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14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство съо сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и наронности
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ГЕ ПРОМЕНИ В СЛОВЕНИЯ 'Когато затреперят 

основите на родината
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

Няма нужда от 

масови^протести
♦ Съюзните органи осигуряват действуване на конститу

ционната и политическа система на страната и затова 
не съществуват причини за масови протестни манифе- 
стациии на гражданите■ ■■

ОСУШДИНАТА^НА^СР^СЛОВЕ1Ш^'^1^ВЕДЕЕс'т1УША"ГА^ВГ^нд3^' прА К0ЕТ0 БЕШЕ в
НА КРИЗАТА. КОЙТО ПРАВИ ^СЪДБАТА^Н^^ЮЙОСЛ АВИ^^Н АПЪШТО^^ЕИЗВЕСТНА

Председателството 
СФРЮ обсъди обстановка
та в страната след приема
нето ма някои спорни аман 
дмани в Конституцията на 
СР Словения. В съобщени
ето на Председателството 
се казва:

Във връзка с обезпокое- 
ността на общесвеността 
за бъдещето на страната и 
нейния конституционен ст
рой Председателството на 
СФРЮ

стта на някои амандмани 
в Конституцията на СР Сло 
вения с Конституцията на 
СФРЮ, и да се намери 
конструктивно решение за 
проблемите, понеже и Ску
пщината на СР Словения 
подчертава, че Конституци
ята на тази република не 
може да бъде в разрез с 
Конституцията на СФРЮ.

Председателството 
СФРЮ поиска от Съюзния 
изпълнителен съвет и оста
налите съюзни органи спе
шно да обсъдят проблеми
те във връзка с осъществя
ването на 
на СФРЮ
ито възникват след 
емането на спорните аман
дмани в Конституцията на 
СР Словения и да посочат 
начин за преодоляване на 
тези проблеми съгласно 
Конституцията на СФРЮ.

Председателството 
СФРЮ оценява, че работа
та на органите на федера
цията осигурява действува
не на конституционната и 
политическа система на 

страната и затова не съ
ществуват причини за ма
сови протестни манифе
стации на гражданите.

на

Ако и имахме илюзии, че 
е понаближил моме:път, ко 
гато най-сетне ще започне

(коя обществена сила) 
же да я подготви? Знае се 
кой трябва да 
Съюзът на 
мунисти, който носи истори 
ческата
дещето на СФРЮ. Но 
ли той да изпълни успешно 
тази тежка задача? Общата 
сила и способност на пар
тията може би е достатъч
на за една такава мисия, но 
дееспособността 1на нейни
те съюзни и републикански 
форуми и ръководства — 
не е! Свиканият във връз
ка със словенските аман
дмани пленум на ЦК на

мо- циалното положение ма ра 
ботническата класа, селяни 
те и останалите „бедняци“ 
ще изпъкне на преден план, 
гази експлозия ще направи 
безпредметни сегашните кав 
ги, и ще прокара изход от 
положението. Мнозина тук 
ще кажат, че цената на то 
ва решение може да бъде 
огромна, дори и трагична. 
Да, можа да бъде, но при: 
едно условие: ако социал
ното напрежение не се из
ползува благоразумно „на 
метър пред максимума му“.

я подготви: 
югославските коразвръзка на многостранна 

та югославска криза, прие
мането на конституционни 

в Скупщината на отговорност за бъ
промени 
СР Словения и станалите 
във връзка с това събития 
в страната ясно показаха, 
че тези надежди не са 
ли реална опора. Констнту- 

, земетресение“, 
което бе-

може
на

подчертава реши
мостта за последователно 
спазване на Конституция
та на Югославия на цяла
та й територия. Всички су
бекти са длъжни да ува
жават интегритета и коц- 
ституционно-правния строй 
на страната, а възникнали
те проблеми ще се разре
шават в рамките на Кон
ституцията и институциите 
на системата.

За да се преодолее наета 
,палото положение 
седателството на 
ценява, че Конституцион
ният съд на Югославия в 
работата ои трябва да да
де предимство на предста
вения от Съюзния съвет на 
Скупщината на СФРЮ иск 
да се разгледа съгласувано-

има

инонното
епицентърът на 
ше в парламента на наша
та северозападна републи- 

в най-

Конституцията 
и законите, ко-

при-ка въведе страната 
драматичния етап, 
прави съдбата на Югосла- 

напълно неизвестна. Ос 
„обществена“, 

ска“, „морална“ и „полити- 
нашата криза полу- 

кон-

който

вия
вен „стопан-

ческа,
чи още един епитет:

А това е оше
на

Пред- 
СФРЮ о-ституционна.

доказал елство, че кри 
на политическите сл

едно 
зата
ношения в страната упори
то марширува към кулми
нацията си.

НА РАЗДОРАВ ПЛЕНУМ

Раздорът, който е произве 
националното тес- 

егоизма на пар
дение на 
ногьрдие и
циалните икономически 
други интереси, парализи
ра страната. Сега вече е яс-

че неутрализацията на 
несъгласия, които 

видими географ- 
и национални

В този брой:Аплодисмент, който разтърси Югославия: ръководителите 
на словенската Скупщина приветствуват гласуването на 

амандманите

I:

Реагиралия по случай прнг 
емането на конституцион

ните амаидмани в СР Сло-
Ш1Я

I ОГОРЧЕНИЕ, ВЪЗМУЩЕ
НИЕ, НЕДОУМЕНИЕ...

15 ДОЛАРА „ОТВАРЯТ“ 
ГРАНИЦАТА НА НР 
БЪЛГАРИЯ

но, СЮК, макар че прие стано
вища с голямо мнозинство, 
не може да сс окачестви 
другояче, освен като „мара- 
тонна манифестация на раз 
дора и неспособността". То 
зи пленум 
прос съдържанието и реше 
пията на предстоящия XIV 

преден конгрес на СЮК, 
с който се свързват падеж 
дитс па прогресивните си
ли в сграната, че в следкои 
гресния период ще започне 
енергично 
кризата.
Ш СОЦИАЛНОТО НАПРЕ

ЖЕНИЕ КАТО ПОЛО
ЖИТЕЛНА ПРИНУДА

острите 
получават 
ски граници 
и персонални лротагонисти 
е първото предварително ус 
ловие за преодоляване на 
економическата криза. а 

отношение ние досе- 
милиони съора- 

се изпраща

■ ВСЯКО ЗЛО ЗА ДОБРО

Не ще и съмнение, че при 
емането па спорните аман 
дмани в Конституцията на 
СР Словения е политическо 
действие, което твърде мпо 
го усложни тежкото поло
жение в Югославия. Тези

Димитровград

ИЗТОЧНИКЪТ НА ЕПИ
ДЕМИЯТА ВСЕ ОЩЕ НЕ 
СЕ ЗНАЕ!

стр. 4.доведе под въ-

Ннформацни за предиз
борната дейност в общинн-

юва
га имахме 
пия, от които 
ха дори и драматични при 
зиви за единство, тези при 

бяха записани в хи- 
и ^жумен 

изтънява 
повече. Не, 
не помагат 

се отправят

извъ стр. 9.промени засягат въпроси от 
голямо общо значение, ко
ито трябва да се уреждат 
е равноправно участие ма 
всички субекти ма югослав 
ската федерация. Но „всяко 
зло за добро“ — казват хо 
рата. „Земетресението 
Любляна“ повиши актуал
ността и вероятно ще уско 
ри изработката 
петитуция на ' 
шение на Съюзния съвет на 
Скупщината ма СФРЮ

конституция, как- 
коиституциите па ос-

те
стр. 5.

В основно училище „Геор
ги Димитров“ в Босиле
град

Избори в общинските ор
ганизации на Съюза на бо
йците

зиьи
лядц становища 
ти, но единството 
ще все повече и 
призивитевече 
дори и когато

многохилядни митинги 
на загрижели за съдбата иа 
страната трудеши се и гра 

Политическите тоорс 
кажат, че един 

се изгради 
върху приемлива за

обществено-лол ити
платформа, която от

крива „нови перспективи на 
въвместния живот на ю 
славскяте народи и народ
ности“. Разбира се, това е 
гочно, по коя е тази плат
форма? Обективно наблюда 
вано, това е най-тежкият вь 

Югосла-

нотушапапс на

БРОЯТ НА УЧЕНИЦИТЕ 
Е ПО-МАЛЪК ОТ ЛАНИ

стр. 10.

от стр. 6.

Бабушшщаот
Какво ще стане ако ис се 

сбъднат тези надежди? При 
сегашната острата па раз
дора, междурепубликански- 

би могли да се

па нова ко 
СФРЮ. По ре НОВ ЦЕХ НА „ИМТ“

ГЛАС нд БЪЛГАРИТЕ'ждани. сло Босилеградтици тук ще 
егвото може да В ЮГОСЛАВИЯте кавги 

водят с години и десетиле
тия, разбира се, ако не съ
ществува факторът време. 
Най-голям враг на всяко уси 

за преодоляване ма ос-

веиската
НИКОЙ НЕ СЕ БОИ ОТ 
МИНИМАЛНИТЕ НАКА
ЗАНИЯ

само
всички
ческа

то и
та!галите републики и на по 
крайниците щс сс иамепят 
в Конституционния съд иа 
■Югославия. Това може да 
бъде шанс за

някои недоразумения и 
на важим въ

стр. 7.лис
трата криза е краткото вре 

в което трябва да се 
положителни ефе

премахване
Записано в Бански долМС,

постигнат 
кти. От друга страна краг- 

време не с съюзник и 
кавгите. Кризата все по 

и повече застрашава

ма
за разяснение 
проси. Ако сс използува го 

шанс, изработката и при 
новата консти-

ТИХ ЕСЕНЕН ШЕПОТ
кого зи Божицпемането на 

■гуш** щс бъде улеснено до 
А топа бн

напрос на днешна 
вия. Такава платформа съ
ществува и може ДЛ 
намери, но в сегашния мо
мент на преден гшаи изпъ
ква елин друг въпрос: кои

вече
социалното положение ма 

мнозинство от на 
кога

СЕКВА КОМУНАЛНОТО 
РАЗВИТИЕголяма степен, 

било голяма крачка към из
се

огромно
селението. В момента, 
то стана драматично, со-

стр. 8.
хода от кризата.



I ПО СВЕТА Н А С |и а
СЪСЕДНА ИТАЛИЯ ОТ НА ТО ТЪРСИ ДА ОКАЖЕ ПО
ДКРЕПА НА ЮГОСЛАВИЯВ ООН

Бройни срещи на Лончар Ролята м Югославия 

е от голямо значение■ МИНИСТАРСКА СРЕЩА 
НА ДИПЛОМАЦИИТЕ НА 
НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ 
СЕ ПРОВЕДЕ В НЮ ЙОРК 
НА 3 ОКТОМВРИ

ирнемчшш предложения за 
преговори е развитата част 
па света и за проблемите 
във връзка с дълговете па 
развиващите се страни.

Лончар не прно да разго
варя с албанския министър 
на външните работи Мали- 
ли, както това бе заплану
вано, понеже шефът на ал
банската дипломация без ар 
гументи нападни Югославия 
на Генералната скупщина, 
че тя уж пърщн терор вър
ху албанското население » 
Югославия. Ма ли ли и сега 
се опитал да изтъкне, че 
Албания не се намесва вън 
вътрешните работи на Юго
славия, без оглед че албан
ската страна дава подкрепа 
и охрабрява албанските се
паратисти в Югославия.

на НАТО с леотдавнаиши- 
контакти между най-ви

тите югославски и итали
ански личности, Фулчи под 
чертал, че на Югославия е 
„необходима помощ, охраб 
рснис и политическа подкре 
па от страна на Запада“.

На неотдавнашното засе 
НАТО пакта. Ига 

потърсила Запада да 
подкрепа на реформа

теданне на 
лня еРеализирането на реше

нията на Деветата среща 
на необвързаните страни бе 
основната тема на разгово
ри на съюзния секретар на 
външните работи Буднмнр 
Лончар с министри на по- 
вечето необвързани страни. 
С тях Лончар се срещна в 
Ню Йорк където участвува 
в работата на Генералната 
скупщина на ООН. За ня
кои въпроси, които бяха на 
дневен ред на Деветата_ сре 
ща, министрите на необвър
заните страни разискваха 
на 3 октомври,

Запланувано е и отделно 
заседание на така нарече
ната „Група пет“, в която 
освен Югославия са Индия, 
Сенегал Венецуела и Ег.н- 
пет. Целта на това заседа
ние е да се стигне до най-

дадс
та м Югославия, оповестиха 
италиански журналисти от 
Брюксел. На 
италианският представител 
подчертал, че „трябва да се 
даде подкрепа и да укреп- 

харак-

зассдаиисто

Според тази оценка, ако 
югославската федерация бъ
де доведена под въггрос, ще 
се „отвори опасна полити
ческа празнина на неточни
те граници на Италия и на 
Атлантическия съюз“. Ита
лианският представител под 
чертал, че „действуването 

на стабилността в 
помо-

усилията за реформа 
икономическата сис- 

НАТО предствлява 
с предимство“.

необързаният
тер ма Югославия“, като „съ 
ставен фактор па сигурнос 
тта и стабилността в Евро
па“. Югославия не е в със
тояние сама да поднесе о- 
громните усилия в рефор
мата и модернизирането на 
вътрешните структури“, по
сочил италианският 
пик Паоло Фулчи, на съвс- 

НАТО. След ка

не

в полза 
Югославия, да й се

Буднмнр Лончар посла- гне в 
та на 
тема за 
интерес

шаннето на 
то осведомил постоянните 
представители на странитеСЛЕД ОТТЕГЛЯНЕТО НА |ВИЕТНАМСКИТЕ СИЛИ ОТ 

КАМПУЧИЯ

КРАЯТ ВСЕ ОЩЕ НЕ 
СЕ ВИЖДА

ООН: СРЕЩА НА ЛОНЧАР И ШЕВАРДНАДЗЕ

Белградски етап 

на необвързванетоАМЕРИКАН О-еьВЕТСКИ 
ПРЕГОВОРИ ЗА РАЗОРЪЖ 
АВАНЕТО

■ ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ ЗА КАМПУЧИЙСКИЯ ПРО
БЛЕМ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е НАМЕРЕНО ПОНЕЖЕ В ТАЗИ 
СТРАНА ПРОДЪЛЖАВАТ ВЪТРЕШНИ РАЗДОРИ

В Съветския съюз работата на Деветата сре
ща на необвързаните страни в Белград бе наблю- 

особено внимание. Свободо може да се
етап.

Предвестя- 

ват се по 

хубави 

времена

тнва на окупатора.
В Ханой се надяват, че 

режимът на „техния човек“ 
в Кампучия ще бъде в състо 
яние да контролира (ако не 
може да потуши) „черве
ните кмери“. Ако това не 
може да се постигне ще се 
потърси международна 
мощ. Всъщност, обстоятел
ствата вместо да се подо
бряват с оттеглянето на ви 
етнамците, те ще се затруд 
няват.

Инак интервенцията в Ка 
коствала

Към края на септември, 
коитовиетнамските сили 

преди десет години окупи
раха Камбоджа започнаха 
да се оттеглят. Според ^ви
етнамски твърдения, послед 
ният техен войник, от об
що 26 хиляди души, е ми
нал кампучийската граница 
към тяхната страна на 26 
септември. Оттеглянето са 
наблюдавали и контроди-1 

рали представители на Ве
ликобритания, Индия и Мо 

. Ханой не е приел

давана с
каже, че със Срещата в Белград започва 
който би могъл да се нарече „белградски етан в 
историята на движението на необвързаните стра
ни“. С тези думи съветският министър на външ
ните работи Едуард Шеварднадзе оцени неотдав- 

проведената Девета среща на необвързаните в 
разговора с нашия съюзен секретар на външните 
работи Буднмнр Лончар на състоялата се среща 
в Организацията на обединените нации.

Шеварднадзе е изтъкнал, че особено го радва, 
че приетите документи, декларации и резолюции 

съществен начин отразяват промените в днеш
ния свят. СССР поздравява решенията на Сре-

Iпо но
'

В началото на седмината 
в Женева започнаха съвет
ско-американски преговори 
„Старт“ за намаляване на 
стратегическото ядрено ор
ъжие. Шефовете на делега- 

Юрий Назаркин и Рич 
ърд Барт през следващите 
няколко седмици в преци- 

дългогодишен договор

I

нголия
оттеглянето да наблюдават 
Обединените нации, понеже 
световната организация ни
кога не призна провиетнам 
ския режим в Пном Пен. 
Мнозина обаче се съмняват 
в официалното изявление на 
Ханой за оттеглянето, а вс
ред тях и трите кампучийс- 
ки герилски фракции, кои
то с години оказват съиро-

мпучия е скъпо 
Виетнам. Тя е заплатена с 
25 хиляди мъртви виетнам
ски войници (това официал 
но признава Виетнам), с де 
сетгодишна остра междуна 

загубена

на

щата и се подчертава ролята на Югославия, която 
с организационните си способности н дипломати
ческо-политическа умелосг потвърди високия си

има в международ

ните

родна изолация, 
стратегическа сила в реги
она и с големи икономиче
ски загуби, които се изчис

авторитет и престиж, които 
ната общност.

зен
трябва да преточат неотдав 
на постигнатото принцип
но споразумение 
яване на

ляват.за намал- 
стратегическото

оръжие.
Според Барт преди да се 

изготви договора трябва да 
се „решат твърде комплек- 
сни проблеми, особено в 
онази част на споразумени
ето, отнасящо се до раке- 
тите,
подводниците“. Това също 
потвърждава и шефът на 
съветската делегация, който 
предупреждава, 
преговори „не трябва да се 
свързват нереални надеж
ди“.

кво и тя се толерира. Кон
трабандата сега е наи-ма- 

найгдоходна дей- 
която дава възмож-

ВРШАВА: ОБЩЕСТВЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕ- 
СИ В ПОЛША

квсекидисние „добре мина
ват“ само онези, които имат 
валута.

Полша е вероятно един
ствената страна . в сведа 
(или поне всред редките стра 
пи), която неотдавна офи
циално позволи да има че
рен валутен курс. Тя по
зволи да се формират час 

обекти за обмен на ва- 
долар

совата и 
ност,

пост на поляците да прежн-КАН ЦА СЕ ПРЕЖИВЕЕ? веят.
инициатива в 

дребното стопанство все по 
вече е на цена. Частни ра- 

откриват на 
и по принцип по- 

от дьр-

Частната

■ С ПРАЗНИ МАГАЗИНИ, ГОЛЯМА ИНФЛАЦИЯ И СъС- 
" СРЕДНА ЗАПЛАТА ОТ ОКОЛО 100000 ЗЛОТА (ОКОЛО 

70 АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА), ПОЛЯЦИТЕ НЯМАТ МО
ТИВИРОВКА ЗА РАБОТА

които се изстрелят от
ботилници сетни

лута, в които един 
струва и дсет пъти повече 
Чотколкото е официалната 
му стойност. Националната 
валута е 
на, че и покрай дъглогоди- 
шното строго контролиране 
на цените, Полша е изправе 
на пред все 
флация.

всякъде
добре са заредени 
жавните, но и много по-скъ 

Във всекидневните по
вече доказа-

та, което по официалния 
възлиза само .70 аме-

че за тези Поляците вече дълго вре- 
са изправени пред един 

неизвестен проблем и гри- 
прежцвеят? Тс- 

беда, която сполетя 
пол-

пи.курс
рикански долара, а на чер 
ната борса, която е и „гла
вен" курс в Полша между 
десет и дванадесет долара. 
В най-трудно положение все 

са полските пенсионе- 
пен-

скъпления, по 
лия

толкова обезценеме мосе социалистически
държавните фирми пь 
магазините със с~

жа: как да дел, 
лнят
и чекат нови цени.

стокижката
за тази страна и която

социализъм буквалноНаред с преговорите 
намаляване арсенала на ст
ратегическото оръжие ще 
се водаят преговори и за 

числото на 
опити.

