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ЕКСПОЗЕТО НА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ НА 5 ДЕКЕМВРИ ЗАВЪРШИХА ИЗВЪНРЕДНИТЕ ДЕЛЕГАТСКИ ИЗБОРИ В СР СЪР
БИЯСУРОВ

КОНСЕРВАТИЗЪМ
О ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР СЪРБИЯ БЕШЕ ИЗБРАН СЛО

БОДАН МИЛОШЕВИЧ, КОЙТО СПЕЧЕЛИ АБСОЛЮТНО МНОЗИНСТВО НА РЕФЕ
РЕНДУМА О ЗОРАН СОКОЛОВИЧ БЕШЕ ИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СКУПЩИ
НАТА НА СР СЪРБИЯ, а Дпр СТАНКО РАДМИЛОВИЧ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУ
БЛИКАНСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

1р1Благодаря на гражданите 
на Сърбия и на делегатите 
на Скупщината на Сърбия 
за доверието 
бодан Милошевнч след ка
то бе преизбран за предсе
дател на Председателството 
на СР Сърбия, 
съм, че през следващите че 
тири години заедно ще ус
пеем да премахнем поне ед 
на част от острите пробле
ми, с конто се среща наша
та република. Тази моя у- 
вереност се корени в опита 
от изтеклите две години, 
когато всички заедно —

алитсическата демокрация 
пълното национално равно 
правие и към програмата 
за демократическа и феде
ративна Югославия.

Хората искат 
по-добре, искат правдина и 
морал, искат труд, ред и 
законност. Това

каза Сло- ...
да живеят

Уверен
е основни

ят девиз на многорройните 
събрания, на които гражда 
ните предлагаха и избира
ха свои делегати в скухпци- 

Скушцината
СРС ще бъде отворена за 
всички граждани на Соци
алистическа република Съ 
рбия, за всички техни мъ
ки и проблеми. Тя ще бъде 
отворена и за всички про
гресивни

ните... на

гражданите и ръководство
то на Сърбия —* успяхме да 
извършим промени, благо
дарение на които Сърбия 
възстанови териториалния, 
политическия и духовния 
си интегритет и стана рав
ноправна с останалите ре
публики в Югославия.

Тези промени са основа 
за по-нататъшшно развитие 
на Сърбия и условие, без 
което тя не може да съще
ствува като цялост, а още 
повече тези промени са ус
ловие, без което тя не мо
же да се развива успешно и 
всестранно. Бъдещото й раз 
етггие е очертано с програ
мата на нашата реформа, 
особено с частите й, които 
засягат икономическата ре
форма и реформата на по
литическата система. Опре
деленията, които са внед- 

тези два реформни

Г ^ демократически 
социалистически идеи и пре 
дл,оженил. В работата 
Скупщината винаги ще мо
гат да се включат всички 
творчески обществени сили 
в републиката. Това ще бъ 
де наша програма и метод 
на работа.

— За да се
комическата ефикасност на 
стопанството 
вият председател на репуб
ликанското

С. Милошевнч 3. Соколович С. Радмилович
наИзвънредните делегатски 

избори в Социалистическа 
•република 
вече бяха оценени като най- 
демократически 
периода на социалистичес
кото развитие 
на 5 декември с първата се 
сия на Скупщината на СР 
Сърбия в новия състав. Но 
воизбраните делегати в ре 
публиканската 
послушаха народа: за пред 
седатеЛ на Председателст
вото на СР Сърбия беше из 
бран Слободаи Милошевнч, 
който спечели абсолютно 
мнозинство на проведения 
на 12 ноември референдум. 
За членове на Председател 
ството на СР Сърбия бяха 
избрани: Алексаидар Бако- 
чевич, д-р Юрий Баец, д-р 
Скендер Кьвахода, 
дан Вучетич, Михал Кертес 
и др- Мирослав Джордже- 
вич.

който на първо място неоп
равдано бяха само идеоло
гическите въпроси.

женил труд, д-р Добросав 
Цветкович е гредседател на 
Обществено-политическия съ 
вет и д-р Милорад Бабович 
е председател на Съвета на 
общините.

О Делегатите на Скупщи 
пата на СР Сърбия избраха 
д-р Станко Радмилович за 
председател на Изпълнител 
пия съвет на Скупщината 
на СРС. Мирослав Мишко- 
вич, Филип Грунч, д-р Жи- 
вадин Стефанович и Душал 
Мнхайлович са подпредсе
датели на републиканското 
правителство.

— Всенародното движен
ие, което действува в наша 
та републш<а цели две го- 
дшш определи насоката и 
съдържанитео на Дейност
та на всички ^ръководства 
и органат в републиката, та 
ка също и на Скупщината 
— заяви Зоран Соколович 
след избирането му за пред 
ссдатсд на Скупщината на 
СР Сърбия. — Демократи
ческият характер на това 
движение повлия да се обе 
динят творческите а ши в 
републиката и така обеди- 
нощ I да се обърнат с лице 
към програмата за стопан
ско възраждане на републн 
ката, разшгшето на соци-

СърСля, които

избори в
В Сърбия митингите 

създадоха възможност 
за функциниране на 
блокираните институ
ции и отразиха опре
деленията, на които 
днес израства нашата 
обществена реформа. 
Затова сега е необхо
димо да функционира 
системата и да бдат 
реализирани 
тези определения.

завършиха
повиши нко

заявн но-

Скутцина правителство 
Д-р Станко Радмилович — 
трябва да се насърчава 
звитието на общественото, 
смесеното, кооператзгвното 

и частното стопанство. На

ра-

докрай

цялата територия на репу
бликата трябва да 
лнзират голелш инвестиции 
в пътното стопанство и ене 
ргетнката; 'непременно тр
ябва да се намери акуму
лация за малките пропул- 
31ЮНЩ програми; реформа
та в областта на жилищно 
то дело, трябва да бъде ос 
ъществена час поскоро (ку 
пуване на жилища и ико
номически наеми), за да се 
формират средства за по- 
шггеизивна строителна де
йност

рени в
документа от по-дълго вре
ме са известни не само^ на 
обществеността в Сърбия, 
но и в Югославия и по-ши
роко. Някои от тези опре
деления започнаха да се ре 

Вече са взети 
решения за обединя-

Бедата, в която са изпад
нали много граждани на 
страната ги кара да бъдат 
оправдано огорчени от по
литическите и иедологиче- 
ски надхитряния, чиито но
сители претворяват Югосла 
вия в една голяма, нсуспеш 

„кръгла 
маса". Голям брой наши 
граждани, а особено ония, 
които живеят тежко, не ис
кат да разберат разприс, 
въпреки че те се водят 
уж за гяхн? полза. Онова, 
което най-вече загрижава 
гражданите е фактът, чо 
жизненото им равнище с 
все по-ниско и държавата 
им е нестабилна, И затова 
най-голям е интересът им 
за промени, благодарение на 
които ще живеят по-добре 
в материално и културно 
отношение, в стабилна дър- 
ажпа, която им гарантира 
мир и свобода, национално 
и лично достойнство, което 
им о застрашено днес. Осо
бен е интересът им аа про
мени и хора, които ще пре
кратят давгитс между ре
публиканските ръководства, 
раздухването на омраза ме
жду югославските народи и 
порнагаидната война която 
я дшува в Югославия.

се реа-

Слобо-

ал изира т. 
важни
ване «а разпокъсаното сто- 

, а заемът за сто- 
възраждане на Сър-

О Зоран Соколович беше 
избрапг за 
Скупщината на СР Сърбия, 
а д-р Слобода// Ялнч, Вука 
шии Йоханопнч и Джорд
же Шчспанович бяха избра 
аги за подпредседателя 
Скупщината на СРС.

Д-р Милош Лабан е пред 
содатсл па Съвета па сдру-

на и нечовешка
председател напанство

панско
бия представлява матерална 
опора на новия инвестици
онен цикъл, който ще от
крие период на икономиче- 

Излълнител- 
избе-

па
ска експанзия 
пият съвет, 
рем днес трябва да провеж
да ефикасно нашата рефор- 
мна програма.

който ще

ооппооиоаоооосшоосшгюогюасюсюсюосшоооаоос|иисшосшаоо1шостаоасшоо1
’ НА ПРЕДЕН ПЛАН — 

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ 
ВТ,ПРОСИ

ГЛДСнд БЪЛГАРИТЕЧЕТЕТЕ В ТОЗИ БРОЙ:
В ЮГОСЛАВИЯпоишжа- 

и обидс-
Непрекъснатото 

на личния 
стандарт се движи 

която иконо-

СЛЕД ВЪЗВАИИЕТО НЛ РК НА ССТН В СЪРБИЯ
ване
ствен стр. 4

В цеха за сушене на овощня и зеленчук в Босилеград 
50 ДНИ БЕЗ ПРОИЗВОДСТВО 

ТО .Димитровград“
НЕИЗБЕЖНА ЛИ Е ДЕЛБАТА?

Бабушннца
ПРОДАЛ КРАВА И ЗАПИСАЛ ЗАЕМ

със скорост, 
мичсските въпроси претвор 

най-крупни политиче- 
И аюо сме сеява в

ски въпроси, 
наели да сложим нещата на 
истинските им места, тога
ва и от аспект на фактите 
на живота с логично и прав 

място Да

стр. 6
В°д°ен|Юдс11а11ето^,|атБоснлвград,^Райщ1лот1н^11^ Радичстш 

ВЪЗМОЖНОСТИдиво на първо 
бъдат икономическите въ
проси след дълъг период, в (На 3-та стр.) стр. 8



I ПО СВЕТА Н А С |и а
БЕРЛИН: нл КОНГРЕСА ИА ЕДИНСТВЕНАТА СОЦНА) 
СТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е НАПРАВЕНА ПЪРВА (НЕСИГУР
НА) КРАЧКА

Ш
ПЛЕНУМ НА БКП

Народът търси партията 

да се отрече от 

ръководната си родя
Търси се нонкретна 

програма
След като Егоц Креиц, който па мястото иа шефа на 

партията и държавата дойде след Ерих Хонекер, си по
даде останка, на Конгреса на Единствената социалистиче
ска партии на ГДР за председател на Партията е избран д-р 
Грсгор Гизи . ^

♦ Преди започването на пленума Съюзът на демократи» 
ческите сили в София проведе митинг на мълчание“ — 
в знак на натиск взрку партията ♦ Формират се кло
нове на сдружението на македонското малцннстно п 
България

На проведения преди два 
дни пленум на ЦК на БКП 
са утвърдени насоки за из
лизане на страната от дъл
боката политическа и ико
номическа криза и пътища 
към
маннзъм, към ш типизира
на и правова държава.

На 11 т. -м. (преди да за
почне пленума) в центъра 
на София, Съюзът на демо
кратическите сили органи
зира голям народен митинг, 
на който бе потърсено пар
тията да се откаже от ръ-

коиституШ1м и да се въве
де понечепартийиа система.

На митингите е раздви
жел въпроса за шациопал- 
пот помирение. На митин
га н София е потърсено все 
ки гражданин шп НРБ да 
има право да избира име
то си, вероилповедениСХ),

традицията, 
па нсзаш!сп- 

мото сдружение „Илинден“ 
Георги Солунски говорей- 
ски за положението на ма- 
кедонскЬто малцинство и 
НРБ казва, че македонско
то малцинство е решепо 
да се бори за своя култур
на автономия. В няколко 
градове са формирани кло
нове па сдружението.

Вън всички коментари в 
ГДР се изтъква, че първата 
част па проведения преди 
няколко дни Конгрес на 

ЕСП е била съдбовна поне-

от 'грудносите <иови умяи- 
глави“. При лова в предвид 
се имат председетелят Гизи 
и председателят на прави
телството на страната Мод
ро». От но/к/го ръководство 
сц търси конкретна про
грама за развитието на со
циализма в страната, но та
кава все още не е предло
жена.

Голяло число источногер- 
маини търси партията да 
се извили на народа за пра 
хосаните четири десетлетия 
за „изграждане на по-шаст- 
ливо бъдеще“.

Очаква се наскоро да се 
срешнат съветският водач 
Михаил Горбачов и новоиз
браният председател на ЕСП 
Гизи. В Берлин е оповесте
но, че спорел изявлението на 
Горбачов, Москва придава 
голямо значение на отноше
нията с ГДР н че ще даде 
подкрепа на демократиза
цията в тази страна. Гор
бачов подчерта, че СССР 
ще отхвърли всеюг опит, 
който да доведе под въпрос 
суверенитета на ГЩ*.

ководната оп роля. На ми
тинга Ос потърсено да се 
разформира 
комитет и всички партий
ни ръководства. Да при
помним тези изисква! ги я 

„Работническо дело“ 
най-остро осъди, 
митинга в София подобни 
митннзи са проводени във 
Варна, Пловдив, Михайлов
град, Габрово, Благоевград;, 
Казанлък, Хасково, Плевен 
и Сливен. И «а тях е пот
ърсено да се изготви нова

Централният
же о превъзмогната реал
ната опасност от разформи
рането на партията. Напра
вена е първата, .засега все 
още несигурна крачка. За- 
щото, след 40-годишно вла- 
стоуоаие 
ефекти на нейната полити
ка. партията вече 
гурна почва

обичаите н 
Председателят

демократизация и хс- в-к
Покрай

поразяващитеи

няма си- 
под краката, 

оатова, според общото убеж 
дение,
стои тепърва. За влизане 
демократическите реформи 
е нужно да има много по
вече .добра воля“, защото в 
самата партия 
неща и членове, които тегл
ят назад.

Членството, макар доста 
намалено, излиза от апати-

наи-трудното пре-
н

ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЛНЕНИЯ В ЧЕХОСЛОВАКИЯ ПЪРВИ КРАЧКИ НА НОВО 
ТО ПРАВИТЕЛСТВО НА 
ИНДИЯ

има много

Страница на народно 

споразумяване
Против неоправ
даното забо
гатяване

ята, която завладя след уз
наването. че под ръковод
ството на Хонекер са пра
вени различни злоупотреби 
и машинации. Същевремен
но мнозина се надяват, че 
страната могат да извлечат

^ Шефът на държавата Густав Хусак
де оставка провъзгласи ново федерално правителство

преди да си пода-

Преди две седмици в 
Индия дойде до смяна в 

Досегаш-
В Чехословакия приклю

чва бурният период на об
ществени вълнения и се оНА СПЕЦИАЛНОТО ЗАСЕ

ДАНИЕ НА ООН

Против апар
тейда в южна 

Африка

правителството, 
пият министър 
таз Р ад жив Ганди загуби 
на изборите, а на този пост 
сега дойде Висфанат Синг. 
На първото заседание на 
правителството е решено 
министрите на обществено
стта да дадат данни за и- 
мущественото състояние на 
всички свои

председа-
тваря страница на „народ
но споразумяване“ и мир
но решаване на обществе
ната, политическа и иконо
мическа криза. Преди да 
си подаде оставката шефът 
на държавата Гутсав Ху
сак провъзгласи ново феде
рално правителство. Нов 
председател на правител
ството е д-р Мариан Чал
фа (46), който 
ката на

Источногерманиците 

поделиха населението 

в ГФРпълнолетни
_ От 12 до 14 т. м. в Ню 
Йорк се проведе специално 
заседание на Генерлната 
скупщина на Организацията 
•на Обединените нации, на 
което се разисква за по- 
-нататъшното 
на международната актив
ност за възможно по-бързо
то премахване на оистема- 
та на апартейда в Южна 
Африка.

членове на семейството си. 
Формирани • са и комитети, 
за контролиране на - цените 
п за подготовка 
тозакон за

Берлинската стена падна, 
какво ще стане по-нататък? 
Този въпрос, който си за
дават жителите в двете гер
мански републики е твърде 
актуален не сам0 в тях, но 
и по-широко. Всеки жител 
и всеки политически деец 
има свое мнение. Единствен 
отговор обаче няма. Различ
ни са мненията и когато се 
касае за обединяването на 
двете германски държави. 
Разликите

ногерманскнят капитал 
мо ще бъде ..умъртвен“.

От анкетираните гражда
ни на ГФР само 48 на сто 
са заявили, 
през следващите десет го
дини ще дойде до обедин
яване, а дори 44 
считат, че до 1999 До обе
диняване няма да дойде. 
Все повече се чуят мнения
та на финансови в ГФР 
дейци, които твърдят, 
по-добре най-напред да се 
окаже помощ 
ството в ГДР — като се ела 
га акцент върху инфлация
та в ГДР (тя възлиза 12 
сто) ^веднага да 
па тогава да се обмисля за 
обединяване. Но големи 
лики съществуват и когато 
се поставя въпросът: каква 
помощ на Берлин трябва да 
окаже ГФР? Тук 
считат, че отпускането на 
капитал трябва да се свър
же с многопартийна систе
ма, т. е. в ГДР да 
„демокрация за всеки“. То
ва вече става и официална 
политика на правителството 
на ГФР. В (политическите 
кръгове в ГФР 
те „не са готови със свои 
средства да финансират ко
мунизъм. Търсят сериозни 
реформи и пълна демокра- 
ГДР На °^и*ест1ЮТО* както в
страни на 
които 
тях“.

са-след остав- 
министър — пред

седателя Адамец направи 
консултации за състав 
новото правителство. Ново
то правителство 
това налага

па проек- 
автономия лш 

радио и телевизията, 
то по-рамо бяха 
трол иа ми11етерството за 
информации.

иа кош- 
под кон че вярват чесъгласуване

«сакто 
конституцията,

която е все още в сила _
ще превезме и функцията 
на шефа на държавата до 
избирането му.

Нов шеф на

на сто
Новото правителство съ

що така прие решение
проведе конфе- 

рения на представители

веднага да се
На заседанието_ |Реч про

изнесе д-р Васил Тупурков- 
ски, който тук оглавява 
шата

държавата
ще се избере след една 
мица на заседание на фе
дералната скупщина, 
дидат е опозиционният ли
дер, писател и 
шен

па
всички че есед политически 
тии за да сс намери 
ние за Пенджаб, 
екстремистите 
десетлот.ие 
война за

пар- 
реше- 

където 
вече едно

са толкова голе
ми, че един западногерман- 
екц коментатор заявил, „че 
източногерманците са успе- 
лНрДа, разделят германците

Според една анкета 68 на 
сто от анкетираните запад- 
иогерманци се 
съвместен покрив със съсе
дите си. Някои обаче ~ 
хуват, че ще им бъде за- 
жегната егзистенцията, поне 
"™оред Данните на Ико
номическия институт в Бон,
беда „СТ,°. В ГФР ж™еят в оеда ц че още “толкова не 
успяват значително 
отдалечат от нея.

За това какво би гшепетя
вляло обединяването^Лто'

ГФР не са ™-
гласни и икономистите До- 
като едни твърдят, че тов^ 
Ще бъде нов ’ ТОва

на-
делегация като участву 

ва з качество на предста
вител на

Кап на стопан-
председателству- 

ващ движеяието на необвъ
рзаните страни.

дългогоди- 
дисидент Вацлав Ха- водят накървава 

самостоятепенвот.
вел. се намали,

разБУДАПЕЩА изказали за

СТАРИ СТРУКТУРИ В СТОПАНСТВОТО стра-
мнозина

— В Унгария са създаде
ни ссиови за изменение на 
политическото устройство, 
но все още съществуват о- 
бласти, в които трябва да 
се сруши сегашното поло
жение. В стопанството не 
дойде до премахване на 
старите структури, не са 
направени и необходимите 
кадрови промени. Резулта
тите на труда трябва да 
станат единственото мерило 
иа стойността, без което в

реформите не може 
върви.

