата Об 
щпнека конференция, реше 
ние за броя н структурата 
на членовете на действува
щите в рамките на ОК; ко
мисии, секретариати и ко
ординационни отбори.

Тази първична партийна организация потърси 
ОК на СК в Босилеград повторно да обсъди лж> 

предложените кандитати за състава и за 
„айчитооориите постове в ОК я Председателството 
му Бършейки му листата на преразглеждай^ чле
новете на -гази организация посочиха няколко мо- 
мситтГ запю ИС » Ьбсьдиха: „ОК не е бил «оедедо- 
дателен а смазването на становището за раздел- 

на партийните и държавни функции, след 
посочени само досега- 

постигиатите им ре

гата на
съгласу-

ДИЯ.всенародната 
общество» тта са мозащиш, 

вкючвайки п градския гар
низон н I от областта «а 
организациите от информа
тивната дейност. Председа
телството занапред ще на
броява 11 души, а в рам
ките
действуват 4 секции. 3 ко- 
ординацнони отпора п I ко-

п
Ма заседанието делегати

те па ОК па ССТН рази
скваха п дадоха подкрепа 
па ироектоотчета за рабо
тиха па Общинската кон
ференция, иайннтс органи 
п тела от юни 1986 до ав- 

1/989 година. Оьпциит

янето 
имената 
шиите им постове 

масовите 
ОК трябва на

па кандидатите са
, но не и 
първични организации в съста- 

имат повече делегати..пулгаги 
ва на 1па Конференцията ще густ

понастоящем се обсъжда в 
местните конференции )па 
Социалистическия съюз. 13 
отчета, а и от разисквани
ята на Любен Костадинов, 
делегат от село 
Вснс Велинов от Босилеград, 
Иван Митрев от село Ра- 
йчиловци, Кирил

други бяха изтъкнати и няко 
лко причини, които дават 
подкрепа на взетото реше- 

П ри обсъждането на 
резултатите от евидентира- 
нето на кандидати за съста 

ОК и на Председа-

от останали-За разлика 
те първични организации на 
СК, които досега обсъдиха 
утвърдената листа кандида
ти за състава и за най-отго
ворните лостова в ОК на 
СК в Босилеград и на Пред
седателството му (до нача- 

около 20),

НЕПРИЕМЧИВО (И ЕДНОСТРАНЧИВО) РЕШЕ- | 
НИЕ

ние.
Груипци

Делегатите на Общинската конференция обсъ
диха настналите проблелш във връзка с ТВ жур
нала, като констатираха, че решението на ТВ Бел
град е неприемливо за трудещите се н граждани
те в Босилеградска община. Първо, не може да 
се приеме, бе изтъкнато на заседанието, решени
ето на ТВ Белград ТВ журналът да се излъчва на 
втора програма, която гражданите в общината по
ради технически причини не са в състояние да 
следят. Втората забележка се състои във време
траенето на програмата. Преди няколко месеца 
програмата се излъчваше два пъти месечно и тра
еше по 45 минути (и на първа програма), сега 
четири пъти седмично по 15 минути. Не може да 
се приеме и решението на ТВ Белград програма
та да готви един журналист от студиото в Ниш, 
а помощ да му оказват кореспонденти на нещатна 
работа от Босилеград н Димитровград. В този 
случай под въпрос се слага не само статуса на 
досегашните постоянни журналисти на ТВ журна
ла от тези две общини, но и качеството на про
грамата. Още повече ако се има предвид, че при 
изготвянето на своето решение ТВ Белград не се 
е допитал с общинските конференции на ССТН в 
тези две общини. Едностранчивото решение, в слу
чая монополът, не може да реши настаналия про
блем, бе подчертано на заседанието.

ьа на
телството му, т. е. при ут- 
вържаването на посочената 
листа на пример не е спа
звано последователно пар
тийното становище за ра
зделяне на партията от вла
стта, т. е. на партийните от 
държавните постове. ОК не 
е образложил защо някои 
евидентирани и предложе
ни възможни кандидати за 
състав на ОК и на Пред
седателството му не са се 

на утвърдената

Велинов
от Паралово се констатира, 
че през изтеклия период, Со 
циалистическият съюз, ка
то обединяващ фронт на ор

лото на месеца 
членовете в първичната лар 
тийна организация 
та общност в Босилеград 
през миналата седмица вър 
паха листата на Общинския 

— на дообработка.

в местна

ганизираннте сили, успеш
но е изпълнил своята роля. 
При това обаче, в отделни 
местни общности, 
всичко поради неактивност 
па ръководните лица, отдел 
ни акции и задачи не са 
реализирани. Затова, както 
подчерта Захариев, сега ко- 
гато изборната 
в Социалистйчеескня съюз 
е в ход, а веднага след това 
и делегатските избори, тря
бва да положим усилия на 

постове да

комитет 
Определяйки </е почти еди- 

за това решение, 
тази организа

ция — с 67 души тя е вто
ра по масовост в община
та — изтъкнаха, че „ОК на 
СК в Босилеград при утвър
ждаването на листата не 
е бил последователен в спа- 

ияколко основ- 
партийни становища и 

критерии“.
В разискването, в което 

участвуваха {Симеон Захаз 
риев, Любен Митов, Ляте 
Златков, Стоичко Ангелов, 
Захари Стоянов, Миортрвг 
Стойкович, Вене Велинов и

.преди
нодушно 
членовете в

намерили 
листа. Още по-голяма кри- 

бе отправена до оне
активност

тика
зи които са утвърдили ли
стата защо няма образло- 
жение и за кандидатите на 
листата. По-точно, зад име
ната на кандидатите не се

зването на
1111серъководни 

изберат активни лица, ко- 
могат да мобилпзи- 

и дадат
импосочват досегашните 

успехи и резултати (.евен
туално и пропуските), а са
мо функциите. Даже, както 
бе казано, за някои канди
дати не се посочват и основ 
ните данни въз основа на 
които /партийното член ос-» 

тво в общината да се из- 
На събранието бе

ито ще
рат останалите 
свой принос в разрешава

на проблемите, както 
своите среди, така и из-

М. Я.
нето
в
вън тях.

ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ДЕЛЕГАТСКИ ИЗБОРИ 
ИС НА ОС В БОСИЛЕГРАДСУРДУЛИЦА

яснява.
поставен и въпросът „защо 
при утвърждаването 
стата не е спазвана тери
ториалната застъпеност, т. 
е. защо масовите първични 
организации имат по-малко 
членове на листата от ма 
лобройнцте организации“? 
Търсейки отговор защо ОК в 
състава си е взел

член от тяхната орга-

Необходими са усилени 

подготовки
Трн кандидата за пред
седател на комитета

на ли

Въз основа на предложе
нията на първичните пар
тийни организации и на Ка 
дровата комисия. Общин
ският комитет на СКС в Су 
рдулица тези дни утвърди 
ориентационна листа от кан 
дидати за членове на органи 
те на Съюза на комунисти 
те в общината. За членове 
на Общинския комитет са 
предложени 51 кандидати,
8 повече от утвърдения брой 
членове на Комитета (43). 
За Уставната комисия са 
предложени 15, а за Над
зирател ната 13 кандидата, 
от които трябва да бъдат 
избрани 11 относно 9 чле
нове на тези комисии. Лис
тите на кандидатите за чле
нове на Междуобщинската 
конференция на СКС в Ле- 
сковац и за делегати на кон 
гресите на СК също съдър
жат повече кандидати от 
броя на лицата, които тря
бва да бъдат избрани.

В листата на кандидати
те за председател на Пред
седателството на Общин
ския комитет на СКС са 
вписани три имена: Мшгу- 
гин Богданович, технически 
директор на ООСТ „5. се- 
лтембар“, Звонимир Стайко 
вич, председател на Между- 
обшинския синдикален съ
вет в Лесковац и Миодраг

Маркович, комерчески ди
ректор на „Народна ради- 
ност“. За секретар на Пред 
седателството са предложе
ни двама кандидати: Дра- 
гослав Велинович, инженер 
във „Власина-пподукт", 
Десимир Тасич, работник в 
ООСТ „5. септембар“.

Кандидатските листи вече 
се обсъждат от първичните 
организации на СК, а във 
втората половина ма месе
ца Общинският комитет ще 
утвърди окончателни листи 
ор' кандидати за членове! 

на органите на Съюза на ко 
мунисти/ге в СурдулЦши'!* 
община.

Общинският комитет на 
СКС в Сурдулица оказа под

Изпълнителният съвет на 
ОС вместо сегашните 11 за- 

7 членове,
ф Членовете на Изпълнител 

на ОС в Военния съвет 
ле град през миналия пе
тък приеха няколко про
екторешения, с които за
почнаха подготовките за

самонапред ще има 
от които трима секретари в 
органите на управлението 
към ОС (секретарят на Се-

един
ннзация (под въпрос_ е дали 
и той ще бъде избран (и 
защо без образложенне е 
„отхвърлил“ останалите им 

членове, тази

и
кретариата за управителни 
и общи работи, секретарят 
на Секретариата за народ 
на отбрана и директор на 
управлението за обществени 
приходи) а, трима души ще 
бъдат изабрани из редовете 
на стопанството, обществе
ните дейности и местните 
общности. Седмият члан ще 
бъде председателят на ИС, 
който ще се избира на чети 
ригодишен 
право на преизбиране. Пла
нира се и той да бъде на 
постоянна работа.

Членовете на ИС

предстоящите делегатски 
избори. Имайки предвид, 
че до провеждането на 
изборите не остава много 
време налага се да се 
действува с усилен темп. 
Разбира се, организирано 
и без формализъм

предложени 
организация за състава на 
ОК пак предложи още два
ма свои членове.

На събранието бе изтък- 
обсъ-нато, че листата ще

след като ОК, и следят
ктите преди него, прераз
гледат резултатите от еви- 
дентирането и предлагане
то на възможни кандидати 

и за състава 
т. е.

В приетето проектореше
ние за измененията и допъл
ненията на Устава на Боси
леградска община покрай 
другото се изтъква, че в но- 

Общинската

за състава му 
на Председателството, 
след като „последователно 

посочените
крепа на 
Богдан Трифунович и Мило 
мир Минич да бъдат канди
дати за председател и се
кретар на Председателство 
то на Централния комитет 
на Съюза на комунистите 
в Сърбия през 
мандат. Същата

предложението
мандат ' и без

премахнат 
пропуски“.

Първичната партийна ор
ганизация в тази най-голя- 
ма местна общност в об
щината изтъкна предложе
нието и застана на стано
вище занапред председател
ят на ОК на СК в Босилеград 
поста си да изпълнява волои 
терски, а не посредством 
щатна работа. По този на
чин, както бе казано, Ор' 
щинският комитет с личен

се
вия състав 
скупщина ще има 59 деле
гати (сега има 77) по 25 в 
Съвета на сдружения труд 
и Съвета на местните об
щности, а останалите в Об-

приеха
проекторешения за изборни
те единици за избиране на 
делегати в Съвета

следващия 
подкрепа 

получиха и Зоран Яначко- 
вич, председател, и 
мир Маркович, секретар на 
Председателството на Ме- 
ждуобщинската конферен

ция на СКС в Лесковац.

на сдру
жения труд и Съветаществено-политическия съвет. 

Председателите на съветите 
и на ОС ще се избират с 
мандат от четири години и

на
Чедо- местните общности.

Пректорешепието на Ус- 
тава и на останалите избор
ни документи днес ще се на 
мерят на дневен 
делегатите на ОС.

не ще имат право на пре
избиране, 
на ОС ще бъде на постоянна

пример ще даде принос ° 
депрофесионализирането на 
политическите функции п 
общината и обществото. •

В. ь-

а председателят ред пред
С. Микич работа. В. Б.

4 СТРАНИЦА
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ПО СЛУЧАЙ 8-ми СЕПТЕМВРИ-ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
В ДИМИТРОВГРАД

ИЗАТОВЦИ

ЗАВЪРШЕНА Е 

ФЕРМАТА ЗА ЮНЦН
В рамките на богатата програма за ознаменуване на 45-та 
годишнина от освобождението на Димитровградска об
щина на 4 септември в село Изатовци се състоя тържество, 

тържествен начин бе оперите фермата за уго
яване на юнци и е сложен основен камък за строеж на 
мост на река Височица.

когато по

* ••• ш
V

-А1ЛЛ?»:-- '<*'А?.**А'$’
Здравко Огневич и Слава Тодоров на митинга Велко Арсов, Никола Соти

ров и Васил Иванов

От Димитровград до Висон 

за половин час
-* V*? ■<*/• *:

На мястото 
(някогашна) кооперация в 
местността „Голема ливада“ 
в Изатовци, е завършена 
съвременна ферма за уго
яване на 1000 юнци в един 
турпус или 1600 годишно.) 
За обслужване па фермата

Само толкова време е не
обходимо да се стигне с 
кола до Вълковия по новото 
асфалтово шосе, което на 
трети септември на тържес
твен начин бе предадено на 
употреба. По този повод в 
село Вълковия бе организи
ран народен митинг, на кой
то за значението на пътя 
говори председателят на Об
щинската скупщина Слава 
Тодоров. Той изтъкна, че за 
последните три години за 
пътища в общината са израз 
ходвани над 70 милиарда 
динара, което наистина не 
е малко. Тези средства об
щината не е могла сама да 
обезпечи без помощта на 
ЮНА и съответните в ре- 
пубилката. Но, и покрай то 
ва отделна благодарност е 
на трудещите се и гражда
ните на общината, които и 
покрай всички трудности са 
отделяли и отделят по 6 на 
сто от бруто личните дохо
ди за провеждане на всич
ките тези активности.

А какво значи този път 
за Висок и за височани?

Велко АРСОВ, Никола СО
ТИРОВ и Васил ИВАНОВ 
са от Изатовци, представи
тели на три поколения. Наи- 
-старият Никола казва: „Бла- 
годет за цял Висок. Само да 
беше малко порано кога
то и ние можахме да учас
твуваме и да помогнем. Но,

и сега не е късно. И да про
дължи и до „Изатовци“, 
Най-младият Арсов добавя: 
„Пътят отваря Висок и мно- 
ге ще значи. Тук има обек
ти които трябва да се пол
зуват. Пък и по-младите по
не по-дълго време да задъ
ржи.“ Като представител на 
средното поколение, макър 
че е доволен от пътя Ива
нов е и критичен: „Дано се
га и до Висок пуснат пове
че рейсове, а не само до 
Забърдие да има десет, а 
тука едва един път в сед
мицата. Особено са доволни 
Димитар Николов, Антофил 
Матов и Велин Ранчев от 
Вълковия. Поне децата по- 
-често ще идват казват вси
чките. Най-старият 84 го
дишен Ранчев е най-конкре
тен: „За мене може би е

на старата са необходими
работника, което също го
вори за съвременото й обо
рудване.
стойност на обекта, както 
бе изтъкнато на тържество
то, е почти десет милиар
да динара.

