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КМ В АНТЕ МАРКОВИЧ В СКУПЩИНАТА НА СФРЮБЕЛГРАД СЕ СЪСТОЯ XI КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА КО-

„ДЯДО МРАЗ“ 

РАЗВЪРЗА ТОРБАТА СИ
КОНГРЕС НА 

ИСТИНАТА И 

РЕФОРМАТА
Ш Динарът става конвертируема валута, банкнотите губят 

по чеири нули, цените ще се формират свободно (освен 
в инфрасгруктурните и комуналните дейности), заплати
те са „вързани“ за 15 декември 1989 — тези и други 
мерки трябва да ока сгрят инфлацията и да й оствят са
мо 13 процента в 1990 година

■ ЗА КОМУНИСТИТЕ В СЪРБИЯ РЕФОРМИТЕ СА НАЧИН ДА
ЗАБЛУДИТЕ И ГРЕШКИТЕ ОТ МИНАЛОТО И ПЪТ КЪМ БОГАТО, Д] 
ЛИЗЪМ ХУМАННО ОБЩЕСТВО -й- ПОДКРЕПА НА ПОЛИТИЧЕСКИ

конгресния център „Сава“ в Бел
град от 15 до 17 декември т. г. се състоя 
Единаести конгрес на Съюза «а кому
нистите в Сърбия, който вече е оценен 
като „конгрес на истината и реформа
та“. В работата на Конгреса учествува- 
ха 1183 делегати и многобройни гости, 
сред които бяха представители на всич
ки републикански партийни организа

ции и представители на Централния ко
митет на СКЮ. Д-р Богдан Трифунович 
прочете уводе** доклад на тема „Съюзът 
на комунистите в Сърбия и обществена
та реформа“, а след това се водиха ра
зисквания в четири конгресни комисии: 
за реформа на политическата система; 
за преобразование на Съюза на кому
нистите и уставни въпроси; за рефор
ма на обществените дейности и за ре
форма на стопанската система. В дис
кусията, която се води в споменатите 
комисии и на конгресните пленуми уча
ствуваха 550 делегати и гости.

На заключителния конгресен пленум 
делегатите приеха конгресните докумен
ти. Избран е нов Цетнрален комитет на 
Съюза на комунистите в Сърбия който 
на първото си заседание е избрал д-р 
Богдан ТрифуИович за председател на 
ЦК на СКС. За секретара на Председател 
ството е избран Миломир Минич.
Председателството на ЦК на СК в Сър
бия наброява 20 членове: Зоран Анджел- 
кович, Добросав Бйелетич, Ремзи Бун- 
яку, Ратомир Вицо, Слободанка Труден,
Жужана Добо, Светозар Кръстич, Ми
ломир Минич, Рахман Морила, Зоран 
Огнянович, В лаико Петкович, Милеико 
Петрович, Деян Попович, Борислав Ра-

СЕ ПРЕМАХНАТ 
ЕМОКРАТИ- 
Я ПЛУРА-

бят по четцри нули, относ
но сегашните 10000 динара 
стават 1 динар. Освен в ин-
фр аструктурните 
налните дейности 
ще се формират сводобно, 
а до 30 юни 1990 година 
личните доходи ще се фор
мират въз основа на акон- 
тациите за ноевмри, които 
са взети до 15 декември 
1989 година и ще се кори- 
гцрат в зависимост от про
мените в курса на Марка
та по отношение на конвер
тируемия динар. Съюзното 
правителство се надява, че 
в 1990 година цените ще се 
увеличават с около 13 про- 
цената на годишно равни
ще. Разбира се, в „торбата“ 
на Анте Маркович има .мно
го повече мерки, а сред тях 
е и инициативата на Съюз
ния изпълнителен съвет за 
цромени в Конституцията 
на СФРЮ.

Председателят на Съюз
ния изпълнителен съвет Ан
те Маркович в понеделник, 
пред делегатите на двата 
съвета на Скупщината на 
СФРЮ, .развърза“ дългочак 
вания пакет-мерки, с помо- 

трябва да се

и кому- 
цеките

В повац. Ид Единадестия конгрес на СК 
в Сърбия бяха (избрани и членови на 
Уставната И Надзирателната комиевзд, 

за членове на ЦК на СКЮ, 
Уставната и

щта на които 
обуздае инфлацията и да се 
създадат условия за ускоре
но осъществяване на стопан 
ската и обществена рефор-

кандидати
кандидати за членове на 
Надзирателната комисия на СЮК и де
легати на Четиринадесетия извънреден 
конгрес на СЮК.

Сред новоизбраните членове на Цен
тралния комитет на СКС са и двама от 
нашите общини: Драган Лакичевич, ди
ректор на „Мачкатица“ в Сурдулица (за 
член на ЦК беше избран с мнозинство 
от 985 гласове) и Никола Стоянов, пред
седател «а ОК на СКС в Димитровград 
(981). Иван Василев от Босилеград бе 
избран за член на Уставната комисия 
на СК в Сърбия.

Обширни информации за работата на 
Единадесетия конгрес на Съюза на кому
нистите в Сърбия поместваме на трета 
и четвърта страница на „Братство“ и в 
цялото съкратено издание на „Комунист“, 

тук ще приведем само следните думи 
на Слободан Милошевич, които представ 
ляват девиз на Конгреса:

— За политическите и конституцион
ните промени ни беше необходима пре
ди всичко смелост, за икономическите 
н стопанските промени ни трябва преди 
всичко мъдрост. А и за едните, и за 
другите промени, и за всички наши уси
лия ни е нужна увереност, че се борим 
за икономически, демократичен и кул
турен прогрес на своята република и на 
своята държава и решимост да премах 
нем икономическата изостаналост, бю- 
рократическото мнение и поведение, да 
се освободим от комплекса на балкан- 
щината и да афирмирамс историческите 
придобивки и културните стойности, ко

ма.
Какви новогодишни пода 

ръци донесе на югославяни-
те антиинфлационният „Дя
до Мраз“? Нашата нацио
нална валута, динарът, 
става конвертируема валу
та, чиято стойност се свърз
ва със заладногерманската 
марка и «яма да се мени 
до 30 юни 1990 година( ец 
на марка ще се купува сре
щу 7, и един долар срещу 
12 динара). Банкнотите гу-

(Извадки от експозето на Анте Маркович в Скупщи
ната на СФРЮ поместваме на втора страница).

а

В ТОЗИ БРОЙ:
Писма на читателиПо случая Деня на ЮНА — 

22 декември
ДОКОГА ЩЕ „НЕМЕЯТ“ ТЕ 
ЛЕФОНИТЕ В СМИЛОВ-ВНУШИТЕЛЕН ПРАЗНИ

ЧЕН РАПОРТ ЦИ?ито бямс забравили. Стр. 5

МОНОГРАФИЯТА .ДИМИ
ТРОВГРАД 1877—1945“ И 
МОЯТА ЗАБРАНЕНА КНИ
ГА .ДИМИТРОВГРАДСКА 
ХРОНИКА“

Избори в Общинския син
дикален съвет в Босилеград

ВРЕМЕТО НАЛАГА НОВИ 
МЕТОДИ В РАБОТАТА

Стр. 10
БАБУШНИЦА

АКЦИЯ ЗА ПОМОЩ НА СЕ 
МЕЙСТВАТА НА ПОСТРА
ДАЛИТЕ МИНЬОРИ ГЛАСна българите

ЧШ В ЮГОСЛАВИЯСтр. 6

Референдум в ТО .Димит
ровград'
ПРЕДПРИЯТИЕ — ДА, ВЪН 
ОТ „ТИГЪР“ — НЕ

В Босилсградска община

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА
ПРОДЪЛЖАВА

Стр. 7



*и а наПО СВЕТА *
ПРЕД СТАВИ МОДЕЛ ЗА ПОТУ.

СКУПЩИНАТА НА СФРЮЛИТЕ МАРКОВИЧ ВПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ 
ШАЙАНВ НА ИНФЛАЦИЯТА

ДИНАРЪТ СПОРЕД МАРША
НОЕМВРИ

ЗАПЛАТИТЕ СПОРЕД
Ш1Н1и

Председателят на Съюзния 
изпълнителен съвет Антс 
Маркович на 18 т. м. пред 
делегатите на Скупщината 
на СФРЮ представи модел 
за потушаване на инфлаци
ята н програма за иконо
мическата «реформа и мер
ките за нейното реализира
не ттрез 1990 година. Преди 
да образложн концепцията 
ка подитиката за 1990 го 
дина и за потушаване >ка 
инфлацията той цршюмнп, 
че онова което досега е 
правило съюзното прави
телство е било необходимо 
за да се създадат матери
ални условия за реформнн 

отваряне на

тошюст да м са.' даде ико
номическа и политическа 
подкрепа.

СВОБОДНА П1Ч>ДЛЖБА
НА ВАЛУТА

КОНСТИТУЦИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ

■" “ЯКРЛЙЗ
конституционни ограничения да се 

ш.яоместят със съгласуване на дшгьчиата система и дан
ъчните политики на федералните единици чР^^отовори 

Затова Съюзният изпълнителен 
промяна на Юристи- 

възможност феде-

ми, която 
съвот. Опитът тезиКонвертируемостта на дп 

пара е централният лост 
за всички части на макро
икономическата политика. 
конто имат роля да защи
тават одраната конвертиру
ема валута. Направените а- 
нализн показват, че на дне-

също не даде резултат, 
съвет вече раздвижи инициатива за 

СФРЮ с която да се даде
рацпята със съюзен закон да урежда общите основи 
данъчната политика, което значи че федерацията ще мо
же да взима решения, форми и облици иа данъци, данъ
коплатците, размера на данъците и данъчните облекче
ния.

туцията на иа

шния ден може да се уста- 
нопи котгвертцруемост на 
динара н определя стойно
стта му в сравнение със 
заиадногерманската марка 
за определен период. Тази 
конвертируемост се отнася 
до всички текущи трансак- 
шш в страната и в чужби
на. като н на всички пра
вови и физически лица. То
ва значи, че всеки гражда
нин може да си купи ва
лутни средства в банката 
Сез ограничаване, ако за 
тоза има динари. Минава
нето ла конвертируемост 
ще се създадат перспекти
ви за по-здраво свързване 
със света, повече в страна
та да се влага чуждестра
нен капитал. Стойността на 

предстоящите

крачки и за 
нов, здрав цикъл на разви

то:

ЗА ЮНА

Положени са големи условия в бюджета иа феде
рацията за 1990 година да се осигури по-стабилно и ажур
но финансиране потребите на Югославската народна ар- 

отколкото през изтеклите години. Този проблем иа 
задоволителен начин ще бъде решен кога то се извършат 
съответни промени в Конституцията на СФРЮ и върху 
тази основа може да изиграе своята автономна роля във 
воденето на съвответна монетна политика.

тне.
Износът значително се \- 

велнчн, подчерта Марко 
внч. За единадесетте месе
на на годината той е по- 
-висок с 83 на сто, а на 
конвертируемите пазари с 
10,7 на сто в сравнение с*>с 
същия миналогодишен пери 
од. Целокупният внос е у- 
величен с 12 на сто, а от 
конверткруемз гге 
със 17,4. Преценява се, че 
като резултат на това в то
зи период е осъществен су- 
фицнт в платежния баланс 
на стойност от 23 милиар
да долара, от които в кон
вертируеми валути две ми
лиарди и 150 милиона до
лара. На 13 декември ва
лутните резерви достигна
ха рекорд — 5,8 милиарда 
долара.
дълг на страната е намален 
и сега той възлиза 16,6 ми
лиарда долара, а от годи
шния валутен прилив се 
ангажират около 16 ка сто 
за изпълняване ка нашите 
задължения. Затова имаме 
силна подкрепа на нашата 
■реформа от чужбина и го-

фупкцняизточници н във 
на реализираме на програ
ми, пре взимайки 
мо бреме п санирането на 
дефицити, загубите в обла
стта на общественото пот
ребление, както и 
значително бреме в консо
лидира! гето на нашата ико
номика върху здрави и па
зарни основи и за премах
ване на настаналата неурав

пай-гол и-

мля,
чвцр !С

пазари
•:

иовесеност.
Третата значителна крач

ка в потушаването на ин
флацията е здравата 
стрнктив.ча валутна 
тика. За осъществяване на 
тази валутно-кредитна по
литика са създадени всич
ки необходими предпостав
ки. С извършените институ
ционални промени във валут 
ната система, както и с да
деното предложение за из
менение в Конституцията, 
Народната банка изцяло ще 
бъде оспособена ефикасно 
и последователно да 
вежда на дело такава по
литика и за нея да носи пъ 
лна отговорност.
•,аТдлбВа да ПРвДУпред», ка 
за Маркович, че всички ги- 
шета иа Югославската на
родна банка ще бъдат за
творени за

Всички подготовки за здават предпоставки за пъ
лно либерализиране пла
щането по всички текущи 
транс акции с чужбина, да
ва се възможност чужде
странни .цша свободно да 
стичат динари, а чужде
странните партъорн да и- 
мат по-голяма сигурност, 
югославските граждани мо
гат да купуват чуждестра
нна валута без органиче- 
ние, въвежда се изчислява
не на лихвата за валута 
във валута, по правата се
га са равни частния и об

ра.
провеждане на тази опера
ция са вече извършени, та
ка че от 1 януари ще има
ме апоени на нови конвер- 

Цялата опе
ка замяна на стари 

бъде

динара
шест месеца ще се свърже 

западногерманската 
съотношение 7 ди-

Б и ре- 
поли-

със
марка в 
нара за една марка.

длруемп пари. 
радия 
за нови динари 
проведена в 
х.со време.

Очаква

ще
относително

ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА
Конвертируе.\шят се 1шфлацията, 

антшшфлацион-Вторилт главен лост в по
тушаването на инфлацията 
е фискалната политика, ко
ято трябва да даде възмож
ност да се намали търсе
нето на пари и натиска въ
рху валутната и банкова 
система. Тя трябва да бъде 
обоснована върху реални

след тели 
ни мерки и целокупната и- 
кономагческа иошггика, ка- 

действуването на но 
система.кто и 

вата 
през 
моли 
от 13 на сто.

стопанска 
1990 година да се на- 
на годишно равнище

Про- ществен сектор. 
Широко ни е отворена 

вратата за успешно прик
лючване на преговорите с 
всички международни фи
нансови институции (ММФ, 
световната банка и пр) ре
гионалните 
(ОЕЦД, ЕФТА)

МЕЖДУНАРОДНА ПОД
КРЕПА

12 МЕРКИ
В рамките на системни

те закони, за конто се о- 
ценява, че трябва да бъдат 
приети веднага, се намира 
и законът за общественият 
капитал. В този закон се 
предлагат решения за по 
-пълно действуване *на паза
ра па капитала, въпросът 
за купопродажба на обще- 
ствения капитал. Без това 
нашето стопанство не мо
же да се преустрои. В за- 
кехна се предлага ясно да 
се утвърди заетите да 
действуват в 
то по основа иа текущата 
си работа и по основа на 
участието на обществения 
капитал в целокупния капи 
тш< Заетите могат да ре
шат общественият капитал 
да се продава, а могат да 
го купуват всички домаш
ни и чеждестраннм право
ви и физически лица. Тези 
средства се заплащат 
фондове за развитие, 
то като обществени пред
приятия, ще
републиките, 
крайнините 
ватели.