да од тия та към която принадле
жи, той изтъкнал, че УСП 
е направила грешка когато 
в ръководството си 
избрала само

се въведе
Това преди няколко 

оповестил министърът на 
външните работи на Унга
рия и член иа Председател
ството на Унгарската

дни Да се
не е 
които 

партия-
сили, 

търсят промени. В 
та останаха

се чува, че
алистическа партия 
лорн. Правителството 
тигна доста през тази 
на, но все още не са

чеиия, паради 'което” ‘С" 
нията ле се

пос-
годи-
пред-

реше- 
реализмрат по- „ . подтик за

пан ството иа ГФР, 
ще получи нов 
са ма

сто-
понеже

___ пазар, други 
• „чр. становище, че в тази 

1аст, която ме с свикнала 
на пазарни условия,

следователно, 
та общественост

а по-широка- 
не винаги 

становищата ни.

приети всички 
крачки. Говорейки

значителни така и в останалите 
източния блок.за пар- вярва в

търсят помощ отзапад-
2 СТРАНИЦА
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МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС В'ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
НИШКИ РЕГИОНСУРОВ Съюзът на комунистите може 

да спечели и тази биткаКОНСЕРВАТИЗЪМ
(От 1-ва стр.)

Ние в Сърбия имаме мо
рално право да настояваме 
за окончателно прекратява
не на тази война, понеже 
Сърбия дълго и неоснова
телно беше предмет на все
възможни нападки, които 
най-често бяха отражение на 
липсата на готовност на аи- 
тисръбските и антиюгослав- 
ските сили да се примирят 
с факта, че Сърбия стана 
равноправна и сплотена и 
вече никому няма да бъде 
допуснато да пробутва соб
ствените си интереси за 
сметка на интересите на 
Сърбия и сръбския народ. 

ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО
МОГНА НА РЪКОВОД
СТВОТО

Изглежда излишно, но се 
налага отново да подчертая, 
че, говорейки за проспери
тета на Сърбия в икономи
ческо, политическо и култур 
но отношение, имам пред
вид просперитета на всички 
нейни граждани, които са 
абсолютно равноправни не
зависимо 
им произход и от религиоз
ните, професионални и дру
ги убеждения.

о НА КОНФЕРЕНЦИЯТА. НА ■, ГАПО ПА ВЦК СКС СЕЕТИСЛАК^ТРА

да® им йг "*34 ™,еАр иаПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК РАНКО ИОВИЧ________ _______________
националнияот

избори... Само с 
правят воичко 

ден да ни бъде
шилите 
гези, които

След като обстойно гово
ри за задачите на Съюза на 
комунистите в обществена
та реформа, Потич подчер- 

тръгнахме по 
стигнем

В доклада „Актуелни иде 
йио-политичеоки задачи на 
комунистите в Нишки ре
гион“ Властимир Потич, до 
сегашен председател иа 
МОК, даде положителна о- 
ценка за работата на орга
низацията на Съюза на ко
мунистите в Нишки

днешният 
по-богат от вчерашния, мо 

вървим в обще- 
р е форма. В Съ-р- 
ясно определени

ска национална структура е 
достатъчна Сърбия да бъде 
югославски ориентирана сре

жем да 
ствената 
бия сме 
час по-скоро да се върви в 
реформи. Да прекъснем с 
^Очакване и големи деба- 

с губене на време;, да 
се занимаваме с конкретни 
въпроси от живота 
са задачите и отговорност 
на всички — от първични
те организации до ЦК на 
СКС...

та: „Първи
можем дапърви

до целта. За да успеем в 
това необходимо е да се 
престрояваме в ход, да во
дим демократични разис
квания с конструктивни це 
ли, да работим повече и по 
стоянно да имаме на ум 

правило, че само

да.
В определението си за ре

форма и за Югославия Сър
бия се стълкнови със сили
те против реформата и про 
тив Югославия, особено вън 
от Сърбия.

Напоследък най-драстич
но е стълкновението ни със

реги
он. ти,— След нас е период, ко 
йто се характеризира с ин
тензивна политическа акти 
виост и качествени общес
твени промени, които са ра 
здвижени и имат дългосро
чно значение, 
по-важен въпрос не остана 
извън компетенциите и ор
ганизираната акция на СК,

Дълги години гражданите, 
работниците, интелектуал

ните и младежта общо взе
то бяха изключени от поли
тическия живот на «обще- словенското 
ството си. Политическият жи Това ръководство е защит- 
вот беше съсредоточен в ник на консерватизма в 
бюрократическите върхове Югославия и еди** от ло
на държавата и Съюза на следните защитници на кои 
комунситите. Това прекра- серватизма в социалистиче- 
тк развитието на общество- ските страни изобщо. Кои
то и предизвика недовол
ство у гражданите. Когато 
сгава дума за дебюрократи- 
зация на обществото, най- 
-вече промени бяха предиз
викани от самите граждани 
с масовото им излизане на 
обществената сцена — чрез 
институциите и организади 
ите, средствата за масова 
информация, но също така 
и с помощта на митингите. поставя на прогреса и на 
Ми гингите бяха облици на промените, които донася 
политическо [реагиране на прогресът, 
най-широката общественост 
поради нефункционирането 
на обществото или поради 
функционирането на обще
ството, ог което не бяха до
волни.

Настроението на най-ши
роката общественост в Сър
бия беше насочено към про 
грссивни обществени стре
межи и това помогна на 
ръководството на Сърбия 
да изгради програма на сто- 

и политическата

това
старото 
честен, прилежен и инвеч- 
тивеи комунист е добър ко
мунист. Осланяйки се върху 
такива хора, каквито в на
шия регион не 
Съюзът на комунистите мо

!
ръководство. Нито един

са малко,
ф Акценти от разисквани

ята

Кочо Савич, делегат от 
„Тигър“ — Пирот: 
новна задача на реформа
та е да „върне фабриките 
на работниците“, понеже 
сега, освен този лозунг, на 
работниците е останало о 
ще малко за гол живот.

Мирослав Бакрач, 
ковник от ЮНА: — ЮНА 
е била
пази и защити тази и та
кава Югославия.

Д-р Зоран Аранджелович,
председател на ОК на СКС 
в Ниш: 
предлагат някои алтерна
тивни не само, че няма вр
ъзка със социализма, но не 
рядко е, както в Словения 
например, фашизоидно.

Д-р Любиша Митрович,
делегат от Ниш: — Съюзът 
на комунистите час поско 
ро трябва да се измъкне 
от прегръдката на полити
ческата бюрокрация и да 
се свърже с работническа
та класа.

серватизмът в Словения в 
стълкновението си със си
лите на прогреса в Югосла
вия, а особено с прогресив
ните икономически и поли
тически промени в Србия, 
реагира агресивно и сурово. 
Тази агресивност и сровосг 
по начало е „качество“ на 
всеки ‘консерватизъм. По 

този начин той се противо-

Ос-

пол-

и остава готова да

СЛОВЕНСКИТЕ ВЛАСТИ 
НАХАЛНО ПРЕКЪСНАХА 
ВРЪЗКИТЕ СЪС СЪРБИЯ Това, което
Към агресивността и су

ровостта, с които си служи 
бюрокрацията, за да запази 
за себе си властта, не мо
жехме да се отнасяме с то- 
леранция, макар че знаем, 
че става дума за консерва- 

сили. Защото, макар

Р. ЙовичД. Илпч
же да спечели и тази исто 
рическа битка.

Участвувайки в разисква 
нията Зоран Анджелкович, 
член на Председателството 
на ЦК -на СКС между дру
гото изтъква:

— Нашата програма е 
програма за повече соци
ализъм и то такъв соци
ализъм, който търси и по
вече отговорност, повече 
работа и правова държава, 
повече правда и морал, по- 
-голяма печалба... За та
къв социализъм, за такава 
демокрация, за такава Ю- 
гославня 
нашата република дадоха 

на тъкмо завър

изтъкна Потич и подчерта, 
че без необходимата диета 
нция от време тежко мо
же прецизно да се каже ка 
кви са ефектите от тези 
усилия.

От една страна, продъл
жи той, кризата от година 
на година беше все подъл- 
бока, а това значи, че не
йният ход не сме спрели. 
От друга страна, пък съще 
ствуват достатъчно аргуме
нти, които сочат, че СК в 
региона със своята съвкуп
на активност 
и забавяше -отрицателните 
процеси и осуетвяваше кри 

състояние да бъде 
още по-неблагоприятно.

тив ни
че от исторически аспект са 
безжизнени, тези сили не са 
обществено безопасни. На- 

Тяхната агресив- 
тези

папската 
реформа в съзвучие с воля
та на Народа от една и с 
развшието на съвременна
та технологическа револю
ция и демократическите при 
добивни на нашето време 
ст друга 'страна-

ПРИВЪРЗАНОСТТА КЪМ 
ЮГОСЛАВИЯ НЕ Е УНИ- 
ТАРИЗЪМ

против, 
ност,
дни, може да засегне до
стойнството на друти хора, 
да доведе под въпрос инте
ресите на други хора. А се
гашната политика на Словс- 

не само обижда досто-

както видяхме

Ратко Цветанович, пред
седател на Конференцията 
на СКС в „Тигър“: 
бикновените хора, с които 
като работник се срещам, 
търсят (по-бърза дебюрокра- 
тнзация, ефикасна Партия, 
по-добър живот, спечален с 
работа.

смекчаваше О-ния
инството на хората, но и 
застрашава основните чове
шки права на югославски 

на словенската 
от югославската дър

па

награжданите
злотоВ Сърбия живеят над ми- 

половина албанци.
своя гласгражданилион и 

голям брой унгарци, черно
горци, мюсюлмани, турци и 

Все по-голм с броят 
на смесените бракове и се
мейства, в които се раждат 
деца, които основателно се 
чувствуват като югославяни. 
Сърбия не крие,
Югославия като родина на 
всички наши народи. И то
ва го смятаме не за унита- 
ризъм, а за разумно и че
стно определение за дър
жава, която с от полза за 
всички нейни народи и на
родности. Дори и да няма 

Сърбия, само Вои- 
(нейната югослав-

част
жава. Бюрократически 
хално и агресивно словсн- 

прекъсиаха 
със Орбия и пие 

прекъсване приехме 
Нашето сериозно

ИСКАНИЯ ДО 14-ИЯ ИЗВЪНРЕДЕН 

КОНГРЕС НА СЮК!
т. н. властиските

връзките
това

Д-р Браншшр Джордже- 
внч, ректор на Нишки* у- 

Ункверси-
сериозно. 
реагиране ще остане в сила 
всс докато силите на кон
серватизма, агресията и на
силието не отстъпят място
то си па демократическото, 
мирното и братското в сло
венската политика.

Когато става дума ва Сър
бия, в годините, които идат 

занимава преди 
икономическото си 

и същевременно 
социалистичс-

отно-

ниверептет: 
тетьт пека п трябва да се 
включи в реформата и ве-

задълженне ще дадем свои 
пълен принос.

През изтеклите изборни 
активности комунистите на 
Мишки регион 
шнмост с всички свои 
мож пости да съдействуват 
в сломяпаието на отпорите 
и трудностите по пътя 
по-лататъшпото 
па самоуправлението, необ
вързана и социалистиче
ска Югославия, което нуж
но подразбира установява
не па единство в цялата 
страна, а преди всичко в 
СЮК, се казва в телегра
мата, които участниците 
па изборната конференция 
на МОК ла СКС в Ниш из 
пратиха до председател- 
ставата на ЦК ага СЮК и 
до ЦК па СКС.

че е за Пад 60 000 комунисти от 
Нишки регион очакват п 
търсят па 
партийни конгреси,

па 14-ия шзвъп,реден кон 
грес па СЮК ясно да се 
сочат причините за 
д| пистното и носителите на 
започнатия процес па раз- 
бмшше иа пашата общно
ст. Тяхното препозиаваие п 
отстраняване е основната 
предпоставка за провежда
нето иа реформите, с ко
ето трябва да се открие 
110'бла!Г01 ьриятна 11С|рС11С1< пи
ва па Югославия като ця
ло, Дълбоко сме убедели, 
че това с желание иа на
шата работническа класа 
и че означава приоритетно 
задължение за СК и всич
ки негови ръководства, С 
осъществяването па това

предстоящите 
особе- че сега да школува специ

алисти за 21-и век.изявиха |ре- 
въз-но

по
псе- Марко Шпнрич, делегат 

от Ниш: 
сътлкновенията повече да 
не се изострят, но е необ
ходимо да се каже кой ги 
предизвиква и кой е отго
ворен за тях.

Ядранка Джурович, сту
дент от Ниш: — Добре, е 
че Сърбия прекъсна да то
лерира нападките срещу 
пея и нейното ръководство.

Съгласен съмпа
развитиетя ще седруго, в 

водила и всичко о 
развитие 
ще развива 
ски демократически 
шения в политическата 
стема, създавайки матери-останали 

за свободно
на иа- 

Това

В годините пред нас ще 
се борим за икономическо 
развитие на републиката и 
за по-добро материално по- 

гражданите.

си-

и всичкиложение иа 
Всички граждани ще имат

да участвуват 
в обществения

ални
предпоставки 
творческо развитие 
уката и изкуството, 
определение се корени 
прогресивните придобивки 
на Сърбия и Югославия и 

съзвучие с прогресивии- 
на нашето време.

възможност 
равноправно 
и политически живот на ре 
публиката, за да се борят 
за матералния, демократи
ческия и културния й про- I В. Димитров.е в 

те идеисперитет.
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ССТН в Сърбияна РК наСлед Възванието на Председателството
СУНДУЛИЦА

ДИМИТРОВГРАД

Режимът в Словения воюва против 

Сърбия
Остро срещу постъпката 

на СР Словения
<► Председателствате па (“-г^осьдиха реше-

ко-стопаиският актив иа аОа^ат^ос^оо^ да 
шипа и пост*икитеиа ,1арод,/а радииост” и „Гал е- 
типа, „ВласинапродукР,си със словенски фир- пика“ прекратиха сътрудничество си

СЪСотношенията 
Слоиотпл стопапско-нолиги* 
чсскияг актив се запозна и 
с Ьропа до къде се е стигна
ло с реорганизацията па тру 

сьглас-

СХ.аси1га и овладяване на произ
водството за тези профили 
са (тини потребни две годи- 
1Ш нзеледвателна работа, ме 
жду другото Л1 за нравене 
на съответни инструменти п 
прибор, а днес а производ
ството на тези профили са 
заети около 70 работници. 
За ИМ В от Ново место с и
гурно няма да е проблем да 
намери профшш от Фран
ция по е проблем за ..Ди
митровград" 
кому да ги продаде. Що се 
отнася до набавката на раз 
ни суровини н възпроизпод 
ствен материал положение
то не е толкова опасно по
неже стойността не надми
нава 500 хиляди долара н 
ако тази валутни средства 
се обезпечат същите сурови 
ни могат да се намерят и 
на чуждестранния 
Въпрос е от къде да се 
мерят валутни средства.

1Цо се отнася до останали 
те трудови организации в 
общината положението е 
много по-добро, тъй като те 
хните делови връзки с ко
лективи от Словения са ми 
ннмални или никакви. Тук- 
там би имало проблеми с ма 
бавка на суровини в Сво
бода" но в пласмента не, по 
неже Словения едва ли не
що купува от Димитровград 
ските конфекционери. По
добно е с „Циле“, „Сточар“, 
„1 радия“.

С гопанско-подит! щеският 
актив на Димитровград ос
тро осъди постъпката на ръ 
ководството на СР Словения 
по повод отсрочння митинг 
на истината в Любляна и да 
де пълна подкрепа на въз
ванието на Председателство 
то на Републиканската кои 
ференция на Соцналнстнчес 
кня съюз на Сърбия за пре 
късване на всички видове 
отношения със СР Словения.

Въпреки това преобладава 
мнеш!е, че към отношения
та със Словения трябва да 
се върви твърде тгредпаздп 
во, понеже последиците от 
внезапно прекъснатите дело 
ви връзки могат да бъдат 
за някои трудови организа
ции в общината много ло
ши. Това преди всичко се от 
нася до димитровградската 
гумара, която и без това, 
поради некорекнтата 
ъпка на „Тигър", се намира 
в твърде затруднено поло
жение. Директорът на гума 
рата Слава Тодоров това по 
дкрепи с конкретни данни. 
Именно, ИМВ от Ново мес
то в Словения при производ 
ство на „Рено 
всички профили произведе
ни в „Димитровград". В съ 
вкупния доход това предст
авлява 15 на сто или над 30 
на сто от произведените те
хнически стоки, 
финансово това 
милиона и седемстотин хи
ляди долара. От друга стра

довито организации 
що закона за предприятията. 
От информацията, 
доха най-отговорните 
в трудовите организации Ди 
чи, че всички са се престро 
или на време и от Нова го
дила ще стопанисват 
предприятия, сложни пред
приятия, обществени с осо
бено зиичеппе, земеделски

ми
■които да-

хора осуети яростните на* 
помощта на които 

Словения воли 
война против

ва ДД 
палки, с 
режимът в

Трудещите се и гражда- 
Сурдулишка община 
осъждат решенията1М1ТС в

остро
и постъпките на режима и 

оказват подкре- 
Възванието на РК па

като ожесточена 
Сърбия и нейното прогро 

беше

понеже няма Словения и
па на __ , _
ССТН в Сърбия. На съвмео

заседание на иредседа- 
ОК на ССТН

енвно .ръководство 
изтъкнато на заседание накооперш ши. тно ак-сг(п «ансксм юлиги ческия 

ва общината.
Членовете па актива зак

лючиха че е необходимо да
телствата па 
и -Общинския

беше подчертано, че 
сло*

синдикален тив
сс напрани още един. може 
би последен опит, да се на
мери общ език с „Тигър“ за 
да осгане гупарата п съста
ва на „Тигър“. При това е 
изтъкнато, че без намеса па 
съответните органи па ре
публиката едва ли може да 
се промени твърдото и не- 

стаиоашце па „Ти-

съвет
в Деня па Републиката

власти взех е ре- 
които пряко застра-

конституционния

В „5 септембар“, „Мачка- 
тица“, „Народна радиност, 
Медицинския център и ДРУ" 

се състояха 
Някои

венските 
шеягпя, 
шават
строй, братството, единство
то, демокрацията и бъдеще! о

Югославия. Тези реше
ния са и груба нападка на 
сръбския народ и ръковод
ството му и на всички про
гресивни сили в страната.

пазар.
ги орггнизации 
протестни сборове.

организации {„Мач-

иа-пост-

трудови 
катица“, „Власина-продукт ,ктно

Тъкмо затова с пред
корс 
гър“.
ложено информацията за по 

гумарата,

на
„Га-„Народна радиност“ и 

леника") прекратиха сътру-наложеиисто 
след като я приеме Общин
ската скупщина, да бъде про 
следена до Междуобщинска 

общност,

4“ ползува си със словен-дн ичеството 
ски фирми.

регионална 
МОК, Републиканския изпъ 

съвет и ЦК на

Словенецът — трудещ се и 
г раждашш засега не успя-

та
С. М.

лнителеп
СКС.