само осем

Ревалоризирана

Велин Ранчевкъсно, ама и не е, защото 
всичко което се направи, 
прави се за добро. Доволен 
съм та

Републиканския комитет за 
съобщения и връзки. Репуб
ликанския 
народна отбрана, 
пътища от Ниш, на военни- 

Ниш и Пирот, Са- 
моуправителната общност за 
пътна и комунална дейност 
от Димитроград, на Здрав
ко Огневич, заместник се
кретар на републиканската 
общност за пътища, Деско 
Стояиович, надзирател в

да живея само още 
един час! Заслужават награ
да всички които додаха при 
нос да стигне асфалт в на
шето село“.

По повод завършване на 
пътя от Моинци до Вълко
вия с решение на Общинска 
та скупщина в Димитров
град благодарствени писма 
на митинга бяха връчени на: 
Фонда за подтик развитието 
на изоставащите краища, 
Републиканската самоупра- 
вителна общност за пътища,

секретариат за 
ТО за

те пощи
По повод празника освен 

фермата в Изатовци на ре
ка Височина в местността 
„Градсщчшда", председател
ят па местната общност В а 
сил Иванов сложи основен 
камък за строеж на мост, 
с помощта на който Изат
овци с по-къса връзка през 
горския път се свързва с 
мовоотворепото трасе от 
Вълковия за Димитровград. 
Проектосметката на моста

е шестотин милиона дина
ра.

На двете тържества освен 
най-отговорните хора в об
щината присъствуваха и Ра 
тко Лазаревич от Институ
та за животновъдство в Зе- 
мун поле, представители на 
„НИМЕС“ от Ниш, Белград 
ската банка и службата по 
обществено счетоводство от 
Пирот както и бройни жи 
тели на селото.

провеждане на работите в 
същата общност, Слава То- 

председател на Об
щинската скупщина в Ди
митровград, Александър Ва 

Недко Василев и Алск-

доров
..Д '• , - ■

■ ,

•: Д. Ш
Ш

ш ш А. Т.

ШЯ&ЖъШг у2
щШ&ШЬ: > йш&Ч'.-*' /<у ■ чШшШш?. А

ЩЩпЩ; ДЧг - •
сов,
сандар /Кръсяич заети » 

Самоуправителната общност
в Димитровград.

Освен бройните жители на 
Висок на митинга присътву
ваха генерал-подполковник 
Божидар Божович, Здравко 
Огаевич, заместник секрета 
тар на Републиканската об
щност за пътища, Бранко 
Маиич директор на ТО за 
пътища от Ниш, населени
ето от този край-височаии 
в димитровградското стопа» 
ство.

П

:‘ЛШ

Шш
ш

А. Т.В хорото се хванаха и стари и млади
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ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЗАЕТИТЕ В ТО „ДИМИТРОВГРАД.,

В ТО „БРАТСТВО" В ЖЕЛЮШЛ КРАЙ ДИМИТРОВГРАД Да се дели само 

заработенотоДВУДНЕВНА СТАЧНА
го има? Този въпрос към 
стачкуващите отправи пред
седателят 
пия съвет Крум Величков, 
който заедно е Адам Геор
гиев, председател па 
щппскпя синдикален съвет, 
„по покана" присъствува 
па извънредното общо съб
рание па кожарските ра
ботници. Изтъквайки че 
единствената помощ от об
щинските органи може да 
дойде като оевобаждапз 
от общинския данък, който 
е наистина незначителен 
(1,6 па сто от бруто лични
те доходи), Величков изтък
на, че „Братство" като свое
образна политическа фабри 
ка още от самото начало 
стопанисва с проблеми. Ре
шение трябва да се търси 
в самия колектив, а в ни
кой случай дз не се чака 
помощ отстрани. Трябва да 
се провери защо е голям 
бракът в производстення 
процес, защо качеството не 
е на желаното равнище, за
що цената па вложения 
труд на заетите е толкова 
малка... и още много „за
що". Накрая, все пак, като 
че ли надделя разумът и сбо
рът прие няколко закюче- 
ния, първо от които бе вед
нага да се прекрати стачка 
та. Работническият съвег 
веднага след събранието 
проведе заседание, на кое
то е прието решение да се 
потърси заем от „Балкан", 
за да се плати регрес за го
дишните почивки, да се н- 
зучи възможността за по

вишаване на заплатите, да 
се провери дали има пове
че режисти отколкото е 
необходимо и да се прераз
гледат цепите на готовите 
произведения, а изгубените 
два дена Да се наваксат.

М Малките лични доходи в ТО „Братство" в Желю.за 
край Димитровград са били повод за двудневна стачка на 
заетите, започнала на 31 август и завършена на 1 септем
ври.

■ ПО ИСК ПА ЗАЕТИТЕ 11 НАЙ-ГОЛЯМАТА ДИМИТРОВ
ГРАД" К П М'1)ИЧШ\ТА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

• ОРГАНИЗИРАЛА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 28 АВГУСТ. 
ТРМА НА СЪБРАНИЕТО: ЮНСКИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ

ма Изпълнител'

шшалпа сигурност. Но ако 
няма иирн, откъде да се раз 
делят още но две заплати? 
11 кое в момента е по-доб
ре: дали два месеца да се 
получат двойни заплати и 
след това да се сложи ка
тинар на кожарата или да 
се разпределя онова, което

Могат ли личните дохо
ди в „Братство" да бъдат 
с 200—300 процента както 
искат заетите? Наистина 
милион и половина динара 
колкото повече от заетите 
са получили за последния 
месец (за юпн) не са пари. 
конто вдъхновяват поне ми

06-

резултатитс на трудовата 
първите 

годината,

Факт е, че средният ли
чен доход и димитровград
ската гумира за първото по 

па годината е 
Това е с

организация през 
шест месеца от 
Слава Тодоров генерален ди 

подчерта, че всич-лугодис
1 361 870 динара.
18 ма сто повече от сред- 

личен доход в стопам- 
обшината за съ

ре кюр
ки показатели говорят за 
положителен процеес — фи 
зическият обем на произ
водството, реализацията, из 
лосът. Основен проблем е 
неизплатена реализация от 
цели 2 хиляди стари мили
арда динара. Като най-го- 

успех е изтъкнат фак- 
1ът, че през последните ше 
ст и повече месеца гума- 
рата работи изкючителиц 

купувач. Това до 
принесе складОвате да са 
празни, а пито динар не е 
заплатен за лихви.

Договорено е ТО ,Дими
тровград" и „Тигър" в най- 
скоро време да изнамерят

пия
ството на 
щня период, който е 1 148 670 
динара. Макър че е пови- 

от общинското равни
ната

сок
ще, все пак, както 
един от работниците „каква 
пара е 'зова?"/ Наистина 

какво да прави човек с ю- 
работи 

СТУ

ДЯ.*!

лкова пари, ако 
сам и има поне един 
дент. Но ... „становище на 
ръководството на трудова- 

това

за позиа!

та организация е, а
е определение и 

иеггьлнителен
впрочем 
на Съюзния 
съвет, да се дели само за
работеното. Въз оецова на

Ка събранието е посочено, че генералният ди* 
рз.-:тор за юни е получил 4 милиона и седемстотин 
хиляди динара. Инженер технолог има личен до
ход с г 4,2 милиона. За илюстрация какви са лични 
тд доходи може да послужи и фактът, че пове- 
чето от заетите не са могли да вземат заплатите 
си понеже банката този ден не е емала достатъчно 
дребни пари — по-дребни от два милиона.

!
Халетата бяха безлюдни два дни

РАБОТНИЦИТЕ НА Ж. П. ГАРА В ДИМИТРОВГРАД
възможности за покачване 
на личните доходи в рам
ките на възможностите. Ве-

полугодишнпте резултати за 
повече няма .място", изтъ
кна Петър Милев директор 
на развойния сектор в гу- 
марата. До недоразумение 
се с стигнало Поради фак
та, че заетите са били на 
годишна 
бота са били само заетите 
по ремонт на машините. Те 
са взели сравнително, по-ви
соки лични доходи, срещу 
които останалите са реаги
рали доста .бурно. Но съот
ветните служби са напра
вили анализ и са констати
рали, че никакви неправия 
пости не е имало, тъй като 
ремонтът па машината се 
прави и извън 
време, а това се заплаща 
отделно.

Давайки кратък отчет за

Записали заем-сто на сто! че за юли личните доходи 
ще бъдат значително уве
личени. За 2 септември е 
насрочен договор на рав
нище на сложната органи
зация в Пирот, на конто 
ще бъде обсъдена полити
ката на разпределение на 

а след един ме-

Посочените факти и пот
върждават казаното от Спа 
сов. Може би това може да 
послужи като малък упрек 
към ония трудови организа 
ции и отделни лица, които 
още не се включили в тази 
акция да направят това по- 
скоро. Разбира се, акцията 
с доброволна, ио и винаги 
пристъпило крайно сериозно 
и отговорно.

От 106 заети на ж.п.-гара 
Димитровград — 100 души 
записали заем за стопанско 
възраждане на Социалис
тическа република Сърбия.

В срок от една седмица 
от записването иа заема 
димитровградските 
ничари внесли по един ли
чен доход, а Анта Антов и 
Йован Анджелкович — най- 
-много: по 6 000 000 динара.

почивка, а на ра-

дохода, 
сец, по предложение на си 
ндикалната организация, от 
ново да се проведе общо 
събрание, на което да се

желез-

провери реализацията 
договора. Тудбва да се из
тъкне, че въпреки доста ос 
трите разисквания, събрани 
ето премина без инциден
ти и без прекъсване на про 
нзводствення процес.

на

работното

А. Т. А. Т.

БАБУШИИЦА: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА „ОТПИСАНАТА” ТУХЛАРНИЦА

РЕМОНТЪТ Е В ХОД-НАСКОРО ПРОИЗВОДСТВО?“
„Отписанта“ тухларница в 

Бабушиица след фалита де
легатите на трите съвета па 
Общинската скупщина 
живиха“ в началото 
дината с единодушно реше
ние тя да се пренесе в соб
ственост на трудовата орга
низация „Комуналац“ от Ра
ча Крагуевашка. Това не бе 
ни най-малко случайно, 
неже тя има вече в собстве 
пост две подобни тухларни
ци, а единствено тя се 
тази най-съвременна тухлар 
ница в Сърбия отново да 
пусне в действие.

Това решение 
те на Общинската 
на в Бабушиица и мотивите 
тухларницата да се пренесе 
на „Комуналац“

лния съвет на Общинската 
скупщина в Бабушиица:

— Почти две годиш! 
катинар на вратата на тух
ларницата след 
Има мне?о причини, 
дойде до тази

от РачаСпециалистите 
Крагуевашка провериха ка
чеството на глината и за" 
пасите, които оцениха като 
солидни. Когато към края 
на годината започне произ
водството, в бабушнишката 
тухларница годишно ще се 
произвеждат около 50 ми
лиона тухли нормална голе
мина, блокове и монти.

Александар Радич, дире1^ 
тор на „Комуналац" също е 
оптимист:

— Тухларницата има лер- 
за пя 

работа, 
глината е

висясъ- 
на го- фалита.

че се
непопулярна 

мярка, като се започне от 
нерешени 
отношения до непрофесио
нално ръкуване и безуспеш 
ио проникване на 
Новият собственик 
скъп

Освен това Томислав Ве- досега 
личкович внел 3 милиона 
динара като подарък, а Пе
тър Пейчев — 2 400 000 ди-

димитровградчани 
са откликвали на 
призиви за солидарност и 
са били сред първите. Акци 
ята по записване на заем 
продължава до края на го-

междуличностнивсички
по-

пазара. 
на този 

и най-съвременен обе- 
кт — „Комуналац“ от Рача 
Крагуевашка, 
който вече 
обещава

нара.
Общо димитровградските 

записали
нае

железничари са
300 милиона динара а

дината, така че има време 
за включване.

Димитровградските желе
зничари обаче не искат да 
чакат, но се наредиха сред 
първите заемодатели.

сиектива и суровини 
колко десетилетияслед ремонта,над

като подарък — над 10 ми е към края си, 
трудоустрояванена делегати- а качеството на 

извънредно. За нашето лр^ 
50 милион» 

тухли имаме предварлтел1^’ 
обезпечени потребители 1

лиона динара.
Както ни уведоми шефът 

на ж. п.
град Кирил СПАСОВ 
акцията по записване на за 
ем в техния

скупщи на приблизително 
нови работника, 
една по-голяма част 
та и се намира на обучение 
и очаква началото на 
изводството.