по-голяма ии-
влияе върхуския

спусна на въпроса как да 
се обезпечи хляб, представ- 

главна спирачка в про 
каквато и да

Всичко това 
политическото Распо”^г‘ 

на гражданите, чиига 
... към 
Йиржи КУ- 

Полит-

пак
ри, които със средна 
сия от 50 до 60 хиляди зло 
та могат да си купят само

■ НОВИ КРАЧКИ ние
очи са отправени 
пада. Те, казва 
башевски 
бюро на
кретар на Градския 
на Варшава, очакват 

ПОМОЩ, НО 
някой ще нм 
. Защото, проблеми 

да ре-

За-лява
веждането на 
с икономическа крачка. Държавата, на която ,е из 

само от заработ-
ограничаване пет кг месо.

Проблем е обаче как ме
со, както и други .хранител
но-вкусови стоки да се на- 

Най-голямо число ма 
такива стоки са

, член на
ПОРП И 'комитет 

аме-

вестно че 
ката не може да се прежи- 

време да-

ядрениподземните
Москва и Вашингтон Наско щ същиНСКА УМЕЛОСТ 

постигнат вее, в последно
нови възможности, кои 

то за стотици хиляди души 
представляват същински со 
циален вентил. Отношение
то към контрабандата 
пример стана съвсем пойна

ро би могли да 
дълго 
мение
подземните ядрени 
-гтредвестил шефът на 
детската делегаця.

ваЗа повечето работнически 
на ме-

мерят.
газини за . -
често празни. Хората оби
калят магазините и когато 
пристигнат стоки правят се 
големи опашки. В суровото

не ечи 
пода-очакваното споразу- 

за верифициране на 
опити

риканска 
тат че 
ри пари 
те на 
шат само

семейства харченето
заплата представя 

умелост. Сред
държавния
100 000 зло-

сечната 
ва същинска 
ната заплата в 

е около

Полша . могат
поляците.

на
съ-

сектор
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СКСВ^ОШ НА ^ВДСВДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА [ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СК НА СЪРБИЯ ЗА СТОПАНСКА
ТА РЕФОРМА

Необходима.’е антнннфлацнонна програмаПриключва третият етап 

на изборната дейност Най-новата криза, наста
нала по повод гласуването 
на спорните амандмани на 
Конституцията на СР Слове 
мия, които не се приемат в 
другите части на Югосла
вия, показват колко за пре
възмогването на сегашно 
то положение е съществе
но да се установи 
единство върху главните въ 
проси на съществуването на 
Югославия и нейното соци
алистическо развитие. Това 
също предупреждава колко 
е важно нашето максимал
но ангажиране в подготов
ките за 14-ия извънреден ко 
нгрес на СЮК и за приема
нето 
ция.

Това в уводното изложе
ние по актуалните въпроси 
на провеждане на стопан
ската реформа на 
нието на Председателство
то на ЦК на СК в Сърбия, 
каза доктор Юрий Баец.

Свръхинфлацията очевид
но подтиква неефикасност 
и нерационалност. Най-отго 
Борците за предълго запа
зване на такова състояние 
този факт не уважават и 
не намират стабилни реше 
мия за излизане от „омагьо
сания кръг“ на стагнация и 
инфлация. Резултат на то- 

ценовно-фи- 
нансов хаос, в който е труд 
но да се говори за рефор- 
мно престрояване.

С тези думи д-р Юрий Ба 
ец откри разискванията в 
Председателството на ЦК 
на СК в Сърбия по актуел 
ните въпроси на стопанска
та реформа, като подчер
та, че и най-новите мерки 
на Съюзния изпълнителен

съвет не са конзистентни, 
нито за основа имат смет
ка, която да ги направи убе 
дителни. Затова СК в Сър
бия и занапред трябва да 
се застъпва за антиинфла- 
ционна програма, която да 
„цели“ установяване на ста 
билност в областта на цени 
те и дохода, обществените 
финанси, лихвите, курса и 
потреблението.

Обяснявайки такъв ред на 
„инфлаторните“ точки, Ба
ец каза, че със средна юго 
славска работническа залла

Десимир Йевтич:
БЯХ ПРОТИВ МЕРКИ

За успеха Ца изборната 
дейност в Нишки регион 
значително допринесоха за- 
дътбочените идейно-полити
чески и организационни под 
готовки. В предизборната 
и изборната дейност в пъ
рвичните

ложените за членове на 
общинските комитети жени 
те ^заемат 12,5, младежите 
само 10, работниците 27,5 и 
селскостопанските произво
дители 11,7 процента. В из 
борите при предлагането се 
е дошло до известно отклон 
яване по отношение на об
щата структура на членство 
то на СК, особено изразено 
при жените и младежта. 
Въпреки че младите в струк 
турата на членството пред 
ставляват 21,2 между пред
ложените са само 10 про
цента.

Инак за чланове на об-

пълно
организации на 

СК значително се афирмира 
ха критериите на знание, 
способност и класова опре
деленост. Във воденето на 
изборната активност в СК 
в региона решително се во
ди политика срещу реша
ване в тесни кръгове, сре
щу монополизъм \и кариери- 
зъм на отделни лица. На
пълно са зачитани крите
риите, с {които се предвиж 
даха повече кандидати.

Тези

I
§на Новата конститу- Д-р Юрий Баец

Федерацията на икономиче
ски план, заключи Баец.

Томислав Миленкович ка 
за, че Синдикатите на Сър
бия, доколкото мерките на 
'Съюзния изпълнителен (съ
вет за осуетяване на инфла
цията през октомври и но
ември не дадат резултати, 
ще потърсят отговорност и 
оставката на съюзното пра 
вителство. Миленкович до
бави, че работниците ще от 
стоят облаганията на сто
панството да се спуснат на 
40 на сто.

Зоран Соколович изтък
не това трябва да бъ

де за последен път мерки
те на Съюзния изпълнителен 
съвет да получат 
па в Съюзната скупщина, 
а правителството да не пре 
дложи никакви квантифи- 
кации от ефектите на пред
ложените мерки.

В разискванията участву
ва и д-р Станко Радмило- 
вич и д-р Богдан Трифуно 
вич.

ТЕ
Десимир Йевтич най- 

напред 
новете на ЦК, че пред 
седателят на Съюзния 
изпълнителен 
Анте Маркович на се
сията

§ осведоми члещинските комитети са пред 
ложени 915 членове на СК, 
председателствата на ОК 
на СК 262, а за председате
ли на ОК на СКС — 40 ду
ши и секретари на пред
седателствата 33 нуши.

Членовете на Председа- 
се запознаха с комплектна
та листа на предложените 
телството на МОК на СКС 
кандидати за ОК, МОК, де
легати за 11-ия конгрес на 
СКС и 14-ия извънреден кон 
грес на СЮК.

Качествено ново в сегаш
ните избори е, че комунис
тите от региона няма само 
да гласуват, а )ще избират 
(между повечето кандида

ти) онези, в които имат до
верие, че ще полагат усилия 
за успешно провеждане на 
общественатата, политичес
ката и икономическата ре
форма.

8азаседа- §констатации бяха съвет
§изнесени на заседанието на 

Председателството на МОК 
на СКС в Ниш, състояло се 
на 3 октомври т. г.

§ Съюзната 
скупщина неточно ос 
ведоми делегатите, че 
председателите на из
пълнителните съвети 
на републиките и пок 
райнините са се съгла 
сили с мерките, които 
правителството е пред 
ложило. Аз не се _ съ
гласих, подчерта Йев
тич.

на□
□
IгКрасноречиво за това е 

потвърждението, че за се
кретари на първичните ор
ганизации на СК са били 
предложени 3018, а са из
брани 1879 души, за замес
тник-секретари 
предложени 2883, а са из
брани 1879, докато за чла
нове на секретариатите на 
ПО на СК е имало 8181 кан 
дидати, докато са изборни 
6481 души.

И този път, както бе кон
статирано, малко са избра
ни жени младежи и селско- 
сйпогфнски производители. 

Така например между пред

8
8
§
§
§

ра били 8 на,ва е тотален
та от 200 долара, което е 
пет пъти по-малко, откол- 
кото в развития свят, не мо
же да се разчита на изди
гане на производителността.

Стопанската реформа пра 
ктически е неизпълнима без 
единно и крепко станови
ще, което вече сега оповес
тява необходимия кръг на 
бъдещите

подкре-

Ст. Н. пълномощия на

СТОЯДИН СТОШИЧ — ДИЧА Развитието на антифашисткото 
движение в Босилеградски край (6)ТАЯ ГОДИНА НАВЪРШАТ 45 ГОДИНИ 

ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БОСИЛЕГРАДСКО 
ОТ ФАШИЗМА. ПО ТОЯ ПОВОД В НЯКОЛКО 
БРОЕВЕ НА „БРАТСТВО" ПРЕДАВАМЕ ЕСЕТО 
ПОД ГОРНОТО ЗАГЛАВИЕ НА СТОЯДИН СТО
ШИЧ — ДИЧА, ОТ КНИГАТА МУ „ОТРАЖЕ
НИЕ НА КРУПНИТЕ СЪБИТИЯ ВЪРХУ МАЛ
КИТЕ МЕСТА", ПОДГОТОВЕНА ПРЕЗ 1985 ГО
ДИНА.

това писане на 9 септември 1944 година осво
бодил Босилеград, което не е точно“.

на България. Това тогава се тълкувало че тоя 
метод във военините условия ще бъде по-при- 
емлив за гражданите от Босилеградско, с оглед 
на националността им. С това се искало насе
лението възможно повече да се привлече към 
народоосвободителното движение. По-късно 
във връзка с това възникнали проблеми.

Првият ОФ комитет на територията на Бо
силеград е формиран в село Дукат. Сетне би
ли формирани оф комитети в селата: Карал: а-- 
ница, Голеш, Жеравино, Горно и Долно Тлъ- 
мино, Доганица, Назърица, Църнощица, Яреш- 
ник, Горна и Долна Любата, Мусул и Барйе.

През средата на август 1944 година на съ
вещанието в Петрова гора па Васко Атостолов 
съобщил членът на Окръжния комитет във 
Враня, че Боснлеградска околия остава в гра- 
ниците на Югославия и затова оф комитетите 
трбява да се преименуват в народоосвободн- 
тслнн отбора!. Васко тогава изтъкнал, че би бил0 
несгодио това да се направи в разгара на бор
бата против фашизма и че може да има нега- 
гвннн последици. Така мълком се приело фак
тическото състояние и продължило с форми
рането на оф комитетите.

По това време българските партизански 
функционери, ползувайки свободната терото- 
рпя в Югославия, по-дълго се задържали в ба
зите в Кална и Църна река, контактнралн с 
Боснлсградския партизански отряд и подобно. 
Сега по-дълго боравят членовете на ЦК на 
БРП (К), като например Гаден ко Видински, 
Боян Българанов и други. В тоя период те 
изразили оживен Интерес след победата на 
фашизма Боснлеградска околия да остане в 
границите на България.

По-горе обяснихме, че в Църна река е 
имало отделна база, където навръщали бъл
гарските партизани. За тая база се грижел Бо- 
силеградският .партизански отряд докаравал 
оръжие и храна от .Петрова гора. За целта 

Отрядът, покрай останалото, насочил своя- ангажирани селяни от босилеградските
села, които от Петрова гора На коне прена
сяли храна и муниция в Църна река.

та активност в две направления: на ликвида
ция на българските фашистки учреждения (об 
щини и полицейски участъци) и на създаване 
по селата на органи на властта. В „Хронологията...“ на Й. Манасиевич и 

X. Ракич на стр. 301 е записано: „На 28 август 
Със съгласувани акции отрядът напада и па- 1944 на селския събор в село Рикачево (Босн- 

ли общините в: Бистър, Долна Любата (трети път), леГр'адско) части от Босилеградскня народо- 
Горна Лисина и в Извор. Отрядът установява освободителен партизански отряд провели мн- 
връзка с Босилеград чрез Евстрати Илиев, '[-|[аI’ с народа и отделно събрание с младеж- 
който работил в Комисарство за снабдяване та При топа „ отряда постъпили 20 младежи“, 
и Любен Йорданов, горски от Босилеград. Два- 

събират в Босилеград и околността немата
легални групи младежи, които превеждат ак
ции по прекъсване на телефоните жици към 
Враня (Кюстендил) и Божица.

Втора чета на Босилеградскня огряд изве
стно време действувала източно от Босилеград 

— както пече казахме — покрай останалите 
акции запалила общината в Извор. Обаче, тая 

1944 чета имала тежко сражение па 26 юли 1944 
година па Милевска планина с фашистката 
войска и полицията от Босилеград. В тая борба 
загинали двама партизани.

В борбата на Петрова гора през юни 
юдина Осма сръбска, Трета македонска и ка 
совска бригада пленили по-голям брой бъл
гарски войници. 17 от тях изразили желание 
да останат с партизаните и били изпратиш в 
Църна река, където се приключили към Боси- 
леградския партизански отряд.

Към средата на август 1944 година фаши
сткият 36-и Орсховски полк от Босилеград тръг
нал на поход, с намерение да нападне партн- 

Борците от Босилеградскня партизански от- занската база в Църна река. Брсилсградският 
дял минавали и в района ма Трекляно по сис- партизански отдяд, осведомен за топа, заел 
миални задачи а по-късно в България бе пи- позиция на планина Бела вода, посрещна под
сяло че това били борци от Средоречкия от- ка, цял ден водил борба, отхвърлил фашисти- 
ряд. Васко Апостолов казва, че такъв отряд не те към Църиоок и Босшадрад. 
е съществувал и изтъква: „С Борис Ташев 
тоъгна втора чета на Босилеградскня отряд, Борците на отряда, постоянно в походи, на
около 30 души с резервно оръжие за групата вършавали акции, организирали сборове е 
паптазами с която ръководеше Раденко Ви- гражданите и формирали нови органи па на- 
=Ги'коятКо се намираше в селата около родната власт. Така по селата формирали оге- 
ТЪеадяно О? тая група и от втората чета на чествсно-фроптовски (оф) комитети. Впрочем, 
ьоеилшалския“партизански отряд българите по това време се дошло До становището да се 
гш^Гпст^^те гошнш и нататък в много ста- иде по форма на формиране на такива органи 
!%;’ Г к шга щс инмяат, че е съществувал на властта каквито образувала Бадгарската ра- 
™дор<^™ па^изш.ски ^тряд който според ботническа паря™ (комунисти) на територията (КРАЙ В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ)
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ЗА ИЗБОРИ В МОК НА ССТН В ЛКСКО->Д1'ОТОВКАПОПРИЕМАНЕТО НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ АМАНДМАНИРЕАГИРАЛИЯ ПО СЛУЧАИ 
В СР СЛОВЕН»

НА

Междуобщинската 

конференция 

е „подкастрена“
Гражданите са против 

висички разделения
ССТН Ле-колферен/Шя на 

скован ще работят Конфе- 
рснтя ла обществена дей
ност на жените и 9 секции 
по: развитие на Социалисти 
чсския съюз, развитие па 
политическата система, ин
формиране, обществеио-ико 
номичсски отношения, сел 
ско стопанство и село, меж 
дунадионални и междуна- 

отношения, образова 
култура и физическа

Изборната дейност в Ме- 
ждуобщнпската копфереп- 

Социадиетическия 
съюз в Южпоморавски ре
гион започна па 27 еептем 
ври със заседание па кон
ференцията, па което бяха 
приети Правила па Между 
общинската организация па 
ССТН 1) решения за крите
риите, структурата и броя 

членовете на МОК на 
ССТН и нейните органи, те 

облици, Съ- 
за ра- 

всички

соколович,
„Балкан- Ком-

Мирослав 
работник в

НШ1 на
Населението в Димитровградска, Босилеград- 

ска, Бабушнишка и Сурдулнигка общини не са 
съгласни с постъпката на ръководството на СР 
Словения и с приетите амшщманн в Коституцн- 
ята в тази наша републиката, (преди всичко тези 
за самоопределението и отцеплелието) което се 
слага под въпрос бъдещето на страната ни. В 
тези общини, в конто предимно живее българската 
народност в Югославия, трудещите се и гражда
ните дават пълна подкрепа на най-впшнтс държав
ни и партийни органи в страната и търсят Кон
ституцията на СФРЮ да се спазва във всички 
среди в страната, т.е. и в СР Словения.

родни 
ние,
култура, здравно дело и со
циална политика и секция 
ма делегатите от Южномо- 
равски регион в Скупщина 
та ма СР Сърбия и Скуп-

1

ла и акционни 
гласно становищата 
циомалнзапии 
сфери на обществемо-ноли 

живот Мсждуоб-

иън

тичекия

ДИМИТРОВГРАД СТРУКТУРА НА МОК НА ССТН

Огорчение, възмущение, 
недоумение

Общинските конференции на ССТН в Леско- 
1шц и Враня ще имат по 4 представители в МОК 
на ССТН, а останалите 11 общини в региона по 
3 представители. Така се набират 41 членове иа 
МОК. Междуобщинските форуми на °ошеств«ш-

— Считам, че няма опран 
станалото в СРданне за 

Словения.
Просто човек не знае ка 

мисли след
имат-политическите организации ше 

представители (МОК на СКС, Междуобгщшският 
синдикален съвет и МОК на ССО ло 3, а Между- 
общинският отбор на Съюза на бойците 2 пред* 
стваителя). Междуобщинските обществени орга- 

и сдружения на граждани

Огорчение. възмущение, С приемането на същите 
недоумение — така бн мо- се нанася голям удар на
гло да се окачестви реагн единството на страната. За-
рането па трудещите се н що се прави това? Защо се 
гражданите в Димитровград задълбочава кризата? Аз ия 
ска община след гласуване мам думи па обяснение... 
то на амандманите върху 
Конституцията на СР Слове 
ння в скупщината на тази 
република.

Шпиро РАНГЕЛОВ. село ***
Мъзгош.

това.кво да
Защо там упорито се наето 
яваше да се нзгласуват след 

ясно и недвусмисленокатосе казва, че са в разрез със
Конституция. .

много се бър 
Защо не искаха да

низации, дружества 
ще имат 8, а останалите организации и институ
ции 5 представители в МОК на ССТН в Леско- 

Председателите на регионалните форуми на
чле-

съюзната 
Защо 
заше?
послушат препоръките _иа
П редседателството

Живка ДИМИТРОВА, слу
жеща в „Ниш-експрес“.

толкова
вац.
обществено-политическите организациии са 
нове на МОК на ССТН по пост.ма СФРЮ

на ЦКн Председателството 
на СЮК? СФРЮ. МОК наМ. Андонов 

Снимки: 1
А. Ташков

щинската конференция е 
„подкастрена“: в следва
щия мандат ще наброява 

69 членове, 22 по-малко от 
броя на членовете й в сега 
шния мандат. Принципът за 
рационализации обаче не 
е приложен в решението 
за броя на членовете на 
Председателството на МОК 
на ССТН, което ще набро
ява дори 25 членове (19 се 
изабират, а шестима са чле 
иове на Председателството 
по пост).

При

щината на 
ССТН в Лесковац ще сфор 
мира три координационни 
отбора: за кадрова полити
ка, за всенародна отбрана 
и обществена самозащита 
и за тачене на революцио
нните традиции и името и 

Тито. 
МОК

БОСИЛЕГРАД

Словения 

не може да 

решава 

съдбата на 

СФРЮ

делото на другаря 
Председателството на 
на ССТН ще формира 3 ко 
мисии: за кадри и обще
ствени признания, за пред 
ставки и жалби на гражда 
ните и за материално-фина 
нсовата дейност. К. Г.Междуобщинската— Загрижват ме делоите,

несъгласнията.разприте и
ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА 
ССТН В НАШ ЗА ИЗБОРИТЕ

които с приемането на амцнд 
маните още повече се за
дълбочават. Вместо да се 
върви по посока на сплот 
яаване и изграждане на е-

— На хората в Забърдие 
просто не е ясно какво ста 

Не могат да схванат, 
че се приемат амандмани, 
които не са в съгласие със 
съюзната Конституция.

Всекидневно идват при 
мене да ме питат какво ста 
ва? Мога да кажа, че всич 

осъждат такова поведе

бойците, Няма време за празни 
ходове

Комунистите, 
младежите, както и всички 
трудещи се и граждани в 
Босилеградска /община епер 
гично търсят да се анули
рат амандманите в Консти
туцията на СР Словения, ко 
ито засягат териториалната 

бъдещето

ва.