организации 
за получа

ване на финансова подкре
па за нашата програма. Е- 
дна част от тази подкрепа 
ще използуваме за санира
не и консолидиране на де
фицита в югославската н-

всички
конто при отпускането па
кредити и

банки,За концепцията на икономическата политика за ид
ващата година и за самия модел за потушаване на ин
флацията, Маркович каза; че основните характеристики 
за оздравяване на стопанството и на финансовата сис
тема са непосредствени и дългосрочни. Те са:

Конвертируемостта на динар в текущите трансакции 
с чужбина с право на гражданите свободно да обменят 
динари за валута въз основа на служебната стойност;

Стойността на динара се свързва със западногерман 
ската марка и не се менява до 30 юни 1990 година;

Здравата валутна политика:
★ Уравновесеният бюджет със собствените реални

стопанисване с
парц не спазват икономи
ческите принципи (рента
билността, солвентността 
платежоспособността) и по
Ради това дойдат до финан
сови трудности и 
ки онези, които 
стопанисват ще се намерят 
в ■непреодолими трудности.

Цените на

кономика. а втората част за 
откриване «а процеси 
структурни промени в сто
панството.

че всич- 
така не за

стокигге и ус
лугите и занапред на паза
ра свободно ще се форми
рат, с изключение на 
та на електростопанството, 
въглюцата за термоелектра 
ните, железопътните съоб
щения, ПТТ услупите, 
ната и цветна металургия, 
цените на лекарствата и * 
комуналната инфрастру# 
тура, които се максимират 
до края на първото полу
годие на 1990 годшга. След 
този срок цените в 
Дейности

Позволете ми, каза меж
ду другото Маркович, да 
црипомня че инфлацията не 
е само икономически фено
мен. Тя

приходи;
Свободно формиране на цените, освен в инфра

структурите и комунални дейости и това до 30 юни 
1990 година;

съ-
уцравляване-цена-

иикога нямаше да 
достигне сегашните 
ци ако системата не бе и- 
кономически нерационална, 
ако управляването с об
ществото имаше демокра
тически характерности, ако 
съществуваше демократи
чен контрол върху функ
ционирането на властта, а- 
'5° държавата имаше атри- 
^ти на правова държава 
и ако бе способна на вре
ме да взима решения, ко
ито всички

-К- Очаква се цените да се увеличат с 13 на сто грани-годишно;
-й- До юни 1990 година личните доходи ще се фор

мират въз основа изплатените аконтации (до 15 декем
ври т. г.) за ноември, увеличени за промените на стойнос
тта на марката в сравнение с конвертируемия динар;

-И- Предвиждат се решения и механизми за дефици
тите в съюзния бюджет и банките;

★ Отделна помощ

чер

га саниране стопанството в по- 
малко развитите среди, също така се предвижда в бюд
жета на федерацията;

^ Съюзният бюджет . частично ще съдействува във 
финансирането на социалните програми;

* Деноминацията на динара от досегашните 10 000 
на* един конвертируем динар, или 7 конвертируеми ди
нара за една западногерманска марка, относно 12 дина
ра за един американски долар. Значи, основа за модела 
представляват три лоста: конвертируемостта 
и, въз основа за това формираната стратегия 
фладия, като и определената фискална

във
кои-тези:

ще се коригират 
средното увеличе- 

производствените
според 
ние на 
цени в промишлеността.

организират 
относно 

с Други осно
ПО-

да спазват.
Дредлага се Програмата 

на която 
флацията

се осмелил да кажа и 
най-лека

провеждане 
на валутна (реформа в рам 
ките на която да се

въз основа 
ще потушим ин- 
е само начало и

С измененията_ «а закона
за валутното стопанисване 
се регулира платежния о 
борот с чужбина, премах
ва се режимът на условния 
свободен внос и

утвър
ди паритет според когото 
един нов — конвертируем 

динар да струва колко 
то досегашните 10000 дина-

на динара 
за дезин- 

и валутна полити- то „ част «а програма
та за цялостно и дълбоко 
опетнено преобро***-

ка.
с това съ-
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___________ Състоя се Единадесетият конгрес на СКС
Слободан Милошевич: Сега 

пред себе си имаме и 

и време,

Няма реформа без мод 

ерно развитие на демо 

крацията
хора

и програма
О КАЗА Д-Р БОГДАН ТРИФУНОВИЧ. — СК НА СЪРБИЯ 

Е НОСИТЕЛ НА НОВОТО, СЪВРЕМЕННОТО, СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОТО И ЮГОСЛАВСКОТО 4

Обръщайки се към деле
гатите накрая яа 11-ия кон
грес на СК на Сърбия, Сло- 
оодан Милошевич 

— Политическите 
тия в нашата работа 
изтеклите години 
работа на

Нашият икономически 
живот вече показва първи 
знаци на положителни 
мени. Расте 
та и инициативите 
•X) колективи и 
ца. Някои 
обществения 
и мнозина, които работят 
в частния сектор, работят 
успешно и живеят добре. 
Стопанската реформа, коя
то е в ход, ще създава въз
можности 
бром колективи 
лица да могат да работят 
успешно и все по-добро да 
живеят от своя труд — 
ето е н 
цел.

гтро- 
мотвираност-каза:

съби- Благодарейки от името на 
новия Централен комитет 
за оказаното доверие, др 
Богдан Трифунович каза:

стите на Сърбия считам, че 
показахме на този конгрес, 
не е пазач на превъзмогна
тото. Съюзът на комунисти 
те на Сърбия е носител на 
новото, 
съвременното, 
ческото 
Считам, 
же да кажем, че в такава 
своя демократична 
ност Съюзът иа комунисти
те на Сърбия 
подкрепа на 
род, на всички други наро
ди и народности в нашата 
Република.

на мно-през 
и самата 

нашил Конгрес, 
през изтеклите дри дни 
показаха колко конгресите 
и конференциите на Съюза 
на комунистите са 
телно свикани 
колко е

отделни ли- 
предгфиятия в 
сектор, както

— Обикновено в такива 
случаи се казва, че това е 
част, но и задължение. Вя
рвам, че изразяваме мнени
ето на всички новоизборни 
другарки и другари, че то
ва в тези трудни времена 
цреди всичко е едно бре
ме. Ще настояваме честно 
да го носим и да направим 
всичко, което можем, със
тоянието в нашата страна 
и в нашата Република да 
се подобри.

демократичното, 
социалисти- 

и югославското.
основа-

по-рано и 
основателно, 

свикан
че с основание моче е 

14-(ия
все ло-голямизвънредно 

конгрес на Съюза 
славските

и отделни насочена юго- 
комунисти. При- 
извънредния кончините за 

грес вече бяха
има силна 

сърбския на-ко-евидентира- 
ни повече от една година. 
Бурните събития 
страна, калето и в съвреме
нния свят, нужно наложи
ха на Съюза

нашата основна

С. ъщевременно стопанска
та рефор.ма ще оголи всяко 
безделие и фиктивна рабо
та. Тя ще афирмпра 
атпвните и успешните, 
и ще затваря вратата на 
безделието, инертността и 
безотговорността. Считал!, 
че съзнанието за такова ли
це па стопанската реформа 
е изразено на този конгрес, 
а все повече присъствува и 
в предприятията и при от
делни лица.

И те могат да й тръгнат 
насреща по такъв начин, 
че сами ще настояват да 
работят по-ефикасно и по- 
-успешно. За да ни бъдат 
произведенията качествени, 
красиви и по-евтини, сгра
дите в които живеем да 
бъдат чисти, учебниците да 
бъдат ясни, лекарите да бъ
дат търпеливи с пациенти
те, на гишетата граждани
те да «е молят за милост, 
но да очакват своите пра
ва. Всичко това, и още мно 
го подобни промени, които 
принадлежат на реформа
та, показват, че стопанска
та реформа не въвежда са
мо пазарните механизми в 
икономическия жкзот на 
нашето общество, но и съ
знанието за собствено от- 

отношение

в нашата

изходът от тази огромна 
работа ще бъде успешен, 
както бе успешна и наша
та активност за конститу
ционните и политическите 
промени, проведеш! през 
изтеклите две години. За 
политическите и конститу
ционните беше ни необхо
дима преди всичко храб
рост, а за икономическата 
и стопанската необходима 
ни е преди вецчко мъдро
ст. А и за едната, и за дру
гата, за всички заедно, не
обходима ни е убеденост, 
че работим за икономиче
ски, демократичен и култу
рен просперитет на своята 
Република и своята държа
ва — да излезем от иконо
мическата изостаналост, да 
премахнем бюрократичното 
мислене и поведение, да се 
освободим от комплекса 
на балканска изостаналост, 
да .реабилитираме истори
ческите придобивки и кул
турни стойности, които сме 
забравили и светът за тях 
само частично знае или не

Ниена комунисти
те за тях да се изясни, 
кто и на самото 
брание, каквото 
сът да даде 
към ггролгеннте, 
необходими, 
промените, конто 
прогрес. Нашите 
ння в

говорихме и в наши
те документи 
главните задачи.

кре-ка- Конгресът показа сила, е- 
динство и готовност на Съ
юза на комунистите на Съ
рбия смело да се определи 
и да се избори за икономи
чески, политически, демо
кратични промени и рефор
ми. Конгресът

но утвърдихме 
Аз няматова съ-

е конгре- 
свой принос 

които са 
относно към

ги повтарям. Но желая 
мо да подчертая онова; 
ето ясно

са-
ко-

изтъкнахме, а то- 
че икономическиятдонасят ва е,

определе- 
тазн насока се съ

държат в Резолюцията, ко
ято днес е приета.

Този конгрес 
СК на Сърбия 
днес имат

прогрес и развоя трябва да 
бъдеказваха приоритетна задача
във времето, което е лред 
нас, че трябва да 
към

показва, че 
и Сърбия 

всички условия 
за успех. Сега пред себе сн 
имаме и хора, и време, и 
програма за обществена ре
форма.

Цялостната програма на 
реформата вече започна да 
се осъществява и през на
стоящите четири години тр
ябва да изминат в знак на 
неговата реализация. Ми
сля, че изразявам настрое
нието на делегатите на то
зи конгрес, а и на най-ши
роката общественост в Съ
рбия, когато казвам, че 
центърът на тези обществе 
ни реформи трябва да бъ
де икономическата 
ма, относно подобряване на 
личния и обществения стаи

вървил! 
смели реформи в по

литическата система и раз
витието на демокрацията в 
социализма, че се застъп
ваме за бързо приемане на 
новата конституция, че сме 
за единна и людерна Соци
алистическа република Съ
рбия, че сме за решително 
решаване на тежкия косов 
ски проблем и за укрепва
не на Социалистическа фе
деративна република Юго
славия. Ние знаем, че ня
ма полза от описания на 
състоянието. Какво друго 
ни остава, освен в положе
нието каквато е, да запрет
нем ръкави, да пристътш 
към работа там, където се 
завръщаме от този Конгрес 
по начин, който търси дне
шното време, следователно 
в демократически условия. 
Казахме н да повторим, 
подчерта д-р Трифунович, 
няма реформа, пито модер
но развитие без демокра
ция. Всичко, което е пос
тигнато, в нашата Републи
ка, е постигнато с участие
то н подкрепата на народа. 
Това е предпоставка за все 
ки успех. Мисля, че може 
да кажем, че така. ще ра
ботим н в бъдеще. Особе
но «а този Конгрес ясно ка

нт'- захме как виждаме поли
тическия плурализъм и как 
виждаме демокрацията.

знае.
Но и да имаме достатъч- 

коятоно слух за епохата,
за технологически ирефор- идва,

демократични блянове, ко
ито за слсдвашпте

бъдат реалност. На
къмговорно 

труда, па следователно съд
бата на всеки член на об-

поколе-
дарт.

В този мол!ент личният и 
общественият стандарт са 
толкова ниски, че когато 
бихме искали не бихме мо 
гли равноправно да трети
раме поправката на всички 
грешки, направени в обще
ството. Онези, които са на 
правени в сферата на Ар
териалното производство и
ИК С/ЮА1ИЧССКИ Я ЖИВОТ ТрЯ*
бва да
между другото и 
това, че е най-трудно да се 
премахнат.

иия ще 
тази голяма, тежка и кра
сива работа ще се намерят 
всички заедно прогресивни 
хора в Сърбия.

Що се касае до кому пи
па тях ще се падне 

па тази

ществото ще зависи от по
ведението на обществото, 
но и от неговото собствено лнтиката на Съюза на ко

мунистите през изтлеките 
две години. Той търси и 
ние за това ще държим сме 
тка да се върви смело на
пред.

поведение.
Последните две годили 

представляваха велики дни 
тя се обед и -

стите,
най-трудната част 
голяма работа — в

в което всички тър-
за Сърбия 
ни, мобилизира и сега е го 
това за обществена рефор
ма, в която ще доминира 
поне в предстоящите чети
ри години стопанската ре
форма, Това е огромна ра
бота и аз съм убеден, чс

това
време,
сят решения за „нов по-до
бър овят". Комунистите па 
Сърбия па този конгрес из- 

които
Комунистите на Сърбия 

ясно казаха, че са за един
на Социалистическа репуб
лика Сърбия ц единна Се
пнал истическа Федератив
на република Югославия. 
Само политическите слеп
ци и злонамерени хора мо
гат да недоглеждат такова 
ясно определение на кому
нистите ига Сърбия 
ъкна д-р Богдан Трнфуно- 
Ш1ч, а неговите думи бяха 
съпроводени от 
оментн.

ИА1ат предимство 
поради решения,

според нашето крепко убе- 
ждепис са най-нрогрсспвин- 
•]•(• КОИТО са осъществими 
и за които не ще предълго 

чака. С убеждението, 
на Сърбия 

такива задачи

лязоха с

! ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ТИТО — ВЪПРОС НА 
ИСТОРИЯТА

Спирайки сс върху някои предложения на до- 
Слободан Милошевич каза:

да се
че комунистите 
са готови за 
и са мобилизираш! да ги 

желая ви другаркилегатите решат,
и другари, както и на пои- 

Сърбия, 
осъществяването на

__ Тук двама делегата поставиха въпрос за
отношение към Тито. Отношението към Тито не 

бъде въпрос на Конгреса, това е въпрос 
отношението иа Конгреса във 

отношението към Тито, казал 
на отношението към онази

пачки граждани
успех в 
реформата, за която заедно 
се определихме.

Надявам се, че споделям 
убеждението 
легати I

може да 
па историята, а 
връзка с промяна на 
бих би била промяна 
част на иашага история, към онази часг на нашо- »асг на наистина ние югослаияните

анлоди-
Накрая д-р Богдан Три- 

фуиович 
всички делегати, па всички 
гости за приноса в работа
та на Конгреса, на средства 
та за масова комуникация 
н иа всички останали, ко
ито дадоха възможност за 
успешна работа на 11-ия 
конгрес на СК на Сърбия.