стотина 
от които 

е прие-
изводство отгара димитров- 

към
по-конкрет- 

ио пи обясни Петар Спасич 
председател иа Изпълните-

вред из Югославия.колектив се М. А. про-
М. Янков*'1
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ШЩШШЯ ШШШШ ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНИЯВАЙТЕ СЕ!Комунист
Орган на Съюза на югословеиските комунисти Брой 168В година ХЕVI
и на Съюза на комунистите в Сърбия Белград, 8 септември 1989

Тези дни нашата страна настоява обаче да се види дали в рамките на та- 
кратки и ясни поръчения, /които

да се | |
представи пред света в оная роля, в която и СИ П О Х/Л О II О
зарад която тази малка страна на Балка- I 1С1 I 1/ОПС1
ните, стисната между блоковите конс
трукции, природните бариери от Вардар
до Караванки и Средиземноморието, свое- Л4 / / О I / О
временно успя да се наложи като един от ^ Ч ^ ^
™Тпй»т1^ИЧИ Н3 Н°ВИ ИД6И’ на~ каЧии и убеждения, порядъкът на нашата Дународна афирмация, пък и защита, да 

д ^ ' цивилизация, който на едни дава всичко, потърсят именно в движението,
ппиза ня Тяйптя Т° С6 0СЪ1Чествява ре- а на други също толкова отнема — просто В края на размишлението, а според 

Р дската среща на необвър- и коренно трябва да се /отхвърли и про- някои и в самото начало може да се по- 
променено по отношение начало- мени. Силите за промени не бяха очевид- стави въпроса, на кой начин една страна, 
те г°Д*ни в някои най-същес- но достатъчни. Движението, което тези която и сама се движи по опасния ръб 

координати, аъРхУ които се строе- дни се представи в Белград до голяма сте- на обществената и нравствена криза, мо- 
амисъла за обединяване на силите пен е освободено от илюзиите за една та- же да слжи като екскурзовод в програ- 

а угнетените в колониално робство, екс- кава своя роля. То е готово да се изпра- мата. Засега, ако нищо друго, поне можем 
плоатираните от капиталистическата сти- ви пред реалността, да мени онова, което да кажем че съществува висока степен 
хия. застрашените от лагерни апетити и може да се мени, а да се приспособява на организираност на интеграция на наши- 
с дрънкане с оръжие. Живеем по време към онова, което се потвърди като сила, те научни и технически потенциали, които 
на новия детатнт, на непосредствени пре- по-силна от силите на идеализма и меч- бяха мобилизирани в подготовката на 
говори на великите сили за намаляване тите. В това търсене на нов идентитет Конференцията, като се тръгне от учас- 
на надпреварата във въоръжаването, рас- Движението се въоръжи със съзнанието за тието на науката в създаването на тексто- 
тящото съзнание и взаимозависимост, бър- необходимостта от осъвременяване. вете на документите, до новите постиже-
зите комуникации, отмирането на бавните Онова което Югославия като домакин ния на архитектонските, градоустройстве- 
средства на класическата дипломация. на Деветата среща досега предложи като ните и естетическите решения на главния 

Върху фона на всеобщия прогрес и организационно, но и съдъръжателно при- град на СФРЮ. Дългът, който ни се падна 
атмосферни промени обаче си остава ложение към осъвременяването и прибли- като на домакин на най-голямата среща 
замъглен пактът, че само в периода от жаването на партньорите извън движе- на необвързаните в трите десетилетия на 
1984—1988 година нето-отливът на общес- нието, от чиято готовност за диалог и из- движението ни откри нашите резерви и 
твените ресурси от развиващите се стра- намиране на съвместни решения зависи помести границите на възможност. Дори 
ни към богатите възлизаше на импресив- съдбата на всички инициативи може да спомогна да се осъществи изненадваща 
ната сума от 143 милиарда долара, а само бъде и малко и много. Важно е в предва- степен на общ консензус, в който леги- |
през изтеклата година тази сума е __ 43 рителните консултации с повече от 60 тимните разлики по отделни въпроси, не

страни в движението се изкристализира надминаха отговорния подход към цяло- 
принципното съгласие и то в движението, стта. Може би затуй е реално да се очаква 
чиято характеристика отначало беше хе- че водещата роля на движението и на- 
терогенност на обществените устройства, тискът върху нас от това място да до- 
идейни определения и прагматични насо- принасяме към осъвременяването на ме
ки, всички промени не ще бъдат еднакво ждународните отношения и ролята на не

обвързаните в света ще укрепят тенден-

кива
Срещата отправя към света ще могат да 
станат — и в каква степен — всички те
зи желания, искания и стремежи, които 
за отделни страни представяват приори
тет и причина голяма част о своята меж-

милиарда.
Свикнали с парадоксите, подсилени от 

пробива на публичната реч на монитори
те на сметачните машини и предупреж
денията на науката, бележим и това, че 
за промишлено най-развития дял на 
нашата планета през изтеклите |седем 
години това беше най-дълъг период на 
непрекъснат стопански възход, придружен
от най-малък размер на инфлацията от дврна интерпретация и този път на Сре- 
времето на Втората световна война. щата се изтъкнаха различни акценти.

Неотлавно на паоижка гала“-Сбеша Както и досега- подходът ще се определя Неотдавно на парижка „а р Щ от специфичните ! национални интереси, 
на седемте наи-развити страни на Запада инволв а^ост от отделни страни в про. 
инициативата на четирите необвързани ^ международните и регионални-
страни, които им се обърнаха с предложе- ^ интеграции> '0 * кризите и процесите 
ние на наи-високо равнище да се възобнови преобразование на безуспешни общес- 
диалогът Север-Юг не намери подкрепа, * МоЯели, които оставиха следи в
макар че за нея се бореше и домакинът. - .^ един брои развиващи се страни.Междувременно група развиващи се стра- ^ г г
ни, на която отпада най-голям дял от об-
щата тежест от 1300 милиарда долара от кументи, като се започне от основната п0_раншните времена _ да отмерим как 
световния дълг е наносена да потърси Декларация. но Диетата среща• кодто ™ да го съгласуваме с нашите комплексни 
изход на проблема на свои начин ,в схват- само 10 писани странищг ще иабележи н нални иите времето и простран
на с непосредствените партньори и пове- централните проблеми и дилеми, до също стао живеем Така Срещата из-
рители. така късите документи, посветени на от- идза от 0 дв0 иРх^рМеТ„ч-

Своемременно, движението на необвър- делни политически и икономически про- ностността на Сава-център“ Р 
заните почерпваше своето потвърждение блеми, за движението като цяло представ- ” м р
от нравствената сила на своите реванди- лява почти революционна промяна. Остава

приети и поздравени.
циите към модернизация, плурализъм тър
пимост и в нашето общество? Нашата об
щественост сигурно ще иска и някои ре
шения, за които ще се борим в между
народни рамки, търсейки изход за акут- 
ните икономически проблеми прилагаме и 
в собствената практика, в тази страна, 
която е първия „модел“ на развойните 
противоречния, която за мнозина беше и 
европейска лаборатория на обществения 
прогрес и новите търсения.

В борбата за изява на коренните прин
ципи на необвързването и тяхната по-мо-

Деветата среща е нашето голямо (повтор 
но) излизане на световната сцена. На нас 
ни остава, освободени от патетиката наКонцепцията на кратки и сгъстени до-

Иво Вайгъл

вителството” вероятно е полу
чил нагледна илюстрация, ка
къв призрак на глад витае над 
селоките полета и обори.

На това, съвсем сигурно, ня
ма да помогне усилието па по
литическите фактори в отделни 
тс републикански центрове, про 
тестнте от селския митинг в 
Белград да „исполитпацрат" е 
помощта на стереотипната фор 
мула за уох рориН като алтер 

(Иа 4-та стр.)

тслството и селяните на житни-, 
Войводима и Сла

Несъгласията па земеделието 
и хранителната промишленост 
с мероприятията на сегашния 
Съюзен изпълнителен съвет ка- 
кто и острите критики поради 
липсата на единна аграрна по
литика, повече пъти през изтек
лите месеци бе казано на ком
петентните функционери на пра 
вителството. И самите обстоя
телства, каювито имаше много, 
в които се стигна до сериозни 
дуели пред тазгодишната жетва 
между председателя на прави-

Актуално
те полета във 
вония дадоха много лредвестия, 
че досега на мероприятията 
новия „Коицепт” иа правителст 
лото сериозно ще предизвикат 
, л гспротокол ар1 ю ” иодоволегвне 
с широки размери. Самият пред 
седател на Съюзния изпълнител

па

(НО ен съвест, резюмирайки впеча
тленията ои от селото, заявява 
йкн Как не е чул пито един 
аргумент, който би бнл „про
тив политиката, която води пра
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рооаааопшзоав°а°ооаасюаас1ааааааааосзаас1аааааасшсшапосюапасшпс1|:шаасшсшг1сшоапа|:шс'

формула грашето 
ат универсалната политическа

Има много снволично в това, създаването и 
че необвързаността „се върна' 
в Белград, къдего и възникна доктрина па а1еобнързаноотта и 
през 1961 година. Може би вни разширяването па движението 
щателното око на аналитиците на необвързаните страни има 
на световните събития няма да такъв обем н действие, че боз 
пропусне и известната подоб- прекаляваме може да се каже, 
ност между Първата и Девета- че без него необвързаността не 
та конференция на необвърза- би била това, което е. Не мод
ните на най-ваюоко равнище а цеияванкп ролята на която п 
което се състои в следното: да било друга страна, касае се

за количеството и същс време 
И по времето, в което наета- нното действуваме на повече 

на движението като акционна обективни и субективни факто 
страните вън от блоко- ри, коигго Титошм, относно юго 

както и днес, когато се славския приагос към развитие 
Деветата конферен- то и потвърждаването на

сила на 
вете
провежда

на най-висок» равнище, на необвързаността, отделят.ция
световната сцена ставаха и ста- 

преломни процеси. По вре- 
на Първата конференция 

човечеството бе пред опаснос- 
ядрена конфротация ме 

блокове, 
война” бес-

Първо, съществената опорна 
точка на Титовото участие в 
създаването и развитието на 
необвързаността като политаше 
ска доктрина и международно 
движение представлява необвър 
заното определение на Югосла 
вия, което и съставна част на 
нейното вътрешно обществено 
битие*

ват
ме

тта от
жду съперническите 
докато „студената

във всички краища на 
планета. Необвързанос-

нееше
нашата
тта с възникването си, но и с 
акциите си допринесе напреже
нието между свърхеилите да Второ, Титовото участие в 
се превърне в разведряване и създаването и развитието на
ската°Чсре1^ТаГ' Т^о, “неду" и "кГдокарина^в мГ>едуна^дпо егзистенция, която стана общо 
Нясьт) 1956 голина на Бриони то Движение трае от самите не- прието начело в международно 
бе само предвесгие за създава йки зачатъци с еднакъв интен-. то общуване; 
нетто на едно движение, учре- зитет ДО края «а неговия жи-
даггелната Белградока конфе- °от. на мира инационалната онгур-
ренция на необвързаните на Трето, Титовият революцион- ност> осъждайки политиката на 
най-високо равнище през 1961 ен инстинкт и Титовата държав сила без разлика от кого ндва 
година вече значеше поставя- ническа мъдрост дадоха прело и не пРизнсШа намесата във вът 

една политика мен белег на необвързаността Решните раооти на други дър
жави1 изобщо. Подържа свсхбо-

— оора! се за лшролюбпва ко актуални, обаче на. 
Друг начин. Свърхеилите пре
говарят за разоръжаването, де
мократизацията на международ 
шгге отношения е в размах, раз 
воините проблеми — както ня
кога опасността от ядрен кон
фликт — като буре с барут за
страшават да предизвикат све 

пожар Това са, впрочем, 
всички проблеми, на които Ти- 
то Посочваше още в Белград 

учредителната конференция, 
само с променен ред.

дина,

застъпва се за запазване

товенне основите на
и политическа доктрина за въз като 
никването на нови, до тогава
непознати оттношения на ме- непосредствените 
ждународната арена. Застъпва- цели и дългоорочните 
него за мир, равенство и по-
оправедливи международни ико становища и оценки, карото за- 
номичеоки отношения става ал легнаха в трайната програмна ръжаване; 
фа и омега на определението ориентация на необвързаните 
на много държави, преди вси- страни и практически аааджив оовободителшгге 
чко на държавите вън от бло- яха своя инспиратор и творец, правото на народите на само- 
ковете. Без прекаляване може — Необвързаността в осно- определение, което подрзбпра 
да се констатира, че новите вата си 'означава определение създаване на независими дър- 
процеси, за които свегьт до то за политика на ааезависоимост жави и свободен избор на път- 
гаВа не знаеше, са неразривно и равноправие в международни < нщата на вътрешното им раз 
свързани с Югославия, с Тито, те отношения и поради това витие, осъждайки всеки вид на 
със завоюванията на югослав- изключва членуването във вое- колониализъм и неоколониали- 

социалистическа револ- нно-политичеоки съюзи на ве- зъм> 
ликите оили и в сферите на тя
хното влияние.

универсална доктрина, 
която диалектически обединява яата и правото на всяка стра-

и народ сам да определя 
пътищата на
на ааапрограмни

вътрешното сивоазии.
Ти-гови Развитие;Да пооочим някои

Движението на необвързано- 
е инегшратор на 

най-решителни акции да 
не към ръзоръжаване, да се за 
чнта свободното вътрешно раз
витие и да се установят нови 
по-справедливи 
света — нотго сега не можа да 
изостане. В тоя смисъл и днес 
са актуални Титовите 
че необвързаността 
човечеството. В течение на Де
ветата среща особено се чув
ствуваха, бяха актуални Тито
вите ^поръки, че няма политиче 
ски без икономически свободи. 
В тоя смисъл на въпроса за 
развитието, а с това и за на
правляването 
движението на необвързаността 
към решаване на парливите ико 
вомически проблеми на най-го 
ляма част от човечеството, ко
ято изостава, е неотложна й на

— търси общо и пълно разо-
стта, което

подържа национално — 
движения и

се ми-

отношения в

поръки, 
е съвест на

ската
юция. — търси пътища за превъз

могване на бариерата, която 
дълбоко разделя развитите и 

различава се от класична- неразвитите и застъпва се за 
та неутралност, (която означава създаване на нов междунаро- 
ше пасивност в международни ден икономически ред, оса-юъа- 
те отношения) със своето ад- ващ се на правда и равенство.