Изказано 
е около 2 1М1

А. Т.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ОК НА ССТН В БОСИЛЕГРАД 
ЗА ИЗБОРИТЕВ БАЛКАН — КОМПАС“ — ДИМИТРОВГРАД

Решение ще вземе Работническият 

съвет Сроковете къси 

изборите успешнипас“ или не, все пак трябва 
подробно да се изучи. Тря
бва да се сложат на кантар 
добрите и лошите последи
ци от тази постъпка, за да 
може да се донесе правилно 
решение.

по този въпрос бяха различ 
ни. От тези 
следващия ден да се прекъс 
нат абсолютно всички връз 
ки с „Компас“, до тези ко
ито предложиха положение
то да не се мени. Имаше и 
такива, които неаргу мен ти
ране осъдиха и целия елов е 
нски народ, но те все пак 
са само частични. И едни
те и другите остро осъдиха 
постъпката на ръководство
то на Словения във връзка 
с митинга 
Люлбляна. А що се отнася 
до това дали „Балкан“ ще 
остане в състава на „Ком-

Да ли „Балкан“ от Дими
тровград ще прекъсне дело
вите връзки с „Компас“ от 
Любляна и дали ще излезе 
от системата на тази трудо
ва организация от Словения, 
окончателно решение ще до 
несе Работническият съвет. 
Това е основно становище 

заседание

веднага, още

Когато сгава дума за де
легатските избори, предсе
дателят, на ОК на ССТН в 
Босилеград, Захари Соти
ров, .между 
черта, че и те са минали 
в демократична атмосфера 
и с повече кандидати за вс
яко място. Отзивът 
бирателите бе на 
равнище. От общия брой 
9096 гласоподаватели 
бирателните места 
ха и са гласували 7208 или 
80 на сто, което 
публи жанското 
Навреме и в запланувания 
срок бе учредена и Общин
ската скупщина, която в 
новия състав наброява 59 
делегати (по 25 в Съвета на 
местните общности и Съве
та на сдружения труд и 9 
души в Обществено-поли
тическия съвет).

Изборната активност и в 
, Соцналистеческия 
I по време на делегатските 

Що се отнася до трансфо- избори в общината, където 
рмацията на Балкан“, прие- също така бе носител Со- 
то е и в „Компас“, димигпров 
градската организация да сс 
реорганизира в обществено 
самостоятелно предприятие, 
което да остане в система
та ша „Компас“ фактичес- 
ки калето и до сега.

съюз и

от разширеното 
на секретариата на първич
ната партийна организация, 
ръководството на синдикал
ната организация и членове 
на работническия съвет, съ
стоял се на 5 декември тази

друготоциалистическият съюз, в 
Бооилеградска община при-

под-

ключиха навреме, съгласно 
утвърдените изборни крите 
рил и без какаито и да е 
неприемливи прояви. Това 
между другото бе заключе
ние на проведеното през 
миналата седмица заседа
ние на Председател ството 
па Общинската конферен
ция па ССТН в Босиле-

на истината в
на из- 

високогодина.
Трябва да се каже, че мне 

нията на присъствуващите А. Т.
на из 

нзлезо-ЛУЖНИШКИ КРАЙ

е над ре- 
равнище.ДА СЕ ИЗЛИТА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРНОВШЕК град. Информаците за из

борите ще бъдат предмет 
на обсъждане и на поред
ното заседание на Общин- 

конференция

+ ДАДЕНА Е ПЪЛНА ПОДКРЕПА НА ВЪЗВАНИЕТО НА 
РК НА ССТН В СЪРБИЯ

тел ството па СФРЮ янез 
Дърновшек.

По повод решението ма 
органите и организациите 
на Словения за забрана на 
митинга на истината за Ко
сово в Любляна и затвар
янето на границите на Сло
вения за участниците, им в 
събота на 2 декември т. г. 
в Бабушница се състоя из
вънредно заседание на ОК 
на ССТН.

душно осъждат тази постъ
пка на ръководството на 
Словения, което убедени 
сме няма връзка със словен 
сесия народ и затова дава
ме пълна подкрепа на Въз
ванието на Председател
ството на РК на ССТН в, 
Сърбия и комплектно на 
държавното и партийното 
ръководство на СР Сърбия.

Председателство на СФРЮ 
трябва да бъде 
способно да схване 
стта на момента в 
тична епоха, 1соято никого 
не чака, както и опасност
та по нашагга страна и по
ради това трябва да (пред
приеме всички мерки, пред 
видени с Конституцията за 
такива ситуации. То тряб
ва да поднесе остав1са за
едно със своя председател, 
ако не е готово да напра
ви, което му възлага и да
ва право Конституцията.

М. Янкович

ската
ССТН.

на
готово и 

теже-
Въпреки тесните 

и неблагоприятното 
(сезонната работа бе 
лен разгар) изборите за 
нови Дъководства

драма- срокове 
време 
в ггь-

в мест
ните организации на ССТН 
навреме приключиха. В ръ 
ководствата са избрани 
вечето нови лица. Приети 
са нови орпентацаюмни про 

предлагането и 
в демо-

Характерно и за избор
ните активности е, че на 
избирателните листчета на
истина са били прогреса т- 
ио определени кандидати, 
с ясни цели за преодолява
ме на настоящото 
положение.

Миливое Минич, гхредсе- 
ОК на ССТН, задател на 

това извънредно заседание 
и решенията, които са взе
ти ни каза:

по-Също търсим да се обад
ят партийното и държавно
то председателство и да се 
изпита отговорността на 
председателя на ТХредседа-

грами, а 
избирането минало— Трудещите се и граж

даните от Лужница едиио-
трудно

М. Я.кратична атмосфера.
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СРЕЩИ С ДЕЛЕГАТИ НА 11-Ия КОНГРЕС ОТ СЕСИЯАТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОГРАДНА СКС

Двама лужничани на конгреса
I

Гчпм7 ,;,1^ДСедаТе'1 на Именителния съвет на ОС 
а а И°ванович’ Финансов ръководител на зем. ко- операция „Будучност“ от Бабушница

Втората сесия на новоучредената Общинска скуп
щина в Димитроград, проведена на 8 декември тази година, 
мина под знака на два въпроса — водоснабдяването на Ди
митровград с питейна вода и реорганизацията на ТО „Ди
митровград“ съгласно Закона за предприятията.

Що се отнася до първия 
въпрос делегатите на скуп
щината приеха програмата 
за водоснабдяване, която, 
съгласно заключенията след 
появата на епидемия на ен- 
тероколит бе доверена на 
специализираната за тези 
работи организация „Водо
провод“ от Ниш. Програма
та предвижда провеждане 
на редица спешни мерки за 
подобряване на водоснабдя
ването награда, който сега 
почти 40 на сто е без вода.
Както подчерта директорът 
на комуналната организация 
„Комуналац“ Павле Тодо
ров, в програмата е пред
видено за 1991 година за 
нуждите на Димитровград 
да се обезпечат 60 литра 
вода в секунда, а регионал
ният водопровод от Пърто- 
попиици, който сега е един
ствен в употреба, моентално 
дава само 12—15 литра в 
секунда. За нуждите днес 
според програмата би било 
достатъчно и количеството 
от сега изключения водо
провод от „Ивкови водени
ци“, който дава 10 литра в 
секунда. Тъкмо затова про-

критика до- комуналната ор 
ганизация, която трябва да 
поведе повече сметка за 
бройните ненужни разходи 
на вода «е само в града но 
и по трасето на регионал
ния врдопрвод. Това разби
ра С1, няма да реши недо
стига на вода, но все лак 
ще допринесе „поне две или 
три домакинства да имат 
достатъчно вода“.

Миналата седмица са на
правени последните подго
товки за 11-ия конгрес на 
СКС. Народът на Лужница, 
а и от цяла Сърбия, ‘Очак
ват от работата на 
нгрес редица 
отношение на досегашната 
работа. Това бе 
за среща с делегатите 
Лужница, които ще застъ
пват народа от този край 
на конгреса.

Петар Спасич, 
ран икономист и досегашен 
председател на Изпълните
лния съвет на ОС, който по- 
голяма част от трудовия си 
век

дим“ при съответните ин
ституции в региона и репу
бликата за средства, което 
предвижда и програмата, 
тъй като се касае за водо
снабдяване и на граничния 
пункт, който не е само об
щински.

Приемайки програмата де
легатите отправиха остра

финансов ръководител на 
земеделската кооперация 
„Будучност“ в Бабушница, 
на въпроса какво 
от кокгреоа, споделя:

— Очаквал! да се постиг
не единството 
членове на СКС, да се на
мерят правите решения за 
настаналото състояние и да 
се утвърди правилна ико
номическа политика за по
нататъшното
Сърбия. Също очаквам, ч'- 
и аграрът ще бъде доста
тъчно застъпен и че ще се 
намерят
пия за неговия по-нататъ
шен развой. Считам, че тр
ябва да се посвети и доста 
внимание на развитието на 
недостатъчно развитите ра
йони, в които населението 
постоянно намалява. Тряб
ва да се намерят и съответ 
ми решения за спиране на 
инфлацията 
на лихвите. Надявам се, че 
ще се намерят и решения 
по отношение на междуна- 
шюналните 
които напоследък 
са влошени.

Интересно е и мнението 
на този специалист по въ
проса на все по-честото вна 
сяне на 
продукция от 
Йованович изтъква, че сре
дствата, които се дават за 
внос би трябвало да се на
сочат към регреспране на 
домашно производство, за 
да не се озовем в зависи
мост при обезпечаването на 
хранително-вкусови

очаква
този ко

промени по на всички
и поводът

от /
А. Т.

развитие на
дипломи-

*

•у- >;п*' ■

- -I ;; Ш'-хсъответни .реше-
е прекарал в стопан

ството, на конгреса очак
ва^ че до особена изява ще 
дойде пълното единство на

шмш.. щ§всички структури и граж
дани на СР Сърбия.

— Очакваме, че ще дой
де до надделяване на про
блемите, които са повлия
ли СР Сърбия да не върви 
с онези развойни темпове, 
с които трябваше да вър
ви, а за което съществува
ха всички 
Доколкото се касае до об
ществено-икономическите о- 
тношекия, очакваме че с но 
вите насоки и с политика
та на обществена реформа, 
обстановката в СР Сърбия 
и Югославия, полека ще се 
преодолява 
ще се хване крак с разви
та Европа и света.

П. Спасич също така оча
ква. че третманът на нера
звитите и пограничните об 
щини сще повече ще се до- 
уточни и ще се засили по
мощта на обществото и не
говата подкрепа за преодо
ляване на натрупалите 
проблеми в тези среди, ка 
квито са: безработицата,
спирането на миграцията, 

издигането на жизненото ра 
вншце и други.

Зоран Йованович, 
дипломиран

у

и намаляване
щй ■

стъл кновени я, 
видимо '• :предпоставки.

„Ивкови воденици“ трябва цялостно да се реконструиратДрагомир Денчев, де
легат от Бачево, раз
исквайки по въпроса с 
водоснабдяването 
за: „При овчарника в 
Бачевско поле има 
шахта за вода, от ко
ято постояло тече вода 
и идва дори в реката. 
Може воденица да ка
ра. Там имам ливада, 
която от вода не мога 
да окося!“. Драгомир 
не бе единствен с та
къв пример на разсип
ване на водата.

селскостопанска
чужбина. 3.

и окончателно ка-
ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИЯ КОМИ
ТЕТ НА СК В БОСИЛЕГРАД

Нужна е пълна мобилно
ст на всичкииздел

ия.
Очевидно, че от 11-ия ко 

СК в Сърбия сенгрес на 
очакват много решения по 
отношение на преодолява
не на кризата в обществе
но-икономическите отноше
ния, за по-добро жизнено 
равнище и по-добро бъде 
ще.

На последното заседание 
на Общинския комитет на 
Съюза на комунистите в Бо 
с ил е град, покрай другото, 
бе обсъден и гтрпет орента- 
цпонмия план за работа на 
Общинския комитет и Пред 
седателството му за период 
от октомври 1989 до март 
1990 година. Планът, както 
бе подчертано за заседание
то, се дължи на орентацио- 
пмата програмна активност 
па организацията на СК в 
Босилеград за настоящия пе 
рпод, приета неотдавна на 
Общинската изборна конфе 
ренция.

Председателят па Общин
ския комитет ма Съюза на 
комунистите в Босилеград 
Живко Стоплков, между 
другото .подчерта, че в по
сочения период, ОК и Пред
седателството му ще се за 
шпмават с въпроси п про
блеми, конго са от общ ин
терес ис само за Босплегра- 
дска община но и извън 
пея. При това в центъра на 
вниманието ще бъдат въпро 
оп, конто непосредствено се- 
отнасят до по-нататъшното 
обществено-икономическо н 
стопанско развитие па общи 
пата, укрепването на обще
сгвспо-икономнческото по
ложение .па трудещите се, 
демократични*': и самоупра- 
вителиш отношения, задачи 
н активности във връзка с 
осъществяването па общес- 
гвси пата и стопанска рефор
ма, както -и реформата та 
по-нататъшно развитие на 
самия СЮК.

С оглед на факта, че ор
ганизацията на Съюза на ко 
мунистите е основен фак
тор на идейното, организа
ционно и зкционно единс
тво на комунистите в об
щината, II ОК и Председа
телството му и занапред от
делно внимание ще посве
щават върху (организацио
нното укрепване на своите 
редове, а преди 
организационно 
на първичните партийни ор 
ганнзации. При това и зана 
пред социално-класовата ст 
руктура и идейно-политичес 
кото издигане, като трайна 
акцнониа задача на Съюза 
на комунистите, ще бъдат 
всред доминиращите въпро

се

грамата предвижда веднага 
да се започне {при съответ
ните специализирани инсти
туции) с изготвяне на про
ект за цялостна санация на 
този водопровод. Това зна
чи подменяме на тръбите, 
инсталиране на нови помпи, 
хлоринатор, проверка на 
каптажа, за което според 
цените от октомври са не
обходими над 2 милиарди и 
седемстотни милиона дина
ра. Следващо спешно реше
ние би било (изследване за 
по-дълбоко захващане на 
водата в Пъртоногш мекото 
врело. В шай-скоро време 
трябва да сс саинра и Стро 
шепа чешма за да може да 
сс ползува като градска 

чешма н случаи на аварии.
Освон водоснабдяването и 

смисъл па обезпечаване на 
достатъчно пода, необходи
мо с подменяне па 6000 ме
тро ВОДОПРОВОДНИ Тръби I) 
града, които са поставени 
още преди войната и конто 
поради дотраялост предста
вляват постоянна опасност 
за замърсяване ма същата. 
Ведно с това трбпа да сс 
разреши и канализацията 
включвайки и колекторска- 
та станция. За всичко това 
са необходими (според це
пите от октомври) ПОЧТИ 

250 милиарда динара. Съв
сем е очевидно, че Дими
тровградска община толко
ва средства в никой случай 
пе може да обезпечи. Зато
ва е изтъкнато, чс сега 

веднага трябва да сс „наре-

също 
икономист и Драган Чнрич

СТЧЕТНО-ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА СКУПЩИНАТА НА 
СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В СУРДУЛИЦА всичко за

укрепване

Отговорни са зараните на 

Синдиката в стопанската 

реформа С11.

Тези н другите въпроси до 
бави Стоплков и задачи, ко 
пто ще произтичат от вис
шите партийни органи п те
ла, ще бъдат реализирани с 
максимално ангажиране на 
всички. Още повече, че на
влизаме в година, която е 
решаваща за татето все
общо обществено развитие, 
за нашето бъдеще. Понасто 
кщом, ловечето отколкото 
досега, трябва да обединим 
всички демократични и тво
рчески сили, всички труде
щи се, конто не само при
емат прогресивните проме
ни, но и на практика денст 
вуват в това отношение, 
приемайки орсиентацкошшя 
план за работа, подчертаха 
членовете на Общинския ко 
аштст па СК в Босилеград.

М. Я.

♦ За председател иа ОСС беше избран Часлав Псшич, до
сегашен началник на СБР в Сурдулица

на труда. За работниците, 
които останат без работа 
като технологически изля- 
шек ще бъдат основани спе
циални фондове.

От 52 кандидата делега
тите *иа Скупщината избра
ха 25 члена на Общинския 
синдикален съвет. За пред
седател па ОСС беше из
брал* Часлав Псшич, досе
гашен началник па СБР в

На 11 декември в Сурду
лица се състоя отчепгоиз- 
борио заседан(ис на Скуп
щината на Съюза на синди
катите, ша което беше при- 

отчет, за работата 
Общинския синдикален съ
вет през изтеклия период и 
акционна програма за пред
стоящия период.

— Най-важните задачи и

нает

иай-голямата отговорност иа
Синдиката в годините пред 

подчерта досегаш- 
О СС

Сурдулица. Избрано е и 
Председателство од 11 чле
на, а за секретар па Пред
седателството е избран По
рица Йованович, работник 
в Службата по обществено 
счетоводство.

нас
напият председател

Иван Маринкович 
областта на стопанската Р2” 
форма, социалната и жили
щната политика, трудоуст- 

и възиагражда-

— са в

хреяването 
ването според резултатите С. М.
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ЕДНОСТРАНЧИВО 

РАЗБИВАНЕ НА 

ФЕДЕРАЦИЯТА
РЕШЕШ 

 

ДЕМОКРАЦИЯТА
Това беше истински По инициатива на Скупщината 

на СФРЮ в Конституционния съд 
на Югославия се проведе публично 
разискване за амандманите на Кон
ституцията на СР Словения, а през 
следващите дни последователно ще 
се разглеждат и конституционните 
промени на останалите републики и 
покрайнини. Това първо обсъждане 
е водено с намален състав, без пред 
ставителите на СР Словения и Скуп
щината на СФРЮ, докато от пока
нените учени поканата на Консти
туционния съд приеха само трима. 
Вече и по това може да се види, че 
„поканите“ за разрешаване на про
блема в рамките на институциите 
на системата, а не на някое друго 
място, каквото е например улицата,/ 
представляват тъкмо прозрачно (без 
успешно) заличаване на следите.

Поради тази, да кажем обструк- 
ция, накратко бе прекъсната публич 
ната част на заседанието на Кон
ституционния С7ъд, ра да решат 

съдиите след съвещание зад закри
ти врата с болшинството гласове (с 
два против), че съществуват усло
вия, според правилника за работата, 
за продължаване на разискванията. 
С това е и отхвърлена забележката 
на Скупщината на СР Словения, из
несена в преписките в навечерието 
на това разискване, че не съще
ствуват т. нар. процесии условия за 
неговото осъществяване.

Това също важи и за решенията, 
които са внесени в нормативната 
част на словенската конституция, о 
които се прокламират: правото на 
самоопределение до отцепление и 
правото на сдружаване; решението, 
с което се утвърждава, че никой не 
може без съгласието на Скупщи
ната на СР Словения да провъзгла
си извънредно положение и да оп
редели каквито и да било мерки; 
разпоредба, с която 1се възлага на 
Скупщината на СР Словения при 
поемането на задължения за финан
сирането на функцията на Феде
рацията, че трябва да държи смет
ка за материалните възможности 
на тази република и нейното раз
витие; в отделни области словен
ската конституция дава предимство 
на републиканското законодател
ство, въпреки 1че за това е пред- 
видяно съюзно 
Всичко това са решения за които 
убедително е изведена аргумента
ция, че са в противоположност с 
Конституцията на СФРЮ, въпреки 
че е изказано във формата на сюг- 
жестивен въпрос. Това заключение 
безспорно потвърдиха и подсилиха 
д-р Гавро Перазич и д-р Павле 
Николич, които участвуваха в пу
бличното разискване по покана. Сле 
дователно, изведена е доказателна 
процедура, че е разбит конституци
онно-правовия порядък на Югосла
вия с едностранчив акт. С това 
по-нататък са задълбочени конфе- 
деративннте свойства на Конститу
цията на СФРЮ и промовнран нор
мативно и институционално нов об
лик на общността: асиметрична: фе
дерация без съгласието на остана
лите народи и народности, трудещи
те се и гражданите.