на всички де
па този конгрес, чс 

направим заблагодари пато минало, от което
какво да сс срамуваме. готови да

нашият следващ 
проведе в 

•по-

— Ключов въпрос, ша ко
ито настоявахме да дадем 
отговор па този конгрес, а 
този отговор наистина бе
ше богат, с много инициа
тиви, с лшого предложения 
— бс как да вършим но-на- 
татък? Съюзът на комунн-

сме 
всичко
конгрес да се 
Сърбаш икоиамичсски 
-силна, в Югославия ато-ста- 
билшп 1! света, който ще 
бъде по-спокоен, по-богат, а 
особено по-справедлив. — 

накрая Слободан Ми-

няма за
Ние не можем всичко онова, което е ставало, 

«а наблюдаваме така, че ще .фиемем приписваме 
на Тито на всички онези злоупотреби, които са 
настанали преди всичко в неговите последни го- 
"юисхолове иа политици, които не са имали 
аоверието иа народа. каза 

лошевич.
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Състоя се Единадесетият конгрес на СКС

Гражданите и членството на СК стъпнхана 

политическата сцена
с* и въпросът за утвържда
ване отговорността за разе 
дий опис на Сърбия и за «а 
11ио1 галистичсската контрзре 
волуция иа Косово и и спри 
смчивото отношение към 
отделни интелектуалци. Във 
връзка с това трябва да се 
(констатира, че Кошресът 
потвърди политиката, коя- 
то в СК в Сърбия е на де
ло вече две години

— КАЗА МИЛОМИР МИНИЧ, ИЗНАСЯЙКИ ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА 
КОНГРЕСНИТЕ ГРУПИ И ПРЕДЛОЖЕНИТЕ АМАНДМАНИ И ДОКУМЕНТИ

След като в началото на 
изложението каза, че кон
гресните комисии са завър- 
ииш1 обемна и отговорна 
работа, Мнломщр Мкнич 
подчерта чс са приети вси
чки определения, съдържа
щи се в Предложението на 
резолюцията и в документа 
.Демократична реформа в 
Съюза на комунистите“, ка
то и в предложените поме
неш и допълнения в Уста
ва на Съюза на комунисти
те в Сърбия. Докладът на 
Богдан Трифунович също 
така получи пълна подкре-

социализъм. От новата Кои 
ституцня на СФРЮ се оча
ква да изпълни тези очак
вания, каза Минни и под 
черта, че с изразено стаио- 
нището, 
представлява 
ма нови пространства сво
бода, иа които правова дъ
ржава да е гаранция. Тези 
пови демократически <|юр 
ми памориха своя изява и 

политическия 
зьм, който на Конгреса бе 
една от темите.

— Делегатите дадоха без 
резервна подкрепа на ста
новището за политическия 
плурализъм, което бе изло
жено и доклада на Богдан 
Трифунович н 
потърсиха тази част да се 
внесе и приеме като кон
гресен документ.

Конгреса. С оказването на 
подкрепа на ръководството 
на Сърбия ш па Съюза па 
кому»гнет» 1те се търа I 
край последователно и ре
шително да се продължи с 
политиката която дава без
съмнени резултати, а коя
то започна на Обмото :шсс- 
дание на ЦК иа СКС.

— Делегатите тази наш 
конгрес нарекоха конгрес 
на истина п демокрация. 
Наистина, това ос работ- 
•шгчески конгрес, конгрес 
на .истината, конгрес на де
мокрацията

до-

че демокрацията 
иолучанане

ДС-
политика, замократичма 

която няма табу-теми ни ко 
гато се касае за актуалии- 
те проблеми в обществено
то развитие или за въпроси 
те за историческите проце
си. Завършен е един исто
рически период в нашето 
развитие и е необходимо 
критически да 
чи за да узнаем причини
те на сегашната криза и да 
извлечем поуки за бъдеше. 
Това се отнася и до изис-

плурали-|

каза Мннпч.
па. се лреизу-

— Основното 
становище е ед1шствепата, 
модерната и развита демо
кратична Сърбия да е си
лен фактор на стабилнос
тта и прогреса иа Югосла
вия. Илюзия е 
те това откровено казаха 

нападки върху Съ
рбия. забраняване и призо
ваването на минали време
на могат да се прекъснат 

демократ» гче-

кон пресно Маломир Мииич е роден 
1950 година ь Драиич, Вале 

Член иа СКЖ е от 1968 
година. По националност 
сърбин. Завършил е юриди 
ческн факултет. Бил е пре 
деедател на ОК ССМ във 
Валсво, командаят на М1А 
, .Морава“, председател на 
Републиканската коиферен 
ция на ССМ в Сърбия, член 

П редсед а ге л ството 
РК на ССТН, секретар на 
Председателството на МОК 
на СКС Шаоац, 
(Председателството иа ЦК 

па СКС и секретар на Пред 
седателството 
СКС.

— По време на двуднев
ната работа на Конгреса 
бе разисквано съдържател
но и богато. В разискване
то участие взе всеки четв
ърти делегат или гост. То
зи съдържателен фонд на 
предложения и политиче
ски инициативи ще бъде 
от особено значение за по
нататъшното политическо 
действуване на Съюза на 
комунистите в Сърбия. Во
ди се богато политическо 
разискване, бяха изнасяни 
аргументи и противаргу- 
менти, различни и противо 
положнн .мнения 
Минич и предложи да се 
приеме становището според 
което Конгресът да нало
жи на Централния коми
тет на Съюза, на комуни
стите в Сърбия всички ини 
циативн, предложения, ск> 
гжестии, конкретизации да 
разработи и вгради в про
грамата за политическото 
си действузане.

— Разискването, доку
ментите и решенията на Е- 
динадесетия конгрес ма Съ
юза на комунистите в Сър
бия са в знак на дълбоки 
демократически промени в 
Съюза на комунистите в 
Сърбия и в Републиката ка 
то цяло. На Конгреса бе у- 
бедително изразен факта, 
че хората, работническата 
класа, членовете на Съ10за 
на комунистите са се изка 
чили на политическата сце 
на, че са масово в полити
ката и че се рушат окосте- 
нялите форми на полити
ческата работа — каза Ми- 
нич и подчерта, че това е 
конгрес на реформи, че е 
изразен стремежът за про
мени, за ново и прогресив
но. Комунистите в Сърбия 
в промените видят път да 
се разкъса със заблуждени
ята и грешките от минало
то, видят път в богато, де
мократическо и хумано об
щество.

мо.
решително

■квалията за мреизучаване 
на политическите оценки за 
ролята на отделни личнос
ти. Тс не могат да се игно 
рират, но трябва да се об
съждат съгласно с предви
дената в Устава посгьгжа, 
водейки при това сметка и 
ва историческия контекст 

в когато

делегат» 1-

че с — За Кооово говориха 
голям брой участници — 
продължи Мииич. Рази
скването за Косово нямаше 
белег на национални разде
ления. Това което може да 
охрабрява е убеждението, 
че с конституционните про 
мени в Републиката, като 
»1 с повечето положителни 
промени на 
рбия,
съществуващите проблеми 
и съпротиви, 
да се потуши 
национализъм и сепарати
зъм на Косово и хората в 
тази наша южна покрайни
на да живеят заедно и сло
жно.

назапочналите 
ски промени в нашата ре
публика. Сърбия с единст
вена н такава ще остане, и 

Югославия тряб-

събнтията са се
член на случили, но никои да не се 

амнестира от грешките ко
ито е направил. Затова пре 
длагам Конгресът да заета 
не уш политическо станови 
ще. че е необходимо да се 
създават условия и възмо
жности за всестранно обе
ктивно, върху исторически 
факти обосновано разисква 
не на всички теми из мина 
лото на нашето комунисти 
ческо движение, включвай 
ки и онези които тук са ра 
здвнжванн. Трябва да се за 
стъпим
Конгреса — за премахване 
на пре калената ресгри плът
ност в общественото 
зване на автентичния архи
вен материал за нашето сле

всички в 
ва да имат предвид тъкмо 
тази единствена Сърбия — 
каза Минич и продължи:

на ЦК наказа Косово и в Съ- 
създадохме, покрай

— В центъра на разисква 
сто- окончателно

албанският ванс да изгуби от предвид 
факта, че работниците теж 
ко живеят, че не се поми
ряват със съ1цествуващото 
положение. Неподелено е 

.застъпването на делегатите 
СКС своите вътреш»И1 отно 
шония, организиране и дей- 
ствуване да обосновава въ
рху пршпцша за демокра
тическия централизъм, зна 
чнтслио обогатен със каче- 

конто

нето на Конгреса бе 
ланската реформа. Бе да
дена силна подкрепа на оп 
ределението за необходимо 
стта от радикални реформи 

бе изра-в стопанството и 
зена безрезервна готовност 
на комунистите и остана
лите трудови хора да дават 
пълен принос на нейното 
цялостно и последователно

становище е наАВАНГАРДНОСТТА НА СК 
НЕ ЩЕ СЕ ДОКАЗВА ЧРЕЗ 
ПИСАНЕ, А С ДЕЛАосъществяване. пол

егна и съдържащи» 
дават предимство и а демо
крат 1ята, която подразбираМииич подчерта, че е яс

но становището на Конгре 
са за иеобходмиостта от съ 
задаване на тактша общес
твени условия, в които ще 
се активират огромните тво 
рчсски потенциали във вси 
чки области иа образоваш! 
сто, науката, здравното дс- 
|ло, културата, физическа-* 
та култура, като и рефор- 

обществените 
пости да започне с укреп
ването иа материалното па 
тези дейности и да се ос
ъществи техната по-голяма 
рационализация и по-голя- 
мо обществено уважаваме.

ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА 
СЕ ПРИСПОСОБИ КЪМ ИЗ
ИСКВАНИЯТА НА РЕ
ФОРМАТА

двоенно развитие, за него
вото публикуване в научни 
те проучвания въпреки се
гашната

нншшатнва и ангажирано
ст на членството и пъркнч 
пито организации. тридесетгод! опна 

историческа дистанция, ос
вен когато за това същес
твуват действителни и пре
цизно утвърдени афпчини. 
Конкретните

— В разискването бе по 
дчертаио, че авангардност- 
та па СК не ще се изтъква

Бе изтъкната необхо
димостта държавата на вси 
чки равнища да се органи
зира като модерна, ефика
сна и отговорна институ
ция, приспособена иа изи
скванията на реформата. 
Раздвижени са редица из
ключително значителни и- 
нициативи, каквито са о- 
нези за производството на 
здрава храна на Пещер, за 
защитата на жизнената оре 
да, ангажирането на сред
ства на гражданите за оп
ределени програми в обла
стта на дребното стопан
ство и за трудострояааяе 
на млади професионални 
кадри. Търси се да се пре
махнат ненужните дредпи- 

осграиичават

на хартия, а ще се доказ
ва в демократичната н об
ществена практика. Бе по
търсено да се осигури ра
ционализация, да се према- 

облици

изисквания
или инициативи за преизу- 
чаване на идейно-политиче
ските .мерки към отделни 
личности, като и за евенту 
ално предприемане на. мер 
ки за утвърждаване оттово 
рността за по-раншната ак 
тивност на отделни личнос
ти, трябва да се разискват 
и за тях да се решава съ
гласно предвидената посгъ 
лка в Устава, имайки цред- 
ввд конкретното историчес 
ко положение, като и въз
можните днес политически 
реперкусии. В този смисъл 
Трябва да се задължи ЦК 
на СК в Сърбия, а такива 
изисквания да се отправят 
н до ЦК на СКЖ.

мата на деи-

хиат някои иа орга 
пшзнерапе п действуване, по- 
отговорно да сс разполага 
с членския внос, който тр
ябва да се намалц и про
дължи: Делегатите изразиха 
своето
единен Съюз на югославски
те комунисти.

— Делегатите 
задължението на днешното 
поколение — творците в ку 
лтурата — да извърши кри
тично валоризиране на на
шето културно наследство.

изтъкнаха определение за

I
След като каза, че е да

дена подкрепа на «тредложе 
ните допълнения и измене
ния на Устава на СКС 
е потърсено да се вземе нов 
Устав и Програма на СЮК 
Минич продължи:

— В разискването на Ко 
треса е раздвижен: и въп
росът за црензучаване 
някои
на ЦК на ОК на Сърбия от 
миналото, относно за поли
тическа реабилитация на от 
делни личности. Раздвижел.

— Делегатите убедително 
изнесоха предупреждава
щата истина, че работници
те, селяните, пенсионерите 
и нетрудоустроените теж
ко живеят в днешната кри
за и че все по-голямо е чи
слото на хората, които са 
на ръба на егзистенционш- 
ния минимум, каза по-на
татък Минич. Програмата 
на стопанската и обществе 
на реформа в Сърбия по
лучи подкрепа и тя тъй о- 
чевидно се потвърди па

— Изключително богато,
на моменти и полемично ра 
зискване бе водено за ре
формата на Съюза на кому
нистите, за изменията и до 
пълненията на Устава 
СКС и за нашите предложе 
ния за промените в Устава 
на СЮК. Делегатите бяха ка 
тегорични 
че СК не може 
ли от своята социална осно 
ва, пито в своето действу-

и чесаиия, които 
предприемаческата иници
атива и затрудняват наши
те стопански дейци да сто
панисват с чужбина. на

— В разискването за ре
формата на политическата 
система основен тон даде 
застъпването за демокра
ция, за единствена Сърбия, 
федеративна Югославия, за

на След като Минич цредло 
жи, делегатите този отчет 
за работата на компресии
те комисии, предложените 
амандмани и документи нри 
еха единодушно.

оценки и решения
в становището,

да се отде-
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По случай Деня на ЮНА
НИШКИЯТ АРМЕЙСКИ КОРПУС

НА ГРАНИЧНАТА ЗАСТАВА „КАДИНЯЧА“С големи везултати 

переш 22 мкеирви РОДИНАТА НЕ СМЕЕШ 

НА НИКОГО ДА ДАДЕШ!
Войнишкият колектив на 

граничната застава „Кади- 
няча“ на югославско-българ 
ската граница по случай 
тазгодишния Ден на ЮНА 
е провъзгласен за най-до
бър не само в поделението 
на Андрия Милинкович, но 
за най-добър в граничи ите 
части и в Нишкия армей
ски ко|р(пус. За усърдния и 
едушен колектив това (при
знал не е резултат на извън
редни положени усилия и 
постигнати резултати в из
пълняването на свещената 
задача към родината и на 
всички други задължения, 
които се налагат и съвпа
дат с нея.

мето ма легендарната Ка- 
диняча Миле Милковски.

Тук граничарите са не
уморими радетели. Не пра
вят разлика между дните 
и нощите, слънцето и вие
лиците, дъждовете от снеж 
ните тдреоли. За тях всичко 
друго е нормално когато 
успешно изпълняват дове
рената им задача. Неджа 
Йованович от Зворник ка-

войншпки активности и из 
ггълняването на задачите 
на всеки ежедневно, сед
мично и месечно да се о- 
ценяват. Оценките почти 
винаги са високи. Висока 
е оценката за действуване- 
то на този колектив и от 
страна на вишите войниш
ки инстанции и тя почти 
винаги гласи: „особено се 
изтъква“.

I ♦ По случаи 22
в казармата П'°ГНА’ в Ништоя прес-кошЬег»оутт.«0 *сРските бригади се със- 
то зГпРш^Т^Г^к*™НаЛиотга:. ™ го
вори помощГшк^^^'„ааР“еИСКИ КОРПУС го- 
рослав Бакрач коменДантьт полковник Ми-

I

I

I

С големи трудови резул
тати, армейците от корпу
са посрещат Деня на ЮНА, 
високата боева \готовност, 
с пълна определеност 
политиката на СЮК, с 
рално-политическото
ство, като част на общата 
въоръжена сила на всички 
каши народи и 
ти. Полковник Бакрач 
пиално се спря 
част от постиженията, от
насящи се до приноса на 
поделенията на Нишки кор 
пус в изграждането на ст
раната, с оглед на актуал
йна политически момент. 
Защото тая връзка между 
народа и армията е и най- 
-аргументиран отговор на 
всички, които нападат на
родния характер на армия
та и оспорват нейната кон 
ституционна роля.