АВТЕНТИЧЕН ПРИНОС

Създаването на движението 
на необвързаните симовлизира 
всички стремежи на десетки но 
воосвободени държави, които 
непосредствено след Втората све 
товина война и по-къоно спечел 
ваха независимост, с което бяха

на акциите нативно ангажиране в решаването 
на международните проблеми 
и развитието на международ
ното сътрудничество;

ТИТОВИТЕ ПОРЪКИ

По време на Деветата конфе
оживотвехреяи прогресивните те — представлява демокраяич- ренция на необвързаните 
жеяия на редица националноос- но и прогресивно движение на найчзисоко равнище в Белград 
вободителни движения в Азия, държавите, които не искат съз събитията на 
Африка и Латинска Америка, даване на „трети” блок, защо-

иа
лежаща задача на времето. От
там модернизирането на движе 
нието като начин да се осъще-

междун ар одната 
сцена, както и по времето на

Тито и югославската социали то в политиката на блоковете създаването на необвързването 
ститческа и автентична револ- виждат главния носител ,на во в много отношения бяха 
юция сложиха силен печат вър вината 'опаоност и най-голяма ломни. Именно, 
ху много събития в тия страни, бариера за развитието 
Същевременно Титовият, относ ролюбиво и конструктивно сът 
но югославският принос към рудничество;

ствят развойните цели на свет 
— което пак ое падна на Юго
славия — представлява основа
та на съвремешгатта борба на

пре-
всички главни 

световни процеси, ааа които по
сочваха участиците в Белград
ската конфереаация от 1961

на ми-

(На 3-та стр.)го-
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СК В СЪРБИЯ

Демократическо влияние на членовете
преобразо-ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ЦК НА СК В СЪРБИЯ НА 31 

АВГУСТ ОБСЪДИ ИДЕЙНО—ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОСНОВИ ЗА 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛЕНЕНИЯ В УСТАВА НА СЮК. НА ТО
ВА ЗАСЕДАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ПРИЕ РЕЩЕНИЕ ЗА 
БРОЯ И НАЧИНА ЗА ИЗБИРАНЕ ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИТЕ 
НА СК В СЪРБИЯ И ЗА ИЗБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕ
НОВЕ НА ОРГАНИТЕ НА СЮК ОТ СК В СЪРБИЯ И НА ДЕ
ЛЕГАТИ ЗА XIV ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА СЮК

авангард на работническата кла новните насоки за __
са. Защото дейността на СЮК вание на СЮК , документ, 
като единна организация, опяот който все още се водяат пую- 
яваща обществото сила и ос- лични разиоквания. Предлбже- 
новен субеаст на социалистичес 
кото развитие — се изтъква в 
СКС — не би водило към уста
новяване монопол на организа
цията и членове, нито би озна- воположени на становищата на 
чавало, че Съюзът на комунис- членовете във връзка с проме- 
тите е единственият артикула- 
тор на истината. След това се 
твърди, че много предложени

в Устава на СЮК (Оонови за преобразование и 
записаното в Оонови за изменения в Устава

•нията от този документ се взи
мат като готови решения, ма
кар че повече от тях са ороти-

След като й бяха доставени органите не са приети. С други 
забележките от републиканци- думи — запазени са решенията, 
те и покрайнинските комитети, които благоприятствуват 
Комисията на ЦК на СЮК по- слабване ролята на СЮК като 
дготви нова версия на идейно- основна двигателна сила на об-

ните в Съюза на комунистите.за от-
И в двата документа на СЮК

промени 
изхождат отполитическите ооновн за изме- щественото развнтпе и сплотен 

ния и допълнения в Устава на 
|СНЖ. ДПроектфокументът ще 
бъде обсъден на заседание на 
СЮК на 11 септември, ио още 
сега може да се каже, че и то
зи текст ще претърпи големи 
промени. Такъв извод може да 
се направи и от забележките, 
които тези дни се дават от Съю 
за на комунистите в Сърбам.
Тези забележки бяха обсъдени 
на заседание на Председател
ството на ЦК на СКС, което се 
състояа на 31 август.

Какво се говори в Съюза на 
комунистите в Сърбия във връз 
ка с предложените 
в Устава? В
включени голям брой критични 
забележки от тази републикан
ска партийна организация. Но 
предложенията, отнасящи се за 

—. на Съюза на комунисти- 
единството на скцията му в 

югославски рамки, демократи
ческия централизъм, положени-

изменения 
новия текст са

ролята
те,

ето, правата и отговореността 
на членовете, организациите и

на СЮК) не са яоно дефинира
ни например изходните пункт
ове на реформата, от които ще 
се обезпечи укрепване на Съю
за на комунистите като единна 

ва че в пръв план поставиха организация, след това ново 
проблемите на развитието като отношение между СК и общес- 
общ интерес на целия свят. Про твото, отделно между Съюза на 
дължаваието на състоянието на 
нерашюправие в икономически 
те отношения е опасност за све

ТВОРЕЦ НА СЪВЕСТТА НА СВЕТА
рмация на международните от
ношения в положителна насока. 
Довчерашните актьори на меж 
дународното напрежение почна 
ха да се договарят за разведр
яване. И тъкмо в тоя период 
още по-яоно се вижда действи 
телният разрез между тове вое 
шго-политическо отслабване на 
напрежението и общото влоша 
ване ла състоянието в (иконо
мическата сфера, по-точно в от 
ношенията Север — Юг. Затова 
сега, по времето на срещата в 
Белпрад, стана актуален въпро
сът: дали отдалечаването от во 
ината може да ни приближи 
към световната икономическа 
стабилност и общия проспери
тет? По логиката на нещата ра 
зоръжавапето и отслабването 
на напрежението са съдбовен 
въпрос на необвързаните стра
ни, ио и предусловие за реша
ване на проблемите по развити 
ето и социалните проблеми, 
които
пръв план, като стават грижа 
на целия свят, а с това и главни 
задачи на движението.

(От 2-ра стр.)
излезнат отнеобвързаните да 

омагьосания кръг на изостана
лостта. Модернизирането на не 
обвързаността, 
органически се свързва с въпро 
сите на развитието.

Ето защо необвързаните на 
Деветата среща в Белград утвър 
ждаваха бъдещата обща страте 
гия на движението, по-точно да 
се направи първа крачка към 

обогатяване

комунистите и работническа
та класа, начин за освобажданеследователно,
на социално-класовите субектитовнмя мир. Кюгато всички раз 

берат каква е тая опасност — 
това ще бъде продължение на на самия СЮК, от бюрокра- 
действителното (разведряване и тнческо-етатистичеоки блокади, 
истински детант. Защото, в 21 
век трябва да се влезне със со- 
фтвери, а не с танкове. А Тито 
още в Белград през далечната 
1961 година говореше, че само 
частица от средствата за .въоръ нато, не са обезпечени условия 
жаваието — употребена за ико н инструменти за по-ефикасно 
комическо развитие ще из- действуваше на членовете сред 
дигне света.

на самоуправлението, както и

превъзаходство на 
над националното и пр. Нито 
в идейните основи, нито в уста
вните решения, както бе изтък

класовото

модернизиране и 
на съдържанието му и начина 
на работа в променените ме- 

обстоятелства. То-ждународни 
ва, обаче, не значи промяна на 
принципите и целите на поли
тиката на необвързаността, но 
напротив, по-последователно и 
творческо прилагане на негови 
те начала в унисон с актуалния 
международен момент.

класата и сред народа, а не във 
очаква, че форумите и комитетите. За пре- 

арещата в Белград при учести- образованието на СЮК е твър- 
прсдстаеитеш от пад 150 

движе-

Светът с право

ето па де важно всички ръководства,(държави, политически 
пия и международни оргаииза- органн и ■ организации да станат 

целия отворени за демократическоДнес целта е единствена 
Да се насърчава сближаването 
на света върху основите на рав 
иоправието и уважаването 
интересите на воичюи. От тая 
наглед философска, а всъщно
ст твърде практическа тема, се 
вижда цялата далновидност на 
целите на движението. Дали са 
осъществими? Разбира се, че са 
осъществими, защото в света са 
в ход нови положителни про
веси: настана дълбока трансфо

(Всъщност на 
овят — ще намерят сили 
станат по-съвременни н да се на работппчеоката класа, лро- 
обогагаг снегът с нови идеи. С 
това гю-най-добор начин се от 
плаща на своите създатели, снс 
циално на Президента Тшто, 
чисто дело така дълбоко е про въпрос — как инициативите п 
■никнало в битието на иеобвър предложенията на членовете и

организациите да бъдат допъл

ниш
да влияние и критика от странавсе повече изпъкват в

на пзводнтелпте и творците. В съю 
зннте партийни документи лип
сват отговори именно на тозиДавайки подкрепа на погната 

на пла-тъшиото разведряване 
на на разоръжаването и мира 
необвързаните в Белград напра 
виха напълно — да се включат

заността.

(На 4-та стр.)Др. Чедомир ВучкОиики съвременните процеси, с то-



4 Комунист

Демократическо влияние на членовете
органи. От друга страна ъ Ус
тава на СЮК никъде не е раз
работен въпросът как 
на Съюза па комунистите може 
да осъществява правата и за
дълженията си по нов начин, 
как да влияе върху политиката 
и работата па органите на СЮК. 
Не е разработено и отношени
ето па органите към инициати
вите на членовете. Същото мо
же да се каже и за онази часг 
от Устава, която се отнася до 
първичната организация 
основем организационен облик. 
Никъде не се обяснява как ще 
се осъществяват предложените 
промени по отношение на сто
панската реформа и новините 
в организацията на стопансгво- 
ото.

натиск да се извършиши голям 
силна редукция, следователно и 

основните свой
ЦК на СЮК, за отношението 
между този орган и републи
канските н нокрайпиеките ор
ганизации и ир.

(От 3-та стр.)
шггелен мотив аа повишаване 
авторитета на СК и на силата 

идейно-политическата бор
ба ра |работничеокочкласовагге В предложените примопш е 
интереси. Защото демократиза- навършена подробна разра- 
цията не може да бъде извърше ботка па онази част от Устава, 
на без влиянието на членовете в която се говори за развитие 

основен субект- на изграж |нЦ сгьтрудничоеговто между) 
дането и осъществяването на СМОК н партии н движения в 
партийната политика. Съюзът света. Много по-пужпо с — под 
наРюго<^авскнте комунисти не черта-ват в СКС — Да се сшрс- 
е проста сума на -републиканс- делят целите на борбата па ед- 
^ понрашншекйчте органи- пиния СЮК и цялото югослав- 

зашп, понеже това ще създа- ско пространство за политичес- 
де пагубна федералнзацня на ко и пкоиомпчеоко укрепване 
СЮК и ще предизвика прила- на Югославия като оощпост на 

консензуса. Всъщност, равноправни народи и народ- 
основи ности, за по-нататъшно разви

тие и укрепване на цялостна си 
стема
самоуправление и за истинско 
укрепване на ролята и положе
нието на работническата класа 
и на всички прогресивни сили 
и творци. След това се предла
гат решения, които представля
ват опит за премахване на во
дещата роля на СК и за изяв
яване на партията с останалите 
социалистически 
действуват в рамките на ССТН. 
В Съюза на комунистите в Сър
бия предупреждават, че се вър-

членътда се премахнат 
ства на демократическия цон-

му в трализъм.
Как е уредно 

па СЮК в политическата систе
ма? П|редсодетелството на ЦК 
па СК и Сърбия смята, чс цяла
та втора глава в Устава трябва 
да се промени съгласно опреде
ленията за изработка па нова 
Конституция на СФРЮ. 
това СК в Сърбия но може да 
се съгласи с предложенията, 
според които СЮК трябва да 
се дефинира само като един от 
субектите в политическата сис
тема. Съюзът на комунистите 
трябва да остане водеща и сяло 
тяваща идейно-политическа си
ла, която ще се застъпва работ
ническата класа да бъде осно
вен субект на общественото 
решаване.

положението

като

При
като

ките и

гане на 
идейно-политическите

«кг социалистическото
Тези и други недостатъци и 

слабости в 
жените промени в Устава не са 
случайни. Те са отражение на 
кризата на отношенията в СЮК 
и на определени интереси, ко
ито не са в унисон с исканията 
на най-голям брой членове. Но 
предложените изменения в Ус
тава на СЮК могат съществено 
да се подобрят до конгреса.

В измененията на Устава на 
СЮК се предлагат повече алте
рнативни решения, които опре- 

нови права на членовете,

текста на предло-

Тъй като в проекта се пред- 
за „само-

делят
възможности за по-голяма под
вижност, относно за свръзване 
с определена организация. Пре
дложените решения са такива, 

СК в Сърбия, че 
отслабват ролята

вижда възможност 
инициативно вчленяване“, как-
то и за „своеволно изчленява- 
не от СЮК"1, Съюзът на кому
нистите в Сърбия смята, че те
зи предложения напълно 
мзтласнат Съюза на комунис
тите и неговите орган изации и

изтъкват в сили, коитосъществено 
на първичната организация на 
СК като основен организаци
онен облик. Първичната орга
низация е основен организаци
онен облик и по трудов прин- 

месгожитеясгво. За-

ще

Б. Радивойша

названите „недефшшрани, дог
матични и ултралеви сили, кои 
то атакуват срещу правителство 
то”. Сегашният кабинет на Ан- 
те Маркович, за жал, не може 
да се отбрани от все по-жесго 
ките критики на „ония, които 
нещо работят, прикривайки без 
делието", не може да бяга от 
своята отговорност, очаквайки 
развръзка, .„която ще ги одъ- 
ржи в живот”, но затова об
щество ще остане без перспек 
тива.

(Не) или Да се прехвърлят на неде- 
финирани субекти в системата, 
още един път потвърждава, че 
изпитаната формула не е нова, 
но че с помощта на същата пак 
продължава познатото маскира 
не и политизиране на краткия 
досег на най-новите практичес 
ки начинания на Съюзния из
пълнителен съвет. За това, без 
съмнение, говори и бягането на 
правителството непротоколарно 
да се освободи от канцелари- 
пното бюро и от чиновничес
ката логика.

цип, и по 
това не може да се приеме гол
ямото разнообразие от органи- 
зацинни облици, което може да. 
наруши и самата организаци
онна структура. протокол

(От 1-ва стр.) 
натива насочена срещу Анте 
Маркович и неговия кабинет.

Най-новият отговор от селя
ните на Правителството — за 
неговите начинания — бе да
ден открвено и явно. С повече 
въпроси за кои са това меро
приятия и под кой демагожки 
претекс защищават стандарта 
на трудещите се и гражданите, 
бе поставян и въпросът къде 
са споменованите обществена 
средства, които се сливат в аг- 
рара, а повтаряни бяха и ио-ра 
но поставяните въпроси, като 
например: кой ползува регреси 
те за минералните торове, за 
сортните семена и другите 
оредства за модерно произвол- 
ство, или премиите за млякото, 
относно изгодните кредити и 
лихви.

Отказването от консервативно 
то осуетяване на селяните со 
циално и „антисистемно” да се 
събуждат срещу мероприятията 
на правителството, поправо бе 
отказване от по-раншното док 
тринарно становище за така

за изменения в Устава на СЮК 
по начало се застъпват за по-го- 
леаш права и роля на членове
те на Съюза на комунистите, за 
по-голямо тяхно влияние върху 
политиката и работата на ръко 
водствата, но когато става ду
ма за конкретни решения на
пример за конгреса на СЮК, 
начина за избиране на Централ 
ния комитет и неговия полити
ческо-изпълнителен орган, пред 
седател и пр., на преден план е 
концепт, който се застъпва за 
по-нататъшна федерализация на 
СЮК, в която членовете на Съю 
за на комунистите се явяват 
предимно като членове на ре
публиканските и покрайнинежи 
те организации. В някои случаи 
органите на СК присвояват, по
не според предложението, ня
кои права на членовете и ор
ганизациите. Такива са напри
мер предложенията за броя и 
начина за избиране на делега
та за конгрес, след това за рол 
ята и работата на конференрен 
цията на СЮК, за броя и начи
на за избиране на членове на

Дали този шанс е реален и ка 
кви последици би предизвикал?