показ на „скроената за човека“ 
словенска демокрации на 1 декември 1989 година на Пло
щада на Републиката в Любляна. Много полицеи, поли
цейски автомобили и „марици;; малък брой граждани, 
които дойдоха тук да протестират против насилието и 
беззаконието, рискувайки да бъдат арестувани (това им 

случи); православна черква, блокирана от полицей
ски автомобили (!); гробар с погребална колесница (има
ше ли в нея сандък, който беше предназначен за Сърбия 
от „Младина“). Арестувано югославско знаме (набутано 
е в „марица“); решетки за демокрацията.

Арестуваният православен свещеник Вайо Йович 
ва: ,Милиционерите взеха отпечатък от десетте ни пръс
та, фотографираха ни от всички страни, пребраяваха ни 
зъбите, разделяха ни на здрави и болни и ни тормозеха 
по много други начини... “ На гранично-прокускателння 
пункт Шентил полиц ей - словенец пребива от бой пътник- 
- сърбин без причина, от нахалност (сърдит е на Сърбия!). 
Членът на Председателството на СФРЮ д-р Драгутин Зе
лено вич във връзка с това казва: ,Действията на словен
ската полиция според мен са недействителна и страшна 
постъпка, за която ръководството на Словения трябва 
да отговаря пред цялата световна общественост...“ Как- 
то и можеше да се очаква Стипе Шувар и информатив
ните органи на антисръбската и антиюгославска коалиция 
оказаха подкрепа на насилието.

се и

каз-

законодателство.

Това е само върхът на една реакционна антиюгослав
ска политика, която дълги години подкрепя и насърчава 
насилието и агресията на албанските и всички останали 
националисти и сепаратиста против Сърбия! За съжале
ние в Словения това е управляваща политика и режим, 
който върху вражеството си към Сърбия сплоти различ
ни политически тенденции, макар че между тях съществу
ват големи идеологически разлики, а и целите им се 
стълкновяват. В дома „Иван Цанкар“ беше 
на единството в антисръбската политика на различни 
политически съюзи и сдружения — от клерофашистите 
и християните До социалдемократите и комунистите!

В резултат на разорнггелната им дейност, която полу
чава подкрепа от антисръбската и антаюгословснската 
коалиция коитрареволюцията на албанските националис
ти и сепаратиста догодина ще отболяза дссетгодишшша! 
Югославия изпадна в жалко положение, че коитрарево
люцията на албанските сепаратиста в Косово не може да 
бъде потушена повече поради опората и подкрепата, 
която й се оказва от словенското ръководство, отколкото 
поради помощта, която й се оказва от Тирана. Всяка мер- 
ка и акция по осуетяване на контуарсволюцията в Косово 
жестоко е саботирана от Словения, а по същия начин 
бяха посрещната и стремежите на Сърбия към конститу
ционна, икономическа и политическа стабилизация. Всич
ко, което е вредно за Сърбия получава подкрепа и на
сърчения от Словения. Всичко, което можеше да бъде 
от полза за Сърбия срещаше отпор па словенското ръко
водство!

устроен показ

В обемното изложение на около 
петнадесетина страници, написани 
на пишеща машина, поднасящият 
отчет съдия Милосав Стнйовичпрсд 
ложи аргумонтация, 
на която може да се заключи, че 
повечето словенски амандмани не 
са противоположни на Конституци
ята на СФРЮ, чц съдържат и реше
ния, които са: по-съвършени от оне
зи, записани в най-висшия констн- 
туитивен акт на страната, обаче има 
п такива, за конто 
може да сс постави въпроса дали 
са противоположни" на Конститу
цията ма СФРЮ. Това са 
пели амандмани, срещу които и ре
агираха и най-висшите 
страната, както и целокупната юго
славска общественост. Накратко да 
напомним: и Стийович доведе 
съмнение някои решения в основ
ните начала на словенската Кон
ституция, утвърждавайки че от тях 
са изоставени разпоредби, които са 
се отнасяли до ролята на синдика
тите, след това онези за насочваща
та роля на Съюза на комунистите, 
както и ‘онези за социалистическа
та демокрация, като особен облик 
па диктатурата на пролетариата. О- 
баче в слопеиската конституция са 
записани пови 1начала, 1о които се 
прокламират политически плурализ
ъм и свободно политическо 
жаваие и т.и. Всичко

въз основата

Ако до такова заключение дойде 
и Конституционният съд на Юго
славия, 41 гето решение би трябвало 
наскоро да се очаква (приема се 
без присъствието на общественост
та), едва тогава ще настъпят 
сения. Понеже

„основателно
сътре-

освен политическо 
убеждаване, Скупщината ца СФРЮ, 

и Председателството на

тъкмо о-
както
СФРЮ нямат никакви

органи на
Тази вражеска политика към {Сърбия срещна пълна 

подкрепа от средствата за масова информация в Словения. 
Нято за един свой враг, завоевател и окупатор през из- 

векове словенците не публикуваха толкова много

конституци- 
сноправови мерки в ръцете си запод отзоваване на спорните амандмани 
иа Конституцията на СР Словения.теклите

и толкова грозни текстове каквито публикуваха за Сърбия 
изтеклите две години. Радио-Тирана и „Зери и по- 

публикуват собствени коментари 
Сърбия — само предават комен-

лрез
пулит“ месеци наред не 

събитията в Косово и
тарите иа вестниците от Словения и Хърватско.

Връх иа тази насилствена антиюгославска и алтиеръ- 
бска политика е некоституциошюто и незакошю затвар- 

словенските граници и насилственото забраняване 
Митинга на истината в Лк>бляна.

за

яне на
на

Затова никого не трябва да учудва решението иа 
Сърбия да се защити от насилието и агресията, скъсвай
ки отношенията си със Словения, и най-широката под
крепа на обпдествено-нолитическите организации, трудо
вите колективи, институциите, ведметвата и гражданите.

сдру- 
това придала

ио-ииакъв смисъл и съдържание» 
основните начала, па характерът иа 
тези отношения открива въпроса за 
противоположност с онова, което е 
в Конституцията на СФРЮ.

на
Сало Кържавоц

Драган Кабадапч



2 Комунист

СРЕЩАЕДНА ОСОБЕНАСЛОВЕНИЯ В ЮГОСЛАВИЯ

издържал- И п ъктона наказание не 
нал чс пес още има натиск да се 
изсели. Той е единственият сърбин 

Любидже. Т-1>и

стъклата ни прозорците,II ИОКРАИ-нИнЖвМ=Т*нс™
АПИОНЛЛИСТИ ОТ 64 ЖАЛБИ НА ЖИТЕЛИТЕ ОТ КОСОВО 67 САОправдан!! какво щеше да бъде ако тия 67 жители бяха

СЕ УПЪТИЛИ НА МИТИНГА В ЛЮБЛЯНА

начупили
повече мъти км ощетили колата па 
паркинга. Търсят да им се осигури 
спокоен живот. Накрая па разгово
ра с членовете па работната групи 
Слободап и Радмилн Копич казват, 
че рошили поради утпоносимото 

състояние и пълното недоверие в 
легалните институции да се изселят, 
а па разговора дошли защото утвър 
ждавапо на истината и отговорност
та в техния случай ще послужи ка^ 
•1о защита па чмшя, които остават.

Работната група констатирала, че 
жалбата цялостно с* основателна и 
че това е конкретен случай на пер
фидно, агресивно, организирано дей- 
ствувапе на албанските сепаратисти, 
конто се намират и легалните ор
гани па системата и безпрепятствено 
действуват.

Душил Йокич, от с. Ярушич

н тая част на село
брат му се изселил когато мукато

запалили къщата.
Представителите на 

гани казали, че има и други случаи 
па завземание на земя, които се 
водят по-дълго време, а работната 
тупа констатирала, че жалбата на 
Добривос Янкович цялостно е 
равдана“.

Посочените няколко жалби са не
истината за Ко- 

(ияколко забележели

съдебните ор
1989 година е вдишат обвини-Вески който е прочел информа

цията на работната група на коми
сиите за заявления и жалби към 
органите н организациите на феде
рацията. СР Сърбия и САП Косово 
за проверка на сведенията в жаблн- 
те от няколко косовскн общини е 
бил принуден да помен ли на непро- 
ведення митинг на истината в Люб
ляна. Истината за Косово, или част 
от тая сурова истина, е съобщена в 
тая информация, ц ако митингът бе 
проведен, трябваше да се проведе с 
участието точно на тия хора, конто 
са се оплаквали на съюзните, ре
публиканските н (покрайниниските 

комисии, като несъмннтелно дока
зателство за ония, на конто това 
доказателство изглежда оЩе потреб 
но. На гърдите си. като борци за 
човешки права 
изписани своите кратки истории. И 
това не в собствена интерпретация, 
съмняващите се да не помислят, че 
са много чувствителни към своите 
неволи. Зарад истината за Косово 
ка словенския народ, който тая но 
тнна

грип
тешен акт против Хасан Битнчи, по
ради основателно съмнение че из
вършил углавно дело с опит па на
силване. При топа главният процес 
бива отсрочен с невинното обясне
ние, че призовката се върнала с тек 
ста ..не приемам“, който написал 
Хасан Бнтпчи“.

Попапка Мренович, от с. Вито-

оп-

зпачителиа част от 
соло, в само | 
случаи. Косово е препълно с такива 
случаи и трябваше организаторите 

тоя или някой друг митинг да 
нашастниди към Лю-

мирпца:
„Изтъква, че през 1948 година 

без никакво основание н валидно 
решение й е взета земя от 6,83 хек
тара. След това земята била дадена, 
относно пренесена в собственост па 
Мусляй Реджеп, Неджат Души, Ис- 
мет Имами и др. п па еминграпти 
от Албания: Дедай Зеф, Черими Ну, 
Ук Тушай и ;\р.

Представителят на прапосъдните 
органи заявил пред членовете на 
работната група, че .в Косово нс 
съществуват масални книги, така че 
утвърждавал 
каквото е на терена. Той смята, че 
лицата, които се споменават в жаб- 
лата като ползващи земята на се
мейството Мренович същата само- 
властно завзели“.

на
тръгнат с тия
бляна. Влияхме всъщност във 
мицигс милиционер с куче на „гра- 

пуикт" Добова и си ломи 
, какво милиционерите и ку- 
би правили пред споменатите 

Косово. Какво щеше 
всички 69 семейства,

вест-

11еч: 1ШЧННЯ
слихме
четата

„Писал до високите политиче
ски органи за това, че първите съсе
ди албанци го злепоставят и драз
нят за да не обработва своята земя. 
Отделно не му позволяват полива
нето на 7 хектара земя, а всичко 
това за него е натиск на национа
листите да се изсели от КоссГзо. Но 
понеже от изпращането на жалбата 
до пристигането на работната гру
па минало известно време. Душал 
Йокич почнал, а на разговора до
шъл синът му Славко. Работната 
|рупа констатирала, че жалбата на 
покойния Душам е основателна. В 
тоя случай са прилагани и нататък 
сс прилагат методите «а албански
те националсити, чиято цел е из
селване па сърбите и черногорците 
от Косово. Тук променили течени
ето на един поток, изграден е ба
сейн, в който през цялото лято се 
къпаят голи съседите от албанска
та народност до основи е срутена 
къщата, кладенецът им е потрупан 
— всичко това е направено семей
ството Йокич (в момента 20 членове) 
окончателно да се изсели".

Добривое Янкович, от с. Любид
же, Призрен:

„На работа е в „Принтекс“, жали 
се поради натиск да се изсели от 
Косово. В разговора заявил, че ед
вам след 6 години бил решен спо
ра за собственост На земя в Об
щинския съд в Призрен в негова 
полза. Казал, че се касае за завзи- 
мане на част от двора и изгражда
не на сенгроп близо до бунара. Ка
зал, че жената му е пребита, ви
новникът неказан с 15 дни затвор и

граждани от 
да стане ако 
които са се оплаквали на комлетент 
ните комисии, бяха тръгнали на ми- 

в Любляна. Кой,

можеха да носят

тинга на истината 
с ка/яю обяснение и с шо Би им се 
противопоставил. И как би реаги
ра-! и гражданите словенци.

Каква това среща на неволя и 
надменност, на нещастие и нераз
бирателство, на сиромашия и уго
ден европейски живот би била! Сре
ща на две югославски крайности: на 
ония, на които помощта от цялата 
страна е потребна и на ония, ко
ито поради запазване на собствена
та сц позиция в Югославия се кри
ят от най-големите югославски про
блеми. Но тая и такава среща, до 
физически контакт на два свята, тоя 
път не се стигна. Ония, на конто 
къщите са разрушени, кладенците 
замръсени, прозорците лочупенн, на 
които и кучетата са убити, не стиг
наха на добре охранявания север.

Щета е, мислим, заради истина
та, че за момент, по някое чудо, по- 

еднонацйоналнн 
сърби и черногорци, стр ад алт ши от 
Почешче, Витомнрнца, Печ. Любид
же, като югославски позор не се 
поразходи на 1 декември по Люб
ляна. Или не е достойно да се по
казва срамът пред ония. които с 
години се крият от него.

състоянието такова

след толкова години 
знае. трябваше да покажат това 
което утвърдиха комнеиннте на фе
дералните, републиканските и по
край нннекит е органи.

А* комисиите утвърдиха, че от 
69 жалби — 53 са изцяло, 14 частич
но точни, а две неточни. От 69 
оплаквали се — 55 са сърби и чер
ногорци. Посочваме някои от тия 
жалби.

не

Слободап н Радмила Конич, от
Печ:

„Търсили семейно изселване от 
Косово, защото били подложени на 
постоянен и дългогодишен натиск 
от страна на албанските сепарати
сти и националисти. Съпругата Рад- 
мнла през 1978 година била физиче
ски напдната в Медицинския цен
тър, където работила като меди
цинска сестра. През 1981 година не
познати лица я нападат и трите й 
деца на колела. През 1985 я изкра- 
ли от работа и 'досега й не е поз
волено да работи своята професио
нална работа, защото един лекар 
албанац й се заканва да я бие ако 
дойде на работа.

Енвер Касунович бил наговорен 
физически да нападне съпруга Сло- 
бодан, който работи в СВР (инспек
тор) и който тогава бил ща служеб
на длъжност. След като издържал 
наказанието (30 дни затвор) отново 
го напада с нож, сетне почват но
щем да тропат по вратите и прозор
ците на къщата им, повече пъти из-

Зорка Пеюшкович, с. Почешче,
Печ:

„Изнася многобройни злепостав
яния, които търпи от милиционера 
Хасан Битичи, който с братята си 
има къща край нейната. Посочва 
случаи на опит за насилване, хвър
ляне на камъни върху къщата, уби
ване на куче, псувни, закани, все с 
цел същата да се изсели и продаде 
къщата и имота си. Живее сама в 
селото, децата й работят навред по 
страната. За всички случаи на зле
поставяне редовно осведомявала 
СВР в Печ и други органи, но без 
резултат.

Представителят на правосъдните 
органи заявил въз основа на проуч
ването на предмета, че на 3 октом-

не тая група на

Б. Раднвойша
КОСОВСКИ КОНТРИ И СЛОВЕНСКИТЕ АМАНДМАНИ

По същия път до отцепление
* 59°:На1стоШСТВОТО

ЪПВАЛ ЗА ПРАВО НА НАРОДНОСТИТЕ ЗА СШООПРЕДЕЛЕНИЕ ДО ‘‘^иомшшост в Югославия", пред 
ОТДЕЛЯНЕ пгедшшниь до комисия, която съчинявали: академик

Борис Зихерл, проф. д-р Антон Жун 
академик проф. д-р Али Хадри (е- 
дии от най-известните албански на- 
циоиал-сепаратисти) проф. д-р Слав
ко Милославлевски от Скопие

от населението 
се изяснило за остава

нето им в Австрия, докато само 41 
на сто от ония конто живеели къде 
то и словенците и хърватите се изя
снили за присъединяване към Юго
славия.

Неотдавна приетите амандмани 
към Конституцията на СР Словения 
за самоопределиние 
припомниха, че въпросът за самоо
пределение и правото на отделяне 
на някои югославски народи и на
родности има своя цялост от създа
ването на Югославия

политика, която би оценила момента 
когато ще го изнесе „на светлината 
на деня, относно, когато според 
бъде изгодено съотношението 
лите вътре в Югославия. Сюгжести- 
ран е и съюз с единомишлениците 
в други национални колективитети 
в Югославия, които
но становище във връзка с тоя проб 
лем, а позната е и интернационална 
та димензия на проблема, която ос
ъществи политическо-научната деле 
гация на Косово, която за проблема 
на самоопределението изнасяше сказ 
ки в сега разбунтуваните съветски 
автономни области.

до отделяне. тях 
на си- През тая далечна 1973 година, ко- 

,, отбранявал докторската теза
На началото па тоя обемист труд, Хаиредин Ходжа _ тогава магпетъо 

които в следващия ред на събития- по политическите .науки и асгашант
ратистко четивоаТ?отаеноРзТа бъдеща' ки трде^ш за°с^бе път къ^^й-висш

™ ГвГсГ^ пламенно Заговорът
дии Ходжа в отдела „Положението чество за национ^сепара^ъм в 
попН1НаЦШГ,йте малцинства и на- кое'го имал пълна подкрепа от най- 
рР?ите в Югославия“ установява -висшите челници на' косовска™ по 
„мост с изпитната комисия и дирек литика, първенствено «п 
тно навестява „на чия е стлана» жа г кпмГ ов! 0 *а ФаиРл Хол
Корушко живГт^венци^Гна“ =^^^3 К=' 
ционално малцинство и иЙ на г ртоае:, се занимавала тъкмо

ж «ггь,яяй.* яу-ляг 
ЖЖ,0=о“ГдРб™й=, " чжжржйьл
прсдсл1ГпЛкои?о'ж»ЧВа',е на всички патаЛ1<на> ''аЧОЛО ла °тдела за същн- 
хървати в Ког№1мкпВеяТ словонин и мнението самоопределението изнесе
плебисцитно реигеше' иГсъдбтГ“"1 деЛ9»ие на нацнятаТ^ ,иа самооп** 
ТИЯ краища вър\е съдбата на тилен ,, г с сложен н суб

до днес и
че това не е „специалитет“ на СР 
Словения и на словенците. По-добри 
те познавачи на югославските обстоя 
телства и на взаимните отношения 
между народите и народностите въ
тре в Югославия, знаят че взаимоот
ношенията на числящите

имат положител

се към
елитата и лидерите в тия етнически 
събития, когато се касае за сепара- 
тизмите по отношение на Югосла
вия, пък макар това било и на 
теоретически план, продължават с 
десетилетия.