През 1989 година армей
ците от Корпуса са постро
или, реконструирали или 
поправили 53,6 км пътища, 
направили са 38 хектара 
пространства за паркиране, 
изкопали водопроводни ка
нали и сложили водопрово
дни търби 3,1 км, каптира
ли 4 извора, участвували с 
младежта в залесяване на 
33 хектара голини. Също 
така те участвували в по
ставянето на ПТТ 
на дължина от 160 км, уча
ствували в прибирането на 
реколтата. Стойността на 
тия работи възлиза на е- 
дин милиард и сто мили
она динара. Във всички 
тия работи са участвували 
около 24 хиляди войници и

командири с много 
нерийнн машини 
моторни возила.

Дадени са общо 301203 
трудочаса, а стойността на 
собствените работи,

инжи- 
и военни Всички дава-

към
мо- лрихо-

Дите от вторичните сурови
ни и платените услуги в 
гражданския сектор възли
зат на 468 милиона динара. 
Числящите се към корпуса 
като доброволни кръвода
рители са събрали 957 ли- 
тра кръв, а в акцията са уча
ствували към 3 хиляди ко
мандири, войници и граж
дани на служба в ЮНА.

Като и всяка година гол
ямо число войници са оспо- 
собенн за занятията: вода
чи на ннжинерийип маши- 
шг, на моторни возила, гот 
вачн, автомеханици, болно- 
гледачи, бръснари и т. н.

— С тия и многоброния 
други активности, съставът 
«а Корпуса даваше пряк 
принос, не само към изгра
ждането на страната, но 
по тоя начин потвърждава
ше своя общ югославски и 
народен характер, давайки 
отговор на всички ония, 
които некритично се отн
асяха към мястото и роля
та на ЮНА в обществото, 
че бяхме, че сме и остава
ме народна армия и че не 
ни е мястото само в казар
мите, в които бихме били 
изолирани от обществените 
процеси и от съдбовните 
събития в живота на стра
ната, но сред народа, от 
който сме поникнали и ко

единг

народнюс- 
спе- В извънредно уредения 

кръг и във вътрешността 
на заставата всичко е в 
ред по (войнишки^ Внима
нието привличат изписани
те няколко думи на видно 
място: „Скъпи, другярю
граничар, трябва да знаеш, 
че нашата |родина не смееш 
на никого да дадеш"! Ко
гато се опитахме да узна
ем тайната на успеха 
граничарите узнахме, 
тези няколко думи са дъл
боко зацарували в душите 
им. Те всъщност диктуват 
целокупния живот на гра
ницата. Всичко е подреде
но на тази цел.

— Боеготовността на ко 
лектива е на най-високо 
възможно равнище. Отго
ворността 
също така. Другарството и 
братството и единството, 
които тук наистина се ко
ват са най-големият залог 
на успеха и на всички дру
ги постижения. Това са са
мо няколко „тайни“ и от
говор на въпроса как ко
лективът действува и жи
вее като една душа, за ко
лективния дух който побе
ждава всички трудности, за 
бъдещето което строим — 
казва накратко командирът 
на заставата, която поен и-

на една

на
че

кто и повечето негови дру
гари тук е седем месеца. 
По предложение на мла
дежката им организация 
преди един .месец е приет 
в редовете на СЮК. За дей- 
ствуването на младежката 
им организация казва: — 
Младежката ни организа
ция в заставата твърде 
много влияе върху урежда
нето на живота тук. Тя 
има най-голяма заслуга и 
за установеното сътрудни
чество с местното населе
ние, особено с младежта, 
за организирането на сво
бодните активности...

Тук е практика всички

ме принос за получаване 
на тази оценка, казва Се- 
фер Фазли от Призрен. 
Тук високо вием знамето 
на колективния дух и ко
лективната работа. Затова 
действуваме като' една не
разривна цялост. Затова и 
животът на границата е 
хубав, богат и съдържате
лен.

задачитекъм

кабели

— Не обаче винаги е ле- 
Векослав Носно, добави 

воселец от Вараждин кой
то казва: — Както и 
чето мои другари и аз съм 
за пръв път на границата. 
Когато дойдох тук 
ната беше ми трудно. Сет
не свикнах.

пове-
ЛОД-муто принадлежим • 

чарта полковник Бакрач.
Ст. Станков

в плани-

Сега считам, 
че няма по-хубаво от това 
да пазиш родината. Това за 
мен е и най-голямо дове
рие. Бе шир Омерагич от 
Велика Кладуша, който се 
старае ,и за грашгчарските 
кучета продължава: 
заставата няма лош войник. 
Всички даваме принос в у- 
крепването на другарство
то, без което тук просто не 
може да се действува. Не 
изостават и наградите. По
чти няма войник, който до- 

не е бил в къщи поне 
два пъти. Ето днес Мариан 
Мпшко от Птуй замина 
няколко дни в къщи...

ИЗ ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА ВОЙНИЦИТЕ И КО 
МАНДИРИТЕ В СУРДУЛИШКИЯ ГАРНИЗОН ИМ г ;

---------------КУ

Внушителен празничен На
V

‘Лрапорт
К Похвали от Велко Кадисвич — Войятщитс дариха| М 

л кръв — 100 милиона динара за семействата на постра
далите миньори — 32 км канали за коаксиален капел — 
С: Зствено производство

сега

ГЛ1

Златко Бошкович от Бре
зов! ща се старае за пригот 
вяието на ястия, Новоселец 
е хлебопекар, Несет Дуляй 
ол' Пираи е помощник на 
готвача. Всички те казват, 
че на заставата животът не 
е труден, монотонен. Те по
лагат усилия и дават свой 
принос за улеснението му. 
Казват че заставата е 
хубаво и съвременно 
веден дом. 
шахматовите табла, теле 
зора, вндео-рнкордера, ра
дио апарата и игрищата за 
тенис на маса, волейбол, 
баскетбол и футбол на мал 
ка врата са само едни от 
удобствията за подобряване 
на живота в планината.

тгкг.шта дейност на войни
ците и старшините и за съ
трудничеството им с наро
да.

Войниците и командири
те в сурдулишкия гарнизон 
начело с команданта Мило- 
мир Чиркович изключител
но успешно изпълняват вси 
чки задачи. Това не с кур
тоазно журналистическо
признание пред Деня на 
ЮНА, понеже празничният 
им рапорт наистина е вну
шителен. От компетентни
те органи в корпуса гарни
зонът в Сурдуяица е оце
нен с обща оцонкя „много 
добър“. И съюзният секре
тар «а народната отбрана 
Велко Кадисвич, които ггре 

посети:

ПОХВАЛА ОТ СЪЮЗНИЯ СККГЕТЛ1’: Велко Каднешгч па 
посещение в сурдулишкия гарнизон
тко време са събрали око
ло 100 млнона динара!

Икономическата стабили
зации „но войнишки“ е дъ 
лгоподинша >н твърде усис 
шна акция на войниците и 
командирите в сурдулиш

кия гарнизон. Тази година 
те са произвели 3 тона по
ле, 9 тона кромид, 10 тона 
соно, 11 топа елинско ме
со и 3 тона кшшфорикийс- 
ка пастърва.
вторични суровини на стой

Помагайки развитието на 
Сурдулишки -край, войници 
те от този гарнизон през 
1989 година са изкопали 32 

за коаксиален

пост 7 милиона днара‘ щ са 
набрали 200 м’ дърва.

Гарнизонът в Сурдуяица 
има развито 
тво с основните п средните 
училища п общината, с гра 
дската библиотека 
Стависоиич“, самодейците в 
•културата и с обществено- 
полипгческ 1 пе орга 111гзацш г. 
Единиците оч* този гарни
зон успешна продължават 
традицията па Втора дал
матинска ударна бригада.

К. Г.

оътрудннчес-км канали 
кабел, участвували са в ре 
конструкцията па водопро
вода, прокарали са 3,5 км 
пътища... В акциите по до 
броосшю даряване на кръв 
са взели масово участие и 
са дарили «гад 200 литра 

Откликнали са и в

един 
обза- 

Бибдиотеката,„Бора

кръв.
акцията на солидарността 
със семействата на постра 

миньори в Алеяссила
;ш известно време 
този гарнизон 
хубави думи за беототовно 

общео-

каза много Събрали садалите
шкитс въглени мини: за кра В. Б.стта на единиците,
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НА ОШДИН-ЗЛСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
СКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СКУПЩИНАТА НА ОБЩИНСКАТА СИНДИКАЛНА 

ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАД I Председателят
на ОСС - волонтерВРЕМЕТО НАЛАГА НОВИ 

МЕТОДИ В РАБОТАТА «рие и 
листа за

1 [редеедателството

»
междуобщияскил синдика- 
лен съвет в Ниш. Пред;* 
жс/шс от Димитровград е, 
за председател ма МСС да 
бъде набран Йоваи Стаич, 

секретари Адам I сор- 
шев. За член па председа
телството от Димитровград 
е предложен Димитър Весс 

На засвдЛдаето е

Иов<япбр;шият председа- 
тел ми Общинския синдика
лен съвет в Димитровград 
IГанко Костов до разреша

ла Самоупра-обществената |реформа. За- 
напред Съюзът ма емпдики- 
тите трябва да се преобра- 
лн и стане истинска работ
ническа организация и да 
бъде в служба па трудещо
то се При тона обаче н 
трудещите сс трябва «а 
менят отношението си към

* Избран нов Общински синдикален съвет от 17 души 
Председателство от 7 души. За председател, из- 

бран Арсо Тодоров, а за секретар на Председател
ството Димитрина Николова. Приета акцноина про
грама за предстоятцня период. Изборната актшшоет 
преминала в откровени н демократична атмосфера. 
В работата събранието учестпува и Зпо1тмнр
Станковнч

пате статусаобщност за соципи гол пата 
илнга и детска защита къде- 
то е сксретар, функцията 

Обшниоюи я 
съвет ще изпъл-

а запредседател на 
синдикален - 
пяна като волоитор. Гова е 
реч пом ие па Председатслст- 

ОСС тю промкгжс' 
пие на Костов. От съвета 
щг‘ получава само функци- 
сперски добавки. Това ще 
даде възможност да се и.з- 
лезе па среща «на иска на 
огякои организации па сшг- 

средствата от член- 
внос да сс разпреде-

липов.
прието и решение за започ

на осмия випуск на 
школа 1гр>и 

съ-

мото патруда-
И 1цродължеош1е па събра

нието, делегатите на Скуи* 
обсъдиха лиформа-

вапс
Политическата 
Общинския синдикален

който ще започне с
нишата
цшгга вън връзка с вече за
вършената наборни актиа- 

11зет е кинстатацня, че съ
щата е ирешишла и духа 
иа приетите становища и 
а рокове, документи и кри- 
.орни, в откровена и демо
кратична атмосфера. При 

всяко място са пред 
лигави повече кандидати.

След това става избира
не па нов Общински син
дикален съвет. От овидон- 
тиранпте 22 чрез тайно гла
суване биха избрани 17 ду- 
ши. Чрез тайно гласуване 
бяха избрани I и делегати в 
органите и телата на Меж- 
дуобщинския

работа през януари следва
щата година, веднага след 
като завърши съюзния сил- 

конгрес. Школата 
има 38 курсисти.

ликата,
СКИЯ
лят 50:50 за организацията 
к Общинският съвет, а не 

сега 35:65. Прие-

дикалеи
ще ___
ито 18 от непосредственото 
г I роил водство. Членовите на 
П редседателстаото 
съгласиха с програмата за 
отбелязване 100 години иа 
Средното училище и отде
лиха десет милиона динара 
за тази цел.

от ко

ка кто до 
тото (решенение се отнася 
само за Костов, и посоче
ният период (до март след-

това за също се

пощата година) което зна
чи, че мястото иа председа
теля през следващия мандат А. Т.остава платено.

ДИМИТРИНА НИКОЛО
ВА, е родена през 1955 го
дина в село Извор, Боисиле- 
прадска община. Завършила 
е юридически факултет и 
понастоящем работи като 
административен работник 
в Общинската скупщина в 
Босилеград. Досега е била 
секретар на синдикалната 
организация в органите на 
управлението към ОС. Зва- 
ърщнла е и Общинската 
синдикална школа.

АРСО ТОДОРОВ, е роден 
през 1957 година в село Ри 
барци, Босилеградска об
щина. Завършил е юриди
чески факултет и понастоя
щем работи като съдия в 
Общинския съд в Босиле- 

Член е на СЮК от

синдикален БЕЛЕЖКАсъвет, където също така и- 
маше повече кандидати. 
За делегат на Единадесетия 
конгрес на Съюза на син
дикатите на СР Сърбия 
чрез тайно гласуване бе из
бран Арсо Тодоров, юрист.

След събранието на Скуп
щината се състоя заседа
ние на новоизбрания Об
щински синдикален

ПЕСТЕНЕ, НО НЕ НА 
ВСЯКА ЦЕНАград.

1975 година. Досега е бил 
председател на синдикална
та организация в Общин
ския съд, член на Предсе
дателството на ОК на ССМ 
в Босилеград, а понастоя-

С оглед на материалното положение неотдавна в „Ав 
тотранспорт" в Босилеград между другото приеха и ак- 
ционна програма за пестене, според която се предвиждал 
редица мерки в това отношение. Една от тях ооаче пре
дизвика остро недоволство сред пътниците. Именно въпре
ки, че през миналата седмица времето бе доста студено, 
температурата някои дни се спускаше и до 20 градуса по. а 

чакалнята нямаше огън, поради което пътниците
ня-

съвет,
което бе избрано Пред- 

от 7 души, 
председател и секретар. За 
членове на 
ството са (избрани: Рада 
Цветков, Симеон Димитров, 
Часлав Александров, Свет
лана Насева, Любннка Ге
оргиева, Сретен 
Вилка

на
щем е председател на коми
сията за изменение и допъ- 

Устав на Общин-

седателство

П/редседател-досегашната си активност 
е имал информативен ха
рактер, а не креативен, ка- 
къвто трябва да има. Зато
ва много е важно каква ак 
ционна програма ще прие
мем и как ще насочим по
зата тъщната му активнос 

Приветствувайки Скуп
щината от името на Меж
ду общинския син да клен съ
вет в Лесковац, Звонимир 
Стайкович, между другото 
подчерта, че предстоящата 
реформа в Съюза на синди- 
катите е в тясна връзка с

нулата в ____
остро негодуваха. Негодуваха собено сутринта, когато

пътници до Босилеград пътуваха и но няколко кило-
лнение на 
ската скупщина. кои

метра. Тук в чекалнята ги очаква нова неприятност — 
студ. Особено е загрижаващо когато всред пътуващите 
имаше и малки деца.

— Никой от нас не е против пестене — казват мнози
на от пътуващите — обаче не пестене по този начин, за 
сметка на нас, които пътуваме. Нека пестят в други об-

На 12 този месец в Боси- 
състоя отчетно-из Илич и 

Констатннова. За 
нов председател на Общин
ския синдикален съвет бе 
избран Арсо Тодоров, съ- ласти. 
дия в Общинския съд в Бо
силеград, а за секретар Ди
митрина Николова, юрист 
в Общинската скупщина 
Босилеград.

леград се 
борно събрание на Скугаци- 

общинската орга- 
Съюза на син

дикатите в Босилеград, на 
бе приет отчета за 

изтеклия пе-

ната на 
низация на

В „Автотранспорт" пък нк уведомиха, че кога ще под
палват огън в чакалнята е тяхна работа, т. е когато те са
мо преценят че за това има нужда. А дали е имало нужда 
за това и при температура от минус 20 градуса излишен 
с всеки коментар.