Йован Маркович
Отбиването-на 

ш-гге функционери и 
Анте Маркович (цели пет часа) 
да се появат на митинга на сел 
ямите

правнтелстве 
на самшя сюасзасшаосюапЕюоааапааасшсюсшаоооааооаа

пред Съюзната скупщина, 
докато падаше проливен дъжд, 

да бъде разбраноможе
опит да се повтори „липсата 
на аргументи” 
политика на

като

против лошата
правителството 

или като отсрочване на търсе
ните отговори, което не 
другояче да се тълкува, но 
то надменно озаконяване на про 
грамите, чиито

може
ка-

носители ми
слят, че със самия този факт 
не са длъжни своите амбиции 
да потвърждават без 
следа.

Фактът, собствената вина и без 
силие или да се не

видима

признават
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО 
СЪЕТ НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПОГАНОВСКО ЛЯТО 89

АХ, ТЕЗИ ГОДИНИ!
не е останало нищо. Тридесетина мали- 

нопроизводители в селото (и десетина, 
идващи от Димитровград и Пирот) през 

набраха едва 15 тона малини, а 
Драговита (която винаги беше след По 
ганово! (е предала 53 тона малини. Как- 
то ни уведомиха в „Кооперант" — за пър
во качество малини авансната цена е 800, 
а за второ — 600 динара. Най-много ма
лини тази година е предала Надежда Ди
митрова от Драговита — 3 800 килограма.

Малцина подновяват малиновите си 
градини с високодобивни сортове. По-чес
то се случва да ги изкореняват, тъй ка
то няма кой да ги обработва.

Данъчни облекчения за 

селяните От някога оживено и развиващо се се
ло — Поганово от ден на ден все пове
че запада и замира. Днес в селото, евда 

! ли има 70-80 старци и баби, които с голя- 
; ма мъка гледат по една или две крави;
! та да изкарат колкото за препитание. Ня

ма селянин, който да не си купува браш
но в кооперативния магазин, а мнозина 
посрещат всеки рейс по който од Дими
тровград близки и свои им изпращат 
разни провианти...

На занимаващите се със селско сто
панство голяма помощ оказват идващите 
„на помощ" синове и дъщери. Някои из- 
пращат за по десетлна-петднадесет дни 
децата си, та и селото малко се съжи- 

| вява...
I Но има и такива, които напълно са за- 

оравили своите бащи и майки.
Нямаме време! — обикновено каз-

лятого
О ОСВОБОЖДАВА СЕ ОТ ДАНЪК-ОБОРПТ и цлгт 

НИЯ СЕКТОР ПРИ НАБАВКА НА МАШИНИ г ипР 
ЪЖЕНИЯ И ПОСТРОЯВАНЕ НЛ
скостопанско производство ЗА СЕЛ‘

О РЕГРЕС И ЧАСТ ОТ ЛИХВИТЕ ВЪРХУ 
К ДИНАТА ПОЛЗВАТ ОТ 15 ЮЛИ ДО

О ^о?Т1НСЕПТЕМВРИ МЛЯКОТО ОТ 7 |7° ДИНАРА

КРЕДИТИ, 
КРАЯ НА ГО-

БСЕКИМУ ШЕ ПОМОГНЕ...С предложените изменил на Закона за облагане с 
данъци на производения и услуги в оборота, които са 
утвърдени на заседанието на Съюзния испълинителен 
съвет на 31 август (председателствувано от Анте Марко- 
вич) се дава значителен тласък на подобрението и модер
низирането на селскостопанското производство, особено 
на частния сектор. Именно, както съобщи секретариатът 
за информации при Съюзил изпълнителен съвет, предла
га се да бъдат освободени, освен обществения сектор, и 
частните производители — от данъкоборот при набавка 
на строителен материал за изграждане на нови и адап
тиране на съществуващите обекти, предзнаначени за сел
скостопанско производство. От данък се освобождават 
също и при набавка на селескостопански машини, съоръже
ния, резервни части, също предназначени за тези съоръ
жения.

Единствена „светла точка" в неспокой
ното погановско лято 89 беше водачът на 
цистерната на нишка млекара Любомир 
Милев. Всяка сутрин към 7,30 часа той е 
в Поганово, откъдето взима към 200 ли
тра мляко и сетне продължава за Дими
тровград и Ниш. Още от първото си ид
ване Милев обърна вниманието на пога- 
иовчани. Всекиму е готов да направи ус
луга, пък и да подвезе останал пътник 
до Димитровград или Пирот. И то, да не 
вярвате, за нищо. Отказва всякаква наг
рада. Почти всяка сутрин в Поганово се 
отбива на кафе при шефа на местната 
канцелария Иван Момчилов, а след това 
приема млякото от Богдан Ранчев, взима 
пътниците и тегли за Димитровград. Той 
е „спасил" мнозина пътници, защото на 
няколко пъти рейсовете на „Ниш-експрес" 
се разваляха и оставяха насред път хо
рата. ..

Обичам да помогна на хората — и за
това им върша услуги 
който по потекло е от с. Звонци. Инак и 
той изтъква, че за малко количество мля
ко идва в Поганово, а сетне в Липинци 
взима къгч 800-1000 литра козе мляко. 
Обаче погановското мляко има висока 

от 3,9 — до 4,2. При една

вярно.
А не е вядно. Именно 

че нямат време
тия дето казват, 

се разкарват по мо-

Съюзният изпълнителен съвет е утвръдил проекто
закон за регресиране на дял от лихвите върху кредити, 
които се ползват от 15 юли до 31 декември настоящата 
година, в рамките на селективната програма в селското 
стопанство. С този Закон е да се създадат по-благоприятни 
условия за стопанисване в тази област на селското сто
панство като финансова подкрепа на обществото, относно 
за разтоварване от лихвите в аграра. Значително е опрос
тен и механизмът на осъществяване на правото на регрес 
върху дяла на лихвите, отнасящ се до кредите от първич
ната емисия.

Прието е и решение, според което се дава възмож
ност за внос на определени произведения на храна зад 
добитъка и възпроизводствени материали, необходими в 
производството на амбалаж за мляко, без да се плащат 
вносни облагания от 6%.

казва Милев,

млечност
по-добра организация от страна на „Сто- 
чар" би могло и повече мляко да се събе
ре, защото биха се приключили и млеко
производители от Драговита и Бански 
дол.Утвърдени са и нови защитни цени на някои селско- 

настоящата година. Загцитна-стопански произведения за
млякото е, според решението на Съюзния изп- 

1 септември 7170 динара за един
КАКВО СЕ ОЧАКВА?та цена на 

ълнителен сърет, от 
гьр.

Водача на нишка млекара весело посре
щат в Поганово

ли-
Какво очакват погановчани? И малко 

и много. Очакват преди всички да се ! 
вземат мерки на общинско равнище и час , 
по-скоро да се построи някакъв цех: пре
работка на малини, или пък да се строи } 
нещо друго, докато селото съвсем не е 
изгаснало. От много синове и дъщери се 
очаква да се сетят, че имат родители и 
според възможностите си, да се погрижат 
за тях, та по-лесно да изживеят послед
ните си дни.

Всички мерки, които е приел Съюзния изпълнителен 
съзвучие с програмата за насърчение развити- 

стопанство, утвърдена на 17 август.
рета и бани... И за нещастие: именно 
такива най-равностно се разправят с ро
днини и близки, когато стане въпрос за 
наследство. А сега, когато най-много тряб
ва да помогнат на. остарелите си и бол
нави родители 
„имат работа"... Като че ли те няма и 
един ден да остареят...

НАМАЛЯХА И МАЛИНОПРОИЗВОДИ- 
ТЕЛИТЕ

Вследствие засилената миграция на по- 
гаиовчашг (предимно към Пирот и Дими
тровград) от 1960 година насам — от ня
когашните малинови градини днес почти

съвет са в 
ето на селското

нямат време. Или си

ПРИКЛЮЧИ ЖЕТВАТА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА Мнозина казват така:
— По-добре ни посещавайте докато 

сме живи, че после не ни отреждайте 
много. Защо да се със|пвате, пък и ние 
няма да знаем за това...Добивите задоволителни

М. Андонов
■ А НА ОВЕС И ЕЧМИК НАД ОЧАКВАНИЯТА

ЛОШОТО ВРЕМЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
било по ред и разписание, 
но по-късно отделни частни 
комбайнери са нравили и 
отклонения, което е предиз
викало негодуваие сред сел
скостопанските производи
тели. Но въпреки определе
ни проблеми, които 
дно се явяват.
Щаба е, че жетвата е запо
чнала на време, добре под- 
готовена и завършена. Има
ло е достатъчно 
особено частни, докато на 
обществения сектор са мал
ко и доста стари.

С изключение на няколко 
се на 

комбайните НАНЕСЕ ГОЛЕМИ ЩЕТИхектара, намиращи 
недостъпни за 
места, (които са ожънати 
на ръка) пшеницата е ком- 
байнирана на цялата тери
тория на общината. Също и 
ечмика, а прибиране 
веса е към край. Добивите 
са задоволителни, а 
са на обществения сектор 
са над очакванията, конста
тирано е на заседание на 
Щаба за следене работите в 

които 
на 31 ав-

— 4 крави, а в Плоча, Гор
на н Долна Ръжана по ед
на. Щетата се преценява на 
122 милиона динра. Мълния 
запали и 4 плевни (3 в се
ло Белут и 1 в село Църно- 
щица), където щетата въз
лиза на 145 милиона дина
ра. Или общо, лошото вре
ме през лятото 
на да Боснлеградска общи
на нанесе щети от над 559 
милиона динара 
та Анастасов.

иа общинската комисия за 
природни бедствия, след об 
иколка на настрадалите ме 
ста, ни уведоми, че най- 
големн щети са нанесени 

на селското стопанство, къд- 
сто растенията са унищоже 

от 70 до 90 на сто, а 
овощките и до 100 на сто. 
Вследствие иа града и се- 
нодобивът е намален с 30 
до 50 на сто.

— Щетите (конто нанесе 
лошото време на селското 
стопанство според прецен
ка на комисията възлизат 
иа 197 милиона динара. От 
поройшггс дъждове страда
ха и отделни регноналш! и 
местни пътища, където ще
тите възлизат на над 93 
милиона динара. Освен то
ва от мълния в село Мн- 
левцн страдаха 45 овце и 
две крави, в село Мусул

През лятото тази година 
лошото време в Босилеград 
ска община нанесе големи 
щети. Според официалната 
преценка на комисията за 
природни бедствия към Об
щинската скупщина, щети
те възлизат пад 559 мили
она динара. Именно, иа 16 
май град като 
проливен дъжд и силен вя
тър захвана част от села
та: Бистър, Рикачево, Зли- 
дол, Дрганица, Църнощица 
и Дукат, а на 25 и 26' юни 
и селата: Назърица, (Гло- 
жйе и Горна Лисипа. И иа 
3 юли лошо време послед 
вапо с град, дъжд и вятър 
захвана някои махали 
Назърица и Ярешник.

Васил Анастасов, 
тор пр селско стопанство 
при Общинската скупщина 
в Босилеград и председател

ежего-на о- оценка на
на ове-

машини, ни
тази годи-лешг-шк сселското стопанство, 

проведе заседание 
густ.

Прибирането на реколта
та и тази година мина в 
организация на „Коопе
рант". Зърното от нивите 
прибраха 24 комбайни, шест 

които обществени. Жът
вата е започнала според 
приетия план на 25 юли са
мо с десет комбайни поне
же пшеницата е била узря
ва само в района на Пони- 
пгавию. Както и винаги до 
°ега в началото всичко е

подчер-Реколтата е прибрана от 
1 022 хектара, от които 650 
пшеница, 237 овес и 135 с 
счмик. Добивите иа пшени
ца са средно 2 500, а на о* 
вее 2 000 кг от хектар. Из
купени са до сега 214 
пшеница, но тъй като уема 
още не е събран от всички 
села, очаква се значително 
увеличение 
количества.

За последиците от лошо
то време разискваха и де
легатите на Общинската 
скупщина, като при това 
предприеха и редица мер
ки за смекчаване на после
диците, конто предизвика! 

то, както и за помощта на 
селскостопанските пронзво-

тона
па

нспе ге
на изкупените

дителн. м. я.А. Т.
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ПРОГРАМАТА „МИЖА 
V (ТА" (ПРИРОДЛ — жи- 
ВОТ)ЗА КАКВО ]

ПИШЕШЕ -У
ьтдггатВф

Хората питат
Лужница - 

съкровище 

на здрава 

храна

Може ли рейс 
за Барйе ?По повод 40-годагшшшата «а печат на бъл

гарската народност в Югославия и 30-годн- 
„Братство“, редакцията 

на в-к „Братство“ в рубриката КАКВО ПИ
ШЕШЕ БРАТСТВО ще ват -предава материал
ни за отделни събития и случки, помествани 
в пйрвите броеве на вестника.

поне през лятото да бъде от-Има ли начин
рейсова линия до Барие/

задават на „Ниш-екслрес“ брои-шнита на вестник крита
Неконтролираната и ма

сова употреба на химически 
вещества и минерални то
рове » Производството на 
овощни, зеленчуци, Месо, па 
дори п мляко, доведе до
там че храната все повече е 
замърсена. Употребата на 
такава храна сериозно за
страшала здравето па хора
та. Затова не е случайно, че 
врещи няколко години в СР 
Сърбия бе раздвижена нро- 
фамта „1\лГ1ЖА УГГЛ“ (при 
рода-живот“, шишатииата за 
производството на храна 
без химикалки е зачената 
в Завода за икономия на 
докамннетвата н Коопера
тивния съюз на Сърбия. 
Твърди се, че Сърбия, бла
годарение па полуплапп1И 

ските райони има идеални 
условия за производството 
на храна без пестициди. Та
кива възможности

нит7°житслиР°на Димитровград, по произход от 
1рана, Скървеиица и Враоча. 4 оля 

са заети в димитровградските пред 
какви са заплатите, то допълли- 

осъщсствяват в споменатите 
Ползата от това

Сирие, Пра-«а, 
мо число от тях 
п рия тия, а се знае 
гелнитс приходи си

при остарелите родители, 
бъде за всички, изтъкват тс, понеже търсят 

псйсът да върни само за уикенд. Ако в „Ниш- 
-експрес“ считат, че няма да има достатъчно път
ници новечето от преселниците от тези села са 
готови да вземат билети предварително за цял 
месец независимо Да ле ще пътуват или не. 1о- 
тови са както и досега да вземат участие в поправ 
ката на пътя там. където още нс е поправен до 
желаното състояние.