Най-еклакантен пример на 
редния е тъкмо теоретическата и 
„научно-държавническата“ . актив
ност на бившия ректор да Уневир- 
ситета в Косово и член на Предсе
дателството на -САП Косово проф. 
д-р Хайредин Ходжа в началото на 
седемдесетите години, по-точно 1972 
година, когато Хайредин Ходжа бе 
в пълна политическа 'сила, 
да готви своята докторска теза Ед
на година по-късно на философския 
факултет в Любляна, чийто 
тогова бил проф. д-р Янез Становцик 
Хайредин Ходжа

тия твъ
в

Въпросът за правото на самоо
пределение до отделяне между пър
вите издигна на равнището на „дър
жавна" доктрина политическото ръ
ководство на САП косово. Челните 
хора от политическата елита, които 
някак същевременно се занимавали 
и с политика и с теория на дър
жавата и правото получи ли задача 
да проучават тоя проблем докрай 
и да го представят на официалната

почнал

декан

защищавал в своя съдържа мно 
за конто тря- 

ди сметка. Обработвайки



ПРОПАГАНДНА ВОЙНА

ПОВТОРЕНИ
НЕИСТИНИ
кИвШШИ €>€>0

На ръководството на СР Хърват
ско, както и на неговия орган „Вйе- 
сник“, много неща в СР Сърбия не 
се харесват. Между другото вече от 
първия ден след обнародването на 
(доброволния) народен заем за раз
витие на стопанството на тази репу
блика и ръководството, 
„Вйесникови“ издания най 
зано са твърде скептични към тази 
акция. Набързо този заем провъз
гласяват за централистически и не- 
икономически ход, който няма ни
какъв шанс да успее. И документът 
„Основни становища за реформа на 
политическата система“, който прие 
Комисията на Председателството на 
СР Сърбия за въпроси на обще
ствената реформа, вече на следващ
ия ден отхвърлиха като централи- 
стическо, унитаристично и велико- 
сръбско творение. Неотдавнашните 
делегатски избори и референдума за 
председател на Председателството 
на СК на Сърбия, и преди да бъдат 
известни резултатите, провъзгласиха 
за голяма изборна измама.

иено преди две години, са били тла
снати в дисидентство, по-тачио са 
били изхвърлени не само от поли
тическия живот, но и от работното 
място, а които днес открито под
крепят политиката на новото сръб
ско ръководство.

Много сдружения — на писатели, 
философи, социолози, адвокати ... 
публично повече пъти изразиха под 
крепа (пълна или частична) на но
вия политически курс на СР Сър
бия, па ле е прекалено да се ка
же, че тази политика днес между 
интелектуалците няма противници. 
Всъщност истинските диснденти ме
жду правите интелектуалци на тази 
република могат да се изброят на 
пръстите на една ръка. В такава 
ситуация |печатът на СР Хърватско 
се досети трима, четирима функ
ционери, сменени на Осмото засе
дание на ЦК на СК на Сърбия 
(през август 1987 г.) да произведе в 
сръбски интелектуалци диснденти, 
а тогава им отстъпи неограничен 
брой свои страници. Всичко, което 
тези бивши обществено-политически 
работници (преподавател по немски 
език, архитект, политиколог) са на
писали, па дори и техните дневни 
бележки, заеха изтъкнато място в 
хърватския печат. В тези текстове 
разбира се както и в авторските 
приложения на най-бойките хърват
ски журналистически пера, като и 

журналистически тимове „спе
циални“ за теми от Сърбия, се твър
ди, че с идването на новото ръко
водство в СР Сръбия са премахна
ти свободите и демокрацията, а за-

И Стипе Шувар при сръбските 
интелектуалци забелязва подобни 
„промени“, па на народния събор в 
Пула (24. 9. 1989 г.) между другото 
казва:

„Много марксисти до вчера — 
станаха знаменосци на филистар- 
ски идеали“.

На такива и много други подоб
ни обвинения от? СР Хръватско отго
вориха самите „обвинени“. Един от 
най-често и най грубо 
академик проф. д-р Любомир Та- 
дич, който казва:

туалците имат доверието в сръбско
то ръководство, което всичко това 
провежда. Не. са вероятно за една 
нощ станали поборници на измами, 
лъжи, цензура, сталинизъм ... осо
бено не онези, които двадесетина 
години са били жертви на всичко 
това.

и всички
-меко ка-

КОЙ Е ЛУД? нападаните
Подкрепата на интелектуалците 

от СР Сърбия на новото ръковод
ство на тази република учудва и 
сърди, почти избезумява и ръковод
ството, и печата на СР Хърватско. 
Един от онези, който тежко под
нася е и Предраг Матвеевич, който 
в едно от многобройните си отворе
ни писма, публикувани в хърват
ския печат, казва:

„Довеждат ме до отчаяние писа
телите, които участвуват в нацио
налното едногласие ... Напоследък 
тежко поднасям про.мените в пове
дението на колеги, които обичах и 
цепех в Белград".

Подобно на П. Матвеевич мисли 
и Славой Жижек, теоретик на сло
венската алтернативна политика, 
който за загребският „Старт“ (18. 12. 
1989 г.) казва:

„Някой преди пет години да ни 
беше казал, че една такава моно
литна тоталитарна форма ще се 
ползва с подкрепата на някогашна
та дисидентска интелигенция като 
Любомир Тадич и подобни, бихме 
му казали, че е луд. А всичко това 
е станало и за мене това е чудно“.

„Ако моето интелектуално паде
ние е това, щото твърдя, че Сърбия 
трябва да бъде равноправна с_оста- 
налите членки, тогава много ви бла
годаря. Като човек, който предимно 
се занимава с философия на право
то, мисля, че трябва да застъпвам и 
правото на равноправие“.

Един от, както казва С. Шувар, 
„знаменосците на филистарски иде
али“ е и проф. д-р Михаило Мар- 
кович, който на това отговаря та-

г

ПОДКРЕПА БЕЗ ЗАДРЪЖКИ ка:
„Ако политиката промени иден- 

титета, не ще вероятно и аз да се 
откажа от идентитета си само за
това по всяка цена да запазя „имид
жа“ на опозиционер и дисидент“.

Разбира се, списъкът на акциите 
и инициативите от СР Сърбия, ко
ито вече на утреден след като са 
раздвижени, са критикувани в ръко
водството и печата на СР Хърват
ско, с това не се изчерпва.

Все пак най-остро и най-дълго 
сс критикуват интелектуалците на 
СР Сърбия’ които почти без задръ
жки подкрепят новото ръководство 
на тази република. Особено на при
цел на загребския печат са онези 
интелектуалци, които с волята на 
ръководството на СР Сърбия, сме-

на
БЕЗ АРГУМЕНТИ

Броят, названията и програмите 
на новоформираните политически 
партии в Югославия могат да по-владяха измами, лъжи, цензура, ста 

линизъм »1 подобно. На такива е 
наистина трудно да се повярва, ако 
се има предвид факта, че интелек- (На 4-та стр.)

всеки случай. Потребата на претвор 
яване на прав то на отцепление в 
конкретно отцепление и становище, 
че се предприемат конкретни крач
ки за оъществяване на този акт, за
виси от оценката дали такъв акт 
допринася към програмата, класо
вата борба за социализъм, дали, той 
допринася към осъществяването на 
национално равноправие и сближе
нието на народи".

Двадесет и пет години по-късно, 
по времето когато днес един югослав 
ски национален колективитет си е 
взел правото на самоопределение до 
отцепление и го е вградил в своята 
Конституция и покрай противопос
тавянето на останалите югославски 
народи и народности, позовавайки се 
именно на тези „аргументи“ и тео
ретични разисквания и поставки, ко
ито в това време Хайредин Ходжа 
така основно е разработил и за то
ва е получил и най-висока научна 
н политическа верификация, от ония 
хора, конто всички свои интелектуал 
ни и професионални качества са сло 
жили в служба на разединяването 
па Югославия.

Народът отвштгп твърдеше, че 
нищо не става случайно, а добрите 
познавачи па нацноналсепаратнсткн- 
ачз танденщш в Югославия твърдят, 
че сепаратизмът е в съюз и контн- 
нуитет с функцията на разединява
нето на Югославия.

когато това е в негов жизнен инте
рес. Следователно, правото на само
определение представлява една дъл
госрочна възможност на национален 
колективитет, докато правото на от- 
негшенис или обединяване се реали 
зира чрез краткосрочни връзки на 
междунационалните 
държавата“.

Посочвайки, че Лепим инсистира 
на правото па отцепление, Ходжа 
пише, че Ленин инсистира на това 
не затуй че му с идеал, по зарад 
това че с гарантира него на това пра
во би се създало самообладансие и 
сигурност па националния колективи 
тет в тяхното бъдеще, за да може 
по такъв начин да се създаде кли
мат за истинско обединение с други 
народи. Във връзка с това Хайредин 
Ходжа цитира Ленин: „На нас ни е 
необходима свобода ма самоопреде
ление: т. с., свобода па отцепление 
на угнетените пациипе зарад това 
чс мечтаем за стопанско разпокъсва
не, но зарад това че искаме крупно 
държавно сближение и по-нататък: 
„Ние сме за автономия па всички 
части па държавата, ние <1сме за ис
тинско разделение“. Ог това личи, 
че Хайредин, Ходжа вади заключение 
и констатира:

„От посочените цитати се вижда, 
Ленин ле отъждесвяпа правото 

на отцепление с отцеплението и да 
признае правото па отцепление не 
означава във всеки случай и акт на 
отцепление, ло признаване на гграво 
то чс из основи трябва да сс създа-

разните възможности за реализация 
на принципа на 
Хайредин Ходжа между другото по
сочва и това, че правото на само
определение може да се проведе 
чрез национално движение, дори 

и в социалистическата револуция, чс 
националния колективитет под ръко 

на определена класа се

дат условия да не се стигне до отце- 
плеиие. Обаче дали работническата 
класа и нейната партия конкретно 
ще се застъпват за отцепление в е- 
дин или друг вид зависи от оценка
та дали такова отцепление допринася 
или вреди на

самоопределение,

интересите (на работ
ническата класа и социализма“, за
ключва Ходжа по-нататък цитира 
Кардел, относно части от неговата 
книга Словенският 
ирос“, в която Кардел пише: „Право 
то на отцепление още не значи и 
длъжност за отцепление. Решението

отношения и
водството 
реализира правото на държавност, 
чрез самоопределението, т. е., неза- 
висимоста, т. е. с политическият су 
веренитет на националния колектив. 
В обясняваното на конкретната солу- 
цйя на осъществяване правата на са
моопределение Хайредин Ходжа по
зовава на помощ Ленин, когото и 
цитира: че това право трябва да сс 
осъществи без насилие, в която и 
да било форма 'от стране на у- 
правляващата нация по отношение, 
която желае да се отдели, чс това 
право трябва да се осъществи въз 
основа на общо, пряко еднакво и 
тайно гласоподаване. „Допълвайки 
Ленин, Ходжа посочва, чс правото 
на самоопределение включва в себе 
си и правото на обединяване и пра
вото на отцепление и създаване на 
самостаятелна държава.

национален въ-

зависи от това как в даден моеит са 
поделени силите на прогреса и ре
акцията в международната полити
ческа ситуация“.

Твърдейки, чс тези становища на 
Кардел от страна на ЮКП се заема
ха в различни моменти, когато ста
ва дума за отцепление па части на 
югославски народи, различно в раз 
лични периоди от време, Ходжа кон 
статнра, че на Четвъртия конгрес на 
ЮКП
славските народи и национални мал
цинства трябва да сс отцепят от Ю- 
гоглавня.

е заето становището, че юго-

Завръшвайкн тази„И ако правото на отцепление“ 
— пише Хайредин Ходжа — „което 
в себе си включва и правото на обе
диняване, представлява израз на то- 
талитст на правото на самопредсле- 
ние, това право се осъществява чрез 
краткосрочна ориентация и решения 
относно момент на отцепление или 
обединяване, което националният ко
лективитет винаги може да донесе

част от своя 
докторски тезис за правата па на
родите на самоопределение до ото
пление, Хайредин Ходжа пише: „Сле 
дователно, съвсем е ясно чс право 
на отцепление и актът иа отцепле
ние са две различни съдържания п 
правото на отцепление не означава 
само и негово осъществяване и за
дължение то да сс извърши

чс

Драган Витомирович 
(„Единство“ — Прнщнна)във



ЕПИЦЕНТЪР НА КРИЗАТАПОВТОРЕНИ
НЕИСТИНИ със силите «а ясмги- 

етатизм, които
косттанарастването на отюртюииз-

ОК бързото влошаване цонтричлия

котоб1'юложоийс нГробопш ивдмкГса водшю към деле- 
младото поколение в ние и разоиванс на югос- 

лавегкото общество във всяко 
в икономиката,

„СЮК между системата и 
движението“, д-р Любиша Ми 

ИТО „Просвета“ —

(От 3-та стр.) ма и
паслужат като един от индикаторите 

на отношенията, конто съществуват 
между интелектуалците н ръкопод- 
отвита. Досега такива партии и СР 
Словения има десетина, в СР Хър- 
ватско иет-шест, а в СР Сърбия е 
раздвижена ншщиатнва за форми
ране на една нова партия. Всички 
тези партии в СР Словения в своето 
название имат атрибута словенска, 

1 СР Хърватско в 
имат атрибута

тровим,
Ниш ците и

обществото (безработица, спа 
жизнения стандарт,) отношение:Съюзът на комунистите 

етана епицентър иа кривата 
на съвременното югославско 
общество: в него се стълкио 
цяват различим интереси, пре 
чулият мпогобройнн деления 
и изявяват открити конфлик 
ти. — До такъв извод проф. 
д-р Люба пи а Мптровпч е до
шъл въз основа на емпщрмй- 
по изследване, шито |резулта 
тц публикува н коментира в 

„СКЖ между систе< 
мата и движението’’. Сьставе 
иа от редица есета и от из 
следователската работа на ав 
тора върху проекта ;<а проме 
пито и класово-социалния съ 
става на Съюза на комунис
тите в Напи тая книга съще
временно помага да сс разби 
рат причините и последиците 
на кризата в югославското 
общество и в Съюза на ко
мунистите п в търсенето на 
възможните изходи от тая 
криза.

даие на 
каисто и пропуските и иперт 
костта на първичните партии 

и политика-

културата. . .политиката и 
Вместо да действува като си 
ла на единството на-движе- 
иието, СЮК федералширай- 
ки се и самият, е станал фак

нн организации 
та па приемането, 
говори фактът, че в последни 
те години повече от две тре 

от организациите, пито с- 
път годишно не са пое

ла коетоа всички париш в 
своето название 
на Хърватско. Разбира се и ирогра- 

— салю словенски и са-
тор на политическата дезин- 
тепрация нв обществото. СЮК 
така и практично сс е озовал 
в примката иа системата, ко 
ято самият проектирал, лод 
бронята ма силите на поли- 
центричеоката статистическа 
мощ. Вместо да бъде сила иа 
обществените промени, 
обективно и сам стана фак 
тор за произвеждането 
кризата”.

мцте им са 
мо хърватски. Общо им е единстве
но — антикомунизмът. Обаче в СР 
Сърбия проф. Зоран Гавриловнч, сс- 
тетнк и литературен теоретик, раз
движи инициатива за форхшране на 
една демократична партия, понеже 
както самият югославска алтерна
тива. Това е демокрацията, но раз
бира се, не като сръбска, понеже 
няма сръбска демокрация... Демо
крацията е постара от нацията, из
конна необходимост на човек, която 
не зависи от това дали той е хър
ватин или сърбин, или някой тре

ти
дни
шили па две поп ред нънро- 

н СК или 
СК.

са за приеманото 
пък за напускането па

книгата анализМнтроаШч в своя 
отива и крачка напред и в 

„Необходимост от об-
той

есето
повлепие и издигане па то наиаорията п идеологията 
СЮК” казва, чс най-дълбоки 
ят вид на кризата ц Съюза 

комунистите сс изявява 
точно тогава когато същият 
с псспоюобен да гтроизважда 
пови I гдец I, съобразно с духа 
на времето н новите потре
би да осъвременява собстве 
пата си идеология, ло-натат- 
ък да развива революционна 
та теория, без която няма ли 
то революционно движение, 
пито революционна практи
ка”. Съюзът на комунистите, 
следователно, не осъществя
ва една от своите най-важни 
програмни функции, Не само 
че не е начело, но изостава 
след потребите, които поста
вя съвременното югославско 
общество.

ти". На такива изводи отговдр 
я и „терапията”, която Мит 
рович надълго и аргументи
рано обяснява, но на едно 
място и съвсем сбито и ла- 
нидарио дава: „ . . . с рефор 
мата на СК да се обезпечи 
неговото отделяне от дър
жавната структура и същият 
да залегне в основните на 
самоуправителната структура 
и по нататъшно развитие на 
втрешнолартийната демокра 
ция; засилване на ролята на 
члена и на първичната пар
тийна организация като су
бекти на акция; обновяване 
на програмата на СЮК и 
към това съответния концепт 
на идеологията: реафирма- 
цня на принципа на демок
ратическия централизъм и 
автенпгчно кадрово обновле
ние на СК.

Следователно, и тази нова поли
тическа партия в СР Сърбия не би 
била съперник на Съюза на кому
нистите на Сърбия, но на делия Съюз 
на югославските комунисти.

Откъде това единство на интелек
туалците в ръководство на СР Сър
бия?

на

Отговор на този въпрос дават 
разнообразни ..хроникьори на кри
зата“ и „закоравели хроникьори“ от 
загребския печат твърде къс и я- 
сен: до това е дошло поради нацио
налистическа ориентация и на инте
лигенцията и на ръководството на 
СР Сърбия. Аргументи, с които биха 
доказали този взаимен национали
зъм, разбира се онзи великосръб- 
ски, още не са дадени, но това на 
печата, и на ръководството на СР 
Хръватско не пречи това „обясне
ние“ упорито да повтарят. Изглеж
да, че не им е важно дали е това 
истина или не е, надяват се, че то
ва ще компенсират така че упорито 
ще повтарят тази неистина.

Растко Йоветич

Резултатите на емпирцйпо- 
то 'изследване за теченията 
в структурата на общинска
та организация на СК в Ниш 
показват според извода на ав 
тора, че наблюдаваният пери 
од (1977—1987) характеризи
рат два фази: .дгьрвата, въз
ходяща (с абсолютно увели
чение на членовете) и втора 
та фаза на стагнация и на
маление броя на членовете.

Първата фаза се свързва 
с периода 1977 до 1981, а вто 
рата с периода от 1982 до 
1987 година. Тия процеси от 
товарят, както 
други изследвания, на проце 
сите в глобалното общество, 
в СК на Сърбия и на СЮК. 
Те са структурно обусловени 
с основните обществени про 
цеои, преди всичко с факта, 
че до 1979 имахме латентна 
криза, а от 1980 тя се мани
фестира като глобална, струк 
турна.

Това е една от основни
те причини, че вместо аван
гард Съюзът на комунисти
те, както казва авторът, ста 
ва „ретрогард” Федерелази- 
ранмят СЮК е станал роб на 
регионалните и ретроградни
те идеологии. . . На първо мя 
сто изпъкнаха обновата на 
националните програми, кое 
то подтиква и национализма! 
те”.