динство — се внася смуще 
ние и недоумение сред хо
рата. Те са огорчени от кри 
зата, която сериозно засяга 
жизненото им равнище, а 
със станалото в Скупщина 
та на Словения — се нанася 
голяма вреда на цялата ни 
общност.

МнлеНеобходимо е в рамките 
на Социалистическия съюз 
да се осъществи пълна мо
билизация, прецизна коор
динация и висока степен на 
отговорност на всички учес 
тници и носители на избор
ните активности, за да се 
създаде демократична атмо
сфера и да се изберат най- 
-добрнте кандидати н до
край зачита 
трудещите се и гражданите.

В уводното слово 
Илич подчерта, че живеем 
в динамично време и не 
трябва да се работи твърде 
бързо и организирано 
всички области, па и в из
борите. Няма време за праз 
ни ходове, каза той и доба
ви, че изборите провежда
ме по спешна изборна сис- 

която според много

наигялост
СФРЮ. Комунистите в мест 
пата общност в Босилеград 
на пример подчертаха, че 
Югослави не може да се

ки
ние. . .

Все пак, не се губи на
дежда, че приетото реше
ние ще се отмени.

Дмитър Гюров, препода
вател.

във

прекроява от страна на ед
но републиканско ръковод 
ство, както това прави сега 
словенското и потърсиха 
от Скупщината на СФРЮ 
и Председателството й да 
бъдат решетеяни в 
лагането на Конституцията 
на СФРЮ на цялата си те 
ритория. Делегатите на 00 
на СУБНОР осъдиха постъп 
ката на Скупщината иа СР 
Словения и потърсиха от 
най-отговорните органи и

Васил ТОДОРОВ, работ
ник в „Сточар“.

тема,
елементи се схожда с изис
кванията на народа.

мнението на

при

ОСЪДЕНО РАЗЕДИНЯВАНЕТО НА ЮГОСЛАВИЯ

Делегатите на МОК на ССТН от заседанието 
отправиха телеграма до партийното и държавно 
ръководство на страната и Съюзния изпълнителен 
съвет, в която между другото се казва, че тру
дещите се и граданите на бройни събрания в ре
гиона осъждат разединяването на единството на 
страната и застрашаването на конституционния 
порядък, която се манифестира с усвояването на 
амандманите на Конституцията на СР Словения. 
Дава се шълна понкрепа на усилията а всички 
органи на Федерацията за запазване на единство
то и интегритета на СФРЮ.

Енергично търсим да се предприемат всички 
мерки за запазване на придобивките на нашата 
Иародоосвободителна война, изразени в АВНОЮ- 
-вска Югославия, казва се в телеграмата, изпрате
на от заседанието в Ниш.

тела в страната повече да 
не се толерират активности 
те, които все повече застра 
шават и разбиват Югосла
вия и нейните придобивки.

Сериозно реагират и осъ
ждат разрушителната поли-

Социалистическа 
въпре — Неприятно брале! Не 

мога да разбера защо се 
прави така, когато се знае, 
че от приетите амандмани 
ще имаме само вреда. Това 
води към дестабилизация и 

Не води

щината на 
република Словения
кя предупрежденията на
най-висшето държавно и па 
ртийно ръководство в стра 
ната да се отсрочи приема
нето иа спорните амандма 
ни ми прилича на брако-

тика на ръководството на 
СР (Словения работниците 
и гражданите в общината и 

предкандидационнитеиа
събрания.къмнеединство.

добро.
В. Б.

развод. . •
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ОК НА ССТН И ОБЩИНСКИЯ’** СИН7ТИК л ипг 
ТЕ ДЕЛЕГАТСКИ ИЗБОРИ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД ПРЕД НОВИ- ИЗКАЗВАНИЯ--------------

ЗОРИЦА СИМОВА:Сроковете налагат да 

се действува ефикасно
трябва да се 1дове^^Спенщо'^Том^а ля делегатс„ки избоРи са кратки, а изборите 
касно-подчерта Симеон Захариев да Действувамещгвърде отговорно и ефи-
веденото в миналия четвъртък заседатшо п °К На ССТН в Босилеград на про- 
Общинския синдикален съвет Д е "а Политическия актив на ОК на ССТН и

напра
вен договор за успешно по 
срещане и провеждане на 
настъпващите избори на де 
легации и делегати в скуп 
щината на обществено-поли 
тическите общности. Имай
ки предвид краткият срок 
и значението на изборите 
за преодолеяване на трудн-

.
4 Да се

р? премахва 

форумната 

ЦЦ работа■ш

чш 'Ш
На неотдавна проведеното заседание на Об

щинската конференция на Социалистическия съюз 
в Димитровград се изказа и Зорица Симова, член 
на Републиканската конференция на Социалисти
ческия съюз в СР Сърбия.

— Трябва да подчертаем — каза Симова, — 
че някои от облиците на действуване в рамките 
на Социалистическия съюз не бяха достатъчно 
действени. В местните организации на Социалис
тическия съюз, често имаме примери на форум- 
на работа.

Съществуващите там секции с години не про
явяват по-голяма активност, но всичко се свеж
да на решаването на форумите. Затова и много 
от приетите решения по-късно не се претворяват 
и дела. По простата причина, че не са имали 
най-широка подкрепа на базата.

За да има интересование за работата на Со
циалистическия съюз — посочи тя 
значение е и какви въпроси се обсъждат. Ако в 
дневния ред се внасят най-актуалните проблеми 
на дадена среда — и интересованието е по-голя- 
мо, а също и участието на гражданите и труде
щите в разрешаването им. Затова занапред ще 
трябва да посветим по-голямо внимание на дей
ността на секциите, сдруженията и др. облици на 
действуване на Социалистическия съюз 
меду другото Зорица Симова.

На заседанието бе остите особена роля трябва 
да изиграят и членовете на 
Политическия 
време на изборната дейно- 
ст — предкандидационните 
събрания в местните общно 
сти и трудовите организац 
ии , трябва да приключат до 
3 октомври а Общинската 
скупщина ще се учреди до 28

ноември — не бива да се 
допусне никаква импровиза 
ция, групировки и натрап
ваме ма свои каннидати. Тъй 
като е необходима пълна 
демократичност на всички 
листи трябва да се намерят 
двойно повече кандидати от 
колкото трябва да <се избе 
рат делегати.

Председателят на общин
ската изборна комисия Ни 
кола Димитров изтъкна, че 
трябва да се положат уси
лия и на изборите да излез 
нем масово. В това отноше 
ние обаче съществуват две 
трудности: изборите се съв
падат с приключването на 
селскостопанските

актив. По

В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННИТЕ ИЗБОРИ
И ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОИЦН^ТИ ИЗБ°РИ

Да се даде шанс 

на способните
от голямо

работи
п голяма част от населе
нието в общината се нами 
ра на временна работа във 
вътрешността.

— Срокоете за провежда
не на настъпващите деле
гатски избори са кратки, а 
стопанската и обществено- 
-политически обстановка на 
лагат те да се проведат ус
пешно. Това ще рече, че 
изборите трябва да се про 
ведат бързо, но ефикасно 
и с пълна отговорност — 
подчерта ^шеон Захариев, 
председател на ОК на ССТН 
в Босилеград, като добави 
че се надява народът кри
тично да обсъди досегаш
ното действуване на деле
гатските скупщини и да да
де предложения и насоки 
за действуване занапред.

В. Б.

Преждевременни избори 
не се провеждат само в об 
ществено-политическите ор
ганизации, но е решено съ
щите да се проведат и в 
обществено-политическите об 
щности. Тези озбори инак 
трябваше да се състоят през 
април 1990 година. За под- 
готовските им на територи
ите на Бабушнишка общи 
на преди изтичане манда
та на делегатите в Общин-

Първата сесия в общински
те скушцини за учредява
нето
27 и 28 ноемвни, а в Ску 
щината на СР Събия на 
4 декември.

Сега ни предстои, подчер 
та Радованович, съгласува
не на Статута на община
та, общинските решения и 
други документи за избори 
те със Закона за изборите 
в СР Сърбия. Паралелно с 
изборните документи ще се 
направи и рационализация: 
намаляване броя на делега
тите, отборите, комисиите, 
Изпълнителния съвет и на 
други общински тела.

каза
им ше се състои на

М. А.

1ЩМИТРОВГРАДОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В

ЗАВЪРШЕНИ
ПРЕДИЗБОРНИТЕ

АКТИВНОСТИ
ската скупщина, разговар
яхме с Небойша Радовано
вич, секретар на ОС в Ба- 
бушница.

— След приемането на 
решение за обнародване на 
преждевременните 
в скупщините на обществе 
но-политическите общности, 
на 14 септември е приет и 
Закон за изборите. На та- 

председателят на

Предизборните 
сти във всички организа
ции на синдикатите на те
риторията на Димитров
градска община успешно 
завършени, е констатира
но на заседанието на Об
щинския синдикален съвет, 
проведено на 27 септември 
в Димитровград. На

активно- турата на кандидационите 
конференции за избиране 
на делегати в

избори М. Янкович
съвета на 

сдружения труд при Общин 
ската скупщина, решение 
за_ броя на делегатите от 
Общинския синдикален 
вет в обществено-политиче
ския съвет на Общинската 
скупщина, както и броя на 
делегатите за 
онната конференция 
Оощин ската конференция 
на ССТН в Димитровград. 
Както бе изтъкнато 
седанието, въпреки 
чително късите срокове за 
провеждане на изборите, 
благодарение на проведе-

ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ В МО НА ССТН В ДИМИ
ТРОВГРАД

зи дата 
Скупщината на СР Сърбия 
Зоран Соколович, с предсе
дателите на покрайнински- 

Бранко
Най-бройна, но и 

най - неактивна
съ-

прел
изборните събрания са об
съдени проекто-отчетите на 
организациите на синдика
тите

те скупщини 
Клаич, ВосЪводина и Вука- 
шин Йоканович, Косово, об 
народваха изборите за те
риторията на цяла Сърбия.

След приемането на ре
шение за изборите, опреде
лени са и датите на тяхно
то провеждане. Общинските 
избори за делегати на Съ
вета на сдружения труд ше 
се проведат на 10 ноември, 
а за останалите съвети: Съ 
вета на местните общности 
и Обществено-политическия 
съвет на 12 ноември.

Сроковете за 
дейности са твърде 
прецизни и няма отсрочва 
не. С подготовки се отпоч- 

15 септември.

кандндаци-
на

и предложени канди- 
за председатели идати

членове на Отборите в ор
ганизациите. Приети са и 
промени в Статута на ор
ганизациите на синдиката 
п са предложени възмож
ни кандидати за делегати 
за кандидационите конфе
ренции.

Председателството 
решение за броя и струк-

Безспорно е, че местната 
организация на Социалисти 
ческия съюз 
град е най-бройна в общи
ната но и нажнеактивна. 
През изтеклия четиригоди
шен период са проведени са 
мо 14 заседания, на които 
средно
твували 50—60 
Това сигурно не е от скоро 
и най-вероятно с този ггро 
блем ще се срещне и но
воизбраното ръководство на 
местната организация, избра 
но на (общото събрание) на

гражданите, проведено на 
26 септември.

Не може да се каже, че 
на събранията па местната 
организация на ССТН в Ди 
митровград не е имало жи
знени въпроси на 
иите каквито са уреждане- 

чистотата,

на за- 
изклю-

в Димитров-

ните подготовки очаква се 
н те да бъдат завършени 
на време и успешно.

гражда-

го на улиците, 
снабдяването с вода и дру
ги подобри въпроси. А все 
пак присъствието на граж
даните изостава. Дали на
чина на разрешаване 
споменатите проблеми е не 
подходящ или- са ги разре
шавали лица неквалифици
рани за това или пък вре
мето за разрешаваме е не
подходящо? Новоизбраното 
ръководство между друго
то трябва да намери отго
вор и па тези и много дру
ги въпроси ако се иска ак 
тивностата на местната орга 
пизация да бъде много по- 
голяма, а с това и прис
ъствието иа гражданите мно 
го по-масова.

За нов председател иа ме
стната организация стотина 
та присъствуващи на збора 
избраха Васил Каменов, а 
за секретар Емил Влаев. Фо 
рмирани са 
гю районите иа града като 
опит работата да стане по- 
ефикасна.

едва ли са присъс- 
граждани. прие

А. Т.
изборните 

къси, I ! 11

ПА 12 ОКТОМВРИ В СУРДУЛИЦА

Заседание на изборната 

конференция на СК
на още на

БОСИЛЕГРАД

МК на ССТН не действува На 12 октомври т.г. в Сурдулица ще се състои заседа
ние на Общинската изборна конференция па Съюза на ко
мунистите, па което ще бъде разгледан отчет за дейността 
на общинската партийна организация през 
рмгодишен период п акцнонна програма за периода 
1989—1993 гошша.

Местната конференция нало 550 избиратели па събра 
Социалистическия съюз в нията идваха едвам 20 до 
Босилеград все още не изпъ 30 души! 
лнява ролята си. Бездейству 
ването продължава. Насро
чените неотдавна две събра 
ния (да се избере ново ръко 
водство и да се извършат 
подготовки за предстоящи
те делегатски избори) не се 
проведоха. Главната причи
на за непровеждането бе — 
липсата на кворум. От око-

нзтеклня четн-

Кои са причиге па неидва 
ието на хората засега не е 
известно. Очаква се събра-

Членовите па Общинската изборна конференция на 
СК ще изберат Общински комитет от 43, Уставна ко,ми
сия от 11 и Надзирателиа комисия от 9 членове, членове 
иа МОК ма СКС в Лесковац н делегати за партийните 
конгреси. След това Обацшскнят комитет на СКС в Сур- 
дулпца ще избере Председателство и председател.

ние да се проведе тези дни 
когато и да се потърси от
говор: дали те не дохаж- 
дат понеже не са осведоме 
ни или поради други причи 
пи?

и подружшши

С. М.А. Т.В. Б.

СТРАНИЦА 5БРАТСТВО * 6 ОКТОМВРИ 19894



ИЗБОРИ В БОРЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
НОЙЦИТЕ В ВАБУШНИЦЛ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ИЗВО
РИТЕБОСИЛЕГРАД___

На Председателството 

мандат от четири годиниЮГОСЛАВИЯ НЕ МОЖЕ 

ДА СЕ ДЕЛИ Ш Най-много предложения за бъдещия ирвдседате/г^надСУ-
БНОР н Бабушиица пристигнаха 

и Никодии Велкоиичпич
Въз осноиа на член 18 па 

статутарлото решение на 
СУБНОР в Бабушиица, при 

избор на

(и обществена самозащита 
и за материално-социални 
въпроси на бойците и во
енните инвалиди.

За надзираване над мате
риално-финансовата делова 
дейност на Общинския от
бор ще се избере Надзира- 
телен отбор от три члена 
с мандат от четири години.

В Общинския отбор на 
СУБНОР вече от 46 сдруже 
пия на Съюза на бойците, 
след избирателните скупнхи 
ни, пристигнаха и предло
жения за бъдещия предсе
дател на Общинския отбор 
на СУЬИОР. Предложени 
са повече кандидати, но 
най-долям брой !лредложе- 

ния пристигнаха за Живо- 
III( Джорджевич, досегашен 

Никодия Ве

Цопе Тодоров, досегашен 
секретар па Общинския от 
бор ма СУБНОР в Босиле
град в уводното изложение 
и Иван Митрси. Владимир 
■Мицов, Борис Величков и 

конто участвуваха о 
пъп връзка 

работиха па бо

Приети отчета за изтеклия и акцнонна програма за 
работа през настоящия период. Избрано Председател
ство от 7 души. За председател избран Ляте Златков, а 
за секретар Борис Величков.

е решение за 
делегати за Общинския и 
Мадзирателеп отобр и чле- 

комиеиите. На из
борните скуищими на сдру
женията па Съюза на бойци 
,с от НОВ-а, коиго па те

па Бабушнишка

сто

нове па

Бойците от Боснлеградска 
община остро осъждат при
етите амандманн в Конски 
туцнята на СР Словения. 
Дълбоко са обидаш и енер
гично се застъпват срещу 
върдуването на какъвто и 
де е вид сепаратизам и оп
итване на делба на Югосла 
вия. Търсят промени конто 
щ додат възможност за 
още по-плодотвогша изява 
на основните революцио
нни традиции — братството 
и единството на нашите на
роди и народности.

Това са най-битнн поръче 
пия от проведеното на 30 
септември тази година от
четно-изборно заседние на 
Скупщината на Съюза на бо 
йците в Босилеград, на ко
ето покрай членовете на 
Скупщината присъствуваха 
и новоизбрбаните делегати 
на Общинския отбор, както 
и председателят на Между- 
общинскня отбор _ на СУБ
НОР в Лесковац, Йован Ба 
няц.

други
разискваниита 

с отчета за 
рческата организации за пс 
рпода от януари 1986 до сс 
пгемпрп 1989 година, между 
другото подчертаха, че 6о- 

органмзация

риторията 
община има 46, са избрани 
31 делегати за общинския 
отбор на СУБНОР и 3 де
легата аа Надзиратели»* от 
бор.

Общинският

Г:;РГ'окт™,ари. та когато 
е насрочена шгборната скуп 
щпна на Съюза на сдруж^ 
и пята от НОВ-а в Ьабуш* 
цица, от 31 членове на Об- 

отбор щс бъдат из 
за Г1 редее 

с мандат от

нерческата 
само че е разисквала върху 
въпроси от всички облас- 

на обществе!ю-1 юлит11-

отбор след 
си към среда

ти
Ж11-ческия и 

вог, раздвижвала пнмциати- 
1111, по и активно се включ-

стсоиапски

председател, и 
лкович, така че на делега
тите на Общинския отбор 
на СУБНОР ше се даде въз 
можност да се определят за 

от тези двама канди-

вала в разрешаването н 
отделно когато става 
ма за въпроси ог областта 

всенародната отбрана и
самозащита,

ду- щинекмя 
брани 9 членове 
дателството 
четири години.

Освен това

на
общетвената 
междуиапноиал!I»гте от! юше 
пия и състоянието па Косо-

Ляте Златков е Общинският 
отбор щс образува и три 
комисии от по 5 членове, и 
то: за тачене на револуци- 
онните традиции, за поли
тическа и икономическа си 
стема и всенародна отбрана

един
дата, което е в съзвучие с 
политиката за председател 
да се предлагат повече кан 
дидати и да се избира, а 

само да се гласува.
М. Янхович

1921 годи-ден през 
на в село Горно Тлъ 
шшо — Боснлеградска 
община, Член е на Съ 
юза на югославските 
комунисти от 1948 го 
дина. Участник в НОВ 
от 1944 година. Понас

во.
Взимайки участие в ра

зискванията председателят 
МО на СУБНОР в Ле

сковац Йован Банян, меж
ду другото подчерта, че за 
предстоящия период една от 
най-важните задачи не са
мо на бойците от Южномо- 
равски регион, по изобщо- 
иа всички е голяма а^тив-

нена

тоящем е пенсионер. СУРДУЛИЦА:

Активно участие в 

обществения животДИМИТРОВГРАД пост и ангажираност в от
брана на онова което е 
спечелено е жертвите на 
най-добрите народни сино
ве и дъщери. Нужна е до
бави той политическа бор
ба на всички равнища за 

авноювека

Остра реакция на съби
тията в СР Словения

И Миодраг Пешич, пенсионер от Сурдулица, е нов пред
седател на Общинския отбор ■ Бойците от тази оо

разораване на Юго-остро осъждат опитите защипа
славпя
На изборното заседание 

на Скупщината на общин
ската организация на Съ
юза на бойците в Сурдули- 
шка община, което се 
състоя
ври беше приет 
дейността на организация
та през изтеклия четириго
дишен мандат и акцнонна 
програма за новия мандат. 
За председател на Общинс
кия отбор е изабран Миод- 
раг Пешич, пенсионер от 
Сурдулица. 
секретар на Общинския от
бор Радосав Станоевич отно 
по е избран на същия пост.