Съ..ча,
ще

РАЗГОВОР МЕЖДУ ДИРЕКТОРИ

— А бе колега, приехте ли вие някое от 
децата... от тия де хлапети дето завършиха 
икономичекия факултет? Ние им казахме, 
че си знаем работата, а те нека си 
хляба на друго място. Още това ни трябва да 
си имаме работа с/деца!...

— И ние така направихме. Защо ни са. . 
зная ги деца кога бяха и на копчета кога се 
играеха на улицата. Та те ли да ни оправят 
работата... дума да не става, да водя деца на 
баня, та да ми изядт сапуна.

Директорите се смеят задоволно. След 
това единят се намръщи и каза:

— А кой на. вас ще ви направи елабора- 
тите за реконструкция на предприятието. . . 
това една такива и завързани работи.

Завързани и заплетени, но аз си думам 
така: >ако общината иска стопански прогрес, 
тогава тя нека изготовя елаборатите, а ние ги 
приемаме. Не е ли така?

— Така е, дявол да го вземе. Голям си

търсят

Поискахме отговор от „Ниш-еспрес“. Уве- 
че засега няма възможност да се 

исканията на жителите от
домиха ни, 
удовлетвори, на 
Барйе, Грапа, Прача и Скървеница по реди
ца обективни причини. Въпросът ше се оосъ- 
ди по-щателно и в скоро време ще се потър
си задоволително решение.засега

А. Т.най-много имат териториите 
на Бабушпишка, Димитров
градска, Бел опал алашка, 
Свърлишка и Пиротска об
щини в Нишки регион.

Специалистите са едино
душни, че здрава храна от 
тези среди: мляко, сирене, 
месо, овощия, зеленчук и 
мед, може значително д:« 
удължи живота на хората, 
а особено на децата, които 
сега са принудени с храна
та да внасят и отрови.

Тези дни съветници на 
Кооперативния съюз на Сър
бия пребиваваха в Лужница, 
като обиколиха Бабушница 
и Звонци, разговаряха и се 
договориха за производство
то на здрава храна. Някои 
села в Бабушнишка общи
на вече сега могат да пред
ложат на потребителите при 
родно мляко и сирене, по
неже кравите хранят със 
сено, а не с брашно за до
битък. С производството на 
мед, изключително естестве
но потекло, в програмата 
ЛМАТБКА У1ТА" ще се вклю
чи и пчеларската коопера
ция „Мая“ от Звонци.

на читатели
шмекер.. . децата не знаят такива тънки ра
боти. ;Кога^ще се сложи 

край на спекулите?
Миладин Нишавски

СТАРЕЦ ПЕСНОПОЕЦ

Косте Тодоров от село Горна Невля (Ди
митровградско) е познат между своите съсел 
яни, пък и в околните села, като народен пе
вец. Този стар овчар (прехвърлил е отдавна 
педесетата) почти навсъкаде пее — при ов
цете и в селото сред своите съселяни. Той о- 
собено хубаво пее любованите песни и мла
дите обичат да го слушат. Покрай това мно
го хубаво и интересно расказва. Когато е с 
овцете си покрай песните се занимава и с 
дърводелство — прави много хубави лъжи
ци. При народно веселие и сватби, той се пре 
връща и в добър танцьор.

Едни делегат тези дни явно постави въ
прос пред Общинската скупщина в Боси
леград 
пито
защо изпълнителната власт на ОС затваря 
очи пред отрицателните явления?

|
: кога ще се сложи край на спеку- 
п противзаконното обогатяване и

В Босилеград и в общината повечето 
души с товарни и леки коли, трактори и 
джипове вършат услуги на гражданите 
като при това им взимат огромни пари, а 
нямат зарегистрирани „работилници” като 
автоиревозвачи. Това масово явление се от
нася п до човечето занаятчшг-автомеханици, 
кроячи, електромеханицп. .. Всичко това се 

пред очите на властта и инспекиите. 
Хора се обогатяват незаплагцайки никакви 
оощесгвемн оолаги върху „заработката”.

Петров Митко 
с. Г. Невля 

„Братство“, 16 март 1960 година
Тъй като Лужница е бо

гата с горски плодове и ле
ковита билки и това би се 
ползвало за производството 
на здрава храна. Начално 
съгласие е

отвива
ДУКАТЧАНИ ПОПРАВЯТ ПЪТИЩА

Дукат е едно от малкото села в Босиле- 
градско, което няма добри пътшци. Такова 
положение продължаваше с години, докато 
най-напред те самите да направят всички 
възможно положението им да се подобри, 
а след това да потърсят помощ и от общи
ната.

Но не само в тази област има спекули
раше. С градските строителни парцели също 
се спекулира. Бивши собственици издейству
ват и получат предимство при изгражда
ното. Това право те по-къоно продават на 
трети лица-на бедната работническа клаоа 
та валута. Примери има доста. Спекули се 

правиха и обществениете средства, 
за зеления план —

постигнато за 
здравапроизводството па 

храна, а наскоро предстои 
и подписване на самоупра- 
вително споразумение за ре
ализацията на програмата за 
здрава храна и в Бабушниш 
ка община.

В последно време дукатчани организира
ха редица трудови акции с цел да поправят 
селския път, който в разстояние от 7 км 
води от средището на Дукат към Голяма 
река. В акциите учествуваха членовете на 
всички обществени организации. Особено се 
отличиха членовете на Народната младеж. 
Броят на всички участници в акциите възле
зе иа 300 души, които дадоха повече от 
2000 трудочаса.

Днес по пътя могат да минават коли, 
обаче на няколко скалисти места нужен е 
взрив и специален алат, за да се разшири 
шосето и стане напълно проходимо. Помощ 
от такива алати и взрив дукатчани се надя
ват от Общинския отбор в Босилеград.

Вене Николов
„Братство“, 16 май 1960 година

се
т. е. кредите
„Морава II”. Кредити 
то нямат връзка 
Вместо да се употребяват

М. Янковнч взимаха и хора, кои- 
селоко стопанство, 

за целта купува- 
1 _Се коли, парцели за строене на къщи, 

мебели. .

със

Затова по време на предстоящите избо
ри трябва да се обърне внимание кому се 
дава доверието. Разбира се, същото не тря
бва да се даде на онези, които можаха и 
могат да се хванат на борба против спеку
лантите и срещу онези конто ги защитават.

В. Станчев

(9«‘>8 СТРАНИЦА БРАТСТВО ■ 8 СЕПТЕМВРИ



БОСИЛЕГРАД: СМТА „ВЛАСИНА — 89“ ПРИКЛЮЧИМ с РАБОТА

Планът преизпълнен с 30,36 на сто
*6рнгащ| ®ал=иха°3^6Т*аа<&^^1^11а^2завТг5^в'5-тегггки-

„Лента на акцията", а с топя ’ сш1челиха и
ско лято да могат да участвуват^га ияко°Т° брИГадир" 
младежки трудови акции Успепто ^°" от съюзнит« 
таналите бригадирски активности реализирани и ос-

културно-забавнивот,
ности, заплануваните зада
чи и активности в областта 
на идейно-политическото из 
Дигане на младите. Чрез раз 
лични видове идейно-полити 
ческо

я жи- 
актив-слортните

усъвършенствуване 
и различни видове култур 
но-забавни актинвости 
нали и участвували 
всички бригадири и брига 
дирки. На проведените 6 
различни курса нови съзна ШШШ. 
ния са получили над 
тина младежи. Всичко това 11 
ос извънредно 
дите от различните 
ща на ютраната ни да се шц 
запознаят, другаруват и въз 
питават в духа на социа
листическия патриотизам. те резултати са преизпълне ложени за приемане в Съю 

— Доброволния младежки ни с 69 на сто. Най-добри за на комунистите. МТБ 
труд, съвместно с останали резултати постигна МТМ „Симо Погачаревич е пред 
те бригадирски активности „Симо Погачаревич“ от Вра- ложена за Съюзното приз 
— подчерта замастник на ня, с преизпълнение на нор нание „Велко Влахович“, а 
командира Игор Илич, — мата от 89,26 на сто, след МТБ „Петар Лекович“ от 
ни учи по-сериозно да въз това МТБ „Петар Лекович“ Ужишка Пожега за републи 
приемам и изпълнявам и ос от Ужишка Пожега с преиз канското бригадирско приз 
таналите задачи и активнос пълнение на нормата от нание „16 ноември“. Брига 
ти които пред нас младите 68,95 на сто. МТБ „Жарко дите подписаоха грамоти за 
постава нашето общество. За Зренянин — Уча“ от Вър- побратимяване. На офици- 
това не без основание се шац и МТБ „Биляна Костич алното закриване на тазгоди 
казва, че изградените мое- — Биля“ от Книч преизпъл шното бригадирско лято в 
тове на приятелството, тук ниха нормата с 64, на сто, Босилеград, пред бригадири 
на трудовите акции, са дъл а МТБ „Мигар Трифунович 
готрайни. — Учо“ от Босански Шамац

надхвърли нормата с 59,26 
на сто. Бригадирите от тази 
смяна залесиха 117,36 ха. И 
бригадирите от тази смяна 
понесоха редица бригадир на 
ски признания; 47 ударнич
ки значки, толкова 'похвал ланска камара в Лесковац, 
ни грамоти, 15 души са пред Драголюб Петрович. М. Я.

СМТА „ВЛАСИНА — 89“ надморска височина 
1300 от над

метра. Обаче благода
рение преди всичко на със
тезателния дух и съзнател
ността на всички, ежеднев
но се сменяваха рекорди, 
надхвърляше се нормата и 
по деседина и повече 
цента.

От Аакцията 163 бригади 
ри и бригадир ки

са ми 
почтив Босилеград успешно при- 

лючи. В трите смени, 15-те 
младежки бригади, във вся
ка по пет, в подължение от 
60 дана залесиха 390 ха. го
лини и както ни уведоми 
комендантът на Акцията Го
ран Любич, планът е преиз- 

30,36 на сто. Цяло 
стно и това твърде успешно, 
са реализирани и останали 
те обществени дейности: кул 
турно-забавния живот, спорт 
ните активности, заплану
ваните задачи и активности 
в областта на идейно-поли 
тическото образование 
младите бригадири и бри- 
гадирки. Осъществените ре 
зултати и в областта на 
трудовите задължения и, в 
областта на останалите брн 
гадирски активности са още 
по-убедителни, ако се има 
в предвид, че климатичес
ките условия за работа, от
делно по време на първата 
смяна не бяха най-подход
ящи за работа и че зале
сителните плоЩи по Буца- 
левска планина, Вильо ко- 
ло. Валози и Равна шиба са 
на двадесетина километра 
от бригадирския стан и на

сто-
про- условие мла

край-пълнен с се завър
наха с ударнически значки, 
толкова души с благодар
ствени писма, а 40 души са 
предложени за приемане 
редовете на Съюза на кому 
нистите. Не

в

изостанаха и 
редица колективни призна 
ния. Всичките 15 бригади 
са провъзгласени за удар
нически. Всички от брига 
дирското лято в Босилеград 
се завърнаха с Лента на ак 
цията, а това им дава въз
можност и през следващо
то бригадирско лето да учас 
твуват на някоя съюзна тру 
дова акция.

на

те о третата смяна и голям 
брой граждани за значение 
то на доброволния младеж 
ки труд и приноса на 550-те 
бригадири и бригадирки на 
тазгодишната СМТА „Власи- 

89“, говори председа
телят на Регионалната

♦ С РАБОТА И ДРУГА
РУВАМЕ

Трудовите резултати и със 
тезателния дух между бри
гадите и всред бригадирите 
не изтласнаха 
бригадирски

♦ ТРЕТА СМЯНА 
УДАРНИЧЕСКИ

Както и предходните две 
и трета смяна на СМТА 
„Власина — 89“ успешно из 
пълни заплануваните брига 
дирски активности. Трудови

сто-останалите
активности:

СТОЯДИН СТОШИЧ — ДИЧА Развитието на антифашисткото 
движение в Босилеградски край (2)ТАЯ ГОДИНА НАВЪРШАТ 45 ГОДИНИ 

ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БОСИЛЕГРАД СКО
ОТ ФАШИЗМА. ПО ТОЯ ПОВОД В НЯКОЛКО ционалния въпрос. Това пък значи и дефинитив като непосредствен участник за това казва: 
БРОЕВЕ НА „БРАТСТВО" ПРЕДАВАМЕ ЕСЕТО н° напускане на квазинаучната позиция на Ста- „В началото на септември 1943 годна с една 
ПОД ГОРНОТО ЗАГЛАВИЕ НА СТОЯДИН СТО- тт> който на тоя въпрос гледа като на средство рота нападнах полицейския участък и запалих
ТТТИЧ __ ГТИЧА ОТ КНИГАТА МУ ПТРАЖР. и пом°Щ®н лост в укрепването на борбата за общината в Долна Любата. При това от село
щур ттд ггрллтмтлтр гт.гитма пцруу АЛДП кл00000 еманципация. Титовата концепция за Горна Любата тръгна с нас партизанина Вла-
ниь на КГУ11НИ1Ь сььи 1ИЯ ььгау МАЛ- безусловно свързгане на борбата за национална димир Гешев, който през октомври 1943,
КИТЕ МЕСТА", ПОДГОТОВЕНА ПРЕЗ 1985 ГО- еманципация в равноправно съдружие с борба- сраженията край Златокоп с българска войска 
ДИНА. та за класова еманципация е открила въмиож- бе пленен и разстрелян в Сурдулица.“ Освен по-

ността за последователно застъпване нанацио- сочените сведения за акцията в Долна Любата,
--------------------------------------------------------------------------- налните тежния на македонците, както и на трябва да се добави, че при това е ранен един

всички други народи в Югославия“. . партизанин (Стоядин) от Клисурица (от терито-
Събитията почват едно след друго и започва рията на община Враня, 