... Необходимо е с рефор 
мата на политическата сис
тема да се обезпечи по-ната-

показват и

тъшно развитие на самохтгра 
вителната социалистическа
демокрация, да се 
пространство за плурализъм 
на интересите и инициативи 
те, за .масово участие на хо 
рата в самоуправлението, у- 
крепване на отговорността и 
ефикасността, обезпечаване 
на основите за

създаде

Оттам Мптрович прави и 
следния извод: 
крива на съвременното югос 
лаоко общество е структурна 
по своя характер и многоз- 
начима по своите последици. 
Ако зад феноменологическня 
фон критически 
цред синдрома иа кризата, 
Ще дойдем до заключението, 
че тя е карана както от 
хабеността
дел на развитието така 
монополната позиция на Съю 
за на комунистите, от него
вата бюрократизация и близ

„Актуолната

Изследванията показват, че 
СК все по-малко 
работниците и

е партия на 
младежта, за 

щото от СК най-често 
зат тъдмо работниците, а 
между >новОприетите членове

самоуправи- 
гогура-телен и политическиИЗЛМ- се изправим лизъм в рамките

•равителната
на самоуп- 

скулщинска сис 
Социалистическиянай-малко (има младежи и 

работници. Коментирайки ре 
зултатите Митрович посочва 
и Основните причини на то
ва явление: неразчистване с 
контрареволюцията в Косово,

тема и в 
съюз като фронт 
тираните социалистически си
ли..

из-
на етатисткия мо на органи

и от

М. Томашевич

Комунист Урежда единна
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МрдаЛо1& ТЕРИТОРИАЛНАТА ОТБРАНА В БО-В БОСИЛЕГРАД НАПРАВИ ПОДВИГ И СПА-ПОДОФИЦЕРЪТ ХУСЕЙН САРВАНОВИЧ 
СИ ЕДИН МЛАД ЖИВОТ

С висока мораш-полити 

ческа подготовка
ПО-БЪРЗ ОТ СМЪРТТА
ф Петгодишшщт Милан Манасиевич през този декември 

два рождени дена: на 28 когато е роден и на 3 де- 
когато повторно бе върнат между жиоите. Ми- 

през една греда на Драговищица с още три

има 
кември 
навайки
други деца, той се охлъзнал и паднал в садената вода, 
която го носила стотина метра. Великото сърце на мал-

обучения, подчерта Глиго- 
рня Спасов, е твърде задо
волително. Отношението на 
-военните поданици към о- 
ръжието и другите матери
ални основи също е на за
доволително рашншце, а за
дачите се изпълняват без 
каквито и да е негодувания. 
С други думи, териториал
ната отбрана в Босилеград- 
ска община е винаги гото
ва да действува в служба 
на отбраната.

Характерно е и това, че 
на териториалната отбрана 
в Босилеград се посвещава 
отделно внимание. Това по
твърждава и факта, че на 
съвещанието не само при- 
съствуваха рководителите 
на обществено-политически
те организации и Общин
ската скупщина, но и ак
тивно участвуваха, което До 
сега не бе практика. Пред
седателят на ОК на СК 
Живко Стоилков пред уча
ствуващите на съвещанието 
говори за обществената си
гурност в общината, а пред 
седателят на ОС 
Спасков за резултатите 
обществено-икономическото 
развитие.

Говорейки за предстоящи
те задачи и активности на 
съвещанието бе подчертано, 
че и занапред професионал
ното издигане на територи
алните, ще бъде в центъра 
на вниманието на всички су 
бекти. Същевременно сътру
дничеството с 
напред ще се задълбочава.

Териториалната отбрана, 
като важен фактор във все 
общата система на всена
родната отбрана и обще
ствената самозащита в Бо- 
силеградска община се ха
рактеризира с висока мо
рално-политическа подго
товка иа числящите се. То
ва, между другото бе под
чертано на състоялото се 
неотдавна съвещание на Об 
щинския щаб по територи
ална отбрана, на което по
край членовете му присъст- 
вува и Любомир Йович, 
представител на Шеста опе
ративна зона, както и пред-' 
седателят на ОК на СК 
Живко Стоилков, председа
телят на ОС Спаско Спа
сков и председателят на ОК 
на ССТН Захари Сотиров.

На съвещанието бе под
чертано, че заплануваните 
задачи и активности в) тече-, 
ние иа годината успешно са* 
реализирани. Чрез различ
ни форми на идейно-поли
тическо и военнопрофесио- 
нално обучение са минали 
всички числяши се към те
риториалната отбрана. При 
това отделно внимание се 
посвещавало за военно-про
фесионалното издигане на 
командирския кадър, което 
и занапред трябва, както 
подчерта Йович да бъде за
дача с предимство. Още по
вече че от морално-полити
ческото издигане и подго
товка на командирите за
виси и морално-политиче
ското състояние на цялата 
единица.

кия Милан издържало около половин час окован в лед 
на телотература от 15 градуса под нулата благодарение 
на повече герои в драмата за спасяването. Подофицерът

числящите се съм ЮНАХусейн Сарванович показа, че 
подвизи и хуманни дела правят винаги

грабих този половин кило
метър, колкото има от къ
щи до реката — казва Ху
сейн Сарванович от Модри 
ча, понастоящем подофицер 
в граничното поделение в 
Босилеград. През 
му минавали различни ми 
сли: дали синът му Ненад 
не закъсня, понеже от зло 
полуката до пристигането 
му са му трябвали над два 
десетина минути, дали и 
къде ще намери детето, да
ли ще може да му помо-

Тазигодишният трети деке 
мври за петогодишннят Ми 
лан Манасиевич и родите
лите му Иванка и Небой- 
ша, за онези които участву 
ваха в спасяването му и за 
всички жители в малкото 
градче ще бъде 
поне по две неща: как ед
на детска палавщпна може 
ше да се превърне в траге
дия и как обикновените хо 
ра, когато трябва да се спа 
сяват чужди животи, пра
вят велики дела, достойни 
за вечно уважаване.

ЮНАЧислящите 
често правят подвизи: X. 

Сарванович

към

главата
запомнен

излязла пяна 
Хусо и добавя, че е напра
вил това което всеки може. 
— Скочих в реката и изба 
вих неподвижното и без
жизнено дете. Обърнах го 
да му помогна да изкара 
водата и чух как тихичко 
изпъшка. Това за мен бе

спомня си

ФАТАЛНО МИНАВАНЕ 
ПРЕЗ ГРЕДАТА

голяма радост, сигнал да да 
дем тревога за помощ — 

т|ридесетгодишш1ятказва
подофицир, който има твъ
рде хубави думи за остана 
лите участници в спася в. 1 

малкия Милан.

След играта край жили
щния блок, малкият Милан 
с още три други деца този 
следобед ненадейно се на
мерил край Драговищица. 
През този период водата 
яе е голяма, но тъй като по 
това време бяха голели! мра 
зове тя се бе заледила, та-

Спаско
впето на

ЛЕКАРСКАТА ЕТИКА НА 
ВИСОКО РАВНИЩЕ

ка че на места водният стъ
лб достигаше и до един ме 
тър. На децата, които ми 
навали през гредата впеча- 

привлекъл този

Че нещастието има и об
ратна страна свндетелству- 
ват
С лека кола тук минавал 
Стефан Жижов, шофьор в 
босил егр адската автотран
спортна организация, който 
веднага закарал детето в бо 
силеградския Здравен дом. 
Преди това медицинската 
сестра Анриета Николова, 
която притекла на помощ 
на детето извлича погьлна- 

Хората в белите 
борба за

събитията след това,
тлението 
лед. Милан, който в ръце
те си носел пръчка се опи
тал от гредата да докосне 
едно парче лед. И този оп
ит бил фатален. Паднал в 
студената вода, а изплаши 
лите му се и безсилни да 
му помогнат другари поми 
слял и

ЮНА и за-
М. Манасиевич: Радостното 

детство продължава Отзивът на различните ви
дове военно-професионалнигне, дали той не ще да за 

къснее...
Водата на Сарванович е 

сс авила черни 
Преди деветнадесет години 
в река Босна се удавил не
гов по-възрастен, шестнаде
сетгодишен брат. 
че се страхувам 
отколкото от огън или дру
го //ещо, което може да бъ
де желток враг на човека. 
Нещо обаче като че ли ми 

Милан

спомени.че му няма спасе- 
Преврат обаче в изме- тия език.ние.

нянето на реда на нащата
(Направил шестогодишният 

Ненад Сарванович. Разбрал, 
че нещо трябва да предлри 
еме, че трябва да осведоми 
родителите...

започватманта
спасяване. Младата 1лека|р- 

обща практика Гор- 
Константинова и спе- 

Крум Накев, 
Васил За

Пове- ка поот вода. дана
цналистите 
Драган Андонов и 
хариев, които веднага при
стигнали. както а! колежка
та на Николова Вепа Ана
стасова показват как нау
ката и колективната рабо
та могат ща дават резул- 

когато малко кой мо 
очаква. Без оглел.

с иас-

— ,3 начало никой не вя 
рваше на Ненад. Всички 
помислиха, че прави май
тап. Разбрах обаче, че го- 

истината и без какво

чепредвестяваше, 
е жив, че ще го намеря и 
че ще му помогна. Чувството 
не ме излъга. На около стовори

то и да е колебание тръ
гнах тичешком към реката. 
Тичах бос, нямах време да 
търся обувки. Като че ли 

носеше

.метра под мостчето го за- 
белязах. Задържал го лед. 
Уплаших се обаче когато 
тидях как иа плещи лежи 
във водата а от устата му

тати
исс да ги
че констатирали че

клинична смърт и чс 
температура па 

догрш »а
тънила

докато телесната 
детето спаднала 
25 гпадуса те не се преда- 

След час и половина *с 
вс,рои

СТУДЪТ II ПОСЕВИТЕ В ДИМИТРОВГРАДСКОвятър ме

За сега е добреЛИ.
ПОДАРЪК ЗА ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА да го 'върнат

Великото сърце па 
Милан издържа и

пели 
жипитс. 
малкия
той сега успешно олщраия- 

болнината в Лесковац. 
Воички които участвува- 

спасявапето са радват.

В дневните отчети но ра
диото и телевизията за вре 
мето, едва ли имннава деи 
тези дни да те сс спомене 
Дими ггровград като „пай-сту 
деи“ град. Откакто 
сняг, температурата през то 
щта се спуска и до 17 под 
нулата, а и през деня не се 
качва Над дулата. Как те
зи низки температури се от 
разяват върху посейте, от- 
дсл1Ю търху пшеницата, от
говор потъранхме от специ
алистите и селскостопанска 
та трудова организация. Ду 
шап Кърстпч, селскостопан
ски техник в „Нишава“ ка
зва:

— Пшеницата, която е за 
сота при час до края ига ок 
том ври е никнала и е до 
първото листе. Засятата по- 
късио е в процес на покъл- 
вакс (и сега сигурно миру
ва. Може да се каже, че око 
ло 40 па сто от засетите пло 
щи са никнали, а останало-

БОЕН ЙОНЧО 101 то е в процес иа покълване. 
При такова състояние и ед
ната (И другата не е била по 
дготвена за такива студове, 
още повече че преди смета 
времето беше доста влаж
но, коото я прави още по-не- 
устойчива. За щастие снеж
ната покривка е над десе
тима сантиметра, така че съ 
здава добра и доста топла 
покривка. А това значи, че 
за сега не съществува опас
ност от замразяване. Разби
ра се на места, където ане- 
жната
вятъра сигурно ще смързне, 
но това е все пак (незначи
телно. Ще бъде лошо ало 
сега падне дъжд, а темпе
ратурите останат през но
щта както до сега. Лошо е 
н това че селскостопански
те производители не слагат 
смес от .изкуствена тор, ко
ято засилва отпорноетта на 
пшеницата тъкмо от студо
вете.

ва м

ха в
чс са успели да помогнат 
на детето, което току-що за 
чука па вратата па живо
та. Радостни са чс хуман
ността -и любовта

.падна
Трябва да се изтъкне, чеЗа Деня на Републиката 

на върха на Дървени брег 
в Стрелад, Бабушншпка об
щина,
някол к одесетил ет 1 ю

а случая солидарност проя
виха Елскпродистрибу! шя 
от Бабу шпица, работници
те иа „Тсрмомонт“ от Пи-

блясна ток. Така след
в тозизакъс- 

на тока“ 
и малочисденото 

на Драголюб

край пе признава никакви 
изкуствени бариери. На се 
гашшия 22-рн декември —

нение „идването рог и някои граждани от 
Стрелац в акцията, която са 
Организирали и водили Пс- 
тар Псйчич и Огавра Игня- 

бивш

зарадва 
семейство 
Маркович, боец от Народ- 
оосвободитедната война.

Денят иа ЮНД моизипаще 
честитят на Хусо, който по 

числящите се

покривка е одухал

сегашен итович,
партийни секретари в Стре- твърди чс 

къмПо този гначин е сложе- ЮНА когато се пале
на точка на отдавнашното 

постоянно бе
лац.

За Деня па Републиката 
семейството «а Драголюб 
Маркович получи и радио
приемник от Центъра за 
социални въпроси и Черве
ния кръст в Бабушиица.

жм велики дела правят и 
извън казармите. На 28 пък 

малкият Мшлан
искане, което 
възобчовявавапо на събра- дскември, 

с доволните и щастливи ро 
допели пак ще частпува ро 
ждеиия си ден.

пият а па гражданите в 
Стрелац, на Драголюб Мар
кович да се помогне при 
довеждане на ток в отдале
чения му дом от селото. В. Божилов А Т.

„БРАТСТВО" ♦ 15 ДЕКЕМВРИ 1989 СТРАНИЦА 7



;|Л ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА БО-
сйлЕпмд^рлйчЙдавци^и РАДИЧЕВЦИ

ЗА КАКВО
ПИШЕШЕ

ьтяфстШш
син гашт няноана

да се наградят нови водо 
проводим нътища.

ПЪРВИЯТ ЕТАП ЩЕ ЗАПО
ЧНЕ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА?

С——-

1\о повод 40-падишнината па печат на бъл
гарската народност в Югославия и 30-юди- 
шщпа .на вестник „Братство", редакцшьта 

„Братство" в рубриката за КАКВО 
ПИШЕШЕ БРАТСТВО ще ви предава маге- 

събития п случки, ломес-

■ За подобряване пи водоснабдяването се предлагат сле- 
сегашният водопровод да се подсили Първият етап може да за

почне през пролетта па ид- 
нсички нсоб-

дните вариш 1ти: 
с вода от няколко извори в Долна ЛисиНа, от няколко 
извори от Църноок, с «ода от язовира в Лисипа или 
с вода от бунари. Но всичко личи, че Общинската ску
пщината щс сс определи за вода от бунари в Ьосилс- 

нпч1ппшие са необходими делеч гго-млл- 
от който и

на в-к
пата година и 
ходим и работи да се завър

за два-три месеца, под- 
нашият събеседник.

позволят

ршалн за отделни
първите броеве на вестника. н/атгашт в чертана

Разбира се, ако 
финансите. За реализиране 
то на този план са необхо
дими значителни средства. 
/1а припомним, според сту
дията през август бяха не
обходими към два милиар
да динара. За вторият, 
иго може да започне непо
средствено сред първия, са 

много по-големи сре- 
август бяха 

17,4 милиарда

град, за което 
ко сродства отколкото тя да се довежда 
да е от посочените извориНашите ръково

дители сред бри
гадирите

Кол кого Босилеград пове
че се увеличава и индустри
ални* разшит, Тошкова пове
че водоснабдяването 
все по-остър проблем! Проб 
лемите особено остро се чу 
вствуват през лятото, кога- 
■то по-високите места в гра 
да и домакинствата в Райчи 
лошш н босииеградския ква 
ртал Добри дол остават без 
вода и по няколко дни. Има 
йкн предвид, че тели сели
ща и занапред ще се раз 
впват н ув-^личават, покрай 
решадишетз
комунални въпроси, се ма 
лага да сс даде отговор па 
въпроса: как подългосроч- 
но да сс реши пр 
водоснабдяването?

дп обект да нречист/к.нс /а 
водата с хлор, ще се свър
же с мрежата и ще се ре
конструира съществуващи
ят каптаж в Извор с цел 
/юдата рационално да се по 
тзува, Г е. /юдата да //е 
изтича ненужно, а да се ва 
сочи във водопровода. Гли 
герои кална, че щс се води 
сметка па излорчани ,щ ос
тава достатъчно вода.

става ко

му жни 
дства — през 
необходими
динара.

На 21 юли т. г. другарите Георт Але- 
ксов, секретар на Общинския комитет на 
СКС в Димитровград, Кирил Ташков, пред
седател на Общинския народен отбор и Сла
вчо Божков, секретар на Общинския отбор 
на ССРН посетиха IX Димитровградска мла
дежка трудова бригада „Иван Караиванов” 
на автопътя „Братство — единство”.

След като разгледаха младежкия стан 
„Бранко Кръсманович”, в който се помеща
ва бригадата и обиколиха трасето, гостите 
се запознаха с успехите и работата на бри
гадирите от Димитровградско и им чести- 
таха на постигнатите успехи, като им по
желаха още по-големи резултати до крах 
на месеца, когато бригадата ще се завърне. 
Комендантът на бригадата Райко Зарков от 
името на бригадирите даде обещание, че 
бригадата и за четвърти път ще стане удар-

За/с/анувано с средствата 
ла се обезпечат от повечето 
източници: Републиканска
та СОИ за водно стопанство 
да обезпечи 35 па сто от не
обходимите средства, 
овалната СОИ за водно сто- 

15, Републикански
ят фонд за насърчаване ра

на икономически

По-дългосрочно, г, е. за 
предстоящите 20 до 30 го 
ди/ои водоснабдяването 
посочените селища щс се ре 
ши посредством втопият е 
/ап — подчертава Глигоров. 
Същият сс състои в следно
то: па около 400 метра под 
индустриалната зона в гра
да да се формирг • певн по 
дземни извори, от които во
дата посредством помпи да 
се проведе до нов резервоар 
(до сегаш/тя), да се пост
рои станция за пречист дше 
и друт обекти, които да 
гарантират качеството й, и

на осганалите на Реги-

пакство
облемът с

заптието 
изостаналите краища 2з, Ре 
публи канската СОИ за здра 
вна защита 15 и общината 

10 на сто.

ИЗГОТВЕНИ СА ДВЕ СТУ
ДИИ

да участвува с 
Глигоров заявява, че сред
ствата за първия етап, 
засега, не представляват се
риозен проблем и че едни 
от финансиерите вече са ги 
обезпечили.

Общинската скупщина в 
миналатаБосилеград през 

година започна да предпри
ема мерки за решаване на 
проблема н „Пелагопня-про- 
ект“ от Скопие през среда
та па тази година изготви 
студия за дългосрочно снаб
дяване с вода на Босиле
град (с Добри дол), Райчи- 
ловци и Радичевци, в която 
предложи няколко вариан
та: сегашният 
от който босилеградчани, ра 
йчиловчани и част от добро 
долчаии се снабдяват с во
да от Извор, да се подсили 
с вода, която да се доведе 
от няколко извори в Д. Лн- 
сина, от няколко извора от 
Църноок, от езерото в Ли- 
сина или с вода от бунари 
в Босилеград. Тъй като та
зи организация не изпълни 
всички поети задължения, 
Общинската скупщина анга
жира нов изпълнител — ло- 
редприятието за технология 
на вода и комунална хидро 
техника „Водотехника“ 
Белград, който изготви ио 

студия. И тази оргаииза- 
Ция предложи 
кто и първата като

поне

В. Б.

Албумна. водопровод.
Бриг- диреният поздрав „Хоруук" и 

„Ура" дълго ехтеше в младежкия стан. ко
гато гостите поеха път към Лесковац.