През изтеклия период, ка 
кто изтъкнаха участници
те в разискванията, бойци
те в Сурдулшпка община 
са участвували активно в 
обществения живот. Най- 
-голям е приносът им в та 
ченето и развитието на

бор на СУБНОР в Димитров 
град изтъкна, че -бойците 

и занапред остават свърза
ни за изворния 
иен 
като
Ьюуправинелна федераггив-* 
на общност на равноправ- 

и народности.

Членовете на борческата 
в Дилштров- опазването на 

Титова Югославия.
В продължение на заседа 

•нието бе избрано Предсе
дателство от 7 души: Ляте 
Златков, Борис Величков, 
Пенко Симеонов, Асен Ан
донов, Доне Тодоров, Вла- 
да Веселинов и Симеон Пе
йчев. За председател бе из
бран Ляте Златков, а за 
секретар Борис Величков.

На заседанието Йован Ба 
няц но тържествен начин 
връчи на Доне Тодоров, 
Емблем на Съюза на бойци
те на Югославия, като при
знание за дългогодишна ус 
иешна дейност не само в 
борческата организация но 
и въобще в обществено-по
литическия живот в общи
ната и извън нея.

организация 
градска община най-остро 
осъждат приемането на ама 
ндманите към Конституци
ята на СР Словения и кон
статират, че' това всъщност 
представлява разединяване 
на СФР Югославия. Затова 
трябва да бъде засилена бу 
дността и активностите в 
борческите редове и подо
бни неща да се предотврат- 

изтъкнато е на .изборно
то заседание на скупщина- 

на общинската органи- 
бойците в Дими- 

на 29

Бойците от Сурдулшпка 
община най-енерпгчно осъ- 
ждат приемането на спор- 

амандманн в Констн- 
на СР Словения, ко- 

посегате

револуцио- 
проект наа Югославия 

социалистическа са ните
29 септем- 

отчет за
туция
ито представляват 
лство срещу единството и 
интегритета на страната

писмо- 
бой

на

ни народи 
Бойците както и досега ос 

най-верни пазители се подчертава 
то на сурдулишките 
цн до председателтва на 
СФРЮ н ЦК на СЮК и Ск 

на СФРЮ.

Втават
на светлите революционни 
придобивки от социалисти
ческата революция, което с 

желание предаватят, у тцинатаголямо
младото поколение.

На изборното 
са приети изборните доку 
менти и избрано ново ръко 
водство на общинската бо
рческа организация. За пред 
седател е преизбран Йован 
Йеленков, а за секретар е 
избран Гроздан Петров. На 
заседанието присъствуваха 
представители на обществе
но-политическите организа
ции и Общинската скупщи 

на в Димитровград и пред
ставители на борческата ор 
ганизация от Пирот.

та тради-|революционните 
ции. На този план е изгра
дено плодовито сътрудниче 

младежта и ЮНА.

заседаниезация на
тровград, проведено 
септември.

Говорейки за трудностите 
през изтеклия период от 
1986—1989 година, се харак
теризира със стагнация в 
производството, висока ин
флация, спадане на жизне
ното равнище на населени 
ето, множество разни наци- 
онализми, 
не са захванали нашата мно 
гонационална среда, Йован 
Йеленков досегашен пред
седател на общинския от-

Досегашният

ство с
На наметни места в Йелаш 
ница са поставени бюстове 

чешми.или са построени 
През изтеклите 4 години са 
изработени и поставени бю 
стовена Ратко Павлошгч — 
Чичко, Християн Тодоров- 
ски Карпош, Мета Байрак- 
тари, Васо Смаевич и Лю
ба Джокич.

— Б предстоящия период 
— подчерта Миодраг Пеш
ич — в центъра на дейност
та ;ни трябва да бъде мате
риалната и социална сигур 
ност на участниците в Нар 
одоосвободнтелната борба, 
понеже кризата застрашава 
екзистенцията на бойците, 
които нямат, пенсия, аполу 
чават минимална парична 
помощ. Ние не смеем да 
позволим някои наши дру
гари да гладуват. Ако няма 
ме друго решение, ще съб
ираме средства на доброво 
лни начала, за да създадем 
фонд за помощ на 
бойци.

които за щастие

М. Я.А. Т.

тав. Броят на членовете на 
Председателстовото на ОК 
на ССТН е намален от 15 
на 11.

Радикално е намален и 
броят на секциите, комиси- 

и координационните 
отбори. Занапред при ОК 
на ССТН ще работят 8 сек 
ции, 3 комисии и 4 коор
динационни отбори.

На състоялото се неот- 
заседание на Об-ПРОМЕНИ В СЪСТАВА И 

СТРУКТУРАТА НА ОБ
ЩИНСКАТА КОНФЕРЕН

ЦИЯ НА ССТН В СУРДУ
ЛИЦА

давиа
щииската конференция на 
Социалистическия съюз в 
Сурдулица /бяха взети ре-

наф Броят на членовете
ОК на ССТН е намален 
от 65 на 45, а броят на шения, въз основа на ко

ито са извършени значи
телни промени в състава и 
организационната структун 
ра на ОК на ССТН. 33 пред 
стоящия мандат Общинска
та конференция ще има 45 
членове, с 20 членове по- 
-малко от

секциите, комисиите и 
отбо-координационните

32 на 15 ♦ ВместоПО-МАЛКО 

ЧЛЕНОВЕ 

И СЕКЦИИ

ите
ри от
15, Председателството

ОК на ССТН ще и-на тези
ма 11 членове

С. МикичК. Г.С1.С-ссгашиия
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ЩШШЯ ИИИММ ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНИЯВАЙТЕ СЕ!Комунист
Орган на Съюза на югославските комунисти Брой1692 година ХБУ1
п на Съюза на комунистите в Сърбия Белград, 6 октомври 1989

ДЪЛГО 
на програма,
така дълго се противеше, твърдейки 
това, че цялостта на всички г 
се провеждат поправо действуват 
инфлационно и че трябва да се улучват 
причините, а не последиците — вече е 
пред очите на обществеността.

очакваната антиинфлацион- 
правителството

обществената собственост в обществен ка
питал“. Превръщането на обществените 
предприятия в акционерски дружества и 
ясното означаване на титуляра на собстве
ността са крайъгленият камък на 
ския пазар. Така гражданите „ще извад
ят валутните средства и динарите от туф- 
леците за да могат да купят тия акции“ 
— както писа неотдавна починалият Ма- 
риян Корошич.

ГЛАВНОТО
ИЗКУШЕНИЕ

на която
при 

мерки, които
анти- истин-

Развръзването на тоя антиинфлацио- 
нен колет, което започна 
Скупщината на СФРЮ, 
които се водиха, навестиха полемики 
връзка с приемането на някои

неотдавна в Никой на правителството не оспорава 
неговата пазарна ориентация, в това са 
съгласни и специалистите и стопанските 

законни дейци, което показва и неотдавна водени-
Х^съгтагнн гя1тПп°1Ра,'а Делегатите бя- щс бъде способно да получи политическо ят разговор на председателя на югослав-

я сни само в едно: друга и по-до- съгласие за провеждане на тая програма ското првителство и сътрудниците му със
ра програма няма и като такава предло- на равнището на Югославия. Проблемът стопанските дейци на Загребския панаир,

жената е добра. Но, според тяхно мнение 
някои части в програмата са недостатъч-

★ ★★★★★★■★★★★★★★★★★и разискванията, 
във

с инфлацията преди всичко е въпрос на Спорни са възможностите на правител- 
постигане на политическа съгласност на ството тия прокламирани цели и да ре- 

но ясни и търсят по-прецизно тълкуване, федералните единици, а в знанието и спо- ализира.
собността на икономическите специалисти
да формулират антиинфлационната пра- междувременно не са направени никакви 

да се грама не трябва да се съмняваме. Защото, по-големи интервенции за да се създадат 
каже със страх, е колко някои от меро- ако е точно, че на нито една част на Юго- съответни условия за функциониране на 
приятията от тая програма ще проникнат славил инфлацията не отговаря, също та- пазарното стопанство, макар че в тоя сми- 
по-дълбоко и без това в твърде уязвимата ка е точно, че на отделни нейни части съл Цатискът върху |правителството и 
социална тъкан и калко и как това ще по-малко не отговаря. през изтеклите няколко месеца бе много
преживеят вече крайно обеднелите ши- голям. Правителството, по всичко личи,
роки слоеве на населението. Затова бе Залагането на председателя на прави- през тоя период повече е било заето с 

<съвсем 1у.чесТнс> предупреждението ра, телството за па3арно стопанство ще има по-дългосрочните, стратегически цели, от- 
един делегат, че трябва да се приемат и своя прагматичНа проверка чрез тая про- колкото с прагматичните начинания, с ко-

грама. Трябва да се отхвърлят всички ре- ито се проправя пътят на стратегическите 
цидиви на договорната икономика за да цели. Затова и инфлацията получи неби- 
се създадат цялостни условия за функци- вал размах, така че в кратко време не 
опиране на създавания пазар. При това, може да се спре, а и да неговорим за връ- 

защото не е могло и да се очаква, че ми- никак не бива да се занемарят социалните щането й в разумни граници, 
паването към пазарните условия на сто-

Съмненията в това са големи, защото
Това което обществеността очакваше 

с най-голямо внимание, а може

мероприятия за преживяването на тия ан- 
тиинфлационни мероприятия. Разбира се, 
при това трябва ясно да се разграничат 
социалната политика от икономическата,

сътресения, които ще предизвика това и 
панисване ще тече безболезнено и без необходимостта от приемане на всеобхват- 
по-големи социални последици. Освен то-

Предвижданията на правителството, 
според всички изявления, дадени в не- 

на социална програма, която поне донякъде официалните разговори са доста оптими- 
ще смекчи последиците на тия меропри- етични. Трудно е да се проникне върху

какво се облагя това вярване в началото
ва, доколкото икономиката по-рано за
стане на здрави крака и социалните про
грами ще имат повече смисъл и обосно- 
вание, защото ще се изготвят върху по- 
-реални финансови възможности.

ятия.
на изцеряване на югославското стопан- 

Във всеки случай основно ще бъде ство, обаче не е трудно да се предусети, 
разграничението и дефинирането на клю- ме с оглед на изгубеното време за спира- 
човия проблем на собствеността в нашето не на инфлацията, все пак правителството

ще бъде принудено повече да админи
стрира в стопанството, въпреки че в на
чалото на мандата много се изясняваше 
против това.

Независимо от знанията, професионал
ната способност и умението, които са вло
жени в създаването на тая антиинфлаци- 
онна програма, същинската битка ще 
води на друго поле: колко правителството изпълнителен съвет за „претопяване па

общество. В тоя смисъл новият Закон за
предприятията създава възможности, как- 

се то изтъкват представителите на Съюзния
СЛОБОДАН КУЮНДЖИЧ

пред заседанието на Централния 
комитет на СЮК, на което се раз
исква за спорните словенски аманд- 
мани. Целта й беше, това вече е 
ясно и на последните политически 
невежи, предварително да се девал- 
впрат някои запазени стойности на 
принципната борба за единство и 
терторнална цялост на СФРЮ, от 
която борба Съюзът на комунисти
те никога не се е отказвал в дълго
годишната си история.

В името на принципа „борба на 
мнения“ цялата аитиюгославска кам 
паиня произтече от мнимата борба 
за „своята територия и своя народ“, 
застъпвайки се ясно за несъгласия 
в Съюза на югославскте комунисти. 
Партийните функционери от Слове
ния искаха да натрапят пазарлъци 
кой е по-нереволюционен при от
ричането на правата, които са дали 
сами на себе си. Получи се недву-

флирамия арсенал на екстремно аг
ресивните представители па загреб- 
ско-л «обля нс ката полтическа теоре
ма, с помощта на който се запо
дозряна „гарнитурата на тройната 
ос Белград — Нови Сад — Ти го- 
град", която уж стиска Югославия 
за гушата й, докато се краде от 
джобовете й. Разбира“ се, с този от 
блмеката ни история известен метод 
не случайно се обвинява'върхът па 
сръбската [партия, а собствената 

вина ие се признава или пък се 
оправдава с натрапени блокади „по
ради политиката па сръбското пар
тийно ръководство и неговите пла
нове". Затова „не с нелогчио че в 
така наречената подготовка за така 
наречената реформа на партията н- 
менно Черногорският Ш лювосад- 

ският нов говор се определя като 
главен пункт на отпорите".

Изобщо ие е трудно да се разбе
ре истинският смисъл на кампани
ята, която се поведе’ непосредствено

Дали политическите интереси на 
нациократите в политическите вър
хове на Словеня и Хърватско, ка
то дивернгеитна платформа, са про- 

Съюза па юго-

ЛКТУАЛНО

тивопоставсни на 
славските комунисти толкова мно
го, че е безнадеждно Да се разис
ква за това? Дали поради това ос
таналите резигнирано говорят за 
„половин път", компромис, 
създава неизвестност около 
актуален обществен, икономически 
или конституционен въпрос ИО кой
то се изказва партията?

'КОЙТО
всеки

ПАРТИЯТА Налага се да се констатира, че 
най-новите манифестации в 
тическата практика и изказванията 
за някаква (зло)употреба със Съю
за на комунистите като трабант, 
който разообличава (импровизиран) 
проект на реформата, (заблажела) 
реторика за демокрацията и (не) 
равноправие на народите и народно 
стте в Югославия е част от нскаму-

поли-

и
ЮЗДИТЕ (Ни 2-ри стр.)



2 Комунист
биха ш-

11СИЧ.
мулатишш мсропнягия 
али още по-качествени. Дали 
|(о това ще бъде достатъчно?

кипи едни брошури Гш трябвало да 
има не само пропагандни претсн- 

повече от това. Ги 
трябва дп съдържа в себе си пре
глед на всички други придружа
ващи и други обстоятелства, които 
чуждестранните вложители очакват 
ако се решат част от своя капитал 
да вложат в някоя* програма в бел
градското стопанство. Окончателни
ят текст на справочника бп тряб
вало да бъде но-друг от повечето 
паши дълги и отегчителни матери
али, обременени с редица общи кон
статации и иалиниш фралн.

ЧУЖДЕСТРАННИ КАПИТДЛОВЛ0ЖЕ1ПI>1

Справочник за печалба цип, по и пето
Стопанският хаос, социалните тен 

засега безуспешната борба сзин и
инфлацията, без оглед дали те водят 
потекло с/г липсата па цялостна и 

програми или от общо- 
политическо несь-

♦ ПОДГОТВЯ ПК И БРОШУРА, КОЯТО ДА ДАДЕ ПРЕГЛЕД 11А .ВЪЗ
МОЖНОСТИТЕ И ПОТЕНЦИАЛИТЕ НА СТОПАНСТВОТО НА БЕЛ
ГРАД ПРАВИ ОЩЕ ЕДНА ВАЖНА (КРАЧКА В БОРБАТА НА ПРО
НИКВАНЕ НА ЛИСТАТА НА ЖЕЛАНИЯТА 
СВЕТОВНИЯ ПАЗАР

истински
присъстващото 

гласис, на този въпрос дават съво- 
ссм ясно, струва ни се, същество- 

формулация. Можем ли при със- 
което се намираме, без 

положителните изменил

ИНТЕРЕСИТЕ МА| на
тояиисто, в 
оглед на 
в ^системата, Ща чуждестранните 

вложители да гарантираме сигур
ност за осъществяване на печал 
ба? Докато стопанството не се ста
билизира и в него не загосиодству- 
ват истински пазарни критерии, до
като не се съгласуват решенията в 
някои други сегменти на икономи
ческата политика, преди всичко във 
фискалната и монетно-кредитната 

политика, докато не се спре инфла
цията и бъдещето на страната ие 
стане политически по-известно, от
говор на този въпрос едва ли щс 
бъде положителен.

—ЛЧ) I», -5 даС-А Оо**-* С**б. пих*к«: ьд-о Сохмр
х.1 -*-Т| >0 о* Су С**«

1»> НЦ)®*Д) -а ГУ»КГИ*>Ш

м,<|а. I • )■«<) и» >шп с»
» Л“ *Л1ч'Па

"*м якчцияи!*» НАР>»| С«4 1ЧЧ 14 «уш* и |М» '1«р»т*4 
Ч*Г. у .1Ц.1ЦЧ.О илседмл
Му* - ПочоЬу I * САи>х- '

V »<Ч* 014», 1 *И 1*|

няим ГКЧУЧЧУ.И Счч СГщЧ*- Акчхл
И, XV ппамо Ч*Ч I® 6*40 «*ч*о, а ччаиоам Пир Или» »о, •• 

IX*. Л1»х^ <4 тим. тчлаля С> *‘У»*У "У1'
Ц. Симу, мум л ИН-Л1М1 

0в1унвит)«О|и
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н редица други
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изменения, КОИТО
гар, с промишлените си и научни 
потенциали, представлява солидна 

основа за проникване на листата 
на желанията и интересите па све
товни капитал. Дали това прониква
ме ще се осъществи зависи от мно
жество фактори. С измененията па 
системата на чужденци с предло
жено редица облекчения. Ще им се 
предложи всички чужденци, които 

^ вложат капитал в Белград и СР 
гр Сърбия в първите пет години на- 
“** пълно да бъдат освободени от данъка 

арху печалбата като освобождава- 
•«но пето бп се мродъжило на още три

години за лица, които {печалбата

141 <Ч1уП*м |«>>гу1Н«
, I ■’(«• Су, улолуя < м-г* 
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«3 Докато това не се направи Бел
град трябва да се бори за свое мя- 

развшия свят. Като отворен 
град за всички инициативи, той тр
ябва да издържи в утвърдените раз
войни насоки. Затова и 
пият текст на справочника за чуж- 

влагаиия когато бъде 
с едно

>■--1 («х М-ДнО 
- Поломчц. ау«4 
кум ~-К'- 

6-1АИСМ.

сто вв» схде-т® 
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А.?~г* (в. прехрмуаид*, по**м- ддме. АД -уххмш - КД Р-М длхгу
и1 Некдад. го м У*«я*1о.

прсмА*
ртм м «утокви! Мекдад. ю ** ^инвестират в производството па 

стоки и услуги в СР Сърбия. Произ
водството в свободната митничес
ка зона, следствие неплащане на

■ прдомдуС—у 
\л«. чимСмлома^о-в-о сд-

«®-ом пл«- - И с- Мояоа 6м м кае '
• Р®х1*-ч®, да у .Цр®в-ом

дестрални
приет през ноември, пито 
изречение не смее да прилича на иг 

студено-топло. На чужденеца

едд» (в а 
>в-1 -чуо 

I Ру-*ъма гласхЛ.
Очда Сстх*> на хо ну« сбрв-Х! па**- хм

романа Ся
- Апнп,

ра. Хсмехмм. схдурго. баао Сох*- **у. мито, вноси облагания и някои дру- 
ш данъчни облекчения би било по- 

^ -евтино с още 25 процента. Свеж
дането на административните регу
латори на най-малка възможна сте
пен п с проста процедура тези сти-

1>Р трябва да се предложат доказател
ства, че Белград е град, в който 
може да се работи и да се зара
боти.

*о См. влр м .Црвлнн гхха»яв--.крмв. 1виде га .о аахя 
■ Сдхагмт!

Положението, в което се намира 
стопанство отдавна 

много мъдруване. Без 
и капиталовложения 

от кризата, нито 
какъвто и да било прогрес. А тъй 
като няма натрупване, и онова кое
то се създаде, инфлацията с голяма 
бързина погасва и ясно е, че изход 
трябва да се потърси на друга стра
на. Един от тях е — да се създават 
предпоставки за привличане на чу
ждестранния капитал. И тук, по 
принцип, недоразумения не същес
твуват.

И покрай всички лутания в ико
номическата 
беше първата социалистическа стра- 

системата си даде 
възможност за „влизане“ на чужде
странния капитал. Какво се случи? 
Постигнатите ефекти югославското 
предлагане, с малки изключения, са 

незадоволителни. Неадекват- 
система, вместо стимулативно

чуждестранен капитал още в на
чалото намери видно място. Днес, 
когато имаме и амандман XV върху 
Конституцията на СФРЮ и Закон 
за чуждестранни влагания и Закон 

предприятията, който в сравне
ние Със законодателството и сис
темните решения на развитите про
мишлени страни съдържат почти 
всички редовни облици и възмож
ности на ангажиране на чужде
странни субекти, се поставя въпрос, 
как да се върви поннататък? Рабо
тейки върху : подготовката за изда
ване на отделен Справочник за чуж 
дестранни {влагания, белградското 
стопанство и отговорите на тези 
въпроси, които тъкмо тези дни се 
търсят.