антифашистката борба и акция и на територи- В непосредствената близост на босилеград- 
злосторническо над невинното население, обаче ята осилеградския край. ските села почти всекидневно почват да се во-
лартийните ръководства в тоя край запазват Б известието на Щаба на Втори южномо- дят борби между партизанските и фашистките 
достойнството и вярата, че за това не могат да равски отряд до Главния щаб на Сърбия от 1 части. Така, например, в един документ е запи- 
бъдат виновни напредничавите слоеве на българ август 1943 година се казва: ,,На 6 юли 1943 го- сано: „На 15 септември 1943 година Трети бата- 
ския народ Затова в духа на възвштето от юли Дииа еД"а наша част> 0 сътрудничество с бъл- льон на Втори южиоморавски отряд и Трънски- 
на 1941 година продължават усилията да се тър- гаРски партизани, запалила общината и манд- ят (български) партизански отряд заедно напад- 
сят истински хора между българите, да им се Рата 0 ссло Стрезимировци и пленила две пуш- мали българския полицейски гарнизон в село 
подаде ръка на братско сътрудничество. Пре- ки"-г Главановци (България). В това място било се-
пищното становище на ОК на ЮКП Лесковашки С следващото известие на Щаба па Втори с 12 пошщш1.
окръг е в духа на Титовото схващане на интер- южиоморавски отряд до Главния щаб па Сърбия ?„ пплнп ш Попяп.^Л
национализма в тия условия на борба против от 6 октомври 1943 година, покрай другото сс 1°™— ф^ютн ГпЙока^та^ГТоън "н 
фашизма. Следващите събития потвърдиха пра- осведомява: „На 24 септември 1<»43 година една Сзрезпмировцц^ртиз^сш^а™ й,е?е™<? 
вилността на тия становища. наша част е запалила общш.ата в село Долна ч^опа 'се ^тлГкГ т“,б1

„Изгледите в начелото на войната бяха бла- ’^ата Босилеград), убила едни полицаи, б0р(за партизаните имали двама оанени партиза-
гоприятни имайки предвид предпоставката за пленила 15 пушки, два пистолета два радио м в*
съюзническата победа и укрепването па пози- апарата два коня, облекла, обувки'.
циите на прогресивните сили на Балканите. Но, За същата акция срещу общината и полиней- _ ________
наскоро става ясно че от всички освободител- ския участък в Долна Любата Васко Апостолов, г°Дпна една партизанска десетина от Втори 
1Ш давения на Балканите само движението в южиоморавски иародноосвободне партизански
Юоставия ’ остана докрай вярно на преди взе- ----------------- отряд нападнала българския полицейски участ-
тите становища го националния въпрос изобщо, ™ >> общината в село Бистър (Босилеград). Пле-
а особено по отношение на националните теж- 1) Лео Матсс „Реч на издателите", стр. 7 (С. В. п1т ’̂йомбп"^° пушки’ радио апаРат
пения на македонския народ. Това, разбира сс, — Темпо: „Борба за Балканите“ — „Глобус", 11 пове 1е ръ 11111 00,1,011 ■
не било така случайно и не би било истори- Загреб, 1981). „През ноември 1943 година група партизани
чески оправдало да се припише само на водс- 2. д. Кулич и И Трайкошгч .Документи за създа от Втори ЮМ НОП отряд в село Дукат (Боби
щата роля на Тито, ако не бихме същевременно ВШ1СХО и развитието на народната власт в юж- леград) нападнала българката стража в селото. 
направили опит също така да обясним създа- наХа част ,га с-ьрбия 1941—1945“ (Издавшщ на Стражарите се разбягали, като оставили оръжн- 
ването на неговата основна концепция за про- Скупщината на околия Лесковац, 1967 стр. 339) сто и мунищште“.4 
низваното и иеразризвната връзка между бор
бата за социализъм като отношение в общест
вото, като премахване на класовото угнетявало 
и борбата за пълна национална еманципация.

в

Когато в по-късния период се е развило 
партизанското движение в южната част на Сър
бия, отмъщението на българските фашисти е

*
„През нощта на 26 и 27 октомври 1943

3) Документ, обявен в същия сборшпс, но в том 
първи, книга 20, Стр. 392, в Белград, 1962 В такива условия мнозина босилеградичани 

стават несигурни ра българската фашистка 
4) Документ обявен в горе посочения сборшпс: власт, такава че в края на декември 1943 година 
том втори, кн*ига 10, стр. 321, Белград 1962 „„Българската фашистка власт в Босилеград 

С това не се иска да сс намали Титовата ^ Манасиевич — X. Ракич: „Хронолигня на Формира специален щаб за борба против кому- 
лична роля, но само да се обясни нейното съдър- рабохи»|Сското двжение и на социалистическата [1пзма ” народоосвободителното движение в 
жание и нейната ииспирация... Тйто бе един от революция в Юноморавски регион 1903-1945“, Ле- Околия Босилеградска. Въз основа на заявления 
малцината политици на своето време, който па сковац 1979, стр 22* гшт™гшфашг'Т БТгарТш’“ °Т Б°С,ШС,'РаД б,№ат
примера на вътрещните и външните трудности 6) Пак там, стр. 235. 
на Югославия разбра ключовата роля па ма 7) Пак там, стр. 245. След па
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Присъдении наградите
ЗАВЪРШИХА „ФИЛМОВИТЕ СРЕЩИ '89"

ОТЗИВИ

ДА ГД 'БЕИ БАЕ, ТОВА ДО 

Е „0Р0Й1СЛ0 ПЕТО“ИНА 2 СЕПТЕМВРИ Т. Г. ВЪВ ФЕСТИВАЛНИЯ ЦЕНТЪР В НИШ СЕ СЪСТОЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПЕЧАТА, НА КОЯТО ОФИЦИАЛНОТО ЖУРИ НА 24-ИЯ 
ФЕСТИВАЛ НА АРТИСТИЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ ПА ЮГОСЛАВСКИЯ ПЕРА
ЛЕН ФИЛМ СЪОБЩИ РЕШЕНИЕТО СИ ЗА ТАЗГОДИШНИТЕ НАГРАДИ И 
ПРИЗНАНИЯ.

Единодушно журито е ре 
шило тазгодишното най-ви
соко признание (гранд-при) 
макетът на „Челе кула" и 

да се

Едно от традиционите културни събития, 
които сс случват в нашия град (Димитров
град) с и „Прокисло лето", програма със 
набавен характер според системата: ред ху- 
мор (сатира), ,рсд музика. Разбира се са
тира, засягаща димитровградските пробле
ми. Тази годила бе съвсем другояче.

Целокупната „смехотворна’' част на про
грамата , онази, поради която главно публи
ката и идва, сс състоя от лреразказване (че
тене) шеги и анекдоти за драговитчани, , 
селяни от от едно село на Димитровград
ско, които са много по-хитри и ло-жизне- 
ио-съобразителли, от онова как са изобра
зени в тези шеги. Публиката, свикнала на 
по-инакво тематично съдържание, очаквай
ки да чуят някоя хаплива и по-остра сати
рична критика от .множеството събития в 
нашия град, напусна залата изненадана, 
разочарована и — измамена. Поради по
вече причини:

пет милиона динара
на артиста Слободандаде

Кюстич за най-високо пости 
жение и изпълнена роля във 
филма „Кудуз“ е режисьор 
Адам Кеновнч. Както из
тъкна председателката 
журито Олга Спирндонович, 

Слободан Кюстич 
в този филм успява да пре
създаде образ с пълен ди
намичен и драматичен за
ряд, с внушителни черти и 
запаметяващи се достой н-

на

артистът

ства.
Наградата „Царица Тео

дора“ за най-добре изпъл
нена жеиб!^ роля е прнсъде 
на на Снежана Богдановнч, 
също от филма „Кудуз“. Та
зи млада актриса по изпъл
нението се открои като вну 
шителен образ. Наградата 
пък за мъжка роля „Цар 
Константин“ е присъдена . 
световноизвестния югослав
ски артист Раде Маркович 
за роля във филма „Съби
рателен център" на режи
сьора Горан Маркович. Ра
де Маркович е и носител 
на наградата „Славила”. За 
неговия лик не трябва да 
се говори — достатъчно го
ворят стотици роли изпъл
нени във филми и театри.

Според обща оценка жури 
то е имало доста трудна за 
дача, с оглед па бройните 
твърде успешни изпълнения 
в различни филми на реди 
ца артисти от средното и 
сегашното настъпващо по
коление.

Гутовнч за роля във филма 
„Полтрон“ па режнссьора 

Светислав Прелнч.
Наградата за добютапска 

роля е присъдена на Оливе 
ра Викторовнч за роля във 
фштма „Изкушаване на дя
вола” на режисъора Жив
ко Николич.

Самият сценичен изглед на бината го
вори сам по себе си доста. Музикантите 
бяха излезли съвсем напред, заемайки две 
трети от сцената, което също само по себе 
си говореше, че от главната част на про
грамата хумор-сатира на трябва много да 
се очаква. Болонските кола на другата част 
на сцената сякаш наполшяха за „селско
стопанския”

Освен тези награди, за
гребе кЕшт вестник „Вечер 
ни лист” присъди златен ем 
блем и диплом за най-пер 
спективен млад артист на 
Драган Мъркич за изпълне
ната роля във филма „Из
кушаване на дявола".

Наградата на детския вее 
тник „Дечйе новине“ от Го 
рни Милановац за най-до
бре изпълнена детска роля 
е присъдена на Ивана Ле
гии за роля във филма „Ку
дуз”.

Ст. Н.

Милорад 
Геров на 
„Стружкие 
вечери на 
поезията“

характер и те.мата на програ- - 
мата. А тя се състоеше в следното: тримата 
изпълнители (С. Алексич, М. Андреевич и 
Г. Станулов) разправяха (четяха) 
екдоти, седейки на колата и сами на себе 
си смеейки се. Този смях ползваха като оня 
заснет смях в хумористичните (английски) 
хумористични

шеги и ан-
Наградите за женска и 

мъжка епизодни роли са 
присъдени на Радмила Жив
ковия — Бабич за роля във 
филма „Кудуз” и на Милан емисии на ТВ, смеейки се 

накрая на всяка притча, понякога 
незнаейки защо.

и сами
Поетът и художник — 

любител от българската на
родност Милорад Геров, 
чийто две стихосбирки из
даде Издателство „Братст
во" в Ниш — „Светли бре
гове“ и „Весело звънче“ — 
участвува на тазгодишната 
световноизвестна поетична 
манифестация „Стружки ве 
чри на поезията” в СР Ма
кедония. Геров се предста
ви с поезията на сърбохър
ватски език, тъй като е бил 
в състава на група поети от 
Белград.

ПОЕТИЧНА Публиката главно 
ше в пот. А как и

се отегчаваше и къпе
ла не, когато голяма 

част от тях повече пътн е слушал поне 60 
на сто от шегите, и то от същите изпълни- ; 
тели на същата сцена. Наистина смешно! 1 
Смееха се само дечурлигата под 15 години. I 
Цялото разкаване на шегите е „филовано" 
с постоянни псувни ,,по драговитейи”, 
то сред публиката,

Н

АНТОЛОГИЯ“
ЕВОЛЮЦИЯ НА ЛЮБОВТА

!
Мечтание,
излияние,
невнимание,
бракосъчетание,
обоняние,
състояние,
прелюбодеяние,
наказание,
препитание —
човешко

предсказание.

■кои-
възпитавана на такъв 

псувен хумор, предизвиква малко смях (по
вече надсмешка). Когато 
лучи, пзпълнцтеяите биха използвали ре
зервен (номер, който винаги улучва целта 

„гег , или по-добре казано 
то винаги успява. За 
кой не те

псувнята не спо-

кълчене, кое- 
съдържанието — ни-— „Стружките вечери на 

поезията” наистина са вну
шителна манифестация 
поетичната реч. В тази ма
нифестация участвуват по
ети от цял свят и Югосла
вия и с високото си рено
ме по характера си е поч
ти единствена в света. Да 
участвуваш на тази мани
фестация. наистина е чест.

'Но далеч по-важно от това 
е, че се създават на хиляди 
приятелства и разиобрази- 
ето на поетичната реч по
твърждава, че поезията не

пита.

п„,,ЗРу!'а]?ите' които подготовягг „Прокисло 
ттхтго и а®Равят» че димитровградската пуб- 
лика отдавна е изградила вкус че е надаи- 

а такива евтини, застарели, просташки 
програми, скалъпени по 
мине и това. Последните 
голяма крачка 
Става въпрос 
Очевидно, 
него значи 
за всичко 
-добри от себе

на

. ЕВОЛЮЦИЯ НА ПОЕЗИЯТА системата 
години показват 

назад такъв вид програма, 
за хората, които ги подготвят, 

че по-добре не могат. Стагнира- 
затъване назад. Благодарим им 

нека отстъпят мястото на по
ен- Такива има. Димитров

градската култура търси нови хора. Моно- 
полът на „Центъра за култура" изживя 
своето.

ще

Първична, 
лирична, 
космична, 
парична, 
хронична, 
класична, 
безлична — 
и твърде 

лична.
признава граници и разде
ленияСтефан Манасиев — сподели М. Геров.

Славча Антов
Ст. Н.
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физическа култура „ Е /и\0.р I Продължение на твор
ческия награден конкурс 

на сп. „Мост“
РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ ™«|с ™КУШ*н"ср

СЪБИЯ ЗА 
ЮНИОРКИНАСМАЛКО ОТ ГОТОВО 

ВЕРЕСИЯ
ЮНИОРИ и

Редакцията на списание „Мост“, с цел да насърча
ва творческата работа на литературните и публицистич
ни творци от българската народност в Югославия, об- 
вявява творчески награден кокукурс за стихотворения, 
разказ, новели, есета, публицистични статии, записани 
изворни народни обичаи. Вместо досегашните два на- 
градни конкурси — младежкия и традиционния 
напред ще съществува един, но със значително повисо- 
ки награди, отколкото досегашните. Изпратените твор
би на творческия награден конкурс ще бъдат прегледа
ни и оценени от жури (комисия) който ще даде след
ните награди:

Със скром
ни резул
тати

■ СИНДЖЕЛИЧ А. БАЛКАНСКИ 5:6 (3:3, 0:1)

Ниш, 3 септември. Игрище на „Синджелич" Зрители- 
250 души. Времето облачно. Теренът тревист 
елав Ждралевич (Прокуиие) - добър.^Г^с^и? ЙЙ 
рович в 34, Иванов в 47 и Христов в 53 минута за ,А. Бал- 
^ССинджелич"°еВИЧ В 55 И 58, (ОТ дузпа)- Янкович в 60

— за-

За пръв път атлетиците 
на „Железничар" от Дими
тровград се завърнаха от 
едно състезание със скром
ни резултати. Именно на 
проведените на 2 и 3 сеп
тември състезания за купа
та на СР Сърбия на Стади
она на ЮНА в Белград шес-. 
тимата състезатели от Ди
митровград участвуваха в 
четири дисциплини: в ща
фета 4 х 100 и 4 х 400 мет
ра, както и в бягане на 400 
и 800

Най-добър 
тигнаха в щафетата 4 х 400 
метра

Защо лекоатлет! щите от 
Димитровград не се класи
раха по-добре? Две са ос-

ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ
пярва награда —< 30 000 дин. 
втора 
трета

СИНДЖЕЛИЧ: Д. Нико- 
лич 8, Джорджевич 7, Пе- 
шич 7, Станисавлевич 6, 
Яковлевич 6, Станоевич 8, 
А. Николич 5, Янкович 6, 
Величкович 5 (Лилич 7), 
Петкович 5 (Стеванович 6).