която
работата през 
риод, и акциокна програма 
за работа на Съюза на син
дикатите в общината през 
следващия период. Бе из
бран и нов Общински син
дикален съвет от 17 души 
(в предишния 
брояваше 33), делегати
Между общинския синдика-

съвет и неговите орга-

в

м. я. М. Я.

БАБУШНИЦА: СОЛИДАРНА ПОМОЩ ЗА СЕМЕЙСТВАТА 
НА НАСТРАДАЛИТЕ РУДАРИ В АЛЕКСИНАШКИТЕ МНИ- В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

мандат на- НИ Акция за
пострадалите миньори

в

Открита е специална 
текуща сметка

лен
ни и тела и делегат за пред 
стоящия Единадесети 
грес на Съюза на синдика
тите на СР Сърбия.

кон-

♦ Досега в акцията за Тежката и тъжна гибел 
в забой „Морава“ «а Алек- 
синашките въглени минни, 
станала към средата на из
теклия месец, в която загу
биха животите си 90 мин
ьори, дълбоко трогна и на
селението и трудещите се в 
Босилеградска община. Не 
мина нито едно заседание, 
на което да не се отдаде ед
номинутен почит на загина 
лите миньори. И в трудови
те колективи, и в местните 
общности, бе тъга и болка, 
в началото и с оптимизъм, 
че спасителните 
успеят да проникнат до мя
стото иа отсечените миньо
ри и поне някога да спасят. 
Всичко това обаче 
само празни надежди. Смъ
ртта им бе неизбежна.

Веднага след 
страдалите, отделни 
парични средства

ренцня на Социалистичес
кия съюз в съдействие със 
съюза на синдикатите разд 
вижиха и официално орга
низирана акция за събира
не на средства за семейства 
та на пострадалите миньори 
и саниране на последиците 
от щетите в мината.

Захари Сотиров, председа 
тел на ОК «а ССТН 
в Босщшцрад, подчерта, 
че и този път както и ви
наги досега, населението и 
трудещите се от Босилегра- 
дска община, всеки опорен 
своите възможности ще се 
отзоват в акцията и по този 
начин, както и досега, на 
практика ще потвърдят сво 
ята хуманност и солидар
ност. По този начин ще сме 
кчат болката и тъгата на се

на пострадалите 
миньори, а ведно и дадат свой 
принос в .премахването на 
огромните щети в мината.

помощ на семействата иа //астрада- 
лите рудари в Алексинашките мини са събрани 470 5 ми- 
лиояа динара ^ Акцията все още трае 
текущата сметка в Бабушница 62801-743-16 
увеличават

след 
на Ва- 

досегашен 
Общинския 

съвет в Босиле- 
отчета за досе-

В разискванията, 
встъпителното слово 
сипка Петрова, 
председател на 
синдикален 
град, върху 
гашната дейност и акцио- 
нната програма за предсто
ящата активност, бе подчер
тано, че и Съюзът на син
дикатите трябва да изнами- 
ра нови методи и съдържа
ния в своята работа. Още 
повече че в досегашната си

а средствата иа 
ежедневно се

В Бабушнишка община е 
в ход голяма хуманна ак
ция за събиране на помощ 
за семействата на настрада- 
лите рудари в Алексинаш
ките въглени (мини. Досега 
са събрани 470,5 милиона 
динара, въпреки че акция-

во“ в 
18 400 00

Звошди внесоха 
динара. Меоната 

общност в Опрелац е събра
ла 15 291 500 динара, докато 
местната общност в Камбе- 
левгщ 10 290 00 динара, 
но акцията в тази местна 
общност все още трае. Ме
жду отделните лица 
-много са внесли

та все още трае. 
Носители наи-

_ _ Пейчич
Милич — 2,1 и Влада Стан- 
кович

на тази акция 
са: ОК на ССТН, Общин- 
ският синдикален съвет и 
Общинският отбор на „Чер
вения кръст“ от Бабушни
ца. В събирането

активност не е изпълнил о 
ч а кланията на работниче
ската класа, 
мер Захари Стоянов между 
другото подчерта, че в до
сегашната си 
Съюзът на синдикатите се 
занимавал главно с второ
степенни задачи, а не със 
задачи и активности които 
му принадлежат и налага 
нашето самоуправително и 
социалистическо общество, 
да бъде защитник на тру
дещите се. С друти думи в

екипи щедва милиона ди-Така напри- нара.
Акцията в Бабушница 

още не е приключила, а лу- 
жничани -----

на помощ 
особено се изтъкнаха рабо
тниците на „Лисца“, които 
между първите внесоха 
мощ от 10 милиона

активност останахаоще веднаж 
дело показаха, че солидар
ността не познава граници, 
заицото сами миналата го’ 
дина

на
по

вестта за по 
лица с 

започна
ха да оказват помощ на 
мействата на 
минньори. През миналата се 
дмица и Общинската конфе

динара, 
докато учениците на основ
ното училище „Иво Лола 
Рибар“ от Бабушница са 
събрали 41 953 500

доживяха тежка чо
вешка трагедия (юнските 
н аводнения), когато 
дарност и хуманност също 
не изостана.

мействата
се-ссхли-динара, 

а техните връстници от ос
новното училище

пострадалите
„Братст- Драган Чирич

М. Я.
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ЕДИНАДесТиконгрес НА СК НА СЪРБИЯ
ЖсМда 5?, ;};19богдан трифунович НА XI КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА КОМУНИ-

Д? ^ НАРОДА ТРЯБВА ДА СЕ ПИТА
РАЗЛИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ РСОНИЛГ1н71РИпппитт,^пТО РЕАлно ОТРАЖЕНИЕ НА ОБЕКТИВНО 
МЕ, ЧЕ Е ЛЕГИТИМНО И ЛРМ0КрдтицсьД0опТ5^15КИ И ДрУГИ ИНТЕРЕСИ. ЗАТОВА СМЯТА- 
НИЗИРАТ И СДРУЖАВАТ В СЛРУЖРННя г^?мА^?Т5^Х^ДАНИТЕ СВОБОДНО ДА СЕ ОРГА- 
КРАТИЧЕСКА СОЦИАЛИСТЧЧРГКД Ч, ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЪРХУ ДЕМО-
РЕФОРМА И ИСТИНСКАТА ДР!МОЕрГ'?ч?^?иМЛг>»И,тог-УНИС0Н С КОНСТИТУЦИЯТА •& КОРЕННАТА 
ТАНАЛИ РЕФРМИ ЧР НИТО ЕПшРррп^кпня-?^исА ЛЖЙП2СТАВКИ ЗА СТОПАНСКА И ВСИЧКИ ОС- 
РАЦИЯТА САМО ТОЛКОВА'КОТКОТСМ*Е ОТ ПШШ Д ИМА ПРАВ0Т0 ДА БЪДЕ ВЪВ ФЕДЕ-

Периодът след X конгрес е из
пълнен с крупни и драматични про
мени в живота и обществото. Това 
е период, в който кризата захвана 
всичко и доведе под въпрос
стойности, ------
стълкновение между новото и 
рото гго-инакви решения и цялост
ни промени. Това е период на исто
рически важни промени в СР Сър
бия.

оналното равноправие и опасността 
от бюрократизацията. Затова не ни 
изненадаха актуалните проблеми в 
страните от така наречения реален 
социализъм. Обаче СЮК не успя 
да се предпази от бюрократизма и 
волунтаризма и навреме да проведе 
икономически и Политически ре
форми.

Политическото скъсване със ста
рата практика, което стана на Ос
мия пленум на ЦК в Сърбия е на
чало на големи промени в Сърбия. 
Волята, исковете и предложенията 
на хората се афирмираха на обще
ствената сцена. Беше направен енер
гичен прелом в борбата против ал
банския национализъм и сепара
тизъм в Косово. Сразена е бюро- 
кратическата и сепаратистка поли
тика във Войводина. Бяха прокара
ни пътища за възстановяване- и ук
репване на единството в СР Сърбия 
в демократическия социалистически

курс и за конституционни, стопан
ски, политически, културни и всич
ки останали интеграции в републи
ката. В нашата република найна- 
пред в Европа „се сбъдна народът“, 
понеже е дълга демократичесакта 
и свободолюбива традиция на Сър
бия. По-силно отколкото в който и 
да е край на Югославия бяха изка
зани ясни и масови предложения 
да се извърши коренна реформа на 
политическата система.

много
изисквам ки в острото

ста-

Реформите и бурните 
които захванаха 
бено страните с прокламираната со 
циалиетическа ориентация силно и 
неотложно повдигнаха въпроса как 
социалистическото 
стане икономически богато и демо
кратично. Още от стълкновението с 
Информбюро членовете на СЮК и 
гражданите на Югославия разбра
ха необходимостта от развитие на 
демокрацията в социализма, ролята 
на пазара, самоуправлението, наци-

промени, 
цял свят и осо-

Съюзът «а комунистите в Сърбия 
се застъпва за офанзивна стратегия 
в осществяването «а стопанската 
реформа, за динамично стопанско 
развитие и оказва пълна подкрепа 
на всички перспективни области. 
Реформата ще засегне само ония, 
които с години живуркат с помощ
та на стари програми и неспособни

общество да

(На 2-ра стр.)
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кадри, без решимост да се приспо
собят към реформиия курс. Върху 
организираната подготовка за ире- 
минаваис на пазарна стопанска дей
ност се работи интензивно преди 
всичко и комисията на Председател 
ството на СР Сърбия но въпроси 
на стопанската реформа. Вече на
правихме редица реформни ходове. 
Моментално въвеждаме във функ
ция активна социална политика, ре
форма в селското стопанство, про
мени в жилищното дело. насърча
ваме интеграциите на големите си
стеми и създанието на обществени 
предприятия в областта на инфра
структурата. заема за стопанско въ
зраждане на Сърбия, формирането 
па свободни безмптнически зони. 
подготовката на кадри за пазарна 
стопанска дейност, реформата на 
обществените дейности, програмата 
за рационализации н икономки.

Дълги години Сърбия беше спря
на в развитието си, така ча от мно
го аспекти, въпреки голямото бо
гатство, тя остана под средното раз
войно равнище на Югославия. Ние 
обаче имаме много причини за оп
тимизъм, понеже се осъзнахме и 
сплотихме, скъсахме с политика, а 
на наведнена глава заради спокой
ствието в дома. Сега трябва да из
ползуваме онова, което имаме и да 
живеем по-хубаво. Същността на ре 
формата е в умението да ангажи
раме всички творчески сили и ра
ционално да използуваме всички го 
леми материални потенциали на ре
публиката, за да ускорим развити
ето й и да си обезпечим проспери
тет. За целта имаме силен кадров 
потенциал. Кадрите с виеше и по
дгънеше образование са 14 процен
та от общия брой работещи, а ви- 

' сококвалнфицнраните и квалифици
раните са 50 на сто. Важен потен
циал са изградените стопански це
хове. Средното им ползуване сега 
не минава 60 на сто. Ориентацията 
и мерките, с помощта на които ще 
въведем пазарно стопанство ще по
виши ползуваното на стопанските

-голяма част от бремето ма криза
та трябва да понесат ония, 
имат повече.

конто

НационализмътКогото става дума за конститу
ционното учредяноце на Сърбим 
то република, непременно трябва да 
се каже, че по този начин беше 
премахната една голяма историче
ска и политическо непрапдпма към 
Сърбия. Ко| 1СТ11туIшоп ■ гге ре»неинл 
от 1974 година — конто разбиха 
Социалистическа република Сърбия 
и откриха процес па претворяваме 
на покрайнините в държави вън от 
собствената си република и против 
нея — неизбежно произвеждаха не
стабилност н политически стълк
новения не само а Социалиста I 
ска република Сръбни, но и п Со
циалистическа федеративна репу
блика Югославия. Тяхна последица 
беше ликвидирането па Сърбия ка
то държава и унижението и раз
биването !на срьоасня народ. Затова 
»<зл'цршенн.с промени н .Коисгиту- 
цпята на Сърбия имат дългосрочно 
историческо, политическо и консти- 
туционно-правно значение. Въз ос
нова на гях СР Сърбия стана рав
ноправна с останалите републики в 
Югославия от аспект на иай-пажнн- 
те си функции. 11о тази начин беше 
обезпечено онова, което е най-важ-

кз
3„ сръбския народ, който живее напред но Югославия национал

ното равноправие е условие за съществуване, условие за живот в дове
рие, разбирателство и сговор с други народи и народности и условие за 
социалистическа перспектива изобщо. Вън от тези възможности и такова 
развитие не виждаме пито модерна Сърбия, пито модерна Югославия.

М.щноналнзмт.т в Югославия днес прави опит да се представи като 
платформа за преодоляване на кризата. Той пред/гага решения, които 
разрушават и Югославия, и социализма. Национализмът се предлага 
кито интстратнина платформа и рамка на аитиюгославската ориентация. 
Затова предлага национални държани в конфедерация, национални ико
номики, Конституция като междунационален договор, край на социали
стическата власт и сепаратистки щит срещу измисления хегемонизъм в 
югославската дл«ржана и общност. За да постигне целите си, национа
лизмът погазва конституционните и основните човешки права и сво
боди, народа провъзгласява за улична тълпа и прилага към него груба 
полицейска репресия.

И Косово
Положението в Косово е най-тежкият политически и дюрален про

блем на Югославия. С албанския сепаратизъм и националистическия 
натиск в Косово се стълкновяваме практичеки от войната до днес. За 

акцията на Съюза на комунистите, социалистическите
държава срещу дългогодишната организирана контра- 

революционна дейност на албанските националисти имаше много сла
бости, характеризиращи |кратковидите анализи, парциалните мерки 

краткосрочните акции, несъстоятелните и не доброжелателни политически оценки.

съжаление 
н югославската сили

но за всяка демократическа и пра
вова държава 
законни пълномощия да осигури рав 
ноправие на всички граждани, на
роди и народности, копетптуцион- 
кост и законност, лична сигурност 
на гражданите и сигурност на иму
ществото им. Същевременно се съз
дава възможност да се използуват 
максимално големите човешшки п 
материални потенциали на цялата 
република за всестранното й раз
витие.

конституционни II

Сепаратистката контрареволюция на албанските националиста ко- 
е водена благодарение на дългогодишния интимен съюз на а-тбан- 

кацнонална бюрокрация и сепаратистките шгпцогославскн сили в 
страната и вън от нея остави дълбоки н болни следи в^рхе ме^Г4а

гж —5 ■ ~ ^

ято
ската

на омразата.