Какво би трябвало да 
един такъв справочник? На първо 
място стегнато и ясно би трябвало 
да бъдат изложени най-съществени
те моменти, с които са създадени 
законни предпоставки, а които се 
отнасят до чуждестранните влага
ния, и които трябва да се опера- 
ционализират на практика. Пред
лагайки на чужденеца възможнос
тите на Белград, приетите насоки за 
преструктуиране на стопнетвото му 
и онова, което потенциалните вло
жители сигурно най-много интере
сува, възможността за печалба, та-

югославското 
не изисква В. Кривокапич
натрупване 
няма излизане

за
КАЗАХА

ЕДИНСТВО
ВЪПРОСЪТ за единството в Съюза на комунистите 

никога не е академичен въпрос. Въпросът за единството 
винаги се поставя по отношение на задачите, които се 
намират пред Съюза на комунистите. Задачите за Косово, 
като най-тежки задачи, пред Съюза на комунистите на 
Сър&пя и Съюза на югославските комунисти търсят и най
-крепко енинство. Тук компромиси не може да има. За- 
щото, всеки изгубен ден, всяко колебание означава нов 
натиск, ново усложняване и продължаване на кризата в 
Косово. Неоткриването, относно потулване на въпросите за 
неединството,
би било в интерес на единството, но би било в интерес 
на опортюимзма, по-нататъшната ерозия на силата и авто
ритета на Съюза на комунистите и против интереса на 
единството. Въпреки че това е прецедент, някой така на
рече това, това му ие е недъг, защото се касае за преце
дент, 'който представлява скъсване с практиката на опор- 
тюнизъм и толерираме на неединството за сметка на акци- 
оината способност на Съюза на комунистите.. .

Оценките за „лесно дадените обещания“, казани в 
разгара на досега най-голямата мобилизация на комуни
стите и цялата общественост състоянието в Косово да се 
реши, представляваха един тежък удар върху провежда
нето на политиката на Съюза на комунистите. Разводня
ването или протакането на провеждането на заключени
ята е нарушаване на партийната дисциплина, без разлика 
на това, че някому и на някои тия думи не харесват, и 
нарушаване на договорите, които не може да се толерират, 
дори и да се касае за по-малки работи от тая за която 
става дума. Защото партията е организация. А касае се за 
провеждане на политиката и заключенията за Косово, кои
то са най-крупния въпрос за сегашна Сърбия и Югославия.

Общо взето, що се касае, до, Косово мисля, че върху 
неговите обстоятелства винаги много, относно съдбовно 
влияеше неединството в Сърбия. Впрочем, това неединство 
до голяма -степен бе фактическият източник на кризата 
в Кооово.

система, Югославия

на, която със съдържа

почти
ката
действие, евентуални намерения и 
заинтересованост на чужденците за 
югословенското стопанство, по пра
вило още в старта се обезхрабря- 

Времето недвусмислено потвър
ди това. Затуй в рамките на стре- 

стопанството да се въве- 
отношения, работата 

измененията във влагането на

особено когато се касае за Косово, не

ват.

межите в 
дат пазарни 
върху

ЮЗДИТЕПАРТИЯТА И
тя. Изграждайки авторитета си вър
ху тази готовност, а не с помощта 
на фалшиви форуми, партията оп
редели единството на всички юго
славски народи и народности като 
свой основен интерес.

(От 1-ва стр.)

смсилено впечателение, че те изхож 
дат от стереотипната представа, че 
имат най-развита политическа кул
тура и демократическа традиция и 

техният'метод предварително 
се смята за патентиран 

не за пряко протвопоста- 
вяне на единството на Съюза на ко
мунистите и на правото му да из
гражда единството си чрез борба на 
мнения. Съществуват причини да 
се предположи, че тази стратегия 
и политически метод са резултат 
преди всичко на насърчените актив- 
вистй Ъъв върховете Ма антикому
нистическата и антиюгославска скихе напрежения, 
ггггатгЪппма която, застъпвайки се ствие на тези 
зТ раздори, пряко насърчава меж- М(^ потвърждение^ на 
^—ите борово

Гояемият авторитетна партията, сили, За които се
които дос5Та „,?Ги°останалИТе граж- предполагаше че революцията ги 
ГТ*^ееда^адеТсН"н^стта отпратила в анонимността. 
ГгГинаги да кдава истината, неза- 
висимо от това колко неприятна е

Пленумът на Централния коми- 
СЮК, 'който се състоя мина- 

седмица показа, че Съюзът 
в Сърбия не се е

затова 
трябва да 
модел, а

тет на
лата
на комунистите _
отказал от този принцип. Този път 
става дума не за нагаждане тряб
ваше ли или не трябваше да се 
върви докрай, а за въпроса какво 
представлява проблемът, с несъгла
сията в политическите върхове на 
Югославия. Социалните и политиче- 

които са послед- 
несъгласия са не са-

Слободан Милошевич 
от заключителната реч на Осмото 
заседание на (ЦК на СК на Сърбия 

(септември 1987 година)
Йован Маркович
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НА ОТ СЛЕПЕНИЯАМЛИДМЛНИТК КЪМ КС,НСТИТуЦИяТА

ЗАСТРАШЕН Е 

ИНТЕГРИТЕТЪТ 

НА ЮГОСЛАВИЯ
Заседанието на Централния комитет на Съюза на югослав- 

ндейноТшлитически6 ” 2? септемвРи)’ на «оето бяха обсъждани 
цията на СР Словения

аспекти на амандманите към Конститу- 
Ще се помни по много детайли. Между 

другото и по това, че бяха потребни повече от два часа да се 
утвърди дневният ред. Именно, представителите на ЦК на СЮК 
от Словения и Хърватско напразно убеждаваха членовете на 
ЦК на СШК от другите републики и покрайнини, че трябва да 
се отложи разискването по амандманите 
ституция. Това остро деление изпъкваше 
часовата, дебата, а също
нията на това заседание. На една страна бяха ~ 
членове на ЦК на СЮК от Хърватско и Словения

към словенската кон- 
и в течение на много- 

така и при гласуването за заключе- 
почти всички 

, а на друга
представителите на останалите републикански и покрайнински 
организации на СК. Първите твърдеха,
към Конституцията на СР Словения не е спорен, не е противен 
на Консттиуцията на Югославия, а ЦК на СК на Югославия с 
разискванията по тия амандмани отнема интегритета и сувере
нитета на словенския народ да решава за своята съдба. Обаче 
болшинството членове на ЦК на СЮК не мислеше 
няколко словенски амандмани са противни на Конституцията 
на СФРЮ, след това, че тия амандмани нарушават съществе- 

отношения във федерацията, че това е довело до остри 
конфронтация и вълнения в обществеността, така че е необхо
димо за всичко това да се изясни ЦК на Съюза на югославските 
комунисти. Това изясняване на ЦК на СЮК е записано в „Оцен
ките и становищата“, които публикуваме цялостно. Инак 
оценки гласуваха 97 членове на ЦК на СЮК, докато 40 бяха 
против, а един член бе въздържан.

ки комунисти, организации и ор
гани на СК да действуват вър
ху тая демократично утвърдена 
и единна платформа. В тоя 
смисъл трябва са се направи и 
компаративен анализ на аманд
маните към конституциите на 
СР и САП от аспект на отно
шението (На равноправието на 
народите и народностите и 
функционирането на конститу- 
ционноправната система, а ко
ето ще бъде ползувано в изгот
вянето на идейно-политическа
та платформа за промените в 
политическа система.

ОТГОВОРНОСТ НА КОМУ
НИСТИТЕ НА СЛОВЕНИЯ
4. Централния комитет на 

СЮК особено подчертава отго-
Сло

яснят и преразгледат и също та
ка да се стигне до приемливи 
решения, по които ще решат 
конституционните органи в СР 
Словения съгласно своите кон
ституционни компетенции.

3. Централния комитет на 
СЮК оценява, че главна причи
на за възникналите проблеми 
във връзка с промените на Кон
ституцията на СР Словения е 
в това, че решенията в някои от 
амандманите за позицията на 
република Словения във феде
рацията и в отношенята в нея 
искат да се [регулират едностран 
чиво с републиканската консти
туция. Суверено е право на сло

на СЮК имаше предвид оцен- венския наР°Д. какт° и на сип
ките и предупрежденията на ки ДРУ™ народи и народности, 
Председателството на СФРЮ и тРУДе1Чи се и граждани в Сло- 
отчета на Комисията по консти- вения Да приемат решения и 
туционни въпроси на Скупщи- променят Конституцията на сво- 
ната на СФРЮ, че някои аманд- ята РепУблика, но също така 
мани към 1 Конституцита на СР тяхно е пРаво и дълг заедно с 
Словения със съдържанието си всички наР0ДИ и народности, 
са противни на разпоредбите на тРудещи “ и граждани в дру- 
Конституцията на СФРЮ, как- ™те с Консттиуци-
то и мнението на Съюзния из- ята на СФРЮ да УГвъР»Дават 
пълнителен съвет че по-рацио- обществения и държавен строи 
нално би било преди приемане- а Югославия като съюзна дър
то им да се преразгледат реше- «ава и кат0 Демократична соци- 
нията, предложени в някои от алистическа федеративна общ-
амандманите към Конституцията ност- Ето заЩ0 Р '
на СР Словения от аспект на тя- каквито са правото на народа 
хната унисонност с Конститу- на самоопределение до отделяне 
цията на СФРЮ, както и заклю- и въпросът за позицията на фе- 
ченията на ЦК на СК на Слове- дералните единици, и функция- 
чен 4 ___ та и начина на осъществяване на
ИИЦентралният комитет на СЮК общите интереси във федераци- 

1дс_м ята. трябва по демократически
смята, че със спорните: Р път в политическите организа-
амандмани към Конституцията 
на СР Словения се създават 
конституционни (и политически и 
въпроси и изтъква, че проблеми
те възникнали във вразка с то
ва трябва всестранно да се съгле
дат и премахнат, така че да не 
се стигне до промени на утвръ- 
дените с Конституцията отно
шения в СФРЮ, а всичко в ин
терес на равноправното положе
ние на федералните единици и 
единството на конституционно- 
правния ред, териториалния ии- 
тегритет и суверенитет на стра
ната.

че нито един амандман

така, за тях

ните

за тия

Централният комитет на Съю
за на югославските комунисти 
ка 27-то си заседание, състояло 
се на (26 и 27 септември 1989 
година, разгледа идейно-полити
ческите въпроси във връзка с 
проекта на (някои амандмани 

към Конституцията на СР Сло
вения и въз основа на разисква
нията утвърди следните

ворността на комунистите на 
вения; и на всички техни орга
низации и органи да действуват 
въз основа на тия становища и 

на СЮКцялостната политика 
в тая! област по превъзмогване 
на създадените проблеми и из- 
намиране на най-добри решения 
за изход от тая ситуация. Дълг 
и отговорност в това 'отношение 
има и целият СЮК, всички чле-

ОЦЕНКИ И СТАНОВИЩА
ааааопаппаппаасоапсоопоооявооаоаооаааоп1

1. Във връзка с проекто-пред- 
ложението ца някои амандмани 
към Конституцията на СР Сло
вения възникнаха политически 
и конституционно-правни про
блеми, които се отразяват върху 
инак сложното политическо по

пове, организации и органи на 
СК. Едно такова действуване 
има витален интерес за словен
ската работническа класа и на
род, както и за комунистите на 
Югославия, работническата кла
са и всички народи и народно
сти в Югославия. Съюзът на юго 
славските комунисти трябва да 
създава атмосфера за демокра
тичен диалог, за цринципиално 
и аргументирано решаване на 
всички проблеми, касаещи се за 
цялото състояние и развитие на 
нашето общество,

5. Централния комитет на 
СЮК особено подчертава зада
чата на комунисте да се проти
вопоставят срещу непринципи- 
алните жонфронтации между от
делни политически ръководства 
и среди, в средствата за обще
ственото информиране и изоб
що в обществения и политиче
ския живот; да не позволят раз
духване на негативно настрое
ние към който и да е народ и 
народност; да се борят за стаби
лизация на междунационалните 
отношения и за укрепване на 
взаимното доверие върху осно
вите на равноправието, братство 
то и единството на всички юго
славски народи и народности и 
запазване на интегритета на 
СФРЮ.

ложение в страната, а могат да 
имат и политически последици 
за конституционното устройство 
на страната, за отношенията във 
федерацията и функциониране
то на някои органи във федера
цията, ако приетите спорни а- 
мандмани биха били противни 
на Конституцията на СФРЮ.

Централният комитет на СЮК 
на своите определения подхож
да към всички въпроси от идей
но-политическото становище и 
ролята и отговорността, която 
СЮК има в политическата си
стема. (При това Централният ко
митет на СЮК изхожда от ут
върдената политика на СЮК за 
основните принципи на нашия 
обществен строй, за концепци
ята на югославската федерация,

ции и компетентните институции 
обществения и държавния 

строй да се раздвижват и реша
ват в рамките на предстоящата 
реформа на политическата си
стема, а особено в процеса на 
изготвянето на новата Коисти-

СФРЮ. Касае се затуция на
необходимостта такива жизнени 
въпроси с голям интерес за всич 
ки народи и народности да се 
решават договорно от тях, 
шстно с тяхна обща воля в отно 
шении на пълно равноправие. 
Затова ДК на СЮК изтъква по
требата тия въпроси по съотве
тен начин да се дефинират и в 

ПРИЧИНА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ идейно-политическата платфор
ма за действуваието на СК в 

2. Централния комитет на реформата на политическата си-

от-

за междунационалните отноше
ния и (другите ключови въпроси 
на развитието на нашето обще- СЮК подържа предложението стема, включвайки тук и потре- 
ство, а особено на стопанската да се отложи (приемането на бата да се премахнат наличните 
и обществената реформа. спорните амандмани в Скупщи- празнини .в сегашната Консти-

В съгледаването (На политиче- ната на СР Словения. С това ще туция на СФРЮ и за това да се
изясни 14-ият извънреден конската същина и тежеста на тия се създаде временен простор тия 

проблеми Централният комитет амандманите основно да се раз- грес на СЮК и след това всич-



ИЗБОРИ

ПОЛИТИЧЕСКО 

УБЕЖДЕНИЕ 

И КВАЛИФИКАЦИЯ
ПОТРЕБНИ СА НОВИ ХОРА, ГОТОВИ ДА ИЗТРАЯТ В БОРБАТА 

ЗА НОВА ПОЛИТИЧЕСКА ОРИЕНТИРОВКА, КАДРИ С ЯСНИ ПО
ЛИТИЧЕСКИ УБЕЖДЕНИЯ И НЕ СЪМНЕШ! КВАЛИФИКЛЦГ1011И 
КОМПЕТЕНЦИИ

това щс създаде услопця функции 
да поемат способните, а ис оис;ш. 
конто са свикнали с години да сс 
„въртят’* от едно до друго кресло.

Доколкото кандидатът, които на 
родът предложи и (избере по нро* 

Тези избори ще оправдаят на- яви способности, същият не може 
цеждите ако бъдат избрани хора ко да поема друга функция. Смятам, 
ито желаят и са способни да реали

зират заключенията на 8 заседание 
на ЦК на СК в Сърбия, приети пре
ди две години. През тези две годи*

ЛАЗАР ДИМИТРИЕВИЧ,
на Юридическия факултет 
град

студент 
в Бел-

БЕЗ ОТЛАГАНЕ

че тези попи моменти в избирател
ния закон са произлезли от тази 
наша криза, в която до голяма 
степен са ни довели и лошите кад

ии кадровата политика в СР Сър- ри, че тест нови моменти ще дадат 
бия остана почти недокосната, за- положителни резултати, 
щото на много места, на конто се 
решава за важни въпроси и днес
седят поклониците на старата ПОЛИ- аооаоооасшаооаааооаооаоооооппаоас1сшстсш1 
тика: това не е случаят само с Вой- 
водина и Косово но и с така наре
чената Сърбия без покрайнините. За- Скупщината на СР Сърбия на лн сили, антисамоуправителни, 
това е добре че тези избори са р - шсоциалистически, а отделно
преждевремени, защото няма при- А** септември прие новият изои- саиеките сепаратисти и мационали 
чини кадровото обновление да се рателен закон, а предизборната сти. Съисо така трябва да имаме 
отлага. Обаче, тези антиреформеки активност започна още на след- предвид фактът, че тази трудна 
сили не са готови сами да се оттег- ваЩ11я ден Състояха се много- икономическа ситуация те все из
лят, нито да се откажат от своите - - събпания па които се ПОЛ1ват н че в условията ма повече
дългогодишни привилегии, така че °Рииии пи ншпи ее кандидати ще гледат да „минат“ и
и в тези предстоящи избори ще се чуха различни предложения за техните кандидати. Прогресивните 
опитат да си издействуват позиции, това какво би трябвало да се сили в Косово в предстоящите из- 
които вече с години заемат. напрани за да тези преждевре- бори и.маг трудна, но и честна за*

Реформската ориентнровка. за г ^ __дача да не позволят на мационали-
е изяснил Съюзът на ко- менни и според миогоброините

бия и Югославия, както и с други 
характеристики, отнасящи се до жи
вота и /руда //а младите хора в не
го. Тук преди всичко се мисли на: 
образованието, по-хуманния живот 
в големия град и подобно. Особено 
внимание в Белград ще посветим 
па разнообразието на националния 
и културния, както 
пия състав на 
ската
на кандиданионните лист** да бъдат 
застъпени всички ония млади хора, 
които напълно /де се ангажират в 
провеждането //а програмата на 
Съюза на социалистическата мла
деж.

иите сили сред албанска народиос/ 
м помощта па цялата об/цнект, а 
Социалистическа република Сърбия, 
отделно.

Не смееме да забравим пито фак 
п.т, '/е през предстоящите избори 
свой шанс търсят и всички остана-

ан- 
ал-

‘Л

/I на социал- 
населението. Град- 

конфе ре/шия ще се залага

Членовете на ССМ на Сърбия 
явно поеха задачата, че всички из
брани да се залагат и за основни
те политически стойности: за един
на модерна и демократична Сърбия 
с основни компетенции на цялата 
територия на Републиката за връ
щане на суверенитета на Федера
цията, за тежище на властта в 
скупщнните; за учредяване на съве
та на гражданите като една от ди- 
дензиите на югославската скупщи
на, според принципа „един човек — 
един глас“ и така нататък.

стнте и сепаратистите да се намерят 
оценки първи следвоенни демо- в кандидатските списъци и да им 

избори, оправдаят попречат за да не бъдат избрани.

която се
мунистите в Сърбия и която е при
ела мнозинството трудови хора и кратически
граждани, покрай останалото под- надеждите, които хората в тях 
разбира и остри критерии във во- _______ п гят Най-често се
денето на кадровата политика. За- Р * Драган Павловнч, председател ма
щото, само по този начин избраните говореше за необходимостта да ва ССМ на Белград 
кадри ще бъдат способни за труд- се осуетят „субективните фак- 
ни задачи, които и СР Сърбия и ТОри“ в режирането на тези из
дяла Югославия очакват през на- - пмегтп липижипаните
стъпващите години. Обществените Р » Д Р Р Програмата, с която младежката

противоречия опасно са се изостри- представители на народите да организация в Белград излиза на
ли, а неединството в становищата в дойдат онези, истинските. Имен- предстоящте избори е програмата
Югославия за крупните въпроси за но затова говореха почти всич- на ССМ на Сърбия, но допълнена

ки участници в тази наша мал- с програмните специфичност,, на
у - главния град: позицията му в Сър-
анкета за следващите изоо-

ОСНОВНИ СТОЙНОСТИ

Подготвиха: 
М. Туруднчсъвместен живот забавя решаване

то на общите проблеми. Всичко то
ва изисква ускорено идване на но- ка 
ви хора преди всичко млади и шко- ри. 
лувани готови да изтраят в борбата 
за нова политическа ориентнровка. 
Повече от когато и да е са необхо
дими хора с ясни политически убеж 
дения и несъмнителни квалифика
ционни компетенции.