първият колектив на болницата в Босилеград

...
Б.

„Братство", 1 август 1960 г.

• -
БОСИЛЕГРАД шшВ1. шЧествуване на деня 

на миньора
от

на
решения ка- 

преди-
мство даде та водата от бу- 
нарите.Денят на минЬора тържествено е че-

ствуван в босилепрадските рудници „Бла
годат” при село Мусул и „Две реки” между 
селата Църнощица н Д. Любата. На праз
ненствата присъствуваха представители на 
околийския, общинските и месните обе.щест- 
вено-политичеоки организации, представите
ли на различни предприятия от околията и 
общината, голямо

Глигор Глигоров, 
инженер в ОС 

леград казва: —
строите- 
в Боси-

__ „Споредсгудията допълнителиото вп доснаодяваме

лен
(Сшсмката е направена около 1950 година)

„ . чрез бунари- ОТБОРЪТ НА „АСЕН БАЛКАНСКИ"
те с иаи-свпимо, от езерото Г.'■ 
о Лисипа най-скъпо, докато -гч / ' ч<: 
възможността вода да се до 
веде от Църноок или о? из 
вори в Листна не е приета 
поради недостатъчното 
яичество вода - 
ри. Разбира се, и този ва- . 
риаит е доста скъп — дПа 
до три пъти отколюото за 
водата от бунарите. По 
чко личи, че ще се 
дим сегашният 
да подсилим 
нари.

ОТ 1955 Г.

число инженери, техни-
Щи и други специалист.

ко-
МинЬорите посрещнаха 

миньорския поздрав „ООРРРУК” 
ствена украса на помещенията 
на мината.

в тези изво-своя празник с 
и с търже- 

и входовете вси 
опреде-

водопровод V & ^ ® 
с вода от бу- ‘ I,.';;-,

_ ^
Предлага се допълнително 

го водоснабдяване да се ре 
ига в две етапи. В първия „
които представлява кратко- м
срочно решение, ще се из- ... 
върши реконструкция на ве 
2®'“3,1Ра«°и бунаР (за лсотре 
бите на Цеха за сушене на Щ 
овощия и зеленчуци бяха из Н
градец.- два, а нуждите за- Шк 
доьолява един), ще се изгра

Веселбата 
до къонса

трая непрекъснато от сутрин 
вечер. С миньорския поздрав „Сре 

тно"! миньорите иоздравляваха развиващо
то се минно дело в Босилеррадско.

Б. Алексов

„Братство”, 27 август 1960 гад.

И дистс СНИМКИ НИ
"вир-щ колегата Богдан Николов8 СТРАНИЦА
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ГАВ>. босилеградСЪРБИСЛАВ ЗЛАТКОВИЧ — д-р ЦВЕТАН ВАСЕВ — Д Р 
ВИДАНОВИЧ и Щ&СШНВ 011В Ю

хе новобранци в Юмф Едиа група младежи от оощи 
„ата в ЮНА замина на а преди това, т. е. на в т. 
м. за ТЯХ те организираха ‘ч-меми, разговори и търже 
ство

Създаването на народо 

освободителните отбори (2)
и по-голямоВЪВ ВИСОКА се действуваше ви- ните работници, както 

тезивво върху създаването на мес- ангажиране и подтик от страна на 
тни Народоосвободител ни отбори. Окръжния комитет на ХОКИ ® №1- 
но често на събранията Боримечката рог. Засилена дейност върху създа- 
търсеше да се избират „командни ванего на местните Йародоосвооо- 
места” подчертавайки че това е едно дателни отбори, както и на общин- 
и също. По интервенция на сеюре- ските отбори, се разрастанала след 
таря на Окръжния комитет на ЮКГГ освобождението на този край през 
Драгомир Николич — Шипа и члена, септември 1944 година, 
на този комитет Йован Цекич — до Вече на 13 септември 1944 годи- 
ктора, на територията на Висока се. на започнало провеждането на общи 
провеждаха повторни избори по се- конференции за избиране на местни 
лата и вместо „командни места” се 'селски) Народаосвабодителнм отбори 
избираха местни Народоосвободител: в селата Одоровци и Гуленовци. За 
•ни отбори, които имаха председател,, няколко дни били избрани местни 
секретар и още трима или петима. Народоосвободителни отбори във 
отборннци, в зависимост от големи- всичките останали села на Цариброд 
ната на селото. Местният Народоос- ска околия.' Оовен Каменица, Общ- 
вободителен отбор в Долни Криво- ниски народоосвободителни отбори 
дол беше създаден през август на били създадени в Желюша, Смилов- 
1944 година,1 така че от освобожде- ци, Борово, Поганово, Одоровци, 
нието на този край на 8 септември Славния и Цариброд, които обхва- 
1944 година бяха създадени местни нали всички селища. Не според спо- 
Народоосвободителни отбори в Гор- мени, а 
ни Криводол, Славния, Изатовци, които авторите са открили,’ произ- 
Брайковцн, Вълковия, докато в Бо- лиза, че първият общински Народо- 
левдол беше създаден такъв през освободителен отбор бил избран 
втората половина на септември 1944; село Желюша на 18 септември 1944 

| година. С избирането на местни На- година. При избирането му прнсъс- 
родоосвободителни отбори по села- твували отборннци от месните На- 

Висока бяха създадени усло- родоосвободителни отбори в с. Же- 
началото на септември 1944 люша, Гоиндол, Грапа, Планинтща, 

година беше създаден и Общински Прача и Бански Дол. След това бил 
Народоосвободителни отбор в село избран Общински НОО в село Сми- 
Каменнна.2 ловци.“ До 20 септември 1944 година

Тъй като се чувствуваше скоро- били избрани и /създадени всички 
шната капитулацггя на фашистка местни и общински Нароиоосвобо- 
България зарад победния поход на дителни отбори в Царибродска око- 
Червената армия, група бойци от лия, а била насрочена и конферен- 
Цариородския партизански отряд с ция за избиране Околийски Народо- 
политнческите работници мина н“ освободителен отбор, 
левия бряг на р. Нишава, за да дей- На конференцията, на която прк- 
ствсва за създаването на НОО. В се- съствуваха представители на всички 
ЛО Власи бил създаден местен На- местни и Общинския Народоосвооо-' 
родоосвободителен отбор на 4 сеп- дателен отбор на 23 септември 1944 
тември 1944 година, сетне на 5 сеп- година беше създаден Околийски 
тември същата година били създаде Народоосвободителеи отбор за Ца
ни местни Народоосвободителни от- рибродска оклия. За председател на 
бори в Поганово и Драговита, а на отбора беше избран Никола Павлов, 
следващия ден в Борово и Бански а за секретар Илко Младенов. По- 
дол> вереници му бяха: за просвета

Същата вечер група бойци и чле- Никола Грънчаров, за управлеине
партийното поверенство до- ски работи Борис Ценев и за па-

Константин Го-

кват в к—дрмите. На ус
троеното след това търже
ство в центъра за култура, 
на което ученици от осно
вното и средно училище из 
пълниха подбрана култур
но-забавна програма 
бъдещите войници 
Живко Столков, председа
тел на ОК на СК в Боси
леград. Говорейки им за ак
туалната обществено-поли

тическа обстановка у нас и 
света той изтъкна, че по

трябва да се гордо 
Титова Ар- 

изпъл-

След провеждане па тра 
дициганните увеселения 
домовите си, на 15 т. м. гру # 

от Босилеград- 
замина в Юго

ПО

па младежи 
ска община 
славоката народна армия 'и 
заедно с войниците от вси 
чки наши народи и народ 
пости да продължи да из 
пълпява светения си дълг 
към родината. Преди това, 
ма 8 т. м. Общинската кон
ференция ма Съюза на со
циалистическата младеж и 
Секретариатът за народна 
отбрана към ОС в сътру
дничество с граничното по 

основното и сред- 
училшце и центъра за 

'култура за тях организира 
приеми, разговори и култу 
р м о-заба ви а п ро грам а.

Начинанието ма организа 
торите, което тук ще ста
нс традиция (такива оре- 
щи, разговори и тържест
ва започнаха да се органи- 

година) из 
мла-

пред
говори

жем и
с нашата и 

мия, която успешно 
нява всички възложени за- 

Пожелавайки им та 
път и успехи

ипишкия живот от името 
.■4а общинския обществе
но-политически оргаииза-

ОС той изрази уоеж 
и те като и вси 

войници от

ем

деление, дачи.
стлив във во-мо

ции и 
деиието, че 
чки досегашни

край ще дават принос 
в укрепването на братегво 

единството, ще пости 
извънредни резултати 

завърнат с още по-

този
зират миналата 
пълни очакванията'и 
лежите останаха твърде до 
волни. Този ден за тях ое 
устроен прием в гранично- 

Босилегра;

ю и 
гнат
и ще се 
богат опит, знание и гото
вност да се включат в по
нататъшното изграждане 
,.а обществото ни.

въз основа на документи,

то поделение в 
където командирите п во
йниците накратко ги запоз 

с войнишкия живот и

13

В. Б.иаха
със задачите, които ги оча-

та във 
вия в ДИМИТРОВГРАД

Намалява (пи) интересът за 

„Майските срещи“
Тазгодишните „Майски срещи“ на наро- 

СР Сърбия, двадесети 
Това е об-

нада и народностите 
юбилейни, успешно са проведени, 
ща констатация от заседанието на организа
ционни комитет на срещите проведено тези 

направена окончателна оцен-дни, на което е 
ка на същите.

щи" и то юбилейни, са 
донесли загуба от поч
ти 27 милиона динара. 
Очевидно е също, че с 
години наред едни и съ 
щп хора се .мъчат да за 
пазят тази манифестаци 
я, ангажирайки се от
говорно, още повече че 
тя е манифестация на 
братството и единството, 
толкова много недости
гащо през последно вре 
ме в нашето общество.

Сигурно е, че с енту
сиастите к основатели
те на манифестацията 
отслабва и техният ен
тусиазъм. Затова за бъ
дещ успех на манифес
тацията необходими са 
пови хора, конто могат 
не само да предложат 
нови съдържания но н 
да ш проведат в дело. 
В противен случай ще 
констатираме, че не сме 
п състояние да продъл
жим живота на „Майс 
ките срещи" в Димит- 

А. Т.

Но, впечатление е, про 
лишаващо 
разисквания, че 
и 1 ггересът сред участни 
ците в срещите. Да лп 
причина за това е с го
дини изобщо не проме 

шш само части 
чно концепция на сре
щите ида все по-малко 
то ангажиране на дома 

в провеждане 
тази републиканска 

манифестация на бра 
братство и

младите от СР Съ-

от повечето 
спаданове на

шлн в с. Лукавмца в къщата на Гро- родно здраве д-р 
здан Велев и на 7 септември бил цев, лекар, 
създаден местен Народоосвободитс- Почти всички работи, които из- 
лен отбор и в това село. Следова- пълняваше не само Околийокият, но 

освобождението на този и местните и «общинските Народоос-
бяха подчиненително, до

край са били създадени 15 местни вооодателни отбори 
и един Общиноки Народоосвободи- па фронта и на борбата за оконча
телен отбор. Съществували са и ус- телно освобождение па нашата стра- 
ловия за създаване на Народоосво- па. Всички органи па новата парод- 
бодителии отбори в Гоиндол, Желю- па власт и всички антифашистки ор- 
ша Грапа и още някои села. За да гамизации сО придържаха към лозум 
бъдат създадени местни НОО-с било та: „Всички на. фронта — всичко 
необходимо много по-голямо съдей- за фронта", 
отвие и по-смела дейност на партии — СЛЕДВА —

телата

К11И ПIте
на

единство
сред
роил — п този път оста 
па без отговор.

1) Изявление на Иван Йотов, учител в Долни Криводол, секретар на НОО от 15

Г2 в пис^юто Гокргжиия комитет ..а НОО в Пирот № 281 от 29
септември 1944 година, изпратено на Главния отбор па НОО 1> Сърбия, което се па-

Ис^пическиС1архив ^"пирот!1 Писмо на Окръжния комитет па НОО .№ 300 от 31 
октомври141944 година, изпратено до комалдуването на поенията област в Пирот,

зГистеднч”кия архив в Пирот, протокол № 1 от септември 1944 година до Общи..
ския НОО в с. Желюша.
6) Ива// Панайотов, бивш председател

явт-уст 1973 година, дадено иа автора^.

Безспорно е, че една 
от причините е и фак
та, че тази манифеста
ция само по име е ре
публиканска, докато оно 
да което в днешно вре
ме е твърде важно — 
финансовите 
— н занапред се обез
печават само на общчн 
ско равнище. Затова не 
е изненадващо, че таз
годишните „Майски оре роиград.

средства

на МНОО в Одоровци, инсмено изявление
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тш&сЗ&та о
I) ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ в 
БОСИЛЕГРАДНИШ

ИЗЛОЖБА НА КНИГИ Осъвременяване на въз- 

питателно-образовател- 

ния процес
МИН, „Просвета” (Бел
град) .вестника рскон! ада 
гелека организация ,,На 
родпе новине” (Ниш), 
,,.Братство” (Ниш), „Но
та” (Кляжевац), „Нова 
Просвета” (Белград), Уп 
шмреитет в Ниш, Заво
дът за култура па тру 
да в Ниш VI „Отокар Ке 
ршоваии" (Опития).

Изложбата е оргаашзи 
рапа е доста усилия и 
е продължител па «яко 
гашната традиции па 
„Панаира на книгата" в 
Ниш.

11здателство , .Братст
во” на тази изложба се 
представи с най-новите 
издания, списание „Мо
ст”. детското списание 
.Другарче” и вестник 
.Братство'.

По почин на Култур 
но-иросветттта общност, 
издателство „Градина" 
и други културни веДО 
метва в Ниш, в поме
щенията на издателство 
„Народно ношше”, на 
11 декември тази годи 
на бе открита изложОа 
«а книги — нродукшШ: 
на повече издателства 
от Републиката и стра
ната.

На изложбата със 
свои най-нови издания

Интересът дъм изло
жбата е голям.

Едновременно 
вечер ес организират 
съпътстауващп ма I ифес 
тании: среща е детски 
п кнеителп за възрастни, 
литературни четения, пр 
одсташшо па най-нови 
“здания, спечелили ви.

всяка
■ През настоящата учебна година в това въз/штателио- 

-обра.товитолио ведомство за различни видове съвре
менни нагледни средства ще бъдат изразходвани над 
20!) милиона динара

Наред е другите активно
сти, в основното училище 
„Георги Димитров“ в Боен-

сокп признания « про- | сл^^с.ошен^го "работят 
I и останалите четири осем- 
! гласови училища, отделно 

ннимание се посвещава и иъ 
рху усъвършепствуваисто на 
г гь. и шта тел«I о-образовател \ I- 
пи процес. Между дру!хло 
ежегодно се подобрява ма
териалната основа на про
светните работници. Ежсго 
дпо се създават ло-благопрн 
ЯГ11Н условия за живот и ра 
бота ига учениците. Преднрн 
см ат се и въвеждат нови ви 
довс извън класови активно
сти. Предприемат сс и съот 
петни мерки и за обезпеча
ваме па съвременни наглед
ни средства, с което обуче
нието и въобще възпитател
но-образователният процес

тото «или план за обезпеча
ване па съответни нагледни 
сродства, от които едни ве
че са и обезпечили.

— През настоящата учеб
на година трябва да доком- 
илетувамс училището със 
звучни читанки по сърбо
хърватски език от първи до 
ссми клас, от които около 
50 на сто са вече обезпече
ни. Запланували сме и обоз 
мечаване на 3 /рафоскопа, 
един за в село Райчиловци, 
а останалите два най-веро
ятно ще дадем на две осем 
класоои училища, няколко 
телевизори и по един ком- 
пютор за всяко осем класово 
училище по един. Добавим 
;ш към това и обезпечени
те през изтеклата година оп 
ределено число 
средства, 
ч-чилището ни в това отно
шение значително се подоб
рява — пздчерта Михайлов.

чие.

В-щ |реК11 затрудненигге 
условия м книгоиздава
нето, гази изложба пот 
пърди, че книгата и за
напред остана най-цсиш 
ото културно съкрови
ще, което привлича ог
ромен брой почитатели.

учествуват следните (из
дателства:
(Ниш),

„Градина” 
„Просвета” 

(Ниш), „Нолит” (Белгр
ад), Студентски култу
рен център (Белград). 
ТО „Стеван Сремац”, 
„Нова книга” (Белград), 
Издателска дейност на Ст. Н.

БОСИЛЕГРАД: УВЕЛИЧАВА СЕ ЧИСЛОТО 
ДОВНО УСЛУГИТЕ ПА РТБ НА ХОРАТА, КОИТО НЕ ЗАПЛАЩАТ РЕ- нагледни 

естествено е, че

Дълговете се издига па по-високо ра
внище. Само през настояща 
та учебна година за тези це 
ли ще бъдат обезпечени и 

тнте, пито за РТБ. Решени- 1 изразходвани над 200 мили 
ето е хората редовно да за • ома рвшара преди всичко от 
плащат услугите, разбира областта на електрониката: 
се и да се подобряват техн- компюторн, телевизори, ра- 
ическите условия за прие- диоаларати, кинопрожекто- 
мане на програмите, или да 
се откажат от нолзуването 
на апаратите си. Последни
ят вариант обаче не може 
да бъде от полза за нико-

съд
♦ Всред тези които ,.забравят- 

към РТБ не
Естествено, с осъвременя

ването на училището 
съответни нагледни средства 
ще се подобри качеството 
на общението, което е и ос 
новна цел на училищните и 
други субекти, компетентни 
за възпита тел но-образозате- 
лния процес в общината.

да нзмнрят дълговпте си 
е малко числото, конто таксата не запла

щат понеже не са доволни от приема на телевизионната 
програма

със

В Босилеградска общи-
на и занапред значител- 

изобшо не

ли платежния налог, а об
жалването е неоснователно, 
процедурата налага да за
плати съдебна такса от 5 
милиона динара ...

Трудностите и проблеми
те не са малки шгго за со
бствениците на ТВ апара-

рн, звучни читанки и пр. 
Директорът нано число хора 

заплаща таксата за 
ването

училище
то Владимир Михайлов, ни 
уведоми, че още в начало
то на учебната година са из

ползу-
на телевизионните 

си апарати. Не е обаче 
лко и числото на онези, ко 
ито

ма М. Я.го.
не заплащат 

правят това редовно 
легалното ползуване услуги 
те на Радио-Телевизия Бел
град. Всред тях не са мал
ко онези, които това не ггоа 
вят понеже не 
от приема на телевизионна 
та програма: 
програма, особено на 
ра а не рядко и некачес
твен приема на програма
та, по-точно че са създадени 
всички технически условия 
съшото да се подобри. Ня
кои селища в общината 
ради тези причини изобщо 
не могат да следеят програ 
мите.

или не 
и за

В. Б. В ОСНОВНОТО И СРЕДНО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД

Подобрява се материалното 
положение на просветните 
работници

Художествена галерия
са доволни

често няма 
вто «• Полагат се усили», да се подобри манерналното състо- 

»ние изобщо, с което да се създават услошГй По-^
сТопалскодо^аЛЗ^С?

на материална подющ на самействата 
миньори в Алсксшшшкнте лоши.