ръководсг"Г4Г4^о"'Г^Г;4ГОм1бЮРОКРаТ1'ЧССКО а опортюнистично 
стнте * ^осл?жГ°“с ста^де^^л™,“1™ “ «парата- 
всички отвори очите. Н0 затова’ пък ръжен не на
стамата“1»^1" сепара™с™‘ наш,она4.кТ4
културата 4, "шТО '^““Т^^от^^Х 
на комунистите в Косово показа че Конференция на Сюза
рово обновление, за изработка н» НпПе налшраме сред онтката за кад- 
ж‘ отваР®“ па Косово к™ Сърбия кош>ешо1я на Косово,

Имайки предвид тьл го годишната 
дискриминация и натиск на сърбите 
и черногорците з Косово, която бе
ше пряко помагана от сепарати- 
стко-националистическата политика 
на предишното косовско ръковод
ство ц от държавните органи, както 
и грубото игнориране на тези тра
гични явления от страна па ръко
водствата на отделни републики и 
бюрократическо-сепаратисткото р ь- 
ководство на Войводина, пък 
страна на югославския политически 
връх, изходът от това
можеше да се намери само с по- Съюзът па комунистите „ г-г,.ъ,„
мощта на масовото политическо ап- беше истински предводител нз пени Съзнателни за опасността за 
“"р„аж на изгонения народ, с ма- ки прогресивни сили Комуннспт! мократическото развитие и инте- 
“аи Д?“.щення в съюзните органи, па Сърбия и ръководството 1ш 4те гр|ггета _на Югославия, през юли 
Те™ бгРГгГН масови митинги и т. и. зи съдбовни момента изразяваха ш". Т Г‘ изработ,кме и предложихме на 
гези соорове имаха югославско и тереемте и стремежите т.ч . „.У3 НН останалите републики и съюзните 
социалистическо определение. Те се народ, а с2 т , Р^,Ш форуми, зарад,, «бЕждш.еТтай 
“ваяа преди всичко за нацио- останали народи и наоошюспГн"^1 местна Работа, документ за ре*оо 
™иоа,ГиРаТпзГЗВаИС "аК°"- шата република ИарОДИОСТ" Е на' «а па политическата ,, 
гоажмт п4,„ р "а псички цнонната система в Югославия Меж
на Соии41ие™4ее“рав,ю ,1юложе||ис Искам (Отделно да подчертая че ду този Документ и проеюгопезол 
й, с ка репу6лика С1р- по промс на конституционното^ ' юцията на нашия контеГ с44е

а^ойвгйй: кННГ3®* ’ «= - «кг»Еяя^ггцаяк
Ф°рма°тиистината'че к°ренната

разппостаз.Л служи с лъжи и да ЦИя на политическата

и културните Д^”?емахие езика им __® конкретното политическо оп- 
таиали вецомстваР °Вагелни и оо- нт^"™6 КЪМ въпроса за актуал- т а- вото политическо организиране тряб

Но истината и няг™,,,, аада водим сметка за многонацно-
победиха и показаха Р44 а воля ж я състав на населението в Ре- 
съдържанието т’П4а„дма„4,еЛТа И За МНОГО ЛОШОТ° състо-
Конституцията нп . ^мачите към яние в Косово, пък дори и за сто- 
република Сърбия служ^Т^ав* та!™” ‘1ч^аратисткат“ ««доктрина 
иоиравието „а всички гражллниРаВ „ост ™™СТ от албанската народ- 
роди и народности и на Апетити" обходим. 4!^110 на младежта. Не- 
циоиността и законността в Сони" Републиката ,^рижа За Цялостта на

гат-ваТ
па единството й ЙгосУавУг? ''е нацпо,,0Л!'« Рамки. Това

пост. ко*то «„как не бива

си-

евяее!

В Югославия днес имаме много
партийна система и то най-лошия й 
вариант. Понеже в рамките на 
СЮК вече имаме повече партии на 
национална, относно републиканска 
основа. Те в себе си крият опас
ност да разединят Югославия, която 
е многонационална общност.

и от

положение

де-

1СЩ

мощности и ще г0 доближи до ев
ропейските стандарти.

Стопанската реформа ще има и 
своя социална цена. Ние няма да 
бягаме от нея и няма да протакаме 
внедряването на Пазарно стопан

ство, н0 със съответна социална по
литика можем да смекчим последи
ците й. Социалната политика непре
менно трябва да бъде съставна част 
на икономическата политика. По-
.41

ре-
демократиза- 

снетема наСдружаване и организиране истинската

даните свободно да се организират и сдружават в раз,,и сд Уже,,и, 
И л0™тотсски организации върху демократична содиа^истачесГа 

платформа и в унисон с Конституцията. В това отношете ще « за
стъпваме и за трансформация на ССТН със свободни и разн4>бпатни 
видове сдружаване на хора, с много по-големи „ъзможтости м аЬи 
мация и конкуренция на различни концепти, програми Ггт« ю;кС,, , ' 
насочени към скутциниге и обществеността. Но и този нм ССТН 44 
наша страна няма да бъде провъзгласен за рамка й тайийз нУ^Е 
можностите за политическо образование зашотиГп^ ^аница На въз' 
да се ограничат демократическите права на %ая'°ан1т1 сУйбй ”444 
дълга демократическа традиция и затова главна ИМа
наи-важните решения могат да имат само нейните гпажпят, да
лите две години показаха нещо, това е че напоя-,.444,4! Л изтек‘да бъде питан. ’ "“Родът непременно трябва

ос-
инте- вземе

връзка с

сдруже-
отмосно
е рсал- 

да пре-
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небрегнем, а най-малкото, което за 
това може да се каже е, че едно 
такова схващане на политическия 
плурализъм не може да обедини 
Югославия, върху никоя, а особено 
не върху демократична основа. На
против, това може само 
деленията и конфронтациите 
гонационалната общност 
нашата затова 
схващане

чиято същност е социализъм, като 
богато, но и като демократично об
щество.

За СР Сърбия Инфлация и хмперннфладияпървостепенно 
значение има твърдото определение 
за федеративна Югославия, която 
има жизнен интерес и значение за 
всички югославски народи и народ
ности, ^граждани и трудещи са 

Искаме федералнияат характер на 
Югославия, като общност на равно
правни народи и народности, да 
укрепне. Тоя характер не бива да 
се поставя под въпросителен знак 
с всяка промяна, каквито още ще 
има и всеки път когато съществу
ващите институции и взаимните от
ношения станат погрешни, лошо по
ставени и много тесни за развити
ето. Не може всеки час да се вод
ят пазарлъци желае ли някой да 
остане във федерацията и при кои 
условия. Нито една република не 
може да има правото във федера
цията да бъде само толкова колко- 
то й отговоря и където за това има 
интерес. Опитът с промените на 
една републиканска конституция ед- 
ностранично да се промени консти
туционната 1система на страната 

не е нищо друго, но взимането на 
правото на уреждане на федераци
ята . в ръцете само на една феде
рална единица, което директно за
сяга и застрашава правата на оста
налите републики, които съчиняват 
федерацията. Според предложенията 
на СР Сърбия, федерацията би тряб 
зало да осигури функционирането 
на единния югославски пазар и сто
панската система, единната поли-

да засили 
в мно- 

каквато е 
такова 
плура- 

за прогре-
____ 'конструктивно,
това е процес — както повече пъти 
подчертахме — който без 
разбива Югославия.

ние едно
на политическия 

лизъм не взимаме нито 
сивно {нито като

Имайки предвид сегашната хиперинфлация и безсилието на сегаш
ната политика да я обуздае, упорито настояваме на тоя хаос възможно 
по-скоро да се пресече пътя. Затова вече отдавна се изяснихме, а да
дохме и конкретни предложения за съдържанието на цялостна антиин- 
флационна програма. Когато Сърбия през пролетта търсеше антиин- 
ерлациона програма и спешни мерки, биваше обвинявана, 
правителството. Убеждавала ни че въвеждането на пазара и системните 
промени сами ще разрешат инфлацията и че ние със своя иск сме агре
сивни. Днес, обаче, никой разумен в тая страна, а нито ония които ни 
идват от света, не само че не се противят на приемането на програма 
за спиране на инфлацията, но я търсят. Междувременно инфлацията 
се увеличи десет пъти. Нима има някой разумен, с тия факти, трябва 
допълнително обяснение за да се съгласи с нашето искане и как може 
да функционира държава, на която трябва толкова много време да се 
утвърдят фактите, които са очевидни. Затова с право търсим от Скуп- 

СФРЮ и от Съюзния изпълнителен

съмнение че сваля

Ние днес в Югославия 
многопартийна система и 
най-лош вариант. Защото в 
на СЮК вече 
поставени

имаме
това в

в рамките 
имаме повече партии, 

относно 
те в себе 
разединят 

като многонационална

на национална, 
републиканска основа. И 
си носят опасността да 
Югославия 
общност. щината на

излезнат с програма, която ще спре инфлацията.
съвет най-после да

Що се отнася До Сърбия, искал! 
ведната да кажа, поне което 
нася до становището на всички най- 
-отговорни ръководители на Сър
бия, че СКС и Република Сърбия 
нямат причини, нито желаят 
нистративно да не позволяват фоо- 
мирането на други партии. Застъп
ването осуетяване на формиоането 
на други партии в Сърбия би било 
противно на нейната дългодишна 
богата и в Европа известна 
кратична традиция, а било би про
тивно и на сегашното определение 
на Сърбия за обществена

1МПЕ1се от-

На САП не трябват 

покровители и защитници
адми-

демо-
Съроите, хърватите, албанците черногорците, унгарците, турците, 

румънкте, мюсюлманите, ромите, словаците, русините, украинците и 
другите народи и народности, живеейки с векове заедно във Войводина 
и в Косово, научиха да правят разлика между националната афирма- 
Ция и шовинистката отрова, която разорява всяка многонятртоня тта 
оощност. При тях просто няма да минат лъжите, създаването на недо
верие, омразата и страхът от политиката, коят0 водят ръководството, 
народите и народностите на Сърбия. И днес, от всички речи, наши 
декларации или клевети, които ни се изпращат, повече струва исти
ната, че в Сърбия никой не е дискриминиран нито обезправен поради 
своята националност. Никакви стремежи в някои републики, които вди
гаха своя уж демократически и принципиален глас, час в защита" на 
покрай нините от хегемонизма на Сърбия, час за премахване на авто
номните покрайнини от органите на федерацията, няма да промени 
шето становище. Социалистическите автономни покрайнини не могат 
да бъдат държави, обаче трябва да защищават

реформа,

Не щем партийни елити и борба за власт
Съюзът на комунистите в демократичните отношения трябва и 

сам — въз основа на вече дадените предложения за обществените ре
форми в Сърбия и Югославия и своята реформа — да се организира и 
програмно, кадрово и организационно да се оспособи за успешна прак
тична реализация на своите идеи и предложения и така на дело и с 
резултати да спечелва доверието на гражданите.

на-

и развиват национал
ните, икономическите, политическите, културните п другите особености 
на народите и народностите, които в тях живеят. В едно таковаТвърдо определени за разширяване на демокрацията в социализ

ма ние сме против всички ония схващания на политическия плура
лизъм, с които се поставя под въпросителен знак Югославия като со
циалистическа и федеративна държава, да се дава възможност за фор
миране на разни национални, по-добре казано, националистически пар
иш и партийки, чийто деструктивен резултат политически резултат за 
цялостта на страната в някои наши републики е вече очигледен.

уреж-
въвДане на автономията, на гражданите, народите Ц народностите 

Войводина и Косово не трябват нито опекуни, шгг0 съветници, нито 
бюрократнчсски защитници.

Убедени сме, че трябва смело Да направим всички демократи
чески крачки възможни в днешните огромни икономически трудности 
и разликите и конфликтите в страната, а да се не- застраши социа
лизмът в Югославия. Демокрацията впрочем, пе се въвежда и предписва 
с акта на политическата и държавната власт, вън от реалните иконо
мически и политически контексти. С приемането на придобивките по ци
вилизацията и на определените институции на класическата политическа вилизацията и на опред свободното политическо сдружаване и дси- 
демокрация в сф ;рата 0 повторим и всички слабости изявени в 
ствуване не значи, ^Пространство не трябва да сс изгражда 
нейното развитие. Плур * , борбата им за власт за сметка па като арена на партийните елши « *
интереса на народа.

тика във фискалната и монетната 
сфера и в областта па икономиче
ските отношения с чужбина, защи
тата па свободите и правата на 
гражданите, националното равно
правие, единните основи на иконо
мическата п политическата систе
ма, сигурността, външната полити
ка, отговорността за ускорено раз
витие па стопански недостатъчно 
развитите републики и САП Косо-

се изяви в констнтущюншгге аманд 
мани към Конституцията «а СР 

Словения. Също така енергично сме 
Против създаването на антисръбско, 
аитнюгославско и антиармейско на
строение в тая република Югосла
вия е дело на югославските тежне
ния, интереси и борба на народите 
и народностите, които в нея живеят 
и затова шгго сегашните бюрокра
тизирани политически елити не мо
гат да прекрояват и премахват.

СК нп Сърбия е за такава феде
рация, социалистическа демокра
тична, •енергично и последователно 
ще се бори и на 14-ия извънреден 
кногрсс на СЮК и в предстоящите 
активности по изготвянето на нова
та конституция, защото запазването 
и напредъка на СФРЮ е историче
ски и морален Д^г към милионите 
жертви, които паднаха за югослав
ската идея* за идеята на социализма 
и федеративна демократична Юго- 
«елпвия, за братството и единството 
и националното равноправие.

Митинги, но и работа но, защитата иа 
Застъпваме

околната среда, 
се за да остане реша

ването върху принципа на едино- 
гласие само по най-важните въпро
си важни за националното равно
правие, което изключва каквато и

л ^ п„,та глпина бе единната република, която имаше по-
Сърбия миналата промишленото производство, за

ложителси 17Р°Цвит на увеличенисто^гш ш^ [КТ!ттеи процеит. л и тая 
разлика от Ц*™ Югоокш™,^ основа на данните за 11 месеца)
година сигурно може » “ растеж в промишленото производствоче Сърбия осъществява по-толям расгшк иай'добър отго1Юр на шм, ,<о-
отковкото Югославия ЦЯЛО"г' ^ прСз изтеклите две години — го- 
ито - водсйки аигасръбска ^ но само провеждат митинги. Но, 
вореха как в Сърбия Р „ повече отколкото там, където

ка^ТГесГте — -,У—Ш с ветото —— в

първичното разиредело Р „„оса и износа, тогава това
ределили за пазар и либерализация 
трябва да важи за всички произведения.

да е и чиято да било майоризация, 
но дава възможност вън от кръг 
въпроси, федерацията относно ней
ните органи, ефикасно да решават 
по принципа па мнозинството.

Нио сме против натиска 
курса на сепаратизма и конфедера- 
визацилта та Югославия, конто пе 
само че съществуват по и нарастват 
в някои републики, което най-пряко

към
СС ОП-



ИВАН ЕРИГИЧ

На първото заседание на ЦК ьм, е тайно гласуване за 
председател ни ЦК па СКС бе избран БОГДАН ТРИФУНОВИЧ, 

заседанието на Председателството на ЦК на СКС за свой 
секретар избра МИЛОМИР МИНИЧ.
а на

На кръстопът
дже Недепкоекч, Владимир Нинко- 
пич, Любомир Нхжакович, Зоран От- 
пеиович, Каран Олах, Живко 11а- 
влоашч, Мил доим Павлович, Драго
люб Паич, Живота Паич, Радивос 
Ианович, Радивос Парошки, Алск- 
сандар Пеич, Милутии Ларич, Вла- 

Зцрци Анджелкопич, ДоОросав йко Псткович, Милемко Петроьич. 
Бйслстич, Рсмаи Буияку, Ратомир Деян Поисняич, Милан Гюпович, Ми- 
Впцо, Слободошш Грудсл, Жужаиа ряна Полович, Славко Половин, 
Добо, Светозар Кръстич, Мишомир Иван Ралнч, Душалка Радмилович, 
Миш1ч, Рохмап Марина, Зоран Ог- Джура Радмилович, Станко Радми- 
шоикувмч, Влийко Петкоиич, Миден- ловни, Слободан Радрва*ювюч, Еори- 

Пепроннч, Деян Моиопич, Бори- слав Радович, Томила Раичевич, Еу- 
слав Радович, Томина Раичевич, Ра* »сл Ран, В^шшав Рашович, Милан* 
дощ Смнлкоинч, Бранислап Тодоро- ка Релац, Никола Ристия, Стоял Си
пни. Тихздр Х&санолпч, Душан Че- пич, Точислаа Секулич, Милош Сс- 
.1114 и Нсдслко Шнпоиан. ку;ювич. Любила Симакович, Воис

лав Симаяович, Ишгван Сич, Лайош 
Сташ, Радош Смилковнч, Зоран Со 
колоиич, Биляна Стаич. Тома Стан- 
ич, Стоядин Стеванович, Бранко Сте 
ванович, Добрила Стефавович, Ни
кола Стоянов, Гордака Стоянович, 
Живо и»! Стояиович, Станко Стояно
ви ч, Стенал Стоянович, Бранисл ав 
Тнодорович, Душан Тодорови ч, Спа 
сос Тодорсгаич, Момчило Трайкович, 
Богдан Трифуиович, Петар Трифу- 
нов ич. Мери та Черими, Радизое Фи- 
лшювич, Тахир Хасакович, Ясмина 
Хашимбсгович, Душан Челич, Ясми 
на Шпаравало и Владимир Щамбук.