Г. Радисавлевнч

КАЗАХА

Игри с ЮгославияФети Якупи, делегат в ПК на 
ССТНС от Медведжа

ТЕЗИС И ЧЕСТНА ЗАДАЧАМилица Петрович, пенсионер от 
Титово Ужице Никой от нас тогава не е могъл да помисли, че почти 

след 50 години на общ живот, точно там, в Словения, ще 
възникнат размишления, които днес се явяват я за конто 
почва да се разпасва дори на официални форуми. За отде- 
лнянето, дори отцепването от Югославия. Нормално бе да 
сс очаква, че всички умни сили ще се насочат към полето 
на решаване, което ще създаде възможност да живеем зае
дно в единна Югославия, да търсил, решения как Югосла
вия да правим по-силна, по-способна и социалистически 
още гю-напредш, чава.

Дълбоко съм 'убеден, че гражданите и трудещите се 
в Словения и навред в Югославия, желаят да живеят в 
цялостна и единна Югославия и че това, което сега става 
ще остане като един мрачен преходен и временен епи
зод. . .

В Косово, Но и в останалите 
многонационални среди трябва да 
изпъкне последователното изпълне- 

Добре е, че понастоящем ни е ние на установената политика за 
възможност, че когато дой- Косово. Трудовите хора и граждани

на изборните събрания ще питат 
как договорената политика за раз
витието на Косово се осъществява.

ПО-ГОЛЯМА ОТГОВОРНОСТ

дадена
деме на събрание в местната об
щност и самите да предлагаме оне
зи, които смятаме че заслужават да 
бъдат наши представители. И до- а в отговорите трябва точно и кон- 
бре е, че ще се прекъсне с досегаш- кретно да' кажем кой как се от- 
ните кадрови комбинации и пред
варително подготвената пропаганда, да изтъкнем и истината, че със за- 
че например, за председател на об- ключенията на Осмото заседание 
щината бъде избран човек, за ко- на ЦК на СКС и конституциогошите 
гото са се определили някои си кад- промени в Социалистическа репу- 
рови тела и комисии. Това, че сега блика Сърбия и САП Косово са 
първият човек на нашата община ще създадени предварителни условия 
може да избира народът значи са- за по-добро настояще и бъдеще, 
■мите ние, в това се състои и по-гол- Създава се благоприятна обстанов- 
ямата наша отговорност да изберем ка, възвръща се доверието. И по 
наистина най-подходящия човек. А този повод трябва да се каже, че 
възможността да избираме такъв албанските | националисти и сепара- 
човек сред повече кандидати, сред тисти са искали .албанският народ 
мнозината онези, за които народът да тласнат в пропаст и че в по- 

наистина следния момент са осуетени, благо- 
че вечико дарение преди всичко на прогресив-

нася към тази програма. Трябва

Никола Любичич, на тържеството 
по повод 45^годишнината на Ужи- 

шка република

че са добри, е 
работа. Мисля,

смята
голяма
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В ЦЕХА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОВОЩИя БОСИЛЕГРАД: НАРУШЕНИЯТА В ОБЛАСТТА НА ТЪРГО

ВИЯТА ПРОДЪЛЖАВАТ
И ЗЕЛЕНЧУК В БОСИЛЕГРАД

Пристигат суровини 

Т^Гс?иДишнасташреколта
от Никой не се бои от 

минималните наказания
Босилеград. Затова 
дина ще обезпечаваме суро 
вини така както пласираме 
готовите изделия, без да 
създаваме по-голямо коли-

150 тона. Андонов казва, че 
за същите се изнамират ку 
пувачи и вършат

тази гоВ цеха за преработка на 
овощия и зеленчук в Боси
леград, който стопанисва в 
рамките на фабриката „Здра 
влйе“ от Лековац, неотдавна 
започна производство на из 
делия от новата реколта. В 
цеха ни уведомиха, че за
сега от тазголишната рекло 
та са преработени 
1000 тона моркови и 200 то 
на кромид. Обезпечват се 
и други производствени су 
ровишх: зеле, пащреняк и

През средата на миналия месец в няколко ма
газини на ТО „Босилеград“ бе извършен ненадеен 
контрол, който „откри“, че някои стари стоки се 
продават по нова, по-висока цена. Това явление 
не е ново и трудно ще се премахва. Една от при
чините за това е и наказателната политика

догово-
както с наши, така и 

с купувач от чужбина, пре 
ди всичко от Западна Гер-

ри

чество резерви 
ръководителят на цеха Ни
кола Андоноз.

Понастоящем готови

подчерта
и Холандия, и се намания

дява, че договорите ще при 
ключат успешно.

в цеха имат 
изделия от околооколо

частния' сектор и непозвол 
но (изпълняване на зана
ятчийска и търговска дей
ност.

Гошо Митов, общински 
съдия за нарушения, казва: 
— Хората често негодуват 
и с пълно оправдание тър
сят официалните държавни 
органи да ги защитават от 
своеволието на някои ма- 
газинери, матрапази и пр. 
Мисля, че и наказателната 
политика е съвсем „благо
приятна“ за нарушителите 
и докато тя не се измени, 
т. е. изостри, разбира се 
да се подобри действуване- 
то на субектите в област
та на търговията, наруше
ния ще. има още повече. 
Той подчертава и два при
мера.

За неспазване на работ
ното време се прилага об
щинско решение и според 
него за такова престъпле
ние трудова организация 

може да се накаже до 700 
хиляди динара, а отговор
но лице до 210 хиляди. За 
повишаване цените пък, т. 
е. за продажба на стари 
стоки по нови цени се при- 

законопред- 
писание, според което ма- 
газинерът, който направи 
такова нарушение може да 
бъде наказан само 
хиляди динара!

Покрай усилията,, които 
полага ТО „Босилеград“ за 
въвеждане ма по-голям ред 
1И отговорност в областта 
ма търговията в община
та, съответни мерки пред- 

и официалните 
От на-

пр.
— За разлика 

шния сезон, 
ните ни бя: 
блем,
отношение 
проблеми, 
достатъчно, 
е подходяща. Проблем е об 
аче, пластментът на прера
ботените ни изделия, а още 
повече все по-честото по
скъпване транспортните ус
луги от производителите до

от преди- 
когато сурови 

ха отделен про- 
тази година в това

приемат
държавни органи, 
чалого на годината до пре
ди десетина дни например 
общинският ^инспектор по 

констатирал 29
няма да имаме 
Суровини има 
а и цената им

пазара е 
различни нарушения и за 
тях възбудил дела при об
щинския съдия за наруше
ния. Това са само „утвърде 
ните“ нарушения, 
действителното

докато
състояние 

сигурно никога няма да се 
утвърди. Досега съдията се 
е произнесъл за 25 дела, до 
като четири са в 
решаване, 
ните от инспектора по па
зара нарушения осем се от 
насят до магацини на ТО 
„Босилеград“.

Инак, производственият 
план в ' босилеградския цех 
за преоаботка на овощия и 
зеленчук редовно се изпъл
нява. От началото на годи
ната тук са произведени око 
ло 350 тона сухи изделия, 
а годишният план е 450 то
на. В цеха подчертават, че 
останалите 100 тона ще бъ
дат реализирани до края на 
годината. Понастоящем ра
ботят в четири смени 100 ра 
ботника на постоянна рабо 
та и около 120 сезонни ра
ботници. Личният доход 
сравнително е добър — от 
4,5 милиона до 10 милиона 
динара.

ДОГОВОР НА МАШИНАТА ПРОМИШЛЕ
НОСТ ОТ НИШ И ПЕТ БЪЛГАРСКИ ОР
ГАНИЗАЦИИ

ход на 
От констатира-

СЪВМЕСТНО
ПРЕДПРИЯТИЕ — Всякъде не може да 

се стигне, но и там, къде- 
то се установят нарушения, 
виновниците 
минимални наказания — 
казва Любен Богословов, 
общински инспектор по па
зара. Той подчертава, че 
повечето от възбудените 
дела се отнасят до непо
зволеното повишаване на 
цените, неспазване на ра
ботното време, особено в

сминават
На 27 септември в София е подписан до

говор за основаване на сьместно югославско- 
-българско предприяте за производство и 
продажба на съоръжения за хранително- 
-вкусовата и химическата промишленост. 
Договора са сключили Машинната промиш
леност от Ниш и външно-търговската орга
низация „Технометал“ от Скопие от юго
славска страна и пет български пердприя- 
тия.

лага съюзно

с 10
В. Б.М. Я

БАБУШНИЦА понеже тази програма 
има изключително зна
чение за стопанството 
на общината, тъй като 
тук ще бъдат трудоуст, 
роели към 300 работни 
ка. А това от своя стра 
на значи забавяне на ми 
грационшгге процеси в 
тази община.

Естествено е, че рабо 
тате по (изграждане на 
цеха на „ИМТ" не тря
бва да се протакат, по
неже галопиращата ин
флация безспорно ежед 
невно поскъпва тази ин 
вестиция.

НОВ ЦЕХ нл »имт«Българските предприятия ще обезпечат 
60, а югославските 40 на сто от начален ка
питал на съвместното предприятие. Склю
ченият договор ще постъпи в сила след като 
го верифицират компетентните югославски 
и български органи.

© СЛЕД ПОСТРОЯВАНЕТО НА ЦЕХА РАБОТА ЩЕ 
НАМЕРЯТ КЪМ 300 РАБОТНИКА © И ЗАНА
ПРЕД ПОЛИТИКА ЗА СВЪРЗВАНЕ С ПО-ГО- 
ЛЕМИТЕ СИСТЕМИ

упщина Славолюб Мила 
дииович в Бабушница 
официално оповести та
зи новина, която пред
извика особен интерес 
сред делегатите на Об
щинската скупщина м 
изобщо сред (население
то от Бабушипшка об
щина. Сетне той добави:

— Общинската окушц 
шт в Бабушница на се 
оня на трите съвета еди 
I го душно прие задълже
нията, относно обезпеча 
пане па инфраструктура 
и локания. Изготвена е 
продштвестицнюснна сту
диш аа обществено-чико 
шомическата огцравдано- 
ст на едно такава пачи 
ишше и е поднесено изи 
оквапе до фонда за иа 
сърчаване развитието иа 
изоставащите общини. 
Занапред трябва общо 
ангажиране върху реали 
зацпята на този проект,

— С помощта на Ре
публиканския изпълнят 
елен съвет и подкрепата 
иа фонда за насърчава 
не развитието на изоста 
ващите краища и преди

СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПОДГОТОВЯ ПРОЕКТ НА 
ЖИЛИЩНАТА РЕФОРМА

МОДЕЛЪТ СЕ НАРИЧА 

„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЕМ“ всичко на проявеното ра 
збирателетво от „ИМТ” 
'от Боловац, раздвижени 
и реализирани са опре
делени активности за по 
строява! ю иа 
за механическа обработ
ка иа части за произвол 
ството .па еслскостштан- 

машини.

Живущите в обществен апартамент, които се съглас
ят да плащат икономически наем в срок от 20 до 30 годи
ни ще получат възможност да станат собственици па 
апартамента.

След решението .на 
„Комуналац” от Рача 
Крагуавашка да поеме 
бившата тухларница, да 
я реконструира и модар 
мизира, като в първия 
етап в нея ще се трудо 
устроят юколо 100 души, 
капиталовложението на 
„ИМТ” 
смекчи проблема за без 
работещата, който сега 
измъчва тази община, 
тъй като работа чакат 
към 1100 души, предам 
но млади хора.

фабрика

Съюз!гият изпълнителен съвет ускорено подготвя про
ект на жилищната реформа. Това трябва да бъде едно 
от най-крупните начинания в рамките на обществената 
реформа, благодарение на което ще се активизира огромс! 
„мъртав капитал" в обощетвения жилищен фонд.

Узнава се, че ще бъдат въведени стимули за гражда
ните и предприятията да спестяват за ускорено разрешава
не на жилищните проблеми. Ще се насърчава изгражда
нето на апартаменти за свободна продажба и гцс се съз
даде възможност за изкупуване на обществени апартаменти 
с помощта на икономически наеми. Как ще се уреди из
купуването обществените апартаменти? Най-вероятно ще 
бъде приложен следният модел: живущите в обществен 
апартамент, които се съгласят да (плащат икономически 
наем в срок от 20 до 30 години ще станат собственици 
на апартаментите след като изтече спомепатитя срок.

Жилищната реформа има огромно обществено значе
ние, понеже трябва да активизира приблизително десета 
част от целокупното обществено богаз-ство. -

прикачим 
„ИМТ” иа споите орга 
ни с приел съотмеиите 
(решония. На равнището 
на сложната организа
ция иа сдружения труд 
съгцо е приета тази ини 
циатива, а Общинската 
окупщииа в Боловац по 
дкрепи едно таково оп
ределение.

С тези думи председа 
телят иа Общинската ок

оки

значително ще

Ст. Н.
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* стил село ръсело
дол

ТИХ ЕСЕНЕН ШЕПОТ
БОЖИЦА ТЕЗИ ДНИЗАПИСАНО В БАНСКИ

Секва комуналното 

развитиеБански дол е малко бу- 
релско село, намиращо се 
по склоновете на Кукла и 
Бански връх, с около сто
тина къщи, в конто днес 
живеят 40—50 души. Както 
и в другите села и тук, ми
грацията е взела своя да
нък. Младите са напусна
ли селото, а остарелите е- 
дин по един се прибират...

... В този слънчев и ху
бав есенен ден, когато по
сетихме Бански дол, пъту
вахме с Йован Владимиров 
директор на „Кооперант“ 
(които е и родом от Бан
ски дол) и Петър Еленков, 
директор на „Търгокооп“. 
Целта на тяхното посоще- 
ние беше да обсъдят въз
можността в една от оста
релите и полурухналн учи 
лищни сгради да се от
крие магазин.

С джнпката, която управ 
ляваше Кирил Ставгюв, по
чти цял час с мъка се про
бивахме от Желюша до

Бански дол по; каменистия 
н разбит път. Пръв ни по
срещна Йован Стойков, 
председател на местната 
общност. Заедно с Влади
миров и Еленков те дълго- 
-дълго оглеждаха сградите, 
— конто зъбът на времето 
е довел в състояние на ие- 
употребнмост.

— По-малката сграда е 
по-походяща 
Владимиров.

— Може — съгласи се Е- 
ленков.

— Колко надници ще ни 
разрешите директоре? — 
попита Стойков.

— Да ддцем но 3 — пред
ложи Владимиров.

Към нашата компания се 
приключи и магазин е рът Гс 
орги Станков, който сега 
ползва частна къща за ма
газин, Ценко Рппгслов, дя
до Марии и още иеколшди- 
на други, конто свикнали 
с манастирската тишина, 
бяха изненадани от наше
то посещение.

— Път нямаме 
ква се Йован Стойков. За
ведохме местно самообла
гане, събираме пари (има 
пунктове н в Димитров
град н Пирот), а надяваме 
се да помогнат и временно 
заетите в чужбина. Обаче 
иай-големи (надежди пола
гаме в горското стопан
ство. Очакваме от Репуб
ликанския секретариат да 
отпуснат малко средства 
тъй като ще вършат зале-

■ Вече три години не се пробиват нови и не се под- 
държат съществуващите махленски пътища Щ Известни 
постижения има в областта на електрификацията ■ По
лагат се усилия да се подобри действувалето На Съвета на 
местната общност

Наисти-лектрифицираии. 
на, голяма част от мрежа
та с низко напрежение е до 
траяла и трябва да се под
мени. Това обаче бавно въ-

В село Божица понастоя
щем се вършат подготовки 
за успешно посрещане и 
провежда не на * / юстъпва- 
щите делегатски избори. 
Тук подчертават, че са ви
наги па „връзка“ с Общин
ската конференция на СС- 
ТН в Сурдулица и че ще 
предприемат всички необ
ходими подготовки 
само критически да обсъ
дят досегашното действува
ме на делегатските скуп- 
щини, разбира се и на соб
ствената делегация, но и за 
предстоящите задачи.

заопла-
лредложп

рви.

■ ВСЕ ПАК НЕ СА ДО
ВОЛНИ

През тази година са е- 
лектрифицирани няколко 
махали: Цакила, Милади- 
иова и Леина. Извършена 
с реконструкция на мое- 
жата в махала Велкичеви 
и Бързина, а ще започне в 
Могила. В . ловечето други 
махали тя също така тряб
ва да се подметки, но ак
цията бавно тече — казва 
Крум Груев от Деянова ма
хала, в която 20-те дома
кинства имат големи труд-

не

добавиНека бъде
Еленков.

— А керемиди? Матери
ал? сяванс на голини тук... — 

сподели той.
След кратък престой 

пред магазина и „комка“ 
— решихме 
Клюциици — 
и най-многолюдна махала 
в Бански дол. И там ра
душно ни посрещна Горча 
Давндков със 
му Мерима и баба Зора. 
Други хора почти не 
дяхме. На връщане назад 
минахме по друг път, сред 
царевици и видяхме и 
ми какво „поражение“ са 
нанесли дивите свине.

— Хората тук са безпо- 
каза Владими-

— Направете списък ка
кво всичко трябва и ще 

одобриха два- ■ ПОСТИГНАТО Е ДОСТАотпуснем 
мата директори. да посетим 

най-голямата
Миграцията, която тук 

бе твърде изразителна „от
влече“ голяма част от на
селението във вътрешлост-

КАМЕРАТА ЗАБЕЛЕЖИ...

Кой да се грижи за дома? съпругата

ви-

са-

мощни
ров, който и сам е ревно
стен ловджия. Царевицата 

дивите свинее малко, а 
много, но не се „дават“ ле
сно. .. Ако ги чакаме в ед
на — те отидат в друга ни-

.?--г /г
ва...

Поприказвахме си пъть
ом и за дядо Гала, за Па
вел, за рангеловистите, ко
ито на времето бяха мно
го известни и махала Гре- 
ойке гъмжеше от народ, 
добитък... Сега е тихо. И 
последният от 
стите дядо Коста починал 
преди една седмица. Мана
стирската тишина тук се 
нарушава само когато е уи 
кенд и когато надойдат 
банскодолци, живеещи в 
‘Димитровград и Пирона 
Тишината понякога нару
шават и ловджии, дошли 
да избавят банскодолци от 
дивите свине...

та. Тези които останаха о- ности с електроснабдяване- 
баче не се предават. Пред- то. 
приемаха и предприемат 
акции да си подобряват 
бита. Постигнати са и зна
чителни резултати.

— Хората се изселиха, 
изселват се и сега, но

казва замест
ник председателят на Съ
вета на местната общност 
Любен Иванов. Ние които 
останахме не бива много 
да се оплакваме. Снабдява
нето е относително добро.
По един смесен 
селото имат ТО 
град“ от Босилеград и „Зве
зда" от Сурдулица, 
газина на „Тома Косшч“ 
от Лссковац се снабдяваме 
с брашно. Има и I 
стио кафене. Доволни 
и от здравната защита. В 
здравната станция 
по обща практика работи 
всемвднедно, а ^Уьболекар 

един път седмично.

В селото приключва обо
рудването на изкупувател- 
ната станция за селскосто
пански излишък, която тук 
изгради „Звезда“. Очаква 
се магазинът, който е в ча
стна къща да се помести 
в новия обект, когато ще 
се подобри и снабдяването, 
надяват се тук.

— Постигнахме доста и 
в областта на електрифи
кацията, подчертава Ива
нов. В селото само три-че- 
тири домакинства не са е-

На снимката е Културии- 
Поганово.