и за оказване 
на пострадалитепо

След г 
кл лични

дъл гогс\Т1 и ши гге

следните няколко 
п лшадлежностите на птю- 
соетните работници в Боа!
• *С1 радска община започна 
ха се увеличават. В ос-
тпоп“Т° учнлиЩе „Г. Дими• ров средният 
ход

О Работниците№13 в тези 
две училища се отзоваха в 
акцията по записване за 
ем за стопаснко възоаткда- 
не на Републиката ни Сред 
ношколският център, в ко
нто работят 37 души, за це 
лта подари 10 милиона ди 
нара, а работниците поотде 
лно записаха 60 милиона 
динара. За семействата на 
пострадалите миньори в Ал 
кеашашкигге минни заети
те в училището и ученици
те събраха 13,2 мшшюна ди 
нара.

РТБ, която е изправена 
пред финансови трудности, 
полага усилия да създава 

ггри- 
а и

условия за качествено 
емане на програмите, 
за редовно заплащане на ус 
лугите й. Често е 
на последното 
посредством съдебните 
ституции. Поради иезапла- 

посочената такса 
през първите четири 
ца на годината, на пример 
преди известно 
възбуди дела 
ския съд за 430 души. Сега 
пред длъжниците се нала
га да заплатят далеч 
леми суми отколкото такса 
та за ползуването 
апарата. За дълг от 36 
ляди динара, на пример, се 
налага да се заплати ли
хва от 224 хиляди, както и 
625 хиляди 
ния платежен налог. Ако то 
ва не

принуде
ла постига личен до-

преподавателите 
прео ноември възлизаше 17 
милиона динара, а в сред
ношколският центъп И 
ранванов” около 27 ‘ К

динара. В юбщиноката 
за основното обраезо- 

решоналната

на
ин-

шане на
месе-

милиопавреме тя 
при Общин- сои

ваиие 
СОИ 
разовалпе

и в
за средно ■насочено об 

со полагат
по-го

усн- 
въаможнос- Основнотолия и създават 

ти ливчните
на ТВ училище като 

трудова организация запи
са заем от 30

хи- доходи на про- 
1Работнщди

тветствуват ца отговорната 
им и твърде значителна за- 
дача. При това се 
усилия да се

светците милиона ди- 
в учи

да съо
нара, а работниците 
дището (160 души) 100 
лиана
Ино синдикалната 

зацня в 
та лоддри 40 милиона 
ра. Тази хуманна 
още е в ход.

за такаиарече- ми
динара. Същевреме-полагат 

подобри мате
се заплати и след 

като стъпи в сила и пла
тежният налог собственик
ът на ТВ апарата трябва да 
заплати още 1,35 
динара. Ако при това обжа

органи-риалното положение 
лищата изобщо, 
се създават 
добрявале

учллшцето за целна учи 
с което да 

условия за по
па образовател-

ддгна 
акция все

милиона
- Зорица Николова-Костич ..Цветя“ пото дело.
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БАБУШНИЦА

спокоен &ГМ&М0 и миете и и
ЗИМЕН 

СЪН
ЗЛАТАН МАРКОВ ОТГОВАРЯ НА НЕБОЙША 
ИВАНОВВ. СТОИМЕНОВ СЕ 

КЛАСИРА ЗА РЕПУБ
ЛИКАНСКОТО ПЪР
ВЕНСТВО

ЕЗЕРО“ В ЗИМНИНА♦ в края на есенния дял 
на Междуобщинска фут- 

Ниш 
първо 39болна дивизия — 

„Лужница“ дели 
място с отбора на „Е- 
лид“ от Д. Душник с 16

24 ноември 1989В „Ьратство“ брой 1426/27 от _
година беше публикувано писмо на Небоиша Ива
нов, секретар, на СОИ за пътна, комунална и жи
лищна дейност, в което се посочват димитровград- 
чаните, които -не са платили жилищния наем по- 

три месеца. В списъка е и моето име. 
Вярно е че не съм платиЛ наем за три месеца, 

Иванов не привежда причините, ио- 
изпълнявам редовно законната 
длъжност. А те са сериозни. В 
живея изобщо не е разрешен 

когато вали

точки

Тринадесетото (регионал
но състезание по шахмат 
за пионери и пионерки в 
организация «а основното 
училище „Моша ПТияде“ се 
проведе в Димитровград, иа 
девети и десети декември. 
В състезанието участвува
ха 21 пионер и 12 пионер
ки от основните училища 
от Ниш, Пирот, Бабушни- 
ца, Гаджин хан, Куршум- 
лия н Димитровград.

След двудневни двубои 
на черно-бялата дъска, за 
републиканско състезание 
се класираха от пионерите: 
Драган Петрович, Иван Ди 
лштриевич и Предраг Кръ- 
стич от Ниш, Дамир Джор

Футболният клуб „Луж
ница“, според много оцен
ки, повече от успешно зав
ърши есенния дял на фут
болното първенство: дели 
първо място с „Елид“ от Д. 
Душник. Благодарение до
брите си игри, и при твър
де остра и оспорвана кон
куренция, „Лужница" 
ра 16 точци.

Бабушничаии 
осем победи и пет пораже
ния. Голмайсторите 
„Лужница“ отбелязаха 24, 
а от своята мрежа извади
ха 13 топки. Най-добър гол 
майстор в „Лужница“ е 
Воимир Джррджевич „Во- 
кри“ с 8 гола. Зарад неспо 
ртаменско държание бабу- 
шничани са -получили 14 
жълти и 2 червени картон
чета.

джевич от Бабушиица, Ми- 
хаило Младенович от Га
джин Хан, Васил Стоиме
нов от Димитровград, Боян 
Миланович и Деян Милова 
нович от Куршумлия.

От пионерките за репуб
ликанско състезание се 
класираха Йелена Ивкович 
от Ниш, Зорица и Горица 
Младенович от Куригумлия 
Миляна Джунич от Пирот 
п Зеница Живкович от Ба- 
бушница.

Наградите обезпачи Реги
оналният шахматен съюз 
от Ниш, а състезанието е 
в рамките на акцията 
..Шахмат в училищата“.

вече от

но другарят 
ради които аз не 
и гражданската си 
сградата, в която
проблемът с атмосферната вода и 
дъжд или се топи- сняг зимникът ми се -напълва с 
вода. Във връзка с проблема няколко пъти лично 

компетентните, но проблемът не е раз-
съб-

уве домих 
реше,н до ден-днешен.

Ето това е причината, поради която не пла
щам наема. Аз навярно не изпълнявам граждан
ската си длъжност, но Небойша Иванов като ръко- 

СОИ за пътна, комунална и жилищна 
професионалните си задъл-

отбелязаха

на

водител на 
дейност не изплнява
жения.

Златан Марков, 
работните в СВР 

Димитровград

на футболРъководството
клуб „Лужлшца“ изра- 
задоволство зарад по- 

като се 
надежди и за- 

по-висок ранг за

пия 
зява
стигнатия уопех, 
подхранват 
влизане в 
състезаване. За да се осъще 
стви това желание — в про 
летния сезон „Лужница 
ще дрябва да -извърши ща
телна подготовка.

Рацисав Ранчич, шеф на 
„Лужотица“ изтъква, че то
зи отбор може да играе о- 
ще по-добре с оглед иа фа 
кта, че ще се подсили с но
ви футболисти.

В събота — на 23 декември — се навършва ЕДНА 
ГОДИНА от смъртта на нашата мила и незабравима май
ка, свекрва и баба

МАРГАРИТА 

ГОГОВА — ВАЦЕВА
ч т!

Шш чот Димитровград
■■

В този ден, в 10 часа, ще по- 
сетим вечния й дом на дими
тровградските гробища. Каним -А 
роднини, близки и познати да й 
ни придружат.

Засега е сигурно 
лужнихшеите футболисти о- 
тиват на зимна почивка 
спокойни.

едно:

РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ ОТ СКРЪБЯЩОТО 
СЕМЕЙСТВОДраган ЧиричОсмо място — успех

РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТ
НИ ИГРИ — - 
ДЕНЯ НА „ТИГЬР“

беше В ЧЕСТ НАНиш, когато мачът 
прекъснат, а съдията напад 
нат. Епилогът е ясен — 3:0 
в полза на домакина ОФК 
Ниш. Трима играчи на „А. 
Балкански“ 
с по 7 мача неиграене. 
Председателството 1Л клу
ба обжалва решението за 

-играчите,

Есенният дял на пръвеи- 
стзогс в Регионална фут
болна дивизия — Ниш при
ключи. Сумират се резул
татите и подготвят отчети 
за годишното събрание на 
„Асен Балкански“, а футбо- 

заслужена

ТЪЖЕН ПОМЕН
1*

В събота на 16 декември 
1989 година в 12 часа на 
гробищата в село Смиловцн 
ща дадем ГОДИШЕН ПО
МЕН на нашия мил и не- 
прежалим съпруг, баща,

Състезания в пет 
дисциплини м.бяха наказани

листите са на 
почивка.

„Асен Балкански“ игра в 
променлива форма. Започ
на отлично, а сетне загуби 

след

В рамките 1на „Дни на 
—“ тази година от 4* х1„Тигър

до 20 декември се провеж
дат редица спортни 
замия. Дни иа „Тигър“ се 
организират в Пирот и Бел

нанаказанието 
но от това нищо не излезе. 
Очаква се на конференция
та в региона през януари, 
димитровградчани ще изне
сат каквото имат

ьрст и дядо

Новво Твоврвв
от село Смиловцн

КашЕм близки и познати да ни пр1щружат. 
Опечалени: съпруга Ната, дъщеря Елка, зет Тоша, 

ссстрн Борка н Данка, внучки Александра н Ангелтша.

състс-
четири мача един 
друг и ла края се намери 
на осмо място.

Класирането му на осмо 
място не представлява осо
бен успех, но ако се имат 
ь предвид обстоятелствата, 
при които сс състезав? ше, 
може и да се отчете )Д1ТО 
успех. Ако се има в пред
вид, че есенният първенец 
имаше 18 точки, а „Асен 
Балкански“ 14, върхът на 
табелката и не е така да-

да ка- град.
Както и обикновено, та- 

иаотоящата го- 
ра-

жат.
Инак клубът малко се 

консолидира. Създаден с 
„гръбнак“ на отбцра и нри 
малко повече спортно ща
стие, ло-коректно съдене, 
могат да се очакват и но- 

• -добри резултати.
Младежкият и пионер- 

„Асен Бал- 
от юлязват отдич-

ка и гшез
дина, организират се 
ботиическо-спортии игри в 

тази манифеста!п.я.чест па
Състезания де провеждат 

п Т1СЗТ дисциплини: шахмат, 
спортна стрелба (за мъже 
и жени), пикадо (за жени), 
крос и футбол 
вт>ата. И през (настоящата 
голина (и покпай щосхргапи- 

,.Тигър“) в тези 
спортни прояви ще лшаству 

спортисти от ТО ..Ди
митровград“, коиго са чс-

ПО^С ДИТСП1И

ският състав иа 
кански“ 
пи резултати. Пионерите се 
състезав; т в четвърта, твъ- 

сил»«а регионална фут-

па малка Измина една година на тъ
га н болка за нашия съпруг, 
баща, дядо н братлече.

Отделно трябва да се 
спрем върху съденето. Ако 

безп ристраст! /о 
„А. Балкански“ щеше да се 
класира за място по-високо.

В изтеклия есенен сезон

заиията па

ЛЮБЕН АРСОВ 

РАНГЕЛОВ
РДС
болна дивизия. Младежки- 

състав е без коику- 
Ппротека футбол

то бетле мат и
ят пък 
ренция в 
ла дивизия.

Общо взето, зимната па
уза във футболното първеп 
ство би трябвало да сс из-

мтирчкпатни 
Работническо-спортните и-
гри.димитровградчани често тъ

рпяха съдийски пеправди- 
ии. Срещу „А. Балкански“ 
бяха отсъдели 9,, 
несъществуващи, докато за 
иепо — само 1 дузпа! Случ
ваше се да г/оведе и като 
гост с 3:0, или 2:0, но съди
ите в много случаи не до
пускаха точките да отидат 
в Димитровград. Чашата сс 
преля в срещата

педагог от Босилеград, почи
нал на 24 декември 1988 го
дина.

На 17 декември т.г. в 12 ча
са ще даваме

И този път сс очакват до 
Сри резултати от Димитров 
градските -тумарци 
тисти. Наред със спопт-чч- 
те активности шс сс рпзич- 
ват и култщтио-художсстпе 
ни прояви, като се съдсй- 
ствупа за по-тържествепо 
чсствупапе Деня ига „Ти
гър" и 30-гошшшина от съ-, 

1 здапа/нсто иа ТО „Дими
тровград“.

ползва за по-добра подго- С1ГОР-
често и топка за про). гшия дял па 

първенството, което започ
ва па 20 март.

За средата :на февруа(р1И 
с насрочела заседание 
скупщината па „А. Балкан
ски“.

ГОДИШЕН ПОМЕН

па иокойция. Каним роднини и приятели да прнсьсгауват 
на помена н заедно да споделим скръбта за него.

, Семейсто Рангелови 
от Босилеград

на

Д. Сгавров Д. Ставровс ОФК
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забаваУб&М&р* сатИРа *
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ(ОСКГРМШ оснли ШШОЩРИ

В , .Братство" иро‘<е 
тохме, че през 11М)
гадта бооилегрздскп 
гх' гостилничари си 
нямали кебапчия. Ке
бапчии сега има кОД- 
кото щеш, много е по 
трудно да дойдеш до 
кебапче.

се драскаха в акция
та за сьС1ирсше на ши 
дгков плод. Други се1 
„драскат" от общест
во! юто имущество 
бригадирския стан.

НЛЮСЕ И бог ни е 

заборавил
в ЙОШ111ЧИ Клипчарчски, долмотл- 

ъмкпац от старо прсме, бил едър 
и силер мъжага. Когпто решапал 
да кара жито на аодсинна, той 
но довеждал коня си пред хам
бара, аа да му качи самара и 
да и) натовари. Оставял го Да 
пасе и дола под къщите, върлвал 
товара иа самара, грабвал нато
варения самар п иа плещите си 
го отнасял при коня. След това 
качвал натоварения самар и оти
вал на воденица.

Веднаж Йопанча довел нато
варения самар ври коня в дола, 
но жнпотното започнало да му 
обръща задника си и да хвърля 
чифтета, (”ъй като бил вързан с 
конопен за едно дърво, конят не 
можал да побегне, но затова пък 
направил гувпо от ливадната. На
края се уморил, а и въжето се 
намотало около дървото, така че 
Йовапча най-сетне успял да го 
заюзди. Тогава му тихо проду
мал.

Босилеград 
всяка функция в общ 
ествеч ю-пол! пч шескп ггс 
организации бяха нро 
дложени повече кан
дидати. За следващи
те избори трябва да 
се предложат повече 
избиратели.

В за

Ланското зиме Спасена ме забра да 
карам пуна ма 1’рсбсн да увлачим, та да 

исплете некой чорап. Дека 
да га найдсм тай гребен — пуст да ос~ 
тане!

■
Казват, че сред бо 

силепрадската работ 
кическата младеж е 
намалял шгтереса към 
спорта. Нищо чудно: 
„Гладна мечка — хо
ро не трае”.

има тъка да

Бдно време по иаще села имаше три- 
-четири гребена, па имаше и валяни ни.

сека долина. Съга немаа воденици иа 
нищо и .иикаде. Не е да го нема, ама.. > 

Най-после одири гребен у планина, 
горе при Симетс Айдуко. Тъка му е пре- 
коро, I он не йе айдук (човеко. Да е 
айдук он че е нещо службеник или тър
говец, (или маграпаз.. . Нече да бие у

Боеилеградска общ- 
шга е една от най-мо 
развитите в Републи- 
ката. Затова пък ко- 

* емите на босилсград 
скнте общнпарн са 
доста добре развити.

Босилеградскнте до 
макшш вместо на ог 
ледало започнаха 
се оглеждат в празни 
те дъна на тенджери

да

те. планината и деням и ночам.

Па заметнем на магаршхата две вречи 
вуна и опраичим уз планината, па де, 
де, та стигна там за голема вечера. Па 
ми увлачи човеко вуната, плати му, па 
заберем магаре пред мене...

В България вече не 
може да се влезе без 
долари и марки. Абе 
и българските кому
нисти ги хвана мерак 
за тия гтусти капита
листически пари!

Ветеринарите в Бо
силеград вакешнграт 
превантивно кучета
та от беснило. Съще 
ствува опасност да се 
заразят от побесняла 
та бюрокрация.

Иван Николов

— Брей, клюсе неблагодарно. 
Един ден ще Ти се разсърдя 
толкова много, чс ще те наметна 
на рамо и ще те теелнмя на рабад 
жии срещу кесия тютюн. Ка си дойдо дома една неделя съм 

се влачил како пребиен. Смаза ме оре, 
далечина. Но па и тъка Да речем, бла
годарение на него, та повърши раоота.

го има. Да го

к. г.
Някога дедите ни 

са работили за над
ница от една ока 
брашно. Понастоящ
ем някои босилеград- 
скИ работници работ 
яг за надница От 3-4 
килограма брашно. И- 
сгорията се повтаря.

Далеко, тежко, ама ели
чувай боже, тъка че си босуеменема, 

како телци.
Имаше гребенйе и све що требе на 

селяк човек, ама Би позатвориа. Наще 
порезнИци са се прекъснале немой не
кой да забогатее од своя работа и мука, 
па ка видат .некой такъв занаятчия тъка 
го нагърчат с порез та му смъкнат ко
жата за една година.

МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ

ИТАЛИАНЦИ
Узнаваме, че за фабриката на гумени изделия 

„Тигър — Димитровград“ са заинтересовани някои 
фирми от Италия.

Зли езици разправят обаче, че италианците не 
са толкова въодушевени от изгледа на фабриката, 
колкото от блатото над двата моста в „Строшена 
чешма“, където хорът на жабите предизвиква тех
ния „червоугоднически“ интерес.

Босшгеградските се
ляни са много продук 
ливни. От техните гьр 
бове могат да се смъ 
кнат повече кожи.

Он повъртти-посуче, па закачи к а тан
ците. Тъка останаме и без коваче, кола
рю, Курчми, каладжии, грънчарю, самар- 
джни.. .

А у Босилеград имаше гребен, па ра
ботеше та разтураше — не .можеше да 
дойдеш «а ред от навалица. И па би 
работил, ама нема кой да «му поведе ред 
да го постеше, да го пооправи, та и дру- 
щво коку-току че има полза и народ да 
има каде да се услужи. Немало било 
пари.

Ог. Н.
Боеилегр адските у- 

ченици и тази есен

петров------- ~----------------- --------------Шшт&Фштю ИНВАЛИДСНА
(-уящоТнЕ 

ЖУШЛ ГЛВОТЯ,Ш/б...
'„МНОГО МИ СО' 

'РЛБоТИ то СЯМо
Море да е лимузина за некой дирек- 

гур, тъгай да видаш (дали «ема пари!

Ама овак леле е за сешяк, кой че та 
води ред от това!

-нег '
НЯПЮТИ8,,,

Стоимен Шляпарата
9’ ^ \V Бай Стоимене, кво миелши: дали стварно 

нема одговорни у Босилеград да види ко се на
род мучи за некойе занаятчийсйе работе. Или 
си седу на жешко — и чешайу вуну?!
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НА- 
РОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Тчажда редакпиоииа полепи НИШ.
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