Членове на Председа
телството на ЦК на 
СК на Сърбия:

па да бъдат оопопи на новата Ко
нституция, която ще даде отгово
ри на въпросите за понататъшно
то изграждане на модерна феде- 
рация, чмито рошения ще бъдат 
адекватни на дълбочината па кц»1 
зата и ще отговарят на всички 
народи и народности. По тоя на
чин трябва да се създават усло
вия за «коренна демократизация 
на обществото, а в унисон със съ 
вкупинте икономически и полити
чески реформи, както и за съще
ствено издигане на ефикасността 
на съюзната държава. Тия реше- 
Ш1я трябва да укрепнат федода- 
тшлна Югославия като истинска 
общност на равноправни народи 
н народности и като демократи- 
ча общност на гражданите на 
Югославия.

ко

Членове на Централния 
комитет на Съюза на 
комунистите на Сърбия:Съюзът на комунистите ма Съ

рбия даде значителен 
раздвижването и ‘разработ ката на 
обществената реформа. Конгрес
ът е удобен момент да даде нов 
допълнителен принос в осъщест
вяването на тия реформи, особе
но когато сме изправени цред на
шите големи вътрешни несълга- 
сия и неединство.

принос в

Александар Алексич, Драган Але- 
келч, Миладин Алексич, Снежана 
Алексич, Гойко Алджслич, Живорад 
Анджелкович, Зоран Анджелкович, 
Над мила Анджелкович, Милош Аша- 
шш, Стенах Балъошевич, Милета 
Бесерменш, Джевдст Бинаку, Добро- 
сав Ьйелетич, Радмило Богдаиович, 
Славиша Божинович, Милена Бо-
шан, Милан Бошкович, Радомир Бра 
йковнч, Нсбойша Бранкович, Слави- 
ца Бърдарац, Ремзи Буияку, Раденко 
Ваоилич, Бобан Велкович, Гойко Ве 
селинович, Снбило Влайкович, Ра- 
томщр Внцо, Будимир Вуйкович, Са- 
ия Вукойевич, Ирена Габрич — Мо- 
лнар, Йон Георге, Драган Гоцич, 
Слободанка Трудещ Душан Дивяк, 
Петар Диканович, Боривое Димит- 
оиевич, Жужаиа Добо, Миодраг 
Драгосавац, Слободан Дуталич, Ал- 
тене Дураку, Славалюб Джо кич, 
Славко Джорджевнч, Джордже Джу 
кич, Тоде Джуранович, Вишеслав 
Джу-Живанович, Предраг Живано 
еич, Душан Зорич, Любиша Игич, 
Бора Илич, Драган Илич, Миланка 
Ицич, Момир Якишч, Милорад Як- 
шич, Зоран Яначкович, Госто Янко- 
вич, Раденко Янкович, Обрал Йелич, 
Влайко Йович, Бранко Калаянкович, 
Радош Каракладтч, Радосав Карпч, 
Душко Клисурич, Драголюб Кнеже- 
бич, Звонко Кнежевич, Деян Коваче- 
вич, Юлияпа Коич, Воислав Коцнч, 
Исмет Красничи, Любомир Кърняич, 
Светозар Кръстим, Цвико Крунич, 
Владаи Кутлешич, Драган Лакиче- 
вич, Душан Латинович, Миклош Ле- 
Рик, Джордже Малсхвразич, Марина 
Манойлович, Милета Медоевтч, Не- 
делко Магдалонюштч, Божидар Ма- 
ксимович, Анте Марас, Светлана Ма 
рич Сентяюов, Душан Марковагч, 

Драголюб Миланович, Миодраг Ми- 
лич, Драгутин Мшшванович, Мпро- 
а1ав Милоевич, Слободан Мшгаше- 
вич, Миломир Минич, Живорад Ми- 
нович, Живо*, Мшроаич, Светлана 
Митрович, Миодраг Мичин, Байруш 
Мори па, Ми глутин Мърконич, Джор-

Центюалният комитет на Съ
юза на югославските комунисти 
към края ка тоя месец ще раз
глежда политическата обстанов
ка в страната, включително и не
доразуменията и проблемите и 
във връзка с Косово. Надяваме 
се, че в навечерието на извънред
ния конгрес на СЮК ще намерим 
сили в това отношение и начини 
за въздействие върху преодолява
нето на най-спешшгге цроблеми 
в това отношение. В обществото 
се стигна до най-широк процес 
на демократизация, критическо 
събуждане на народа, протести 
и искания на народа, които в 
своята същност съдържат големи 
творчески потенциали за общес
твените промени. Без разлика на 
всички конфликти и деления, сте 
пента на наличните различия, в 
широките слоеве на народа: сред 
работниците, интелигенцията, мла 
дежта, бойците очебиещо доми
нира съзнанието и твърдото опре 
деление за Югославия и това за 
федеративна, социалистическа, де 
мократична, върху принципите 
на АВНОЮ поставена, Югославия. 
Точно тия основни стойности на 
нашата социалистическа револю
ция, каквито са: федеративното 
устройство, свободата, равенство
то, националното равноправие, 
братството и единството, (правото 
на самоуправление, не са само по 
литически цели на Съюза на ко
мунистите и на другите социали
стически сили, но тия стойности 
станаха част на националната ис
тория и култура на всички наши 
народи и народности, основа на 
всяка възможност за техния жи
вот заедно. Тия стойности, тряб-

Изпълнителни се
кретари на Пред
седателството на 
ЦК на СК в Сърбия

Комунистите в Югославия би 
трябвало решително да се прот
ив поставят на всички ония про
цеси и движения, които дезинте- 
грират югославската общност и 
застрашават нейното съществува 
не, демократически 
ят наличните конфликти и деле-

-Лрагаи Илич, .Миломир Якишч, 
Цгсско Крунич, Владая Кутлешич, 
Джордже Малодразич и Драголюб 
Миланович.

да надделе

лия и съвместно да се намерят в 
общия фронт на реформата и бо
рбата за по-хубав, по-хумамен и 
по-богат живот на хората и на
родите в Югославия. Пред прага 
сме на Четиринадесетия извънре
ден конгрес на СЮК. Никога не

юоааоаааооааавазааассзз; :схзаоаосоаос-

сме провеждали конгрес в таки
ва драматични обстоятелства, 
такъв цреломен момент. Югосла
вия търси, а убедени сме, че ще 
намерим своя атът ма изход -от 
кризата и на стабилно развитие

в

От поздравителната 
то на ЦК на СЮК

реч в име-

Комунист Урежда единна редакционна
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в БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
СРЕЩА С ОТГЛЕЖДАЛ НА ЗАЙЦИ В ДИМИТРОВГРАД

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА И ОБИЧ,
И ХОБИг

У Между малобройните от
глеждани иа гштоми зайци 
в Димитровград, един от 
най-добри-те безопорно е 
Милован Стратков. Този 
петдесстгодишен пенсионер 
по болест (бивш работник 
в гумарата) тези дни особе
но е щастлив и горд на сво
ето хоби.

Именно, в началото на де
кември в Бела Паланка е 
организирана четвърта по
редна междуградска излож 
ба на отглеждани на зай
ци, в организация на дру
жеството иа отглеждани от 
Бела Паланка.

— И аз съм член на това им са много вкусни, храни- 
дружество! — казва Страт- телни и лековни. 
ков, поне лее в Димитров
град все още не можем да 
се организираме в дружес
тво.

ш През настоящата годаша ток получиха село Назърица и 
д1кати^ал^аВк^',е“СКТр,1фИЩ‘Ра"“

в г^Г^б^вци в Дшша Любата - ду-
От няколко комунално- 

битови акции, които са про 
ведени в Босилегр адска об
щина, акцията по електри
фикация сигурно е най-важ
на и даде значителен при
нос във всеобщия общест
вено-политически развоен 
подем на общината.

Значението й още по-го- 
лямо ако се има в предвид, 
че същата се провежда със 
солидарни средстава на ця
лата република. Именно, 
над 80 на сто от необходи
мите средства са обезпече
ни от Републиканския фонд 
за насърчаване развитието 
на икономически неразвити 
те краища, с 5 на сто уча- 
стуват местните общности, 
а останалите обезпечава 
Електроразпределителното 
от Лесковац.

Акцията започна през 
1980 година и досега ток 
получиха почти всички се
ла. През настоящата годи
на ток получиха селата На
зърица, част от село Дога- 
ница и Дукат. Освен една 
част от Дукат и Доганица 
без ток са и махалите Ду- 
катски Явор в Горна Лю- 
бата и Бубевци в село Дол
на Любата.

Инак в акцията, е прока
рана 433 079 метра мрежа 

и 181440 метра 
мрежа с високо напреже
ние. Построени са 98 тра- 
фопоста от 10/04 киловата 
и 3 трафопосга от 35/10 ки
ловата.

Милча Лазаров, ръково- 
на трудовата едини-

Електраразпредели-
Лесковац в Бо- 

че ак-

ия?ла само една махала 
(Горна Еленица) и в село 
Доганица, къдсто електрич- 
ски ток нямат махалите: 
ГЛетежевци и Ясикар. За 
отбелязване е че и в Назъ- 
рцца и в Доганица мрежа
та с високо напрежение е 
готова.

неговатадетската градина в Димит
ровград. Покрай зайците 
Милован има и три кози, 
две прасета.

— На пролет започвам 
да отглеждам японски пъд
пъдъци. Разбрах, че яйцата

имайки предвид 
любов към малките и изоо- 
то домашните животни, ко

му изпълняват пенсио- 
нероките дни. Тези дни се 
подготвя след Нова година 

изложба в

ито

До махала Еленица и ст
ълбовете са побити. Сигур
но е че в течение на идна
та година и тук тази бла
городна акция ще приклю
чи. В село Дукат положе
нието е също. 
сто селото е електрифици
рано. Остават още няколко 
махали с по три-четцри до
макинства. Мрежата с ви
соко напрежение и тук е 
готова. Остават още по ня
колко непобитп стълба за

регионална 
Ниш. Желаем му и оттам
на

да се завърне с медал.
Не сс съмняваме, че и 

тук Милован ще има успех, А. Т.Над 70 на

Милован и тази година е 
участвувал на изложбата и 
един негов заек, от порода
та белгийски ориаш, е спе- 

„Шампиоп“, 
за което той с гордост ми 
показва дипломата и меда
ла. На изложбата е бил с 
четири заека и освен шам
пионската титла още един 
заек е получил отлична о- 

а два заека

ДИМИТРОВГРАД

НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ ШШчелия титлата
мрежата с низко напреже
ние. Засега най-зле е с ма
халите Бубевци и Дукат- 
ски явор, където мрежата 
с високо напрежение също 
е готова, обаче мрежата с 
низко напрежение все още 
не е започната. Провежда
нето на акцията забавят тв
ърде лошите условия за ра
бота, отделно когато става 
дума за махала Бубевци ко
ято напълно е отсечена от 

на селото. Но и

Аптеката в Димитровград и преди всичко приветлив 
кът. За това най-много, ос
вен новото разпределение 
на рафтовете, допринася и 

красив шадраван, 
освежение не са

мо за окото но и за душа- 
всички дошли тук ог

много откакто е построена едва 
ли е „доживяла“ минимал
ни промени и поцравки. За
това и започването на ре
конструкцията на апотеката 
от гражданите бе поздра
вена, макър че с лекарства 
трябваше да се снабдяват в 
една от канцелариите на ап

ценка,
добра. Милован ни води да 
видим зайчарника. В топло
то помещение от двете стра 

повече ка-
малкия
истинскони десетина и 

фези. Почти във всеки тю 
един заек.

_ Отглеждането на заици
иай-напред като хо

та на 
нужда.

На малкото тържество по 
повод завършената адапта
ция 
вители 
тическа
но-полнтнческите организа
ции, самоуправителната об-

ценггьра 
покрай това надявам се че 
през идната година и тук, 

дома- 
елек- 
доба-

започна 
би, защото обичам животни
те.’ После излезе, че от това 
хоби може да 
ви и добра печалба. Така е 
вече петнадесет години. 
Най-напред отглеждах така 
наречените „мешанци , но 
от опит разбрах, че белгий
ският ориаш е най-доходен 
от всички домашни заици. 
Пък и инак най-много 

Тази година 
_ всичко, имал 

80 зайци, което наисти- 
малко. А какви ху-

е низко теката. присъствуваха пред ста
на обществен о-поли- 
общност, обществе-

След сравнително кратко 
време, на 16 декември ре- 
новцраната аптека започна 
отново да работи в „нови
те“ стари помещения. Как- 
то изтъкна директорът на 

Иванов,

в домовете на тези 
кинства, ще светнат 
трически крушки — 
ви Лазаров.

За отбелязване е, че по
край електрификацията на 
домовете, в Босилеградска 
община се строи и далеко
провод от 35 киловолта. Ь- 
дин крак за Горна Любата, 
а един за Горно Тлъмино. 
Електрически ток за инду
стриални цели. Тази акция, 
за която средства също о- 
безпечава шароката оощ- 
ност е в ход и се очаква 
идната година и да прик- 
лючи. Изпълнител на разо-
тата е специализиралата 
трудова организация за те
зи дейности „Карпош от 
Скопие. Безспорно е че с 
поокарваието на тази МР® 
жа Iце се създадат по-бла- 
гоприятии условия за 
криваието на 
ло Караманица

се осъщест-

щност за здравна защита 
здравния дом и представи
тели на фирмите, подпомог
нали адаптацията и тези от 
които аптеката се снабдява 
с лекарства.

дител 
ца на 
телното от 
силепрад, подчерта,

е трябвало да при- 
ключи преди две години, 
обаче поради ооективни 
причини, преди ?сичко по- 
ради твърде неолагоприят 
ния терен, същата все_^ 
ще не е завършена, въпре- 
ки че голям принос дадоха 
и частите на ЮНА.

аптеката Георги 
специализираната организа
ция „Технобелград“ е успя-ми

като
съм

цията харесва.
събера

ла на сравнително малко 
пространство да направи 
извънредно функционаленпад

бави кюфтета излизат от 
заешко! Или пушен заек!

Милован и добавя, 
влиза са-

А. Т.

казва
касапницата

майтапи с гцрода- 
за колят ия-

чс в
мо да се 
пача или да му 
кой заек. Самият той в ни
кой случай пс може сам да 
заколи своите любимци, по 
месото все пак яде. Гова 
говори за неговата любов 
към

Н електрифицир аните 
махали с изключе- 

тдуяла Бубевци, къ-
електрификацията ще

останалото е
строителната 

„Граджевинар“.