лото започна да замира, кул 
турният дом едно време слу 
жеше за изкупуване на ма 
лини, а днес не служи по
чти за ншцо. Само някол
ко помещения използва „Сто 
чар“ за магазин 
а останалите си стоят праз

ят дом в село 
Изграден веднага след ос
вобождението от трудолю- 
бивате погановчани той с 
години наистина беше — ку 
лтурен. В голямата зала се 
даваха представления, орга 
низираха се и празненства 
по случай държавни и на
родни
служеха за читалище, копе- 
ративни канцеларии ... Сле 
дствие миграцията на насе
лението — и домът започ
на да мени предназначени-

Трудностл имаме и с 
прокарването на нови и с 
поддържането на съществу
ващите махленски пътшца, 
подчертава Иванов. Без о- 
глед, че отделяме средства 
за въведеното местно само
облагане в общината, те за 
подържането им не се вла
гат. През тази година бях
ме запланували да изгра
дим няколко моста към 
Златанова махала, |'Ларчо- 
вица към Топли дол, но 
все още не е известно да 
ли ще се строят и кой ще 
ги строи. Налага се да по
добрим и действуването в 
местната общност. И ние 
малко сме се отпуснали, 
заявява Иванов.

рангелови-
и склад,

ни. по-малко
Прозорците и вратите са 

изпочупени, покривът на 
много места пуска и тава
нът е паднал ... Налага се 
да се вземат мерки сградата 
да се претегне, за да не 
пропада от зъба на вре
мето.

празници, а други

магазин в
ето си.

След закриване на основ
ното училище, тъй като се

„Бос ил е-
М. А. М. Андонов

а в ма-
ИЗКАЗВАНИЯ тровград 

по стърнищата е никнала 
и се озеленила пшеница, 
като че ли нивите са засе
ти. ..

И друто нещо:
— Когато вършеят, нав- 

ършеят пшеница с уроди- 
ца, а после когато искат у- 
ема — търсят пшеница без 
уродица! Откъде?

Реплика на казаното от 
Кирил Митов направи 
Крум Величков, председа
тел на Изпълнителния съ
вет и между другото посо
чи, че жътвата и вършит
бата тази година са били 
на по-високо равнище от 
лани, но сигурно е, че мо
же тази задача и по-добре 
да се изпълни.

Трябва да бъдат малко 
по-дейни и щабовете по 
местните общности — из
тъкна Величков. С" тях по 
време на жътвата и вър
шитбата занапред ще тряб
ва да установим по-добро 
сътрудничество. М. А.

и ще види, че— Говорим за есенната 
сеитба, а трябвало би да 
поговорим и за тазгодиш- 
ната жътва и вършитба. — Пд ир 00 
Някои комбайнери несъ-
вестно се отнасяха към та- МООПИ ПОРЯ 
зи разиспаха сума зърно рООНИЛЛ
— каза на неотдавна про- пиптл
веденото заседание на Об- 3оиНЦ I О

едно ча- 
сме Особени надежди се по

лагат от откритият преди 
три месеца цех за домаш
но ръкоделие в селото. Се
га тук работят осем жени 
и се надяват наскоро На
родна радиност от Сурду
лица да приеме нова ра
ботна ръка. — Това е един 
от начините да се спре ми
грацията, която одустоши 
селото. Имотите остават 
необработени. Хората оти
ват. Ето един пример, кой
то трябва да ни загрижа- 
ва: в основното училище в 
Божица тази година се у- 
чат само 26 ученика, от ко
ито три в подведомствено
то училище в Топли дол 
подчертава Любен Велич
ков, директор на Основно
то училище в селото.

подчерта той.
лекар

Тежко ми е да изна-
защото и азсям това тук

член на тази органи-съм ~
зация, обаче за в бъдеще, 

на жътва, общин-по време 
ският щаб би трябвало да

Нанивите.пообиколи и
както добре е извест- 

останали стари хо-
.село,

но, са 
ра, и те гледат само зърно- 

лрибере. А дали
става и каче- щ 'Щ&ж 

се вижда после.
то да се
това винаги
ствено

Ако някой не вярва
каптажа яктвтщт 

Дими- !• •
Ш В. Б.нека излезе над

на водопровода над
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ОТ 1 ОКТОМВРИ Т.Г.ЗА КАКВО 
__ПИШЕШЕьт>№гепч?% 15 долара „отварят“ 

границата на НР България
V От
плащат по 15 долара при 
влизането в България са 
освободени лицата, които 
пътуват в командировка, 
гражданите, които мина
ват границата с пропус- 
квателна книжка и де
цата на възраст до 10 го
дини -А- Транзитните път
ници плащат по 10 до
лара

Българските власти въ

каже доказателство, че 
неговите близки оа съ
гласни да поемат всички 
разноски за престоя му 
в България. А това дока 
зателството, заверено в 
органите на Министар- 
ството на вътрешните ра 
боти на НРБ, трябва да 
му бъде изпратено пре
ди да тръгне за Бълга
рия.

Съществува още един 
начин да не се плати 
„доларският данък’’ при 
влизането в НРБ. Чуж 
денецът, който има ро 
димни в България може 
да влезне в тази страна 
и да не заплати пито един 
цент. Разбира се, при 
минаването на граница
та той е дължен да по-

По повод 40-годишнината на печат на бъл
гарската 'народност в Югославия и 30-годи- 
шнига на вестник ,,Братство”, редакцията 
на в-к „Братство” в рубриката за КАКВО 
ПИШЕШЕ БРАТСТВО ще ви предава мате
риали за ютздепни съвития и случки, помес- 
тавни в първите броеве на вестника.

задължението да

Босилеград

Засилена политичес
ка активност

А. Т.

ведоха нов, по-строг ре 
жим за чуждестранни 
те граждани, които вли 
зат в Народна републи' 
ка България. От 1 октом 
ври т. г. всички чужден 
ци, пристигнали на гра 
ницата на източната ни

ОБЩИНСКИЯТ СЪД В ДИМИТРОГРАД 
СЪОБЩАВАПоследните няколко месеца в Босиле

град се чувствува засилена обществено-по
литическа активност, с която ще се посреш- 
не знаменития ден на въвеждане на работ
ническото самоуправление в } Югославия — 
27 юни 1950 година. Синдикалните органи
зации в Босилеградско особено усилено се 
готвят да посрещнат тоя ден и да то отпраз
нуват по най-тържествен начин.

В началото на юни Общинското синди
кално вече в Босилеград устрои общо съб
рание на своите членове и интересуващи 
се граждани, което бе масово посетено. На 
събранието в Босилеград говори другарят 
Душан Настич, член на Околийското син
дикално вече във Враня. На това общо съб
рание на синдиката 'възпроизведе своите 
впечатления от сесиите на неотдавна състо
ялия се в Белград Пети когрес на ССРН на 
Югославия Владо Митов, председател на об
щинския народен отбор, който като делегат 
на Конгреса взе участие в работата му.

Източникьт на епидеми
ята все още не се знае!

съседка с намерение да 
влезнат в нея са длъжни 
на заплатят 15 долара. 
Транзитните пътници тр 
ябва да платят по 10 до 
лира при условие да на 
пуснат българската те
ритория в орок от 36 ча

Епидемията на ентероколит в Димитров
градска община е потушена, все още не се 
знае отговорът на най-важния въпрос: къде 
е бил източникът й? Новко Йотев, съдия в 
Общинския съд, в чиято компетенция са об
винените от окръжния прокурор лица в 
„Комуналац“ (Мирослав Йованович и Гоша 
Гергинов), тези дни заяви, че не може да 
се посочи истинският източник на епидеми
ята. Това, което в някои вестници се пише е 
на „душата“ на техните автори, казва Йо
тев, изтъквайки, че все още се събират до
казателства.

са.
От задължението да 

плащат по 15 долара при 
влизането в България са 
освободени лицата, кои 
то пътуват в командир
овка, гражданите, които 
минават границата с пр 
охтуоквателна книжка и 
децата на възраст до )0 
години.

А. Т.

В началото на този месец в Босилеград 
се състоя и общо събрание на членовете на 
ССРНЮ, на което за ролята и значението на 
Петия конгрес на ССРНЮ говори другарят 
Стоядин Стошич — Дича, секретар на Око
лийски комитет на Съюза на сръбските ко
мунисти във Враня.

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ

Грижа за членоветеЕ. Р.
Избрано е Председателство от 7 душп — За предсе

дател е избран Иван Деспотов, а за секретар Стоян Ев
тимов

През изтеклия период — 
бе подчертано на отчегно- 
-изборното заседание па 
Общ* шс ката ор га и изация 
на Съюза на пенсионерите 
в Босилеград — с положе
на значителна грижа за 
материалното положение, 
жилищния проблем и здра
вословното състояние на 
членовете. Няколко души 
са ползували субвенции 
банско лечение на десе
тина души с отпуснат жи
лищен кредит. Но и по-

В акционната програма 
за предстоящия период, ко
ято беше приета на засе
данието на преден план 
изпъкват жизнените въпро
си и проблеми на пенси
онерите, преди всичко: зд
равната защита, жилищни
ят въпрос н социалната за
щита.

В продължение на засе- 
анието бе изабрано Пред
седателство от 7 души. За 
председател на Председа- 
телстовото е изабран Иван 
Деспотов, а за секретара 
Стоян Евтимов.

Димитровград

Електрифицира се 
и Градини

край това, както констати
раха отделни 
има пенсионери преди вси
чко тези които живеят на 
село, със скромни жилищ
ни помещения и слаба ма
териална основа.

дискутанти,

В началото на този месец бяха завърше
ни работите по строежа на селската елек
трическа мрежа, която ще се приключи към 
далекопровода Димитровград—Ниш.

Обаче, пред селския отбор по електри
фицирането стоят още няколко „дребни“, 
както те казват, задачи, та електрификаци
ята да бъде завършена напълно. Касае се 
до набавката на трансформатор.

Понеже средствата не стигат, а за набав- 
ка на трансформатор селяните Подготвят 
варница с капацитет 35 000 килограма вар. 
От парите, които ще вземат за варта и със 
средствата на местното самооблагане, те ще 
завършат работите по електрификацията.

Пенсионерите все още 
активно действуват в об- 
ществено-иол Iпт шеските ор 
ганизации и дават свой 
принос в разрешаването 
па комунално-битовите про
блеми и пр. М. Я.

ВЪВ ВТОРАТА АКЦИЯ ПО КРЪВОДАРЯВАНЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Отзоваха се 19 - кръв дадоха 17 души
твспа задача. И още нещо. 
Акцията все още остави гри 
жа само ма Общинската ор 
гаппзация на Червения кръ
ст, без, или при съвсем сла
бо ангажиране на останали 
те субекти.

Във втората тазгодишна, 
акция по кръводаряване в 
Босилеградска община, ко
ято се проведе в миналия 
петък, както и в първата, 
отзивът беше слаб. Отзова
ха се само 19, а кръв дадо
ха 17 души. На двама мла
дежи, лекарската комисия, 
поради оправдателни причи 
ни не позволи да дадат га
зи ценна за живота течно
ст. В Общинската оргапиза 
ция па Червения кръст в 
Босилеград ни 
че и този път, както и до
сега, отзовалите са по един 
или двама от трудов колек
тив, с което се повтаря до
сегашната практика: в тру
довите колективи акцията 
не се схваща пито като ко
лективна, пито като обЩес-

лението за тази хуманна ак 
ция. Такев подчертава, че 
за по-голяма масовост в ак
цията, нужна е занапред да 
леч ио-голяма ангажирано
ст, преди всичко на просве 
тните и здравни работни
ци, а не както и досега да 
остане 
делни лица.

Иначе, всички работи, където не са били 
специалисти са били извършени отнужни 

самите селяни.

Сега хората са се наели с вътрешните 
инсталации. Над 20 домакинства са завър- 
шили И тая работа, а другите бързат след 
тях. До есената почти всички ще инсталират 
електрическа мрежа по къщите си. До то- 

ще пристигне и трансформаторът, и 
газените лампи ще изчезнат в Градини.

М. Н.

Зоран Такев, администра
тивен работник в Червения 
кръст в Босилеград, ни уве 
доми, че преди акцията в 

колекти 
и секции 

акцията

грижа само на от-.

Да кажем и това, чс с от 
зовалите се 12 дущи в пър- 

сегашните 17
трудови

изнесени
няколко 
ви са
за значението на 
и че даването на кръв не 
остават никакви последици 
на кръводарителя. Обаче ма 
лко файда има и от това. 
Просто казанс\ все още ня
ма традиция всред трудещи 
тс се и въобще всред насе-

вата акция и 
души заплануваният от стра 
на на Общинската скупщн- 

план по кръводаряване 
пито с Ю

уведомиха,
гава

па
не е изпълнен

още едно 
занапред.

на сто, което е
предупреждение

„Братство“, 16 юни 1960 год.
М. *.
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В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" 
В БОСИЛЕГРАДВ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МОША ПНЯАДЕ“ В ДИМИТРОВГРАД

ЧАС ПО ИСТОРИЯ ЛА „ИЗВОРИЩЕ“ БРОЯТ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Е ПО-МАЛЪК ОТ ЛАНИнад 100 ученици — 
хор и, фолклор- 

сск-
чистисЧленове’!'© V на леторпче- 

еката секция при основно 
училище „Моша Пняде“ в 
Димитровград, 
тези дни час по история в 
местността „Изворище“ къ- 

е формиран Царн- 
бродскнят партизански от- 
ръд. За формирането на 
отряда и 
»прцд
членовете на историческа
та секция говори Грозда!» 
Петров боен от отряда. За
едно с тях са били и чле
новете на 
секция, които след това са 
продължили до местността 
„Прелесйе“, където са се 
запознали с релефа на та
зи част от общината. В то
ва своеобразно обучение в 
природата, на мястото на

събитията, участие са вле
ли 150 ученици от Основ
ното училище.

Освен историческата сек- 
мястото на формиране 
Царибродскня парти

зански отряд са посетили 
н участниците 
междуобщннекн поход па 
пионерите „По пътеките на 
свободата — Изворпще 89". 
Походът е проведен на 30 
септември тази година. В 
него са участвували пионе
ри от всички основни учи
лища на териториите на 
общините Пирот, Бела Па
ланка и Димитровград — 
общо 116 ученици. Дими
тровградското основно 
чшшще като домакин е 
подготвило специална про
грама, в която са взели у-

членове ни 
пата и рсцнтаторска 
ции н секцията на млади
те кира гнети. Целта ма По

коите традиционно 
година 
тачене

дателно изкуство, 
лите са застъпени със съот
ветни специалисти. Михай
лов изтъква че в течение 
на годината ще бъдат обез
печени средства за наглед
ни средства и материал за 
практическо обучение 
техническо образование, 

химия и физика. И ггрез 
настоящата учбена година 
ще работят училищните ин- 

в Долна Любата,

остана-В училище 
„Георги Димитров" в Боси
леград през настоящата уче 
биа година броят па 
циците по отношение 
миналата е по-малък 
ученика и това, 24 в дол
ните а толкова » горните 
класове. Или: през настоя
щата учбена година в то
на { възпитателно-рбралова- 

телно

основнопроведоха
пия

хода,
се провежда всяка 
па друго място, е

революционните тради-
един-

АРУ трупането 
пионерите от трите

на
у чедото нав третият с 48па

цип, братството ннеговите акции 
преподавателите и МОството и 

между
общини. С участниците на 
Похода са били и трима 
Кюйци от Царибродскня 
партизански отряд — 
бнелав Златкович, йовай 
Елснкрв и Живко Виде
нов. Те са говорили за 
формирането на пародо- 
освободителиото движение

ведомство са записа- 
общо П45 ученика, 521 

и долните класове “ 624 в 
горните класове. Когаго 
пък става дума за паралел 
ките, те в сравнение с ми
налата учбена година с

долните 
45, а в

Сър- тернати 
Бистър и Босилеград. Но- 

в Босиле-
географската нн

но с и това, че
подведомствено.градското 

училише, ученици от пети 
клас вместо руски ще изу- 

английски език, раз-
V-

н акциите на отряда в те
зи краища.

чават
бира се тези които са и> 
разили желание за това.

Директорът на училище
то Владимир Михайлов ка- 
ю проблем изтъква 
(лига на някои учебнци о-

са повече, или в 
класове ще има 
горните 30.

Директорът на училище
то Владимир Михайлов, ни 
уведоми, че отново ще бъ
дат открити нодведомстве-

А. Т.

ОТ ДЕВЕТИЯ ПИОНЕРСКИ ПОХОД „ПО ПЪТЕКИТЕ НА СВОБОДАТА" 
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА иедо-

И младите във всенародната отбрана
братска об-Югославия 

1ЦИОСТ на народи и иарод- 
I юста I да реал изи рате 
края".

Говорейки за ролята

Г
ДО-Боснлеград, 25 септември 1989 годила. В учи

лищния двор на основното училище „Георги Ди
митров" в Босилеград, пионерско тържество. - 
место 
ския
ският сбор, по повод деветия пореден пионерски 
поход „По пътеките на свободата“ — пионерска 
манифестация с обгцоюгославскн характе.

В на
звука на училищния звънец отекна пионер- 

поздрав ЗДРАВО, с което и започна пионер-
подрастващите 

в концепцията па всенаро
дната отбрана и обществе
ната самозащита, 
кович подчерта: 
то поколение е имало и и- 
ма важна роля в опазване
то, развитието и укрепва
нето на отбранителната и 
самозащнтна способност на 
нашето 
общество, 
нието и образованието на 

поколения

поколения

Мшпш-
Младо

УV
шето общество, в настоя
щия момент предупрежда
ва всички да 
рат, а светлите традиции 
от НОБ и грандиозното де
ло на 
защитят 
нападки, 
динството 
някои

На ‘пионерския сбор 
Босилеград, пред '«пионери- 

числящи се

в
се ангажи- самоуправително 

Затова възпита
те, родители, 
към ЮНА и преподаватели- 

за целта и значението 
на похода говори коман
дирът на градския гарни
зон Андрия Милинкович, 
който между другото ка
за: — Днес вие тръгвате 
на деветия пореден пионер 
ски поход „По пътеките на 
свободата“ 
с която наред с други ма
нифестации изказвате ва
шата любов към родината 
и светлите традиции на 
НОБ и
ни революция, 
ето в

те, другаря Тито да се 
от всички видове 

Братството и е- 
се нападат, а 

го квалифицират ка
то несполучливо и спирач
ка за развитието на отдел
ни народи, като при това 
забравят думите на друга
ря Тито, че „народът е си-

подрастващите 
представлява съставна част 
в процеса на изграждане 
на всестранно развита соци
алистическа личност. И 
днешният ваш Поход е ег 
дин в редицата възможно
сти за запознаване с основ сооено по оългарскн езикните училища 

Доганица, фли-дол, Голеш, 
а в селата Гложйе и Дол
на Л нейна още по една 
паралелка, а подведомстве
ното училище в с Църно- 
щица, Две реки, поради 
малко число ученици ще 
бъде временно закрито. Е- 
стествеио с откриването на 
посочените| подведомстве
ни училища са създадени 
условия и за приемане н* 
нови четири просветни ра
ботника.

Когато пък 
за професионалната 
деНост, Михайлов подчер
та, че с изключение на мал 
ко число часове по геогра
фия, музикално и изобра-

с елата:манифестация за 6, 7 н 8 клас, и че в под
ведомственото училище в 
Бистър и Босилеград лип
сват помещения, което ще 
се разрешава с двусменно 
обучение. И през тази у- 
чебна година в рамките на 
възпитателно-образовател

ните насоки в концепция
та по всенародна отбрана 
и обществената самозащи
та. Още повече, че в сега
шните затруднени обще
ствено-икономически усло

вия, а за ваше по-светло 
бъдеще, на нашето обще
ство са потребни хора и- 
дейноЦолитически, образо
вани определени лица за 
изграждане и укрепване 
на нашата самоуправител- 
на и социалистическа об
щност.

елен само тогава когато 
обединен. Вие сте тези по

трябва тази Титова ви
за обединена и силна

социалистическата 
Положени- ито

зиякоето се намира на

пия процес при училището 
ще работят съответни уче
нически секции и кръжо
ци. С други думи и про^ 
светните работници и дру
гите субекти ще полагат у- 
силия възпитателнообразо- 
вателният процес, да се из
дигне на по-високо равни
ще.

■

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ ’89

МИЛУТИН ДЖУРИЧКОВИЧ става дума 
застъ-В продължение наЖАЖДА тър

жеството осмокласничката 
Елизабета Божилова, 
чете пионерското възвание, 
а училищният хор изпълни 
подбрани 
песни. След това ученици
те, заедно с преподаватели
те поеха по предварително 
утвърдения маршрут. При 
това учениците от босиле- 
градското основно 
ще посетиха граничната за
става „Славче“, а ученици-

про
М. я

Жаждата, угасна 
от твоето чело, 
уморена далечина.