АСЕН БАЛКАНСКИ: Се- 
лов 8, Таков 6, Алексов 6, 
Тодорович 7, Крумов 6, 
Костов 6, Йованович 6, 
Станкович 7, Иванов 7, Сте- 
фанович 6 (Георгиев 6), 3. 
Христов 7. Червено картон- 

А. Николич („Синд-

сия! Именно, „А. Балкан
ски" поведе в 34 
чрез Тодорович. И 
торато полувреме димитро- 
градчани бяха по-добри.

резултат нц по-добре 
организирани нападения — 
те отбелязаха още два гола 
и „Асен Балкански" поведе 
с 3:0!

— 25 000 дин.
— 20 000 дин.мин^гат 

през в-
ЗА РАЗКАЗ
първа награда — 100 000 дин. (нови) 
втора 
трета

ЗА НОВЕЛА
първа награда — 140 000 дин. 
втора 
трета

В
80 000 дин. 
60 000 дин.

метра.След това настъпи изне
нада. Първо гостите 
лиха чрез неправилно отсъ
дена дузпах на 3:1, а след 

набързо 
още два гола и в регуляр
ните 90 минута резултатът 
гласеше 3:3.

резултат, пос- — 100 000 дин.
— 60 000 дин.нама-

щесто място.че
ЗА ЕСЕ
първа награда — 140 000 дин. 
втора 
трета

ПУБЛИЦИСТИЧНА СТАТИЯ 
първа награда — 100 000 дин. 
втора 
трета

желич")^ това отбелязаха
На игрището на „Синд

желич" край река Нишава 
3 септември се срещнаха 
„Синджелич" и „А. Балкан- 

. . ски“. Този мач изобилству-
ваше с изненади и димит- 
ровградчани 
готово не направиха вере-

— 100 000 дин.
— 80 000 дин.новните причини за това: 

първо димитроградчани пъ
туваха с влак и то късно, 
така че стигнаха изморени 
за състезанията, и второ — 
пионери и пионерки се съ- 
стазаваха в по-висши кате
гории (до 16-годишна въз
раст).

Финансовите 
че се являват 
зен проблем. Може би 
последно време той 
ва във все по-остра форма 
и се надвива като сериоз
на опасност над бъдещето 
на .Железничар*', макар 
че от основаването си пре
ди година п половина —

В изпълнението на дузпи 
гостите имаха повече успех 
и с 6:5 
точка (вместо двете) в Ди
митровград.

отнесоха една
наемал ко от 80 000 дин. 

60 000 дин.

«4ЗАПИСАНИ НАРОДНИ ОБИЧАИ 
първа награда — 80 000 дин. 
втора 
трета

Освен посочените награди, наградените творби при 
печатането в списание „ Мост" ще бъдат хонорувани.
УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

РЕГИОНАЛНА БАСКЕТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

Свобода“ се поправи — 60 000 дин.
— 40 000 дин.средства ве-99

като серио-
■ „СВОБОДА" — „ОМЛАДИНАЦ" (МАЛОШИЩЕ) 69:48 в

изпък-В събота, на 2 септември, 
„Свобода" тряваше да иг
рае в Бабушница против 
отбора на „Будучност", ,о- 
баче мачът не се отигра, 
тъй като не дойде съдийс
ката двойка. Затова за из
хода на този мач се очак
ва решението на състезател 
ната комисия в Ниш.

След ненадейното 
жение на „Свобода" в Бе
ла паланка от „Весна-Буду- 
чност", с което значително

пора-
„Мост“1. В творческия награден конкурс на сп. 

могат да участвуват само граждани на СФЮ, независи
мо къде живеят.

2. Изборът на темите за художествените творби е 
свободен, според желанието на автора.

Обаче авторите на есета и публицистични статии 
желателно е да посветят внимание на 40-годишнината 
на печата и на издателската дейност на българската на
родност в Югославия на майчин език и на 30-годишни- 
ната на в-к „Братство" — като осъществяване на нацио- 

равноправие и условие за информативна и твор-

намалиха шансовите си за 
класиране на първо място 
— Димитров градчани като 
че ли се съвзеха и започна
ха да редят успехи. 
„Свобода" без много труд 
победи не много силния на 
„Омладинац" от Малошшце 
с 69:48.

Играеше се по неравен 
терен и топката трудно се 
владееше. Мача гледаха 
към стотина зрители.

Гостите пристигнаха в Ди 
шггровград само с петима 
играчи, което отиграха це
лия мач. И „Свобода" бе
ше некомплектна, така че 
този баскетболен мач не 
беше на високо равнище.

той постигна извънредни ре
зултати.

Д- С. д. с.
нално
чсска дейност на майчин език.

Записвачите на народни обичаи трябва да опишат 
народни обичаи от нашите краища — кога и по кой по
вод са ставали тези обичаи, какво са означавали, до ко
га са съществували, на кой начин са изразявани и пр.

3. Ръкописите трябва да бъдат написани на българ
ски език на пишеща машина, рездел тройка, или чет
ливо на ръка. На Редакцията се изпращат три екземпля
ра, означени с шифра. В отделен затворен плик, със 
същата шифра, трябва да се сложи името на автора и 
неговия пълен адрес. Подписани творби с 
име 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 20 
септември т.г. на следния адрес: НИРО „Братство
за творическня конкурс на сп. „Мост", Кей 29. декем
ври бр. 8, 18000 Ниш.

ФУТБОЛ: ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗЯ — ПИРОТ

ПОБЕДА НА „ПАРТИЗАН“
+ „Партизан“ (Желюша) 

— „Хайдук“ (Костур) 2:1 (0:0)
пяха от едно хубаво нападе
ние да постигнат гол. До 
края на мача „Партизан“ по
стигна още един, а гостите 
също едни гол, 
взе двете точки.

В следващия кръг желю- 
шани ще гостуват на „Та- 
наско Раич" в Пирот. Мачът 
ще се отиграе в събота на 
9 септеври.

Желюшани бяха много по- 
-добри от гостите, макар че 
резултатът не отразява съот
ношението на силите и по
бедата е „тясна“. Още от 
началото на играта те има
ха превес, в първото полу
време не успяха да отбелязат 
гол.

Във второто 
влязоха по-решително и ус-

заслужено
истинското

ФУТБОЛ НА МАЛКА ВРА-
ТА

Пиротският 
отбор победи

полувреме
РЕДАКЦИЯ НА СПИСАНИЕ „МОСТ*д. С.

На нашата мила н непрежалима съпруга, майка, дъ
щеря, сестра, леля II зълва

ТЪЖЕН ПОМЕН
В рамките \та Лятната 

Футболна дивизия по фут
бол на малка врата под 
шефство на вестник „Вечер 
ни новини" в Пирот на 2 
септември се срещнаха от
борите на „Селяк" от Пи- 
Рот и „Любишини манеке
ни" от Димитровград, лобе- 

Дими-

На 16 септември тази година се навършва една годи
на от смъртта на нашия мил съпруг, баща, дядо, свекър и 
тъст КАЛИНКА САВОВА

Александър Тошев 

— Санда
(род. Станчева) 

работш1чка

В СЪБОТА НА 9 СЕП
ТЕМВРИ ЩЕ ДАДЕМ 

ГОДИШЕН ПОМЕН
в 11 часа на гробищата
п Босилеград 
Молим роднини и прияте- 

ли да прнсъствуват на 
помена.

Дител на турнир в 
тРовград.

Това беше първият кръг 
н рамките на първенството 
8 Югославия.

от село Лукавица.

По този повод на 9 септем
ври тази година ще посе

тим 
та в
ки и познати да ни се при
дружат.

Лиротчанци се наложиха 
с 4:1 (1:0) и заслужено ще 
Участвуват в по-нататъшни- 
те пресейвания. Те нади- 
Фаха ,Любишини манеке- 
и«' и с четири успешни по
падения — се класираха в 
следващия

гроба му на гробища- 
Лукавица. Каним близ-

Опечалени:
съпруг Никола, дъщеря 
Бояна, син Стевица, май
ка Лоза, брат Иванчо 
със семейството си и 

множество роднини

Опечалени: семейства 
Тошеви, Петрови и Димит

рови
кръг.

Д. с.

крдтетво СТРАНИЦА И■ 8 СЕПТЕМВРИ 1989



цшУаба(Ьу пор ■ сатира
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИI I

Защо ще 

му език 

на коня

<
Л “0.

*
И з б о р й еш

Излсзо тия дни у чаршийуту да купим 
нокойо ситнидс, д я да видим колко { 
дрса
изитриле, да сваюу ноч рилайу ли рипа- 
йу. А опея що сс изобразило — рипайу 
и дмгьма.

Първ у чаршийуту ме виде Перча 
мрсдссдиик. Тъкмим се отдалеко да та 
поздравим оти млого дута досъга я му 
кажем „Добърдеи”, а он се напран да 
ме не види и си замине. Тия дут он 
гледа, дс върти главу, а сс отпраи право 
къмто мене.

— Здрасти Манчо, кво драиш? Айде 
че свърнемо у „Галилото” на кавенце.

Я зину од чудо и сам се питуйем на 
кикво че излезне това. Ама реко си — 
щом те кани човек, не му отказуй.

Оратимо си нийе уз кавенцето за же- 
гву, ко йе минула, за морузат, за стоку- 
ту, ама видим я нещо друто та сърби. 
Одовам, ота.ч, накраят исплюва камичето:

— Е Манчо, дойде .млого лоше време. 
Маки ценете, оне се одвързаше, та од- 
вързаше и никой не знайе кой и ка че 
Ьи заулари. Ама видиш ли не се знайе 
кво йутре човек че работи. Еве я съм 
председник, изборйе су и не знам после 
куде че будем.

— Е, ко не знайеш — праим се я на 
улав — па нали си даскал, че учиш де
цата. . .

Он ме погледа Писало, напран се да 
не чуйе, па рече:

— А ти знайеш кво съм я налраил: 
погледай само путшцата къмто селата, па 
улиците, па. . .

В станцията па милицията 
н Долно Тлъмипо (Босилс- 
градско) ‘ шюанал един сея- 

нсдвага .започвал да
ш цочту су рипиуле денете. Оне се
0. 111111 И

се оплакна:
>»

— Другари, имам голяма 
мъка. Преди навесию време 
купих кон, но се оказа, че 
бившият му стопанин бил 
развален човек: продал ми 
сакато добиче...

Н
<

ое-|
$ — Е защо не си внимавал, 

го купувал? '*—0. кога го с и 
попитали милиционерите.

< з _ д бе с четири очи го
гледах, ама отде да се сетя, 
ме конят е с 
Прехапал ли го е, отсечен 
ли му е, дявол ли го знае...

ш
половин език.

НОВИ БАСНИ
— Другарю, ние нищо не 

помогнем. ИдиРвизборност можем да ти 
мри
пя и се 
проблема с договор. Ако пе 

няма, о-

бившия стопанин па ко- 
опитай на решишЕдно ловджийско куче, цял месец преди за

почване на ловния сезон, денонощно лаяло. Другите 
кучета не могли да разберат защо това прави, зиа- 
<стаи че обикновено това куче едвам понякога се 
обаждало. Накрая, едно от тях отишло при лов
джийското куче и го попитало защо толкова лае.

— Искам да покажа на хазаина, че съм под
готвено за лов, инак няма да ме поведе, а ще си 
вземе някое друго.

Наравноучение:
Пред реизборността ти трябва да си засилиш 

активностите си.

бива, друг начин
отидеш в съда.свои да

приотишълСелянинът 
бившия стопанин и след час 
и половина се върнал в ста
нцията.

— Тоя хич не иска да 
чуе — казал на милиционе
рите — но вие... ако го по
стегнете малко, може би ще 
пристане да теглим щетатаКотката
на равни части...

— Не, другарю, нали тп 
казахме, че това не е наша 
работа.

Тогава в разговара им се 
намесил един друг селянин, 
който дошъл в станцията по 
своя работа:

На един квартирант котката изяла и последно
то късче хлеяб и шмугнала край краката му, до- 
като той влизал в стаята. Разочарован кварширан- 
тът грабнал един камък и го изпратил по котката. 
Но, вместо котката той улучил стъклото на 
прозореца на хазайката и го счупил. Сутринта ха
зайката взела пари от квартиранта за счупеното 
стъкло а след това му казала да си търои друга 
квартира.

Наравноучение: Не он отмъщавай |на ония, 
които изяждат хляба ти, защото ще си платиш 
глоба и ще те изхвърлят «а улицата.

И поче тека да се вали, та ме вати 
орам... После му реко дека си йе тека и 
дека оигурно и друЬи виду това, па нема 
да га оставе на бел леб.

Тамън излезо и дъну с душу, ете- 
тига Верча. И он йе тамо некикъв пред
седник. И он ме изока на кавенце у ,,Га- 
лпното”. И он издува у същуту гайду.

Ама ка ме по трети пут върну у „Га- 
линото Мнрча. мене ми се стъвни. Йе- 
дно: орам ме оди детето що доноси ка- 
ветия, че он рече съглам съм муфтаджия, 
друго не ми се слуша йеяно и също, а 
трето вати по мешлякат хавето да бучи.

Тамън да зине,
— Що ли су ни па тия избори. Тамън 

се навикомо на вас, арно аи работите, 
еве пуггища, улице и да не распраям за 
Другото що йе напраено убаво...

Тека йе Манчо, ама видиш ли кво 
лоцге време дойде. Па и да те предложи 
покой да останеш на същото место или 
Да отидеш на друго по-убаво, пак не се 
знайе оти че име йоще кандидати. Требе 
съглам да стегнеш опънците и да оби
колиш доста приятел>е.

Ка си

— Брей човеко, какво си 
запънал тук? Тоя кон няма
да става политик, та да му 
трябва цял език!Симеон Костов / к. г.

а я поче:

ДИМИТРОВГРАДСКИ ДИЛЕМИШптйФашо

МоГУ5Тор------------------------ -

тобя ще & 
Ъяаегл амеаяно,

, тго-КРАСИ ВИ/ /КСЕТМИ1
пойдо къмто дома, усмивам се 

под мустак и ой мислим: море добри 
су си тия изборйе. Коджабашийете ве- 
чимка ^ нема да се големейу, а баремка 
ка дойду изборите че подокзну сирома 
човека на кавенце!

%
(

1Ь

Директор и главен 
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