През звукове 
газиха те — 
войници от сказания.

революционни

В рамките на крайграничното сътрудничество 
между Босилеградска община и Общинския наро
ден съвет на град Кюстендил в областта на обра
зованието и Възпитанието, през миналата сед
мица група преподаватели от основното учи
лище „Георги Димитров“ от Босилеград, напра
виха еднодневно гостуване на образцовото ЕСПУ 
„Кирил и Методий“ в град Кюстендил. При това 
преподавателите от Босилеград, съвместно със сво
ите колеги домакини, направихи посещение на 
София. Тук те разгледаха знаменитостите на сто
лицата на България и посетиха паметник — къща
та на революционера и сина на българската ра
ботническа класа Георги Димитров.

училин
До кръстовища 
носиха тъга 
на длани.

те от останалите подве
домствени училище, където 
също така бе устроено ск-

Дали гневът нестава 
там, дето фрула започва, 
далечина.

ром но тържество, направи
хи излети по близката о- 

където покрай 
състезнаия бе 

исторически

колност, 
спортните 
проведен и 
час.

(Преведе от сърбохърватски 
Стефан Николов)

М. я.I

БРАТСТВО « ОКТОМВРИ М»
СТРАНИЦА 10 \



физическа култура,^ Ивица Иванов 

републикански първенец
ДИМИТРОВГРАД

РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

ЧИСТА ПОБЕДА атлетическиятреньор 
клуб „Железничар“.

И наистина, ако се има 
в предвид при какви усло- 

работи „Железничар“, 
година и

вНа неотдавна проведе
ния републикански крос в 
1р. Ниш за пионери на пър 
во място в бягане на 300 
метра с препятствия се кла 
сира Ивица 
Димитровград, член на ре
публиканския отбор.

вия
а при това за 

А - половина постигна успехи,
' които много други клубове 

« |ЧАг" не са успели може би за 
’ двадесет години, възниква 

защо не се посве-

„ПРОГРЕС“ (Пирот) — „А. БАЛКАНСКИ“ 0:3 (0:0)
Пирот, 1 октомври, 1989 год. Игрище: „Циглана“ 

мето облачно и студено. Теренът тревист. Зрители — око
ло 300 души. Голмайстори: Александър Станков в 61, Са- 
ша Крумов в 70 (от дузпа) и Зоран Христов в 77 минута 
за ,Д. Балкански . Жълти картончета: Горан Джурич Зо
ран Джорич, Стамбол Николич и Горан Живкович „!Про- 
грес“, Съдията Кирил Ставров от Димитровград __ добър.

Първия гол за „Балкан
ски“ отбеляза Александър 
Станков след успешна ак
ция на цялата нападетелна 
петорка. На 2:0 повиши Са- 
ша Крумов от дузпа, а на 3:0 
— след успешна контраата 
ка на Зоран Христов, който 
отбеляза и гол.

До края на мача домаш
ният отбор се опитваше на 
всеки начин да намали ре 
зултата, но без успеха.

Трябва да отбележим и 
това, че поведението на пу 
бликата, както и на някои 
функционери, не беше на 
равнище. Може би те про 
вокираха и някои от играчи 
те на домашния отбор. Те 
нападаха и съдията К. Ста- 
вров без да имат основа
ние за това (след присъжда 
нето на дузпа за димитров- 
градчани). Както изтъкна 

делегатът на мача Слободан 
Филипович от Пирот, дуз
пата е била правилно отсъ
дена.

ИВАНОВ от * ш
вре- \тж\т

— Ако се има в предвид 
при какви 
дготвя
Дюв наистина 
уважение. В Димитровград 
нямаме условия. Иванов тре 
нираше само с две преп
ятствия, — но благодарение 
усърдието и упоритостта му 
— ето зае първо място — 
казва Александър Марков,

въпроса:
||||||| ти по-голнмо внимение на 

атлетиката, „царицата на 
спортовете“. Димитровград
ските атлетици често пъту
ват на състезания на свои 

в по-

условия се по- 
— успехът на Ива- 

заслужава

зш®„ПРОГРЕС“: 3. Неделко- 
вич 6, Г. Джурич 5, М. Ми- 
лоевич 6, Г. Живадинович
5, 3. Тодорович 6, Д. Джор 
джевич 6, С. Гошич 6, 3. 
Манойлович 5, 3. Джорич
6, Б. Джорджевич 5, Д. А- 
ранджелович 6.

,ДСЕН БАЛКАНСКИ“: М. 
Соколов 8, Т. Соколов 7, Т. 
Рангелов 8 (Л. Таков), М. 
Тодорович 8, С. Крумов 8, 
П. Костов 8, П. Йованович 
8, А. Станков 8, Е. Иванов
7, 3. Стефанов 7, 3. Христов 
8 (Д. Алексов).

Футболистите на „Асен 
Балкански“ )от Димитров
град извоюваха твърде важ 
на победа против фаворизи 
рния отбор на „Прогрес“ 
от Пирот, който в този се
зон )се върна от сръбска 
футболна дивизия. Самият 
мач беше качествен на мо 
менти имаше и прекалява 
не в нарушенията играеше 
се остро дори и гр-убо. В 
това отношение „се проявя 
ваха“ играчите на домаш
ния отбор.

разноски, пристигат 
следния час, но все пак — 
се класират високо.

М. А.

БАСКЕТБОЛ

Второ място голям успех
Неотдавна завръши пър

венството в регионална бас
кетболна дивизия 
Димитровградчани се кла
сираха на второ място. На
дигра ги само отборът на 
„Милан Топлила" от Проку 
пие. Споделихме с треньора 
на „Свобода“ (който ведно 
е и един от 
играчи) Зоран Геров за из
теклото първенство.

— Мога да кажа, че сме 
постигнатото.

— Точно така.
— На какво се дължи ус

пеха на „Свобода“ ?
— Петорката съставха от 

следните играчи: 4 Зоран 
Геров, 5 Синиша Станкович, 
6 Ненад Дженич, 7 Драган 
Петрович, 8 Горан Миланов, 
9 Владимир Сотиров, 10 Са- 
ша Крушов, 11 Веселин Ма
тов, 12 Златко Захариев, 13 
Ивица Стоянов, 14 Тони 
Алексов и 15 Милорад Нико 
лов. Почти същият състав 
ще играе и в предстоящето 
първенство.

3. Геров напомни и това, 
че ако „Свобода“ се беше 
класирала (на първо място 
— нямаше условия да играе 
в по-висш ранг: няма спор
тна зала, а да играе в някой 
друг град — това ще струва 
много скъпо. Последното 
налага да се обмисля и то
зи въпрос. Истина, в днеш
но време при наличието на 
висока инфлация, е трудно 
да се говори за изграждане 
то на такъв обект. В близ
ко бъдеще може би тряб
ва да се обмисля за сдру
жаване на средства на сто
панските организации и от 
други източници. На Дими
тровград 
спортна зала, която да се 
ползва не само за .баскет
бол, но и за хандбал и др. 
спортове.

Ниш.

— „Свобода" успя да кон 
солидира редовите си. В то
ва отношение имахме и 
пълна подкрепа на Предсе
дателството на клуба което 
начело Със Зоран Тричкцв, 
Ивица Миланов и Делчо 
Гигов те се стараеха за уре
ждането на организационни 
и др. въпроси. На нас ни

най-добрите

доволни от
„Милан Топлица“ заслуже- оставаше само да се стара

Ю (2)Рудар
ОФК Ниш
Младост
Единство
Асен Балкански
Мрамор
Борац
Новоселац
Куршумлия
Свърлиг
Будучност
Раднички
Палилулац
Прогрес
Омладинац
Синджелич

7 4 2 1 16: 6 
20: 5 
14: 9 
14:12 
13:12 
14:14 
16: 6

9(1)7 4 2 1
7 84 1 2

87 4 0 3
8(2)7 23 2
87 4 0 3

3 7(1)3 17
8: 8 7(1)7 3 2 2

11:10
13:14
11:13
10:12

3 67 3 1
6(2)37 2 2
647 3 0
633 17
5(1)8:103 27 2

14:15 40 57 2
45:2352 07
05:1743 е необходима7 0

Момент от последната среща: „Свобода“: „Куршумлия“

но се класира на първо мя
сто.. С него и „Куршул 
играхме „наравно“. И 
по една победа и по едно 
поражение

— Това значи, че сте би
ли равни на най-силните.

Станалото произшествие 
е сериозен сигнал да се взе 
мат спешни мерки добрите 
отношения между двата 
клуба да не се нарушават. 
Занапред на мачовете обе
зателно трябва да присъс- 
твуват органите на милици 
ята. Общо взето, това беше 
„твърд“ мач, но и заслуже 
на победа на „Асен Балкан 
ски“. В следващия кръг „А. 
Балкански“ ще бъде дома
кин на отбора ма „Свърлиг“ 
от едноименния град.

В първото полувреме се 
водеше равноправна борба 
като и двата отбора имаха 
по един шанс. Обаче на по 
чивка се отиде при резул 
тат 0:0.

ем по-добре да се подгот
вим.

— Кои играчи
млия“

изнесоха 
на плещите си борбата чрез 
изтеклия сезон?

маме
М. А.

Във второто полувреме го 
стите от Димитровград „взе 
ха“ играта в свои ръце. За 
господствуваха на терена, и 
някои играчи на „Прогрес“ 
започнаха да играят грубо 
и затова неколицината полу 
чиха жълти карточета (ня
кои Щори заслужаваха 
червени!)

БЕЛЕЖКА
ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТ
БОЛНА ДИВИЗИЯ - ПИРОТ ЗАБРАНЕНО, НО НЕОТМЕНИМО!

Край старата димитровградска болница същес
твува н стара чешма. Не е известно точно кога 
с построена, но има хубава и студена вода. От
край време хората са пили вода от нея. Пият — 
м днес! След избухването на епидемията — на 
чешмата е сложен надпис, че водата НЕ Е ЗА 
ПИЕНЕ!

Не о ясно защо, когато републиканската са
нитарна инспекция се произнесе, че именно тази 
чешма има ИЗПРАВНА във всяко отношение во
да. Но, ето, какви сме когато нн натисне не
воля. Покрай сухото, изгаряме и суровото. И с 

подобно. Някому било по-лесно 
дп п провъзгласи за НЕЗИПРАВНА н край!

Хората обаче не спазват написаната препоръ
ка — и си пият вода от чешмата. Добре знаят, 
чс водата е хубава.

И още нещо: и мнозина от димитровградски
те лекари идват на вода — именно на тази чеш
ма. Гражданите гледат от тях и следват примера 
им. Остава само и тези, конто са провъзгласили 

да махнат надписа н

Катастрофа 
на „Партизан“

и Д. Ставров

„Напредък“ (Извор) — 
„Партизан“ (Желюша) 9:0 

(4:0)

Футболистите па „Парти
зан" от село Желюша -пре
къснаха с хубавите успехи. 
На гостуването си в село 
Извор те загубиха с 9:0! Ед
ва ли като оправдание за 
катастрофата може да се 
вземе това, че „Партизан" 

непълен състав. Най-

„А. БАЛКАНСКИ“, МЛАД ШИ КАТЕГОРИИ

Отложени мачове
„Лужница“ от Бабушмица, 
обаче бабушиичали 
йдоха и вероятно са се от
казали от по-нататъшно уча 
стие в турнира.

Трябва обаче да се отбе- 
орга-

чешмата станаПионерският 
кият състав на 
кански" не играха мачове
те си миналата неделя. Пи 
оперите трябваше да се сре 
щнат в Ниш с отбора на 
ЕИ „Младост", но мачът ^ 
отложен за 4 ноември 1989 
година, когао и първят от
бор на „А. Балкански" ще 
гостува в Ниш. Причината 
за отлагането на мачовете 
с — недоимъка на финансо 
ви средства.

Младежкият състав на „А. 
Балкански" в събота трябва 
шс да играят на турнира в 
Пирот против отбора на

и младеж- 
„Асен Бал- не до-

игра в
-слаба точка в отбора на 

тизан“ .беше — вратар- 
карваха му голове поч

ти от всички разстояния.

лежи — че следващ 
низатор на турнира е име- 
нно „Лужница“ от Бабухшш 
ца! (на 7. 11. 1989). Въпрос 
е обаче дали турниът ще се 
проведе. „А. Балкански' о- 
тигра па този турнир мача 

отбора на „Дра-

„Пар 
ят. В водата за неизправна 

въпросът ще бъде разрешен. Който дойде за во- 
прочете съобщението, напие се и сн отива.

Комуналац“
да, прочете съошцсинето, напие с< 
Отговорните по водоснабдяване в „—...х 
би трябвало да действуват малко по-бързо.

С последното високо по
ражение 
ствителпо разпали лоложе- 

си на табелката.

„Партизан“ чуп-

срещу 
" от Пирот.

си М. А.ниетогош
д. с.д. с.

СТРАНИЦА И
БРАТСТВО м 6 ОКТОМВРИ 1989.



А* СаТиРа забава*

НОВИ БАСНИ

ЛИСИЦА, 

КАТО ВИДРА
канещия гостенин от всички страни 
ваиали да я късат с на далеч изве
стните клещи. Лисицата пискала, ви
кала по нищо не й помогнало. Едвам 
на края някак успяла да се измъкне 
и цялата оскубела хукнала в бяг.Видяла лисицата как ведрата ле

ко и свободно плува из реката и ло
вко хваща рибите, та .рошила и тя 
да се опита и да се наслаждава с 
вкусна риба. Скочила в най-дълбо
кия вир, където рибите се триели, 
но тук я посреща нещо, което въо
бще не е очаквала. Заглибила се ме
жду някакви кореняци и не могла 
шгго да мърдне. Във вирът 'имало 
.много ракове и когато усетили пе-

Наравиоучсише: каде си еАко цокаш да се лаел аж даваш с 
риба очаквай по-често да бъдеш мо
кър, ощкпаи ш оскубан. Ланското зиме ме забра сино да му идем 

па гоейе. Я несъм многу мераклия по госярлъко, 
но редно беше да ойдем, да видим како и каде 
ми живее детето. Па збрамс със Спасена нещо 
мееде, нещо ошавчици, едно-друго, напуниме 
две торби, на се оправи та на автобусо и стиг- 
на у Ниш. Благодарение снаата ме чекаше, а 
опака бе готов да се върнем. Слезнал съм како 
будала, па се чудим каде да се денем. Кой че 
се снайде у гой бръбинярник!

Поведе ме снаата, а я како кьорав по нея 
с торбите клендара, клендара, она ми расправ- 
ля това-онова, кое каде е, кое що е, ама я ли 
имам току акъл да запазим таквоа нещо. Па ми 
показа отдалек и они каде живеят. Оно една 
зградетина горе у облаците. Я се почуди како 
че се качиме току високо! А оно си имало зго- 
да и за това. Уведе ме там у едно стайче ма- 
ленко току да има коку един пресек у амбар, 
притисна там некакво пуленце и оно нещо 
бръмна и почна да ни сеца нагоре.

Извлече ни. Отвори там една врата, улез- 
наме. Там по улавски ми първо треба да се 
собуеш. Благодарение та си бе изчукал опин
ците от плевата, а како дома що работим снаа- 
та немаше затъсно да измете тия цръжляци 
що Ьи е постеляла. Оно па там подредено — 
не умеем да ти кажем. Како на оная свет!

Дойде н сино от работа. Поседе.ме, подума
ме, яднаме, пивнаме. Я понадзърна навънка от 
джамо. Па високо, пусто останало! Да се от
качиш, та на параи-парче. Да не.мож те збе- 
рат!

С. Костов

ПРЕПИСАНО ОТ ЖИВОТА: ИЗПОВЕД НА ЕДИН 
НАШЕНЕЦ (4)

Нашенски нсторийки
1

ПУШКА НА ДВЕ...„Има ли царевица във 

ваше село?“ Дивите свине причиняват го
леми вреди на селскостопански
те производители. Един селскот- 
опаскн производител 
ия от село Радей на решил сам 
да се бори срещу 
Решил да „охранява“ две 
-големи ниви, засети с царевица.

Няколко вечери .дежурил“ в 
нивата, намираща се недалеч от 
фермата в Липници, но дивите 
свине не се появили. По това 
време те почти напълно унищо
жили царевицата му в нивата към 
Петърлаш, на противположна 
посока. Решил той там да чака, 
дано дойдат да ги изтрепе. Ча
кал нощ, чакал две

Когато отишъл повторно в ни
вата към Липници, имал що и 
да види: дивите свине повалили 
царевицата и направили големи 
щети.

Не гръмнал нито куршум, а 
останал без царевица.

— Защо ми е оръжие без къс 
мет! — казал ловджията и трес- 
нал пушката от един дувар • • •

Така се случи, че тате трябваше да отиде в гра
да преди да изминат онези две-трн седмици, които 
кметът определи за срок, в която ще изпълни обеща
нието си. Срещнали се случайно и председателят на 
общината, продумал:

— Не бери грижи, редя работата. Но искам да те 
питам има ли царевица във ваше село?

— Вчера бях в магазина — имаше.
— Моля те, изпрати ми два чувала, аз после ще 

ти изпратя парите.
Разбира се, кушгхме два чувала царевица и му 

ги изпратихме по рейса. Минаха се няколко седми
ци, а от кмета не пристигна нито хабер, че ми е 
намерил работно място, нито пари за царевицата. 
Една вечер мама се усмихна кисело и ми продума:

— Синко, още ли не се сещаш, че трябва да 
изпратиш на кмета и прасе — да му изяде царе
вицата. . .

Сутринта станах рано и от един съсед купих 
прасе. Вързах го в чувал, за да го изпратя на кмета 
по първия рейс. Но тате изкомандува:

— Отвържи чувала! Не ли ви е ясно, на теб и 
на майка ти, че царевицата е била за прасе, което 
му е подарил някой друг. Заколи прасето и му го, 
занеси лично!

Право каза тате. Заклах прасето, измих го, обръс-
Той ми благодари

ловдж-

тази напаст.
най-

нищо.

нах го и го занесох на кмета, 
любезно и още веднъж ме успокои да си нямам гаи- 
ле за работно място: „работата-вече — вече е наре
дена“. Принде ми се по на улице. Праша сино, 

он ме одведе у едно стайче и ми показа едно 
кюпе. Рече те тука, па дръпни това еннджир- 
че. Я се почуди. Оно не е бело пущинчето, но 
свети! От жив грей. . . Па ка потръгна това 
щуринче синджнрчето оно ка забоботе нещо, 
озгоре та ми акъло изкара. Умре от срам ако 
бога веруеш. Ексик да е!

После ме забраа че гледаме телевизия. Що 
че да гледам! Срамотшгьци. Я току безобразлък 
у мой век >не съм видел. Мани, да ти не ка- 
зуем.

Оттогава не видях очите на кмета. Няколко пъти 
г0 потърсих, но все го „нямаше“. Накрая ми стана 
ясно, че само глупците и закъсалите вярват на 
такива обещания на „войводите“.

(Край) М. А.
К. Г.

„Комунизъм“
-КЯК4-П ги юлтА 

Н-лвл издм е в тому-
Сабале гледам — мият се. Реко чеке и я 

до върлим две капйи вода на очи. Одвърте ед
ното, оно шорна врелец. Попари ме. Одвърте 
другото оно па студешща. Реко айде, айде. . .

Па се повърте два-три дъна и примърда да 
си идем. Немогу да издържим, оно како у за
твор, да се разболиш. Усмърдело се на бен
зин, прашище, чурляк, не мо’ ова да поемеш. 
Ка слезна из автобусо и се подбра уз Осоето 
та кока ме девет слънца огреяа. Реко синко 
нека ти е здравйе, ама я при тебе да не жи
веем. Там за мене не е. Кой за каде си е!

-кяк с рреивито от
ктроите мири 4/ 
У Гу_ грл?д и н-И?у

ш Всеки сц бзчна
КЯКРОТО МУ ггягррд; 

. Еез оглед ччя е 
Н-ИВДТД Мли ГРЛ-диттл/
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