села и 
ние на 
дето
вършим ние, 
доверено на 
кооперация 
Средства са обезпечени и 
работата е в ход. През на 
стоящата година най-много 

Назъри- 
електрически ток

от- Че това еживотните.
свичетелствува имината в сс- истина

факта, че преди годама-д-*- 
в неговия двор сс намеци и 

—, от кучета сърпа, ко- 
той дълго време отглеж 

подарил на

и сксиолта- 
графитните залежи 

Долна Любата.
ция на 
в село ранена 

ято 
дал, а сетне яе направено в село М. Я-

ца, където
.ДИМИТРОВГРАД"

ПРОВЕДЕН РЕФЕРЕНДУМ В ТО

Предприятие - да, вьн от „Тигър - не.
339 или 30 ка сто. щ дръзки, цокпзват «а-
ботиици, а против са оили ]гьл|ю и|ютио.,шн>ж«. ро- 
339 или 30 па сто, Вад зуЛтати. Именно, прошш то

на това няма пречки * споразумение, значи исо регистрира 1 ’аиизаиия на „Ти-
като Общо- ;а|'::иа1 '„Димитровград“ са 

„Дим сс „зяенцпи 1132 заспи и са 
27 „за". Въпреки тона 

болшинство опре
ла заетите в ди-

Заетите в лай-толя.мата ДП 
митровградска трудова ор
ганизация, гумарата „ДИ" 
митровград", се
ла да стопанисват от нов
година като обществото 
предприятие. Своето опР®" 
деление те изказаха на пр 
веддния иа 12 декември Р©" 
ферендум, но същевременно 
с това ясно се опГс;^”1’1 
против излизане от систе
мата иа „Тигър".

Според резултатите на.Я^ 
фетрепдума са излезли 
заети или 86 па сто. От тях 
за Статута иа бъдещото 
предприятие са се изяснили

нова
гумарата да 
от Нова годила
стаено предприятие 

*

цредвижда
самостоятелни об-

в ГЬи

мо
огромно 
делението 
миттровградската гумара пя- 

зпачение за бъ-ма никакво
лещата сц>га11 изпра! юст 
„Тигър", тъй като за така
ва организация са сс опре
делили заетите в „Димит
ровград".

агана
на създа-което се
шествени предггриятия 
^ и Димитровград без

Тс са най-заслужчн за редовно п културно обслужване 
иа клиентите. Заетите в аптеката.

иа
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ПРИСПОСОВЯВА ЧАСОВНИЦИТЕ В

ЗА КАКВО /
^ПИШЕШЕ ^ У
ЬРШГСПЧ?*

БОСИЛЕГРАД: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО 
ДОМАКИНСТВАТА ЗА ПОЛЗУВАШ'. 11А ТОК С ПО-НИЗКА ЦЕНА

ГРАЖДАНИТЕ НЕ СИ ДОВОЛНИ
него рспншце че негодуват 
и гьрсят трудова (а едмм 

Босилелрад срочно д.а 
заД'ьл ж еиието си.

Ш1 Клек»яш Работниците и босилеградската трудова единица
пюралпределителното от Лесковац полагат усилия, 
съпеем е известно, чс ие .де успеят па висички Дома
кинства навреме да приспособят включителните часов- 
1,1МШ за ползувано на ток с по-низка кела в с-Иктга. Да
же под въпрос е дали хората в селата изобщо що пол
зуват по-евтината тарифа

По повод 40-годишнината на печат на бъл
гарската народност в Югославия и ЗОчюдп- 
ишита на вестник „Братство", редакцюьта 
на в-к „Братство" в рубриката за КАКВО 
ПИШЕШЕ БРАТСТВО ще ви предава мате
риали за отделни събития и случки, помсс- 
тавнн в първите броеве на вестника.

ло
на и
ИГЙГЬЛЛИ
Тези, които навреме са в- 
градиля включителните час/, 
пинии подчертават, че сега 
сл ек^Ерцразиредояит сля о 
рочио протака врем сто и 
итгькпат, че ще бъде масло 

амбициозно когато (ах/, 
дойде след 31 март; 

пак трябва да 
скъпата тарифа.

на
решението . наСпоред

Сдруженото слектростопан- 
стоо п Сърбия сж спорим си- 

въвеждане па така 
ункспл-тарифа, 

осиеп в неделя да сс 
па събота е

Инак гражданите пшдра- 
решегиието ога Сдружс 
елсктростопаистоо и 

се надяват чс същото ще 
Продължи до е 
след 31 март идната юди- 

И май юг обаче предвид 
драстично спадане иа жив- 
заоооооооваооооааоаооооооопоаоооооосшаоаооооооооооавввооооооаоо

минат 
и (УГО

по
до топа 
часовницитеОТЧЕТНО—ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА 

ССРН В БАБУШНИЦА
ТШМЮТО 
наречената 
която 
„продължи" и 
п сила от

в сила и
връща на

На 23 октомври н в Бабушшща с проведе
на общинска отчетно-изборна конферю 
ССРН. За предстоящите задачи на Социалисти 
ческня съюз е докладвал Велко Джорджевич.

В твърде плодните разисквания се нсказп и 
Бошко Богдановнч, народе,, представител в Сръ
бската народна скупщина. Той направи обстоен 
преглед на международното политическо поло
жение н изтъкна становището на шината страна 
по въпросите на мира н сегашното напрежение 
на международната обстановка.

На конференцията са избрани: нов общински 
отбор на ССРН, надзнрателец отбор н делегати 
за предстоящия конгрес на Социалистическия 
съюз на сръбските трудещи се, който ще се 
състои през месец ноември в Белград.

Д. Величкова, учителка

В. Б.ма.
4 декември. Спо-1Щ11Я на

мехашил-•ред топа ,решение 
мито за ползуваме иа мо-со- 

ток трябва да се прие» 
от 45 ди.г.

ъ4.лс$.ууптил
нособят в срок

БОСИЛЕГРАДСКИ ЖЕНИ 

В БЕЛГРАД, 1932 г.
единица и*В трудовата

Електродът вгредслителшото
от Лесковац и Босилеград 

този спрок не 
изпълнят задача*

казват, че в 
могат да
та.

Милча Лазаров, ръководи 
тел иа трудовата единица, 
казва, че почти 70 на сто 
от домакинствата п Б хлгле- 
град вече ползуват топа об
лекчение. Полагаме уси :ил 
до Нова годшга да приспо
собим пключителинтс часов 
гини и в останалите дома
кинства в града. Въпрос е 
обаче дали в определения 
срок ще усггеом да изпъл
ним задачата и в домакин- 
ставата по селата, иодчод- 
■. а па той, като заявява, че 
се надяна по-близките до 
Босилеград села все пак 
наскоро ще започнат да 
ползуват по-низката тари- През октомври 1932 година група босилеград-
фа и през събота. Лазаров ски жени, облечени в казмирни саи, телени ску-

тачи и пояси и забрадени с драмшамгщ 
или с яшмаци с копринени дантели са посетили 
Белград. По време на престоя си в югославската 
столица те са посетили и кралския дворец. В Бел
град босцлеградсшгге жени са посрещнати 
голяма атракция. Тази снимка е направена на 26 
октомври 1932 годшга в Белград.

ЕОСЛЕГРАД

НОВИ ОРЕХОВИ НАСАЖДЕНИЯ
В долната част на Босилеградската комуна 

се вършат обстойни приготовления за засажда
не на добросортовн орехи. Предвижда се, че 
ще бъде засадена площ от 1800 хектара. Капита
ловложенията за тази орехова градина ще бъдат 
219 милиона динара. Досега е изработен елабо- 
рат,^ за което тлъминската кооперация заплати 
500 000 динара, защото повечето от предвидена
та площ се намира на нейната територия.

ВЕСТ О БОСИЛЕГРАД

По случай петнадесетогодишшшата на Обе
динените нации за учениците от Средното ико
номическо училище в Босилеград бе организи
рана беседа. За ролята и значението на Обедине 
ните нации говори офицерът от ЮНА Вукобрат 
Дмитар. Спирайки се върху работата на 15-та 
сесия на Общото събрание, той подчарта дей
ността на извънблоковите страни и техния стре
меж към Мир.

също така подчертава, че 
особени трудности им пред 
ставляват различните видо
ве вгелючнтелни часовници.

с пъпки

Симеон Костов
„Братство“, 1 ноевмри 1960 год.

като

читатели
Докога ще „немеят“ 

телефоните в Смиловци?

Стоян Евтимов
☆

живоин николич
БЪРКА В ЗВОНЦИ

ДРУГАРЮ РЕДАКТОР, 
Доколкото

роднини и приятели 
хрешността на

във вь- 
страната, а 

когато случайно установят 
връзка, силен шум 
талиите не им 
да разменят ни привети.

Когато се .развалиха теле
фонните връзки на смилов- 
чани със света, специалис
ти от „Искра“ и регионал
ната поща в Пирот ни у- 
беждаваха, че проблемът е 
краткосрочен 
нормализира работата на 
АТЦ в Димитровград. Отто
гава минаха четири години, 
но положението изобщо не 
се подобри. Оовен това 
ловската поща не разпола
га с акумулатори, така че 
винаги, когато липсва елек
трически ток централата 
тава „безжизнена“.

също. Просто да ле ношш- 
на чоцек, че тук работи 
на важна обществена инс
титуция. Макар че всеки 
инспектор но труда бн 
оранил

споделяте мне- 
нието ми, че в нашето об
щество вече не може и не 
смее да се крие истината, 
тогава публикувайте това 
•писмо във вестник „Брат
ство“. Приведените в него 
факти са безспорни. Уверен 
съм, че публикуването на 
писмото ще помогне в раз
решаването на проблема.

в Смиловци 
през 1979 година беше ин
сталирана автоматична те
лефонна централа с десет 
телефонни лоста. Макар че 
беше стара, централата ра
ботеше много добре. Сми- 
ловчани бяха доволни, но 
не за дълго. Дрез 1985 годи
на в Димитровград беше 
построена нова поща, в коя
то беше инсталирана нова 
автоматична телефонна цен
трала. Оттъгава телефонна
та централа в Смиливци не 
работи нормално. Телефони 
те останаха „тлухи“и „неми“, 
смиловчани не успяват да 
се свържат по телефона с

ед-
в слу- 

позволява за
пея ко влизане в та-

кича Помещения не само за- 
ради защита 
те в 
нейния

на работещи- 
пощата, по и заради 
- авторитет, тук и 

'нататък се работи 
дем часа дневно!? 
тук с „край на света“. 

Клиентите

по
ло се- 

ЗащогоВ пощата докато се

и персоналътна омшювеката поща се 
че изнасянетонадяват,

истината пред обществено
стта най-сетне ще събуди 
спящата съвест на компе
тентните лица и органи и
ще ускори разрешването на _ -о години в Зпо.нтгтт
този остър проблем. Дото- обработвателен цРТ !Щ ВД 667 - 
тава не им остава нищо дру по тоаи Ц6Х‘ гостите
го, освен да плащат“абона , пово« тържество беше .

”глухи" И ,дюми" вански комендант от ЮГ0источн„ 
телефони, относно да рабо- Николич — Бъокп (ю* СТ0ЧНа * "р" невъзможни ^ Дреда извеело (

на
сми-

ос-
ше открит дърво- 

на устроеното 
'И славният парти- 

Сърбия Ждвоин 
.лай,™ 11мката той е в средата).

збира се, без тър^еста^°^аНЦИ чеха, ра-
пржсство и (оез снимка.

Смиловоката поща 
мества в стара ограда, коя
то едва ли не е рухнала. 
Помещението на

се по-

пощата не 
е варосано кой знае отко
га, от тавана капе вода, под 
ът е пропаднал, инвентарът Часлав Живкович 

Смиловци
Йордан Миланов
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В 
СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР В 
БОСИЛЕГРАД

Сьрбислав Златковкч __ д-р Цветан Васев — д-р Гаврило Внданович

Създаване на народо 

освободителните отбори (3)
Поради непрекъснатата пркиши 

ция на човешка храна и храна “а до Г°ВЦИ И ЛИХВари’ сред 'които имаше 
битъка, мобилизацията на население' И '°раЛ<ОСКИ 1,аСТр0еНИ еломда™ и 
то за разни потреби на бългацсгая СЪТрУДНИЦИ на окупатоРа' макаР че 
окупатор и недостатъчната обработ- “ опРавдаваха- че толкова пари ня' 
ка на земята владееше голям недей- МЗТ’ Н° да Не *“ ”рови ?ластта П° 
мък и оскъдица за всички човешки неспокоиното «знание, обещаха, че 
потреби, а особено на хранителните ПарИТе Ще ВНеСаТ~ МаКар И да ™ п0' 
изведения, обувки и облекло ?Л?ат на заем' Така 0колиискиятНОО непосредствено след създаване 

то си се обезпечи с необходимите 
средства за работа.

За да може читателят да получи 
ясна картина за това какви задачи 
е изпълнявал Околийският Народоо- 
своббдителен отбор, щредаваме текс-

ДОБЪР УСПЕХ 

И ПОВЕДЕНИЕ
*

нище, с което може би 
сме на първо място в учи
лището, а това е и Сдйа от 
причините за съдтфж&тел- 
на, младежка дейност — 
подчерта Насева.

Покрай успеха и поведе
нието на учениците, на дне 
вен ред, както подчерта 
Насева, пред младежката 
организация в тази пара
лелка са и друга важни 
въпроси от областта на мла 
дежкия живот. Тук преди 
всичко тя изтъква, идейно- 
-политическото издигане и 
марксическото образова
ние на младите.

— Тези дни раздвижих
ме инициатива за работа 
на Средношколската поли
тическа школа и според 
първите резултати мисля 
че не малко от нашата ор
ганизация ще бъдат курси
сти на същата. Редовно об
съждаме и въпроси и зада
чи от областта на култур
но-забавния живот, не са
мо в училището но и в ра
мките на града. Десетина 
наши младежи и девойки 
са дейни членове на разли
чните училищни секции и- 

пък в рамките на сек
циите при Центъра за кул
тура — 
телката 
организация.

Характерно за дейността 
на тази младежка органи
зация е и това, че .младеж
ката организация дейно 
съдействува с другите ор
ганизирани субекти в па
ралелката, класа или пък 
на равнище на училището.

В оредношколския обра- 
„Иванзоватолен център 

Караиванов“ в Босилеград, 
покрай другите организира 
ни самоуправителни и об
ществено-политически субе- 

активно действуват и 
14-те младежки 
ции (във всяка 
по една). Трудно е да се 
каже коя от тях е по-акти-

кти, организа-
паралелка

та., макър че председател
ят на Средношколската кон 
ференция Д рагица Славова 
за пример изтъква младеж
ката организация във вто
ри клас цриродно-математи 
чеака специалност, чийто 
председател е Оливера На
сева.

Отделни търговци 
ланти, възползвайки се

и селски спеку
_ от съществу

ващото положение, се опитваха да 
прикрият и на декларират пред 
родната власт разполагаемите 
чества промишлени и селскостопан
ски произведения, за да ги продават 
на „черна борса“ на много 
цени и за да могат наново да се обо
гатяват за сметка на бедните. Око
лийският Народоосвободителен 
бор, чрез своите органи 
да осуети такива прояви, а нейните 
предизвикатели да накаже, между 
другото и с конфискуване на стоки
те. Борбата против спекуланти 
стоки от жизнена необходимост се 
вижда от едно писмо, което Околий
ският Народоосвободителен отбор от
правил до общинските НОО в око-

на- 
коли-

та на един периодичен отчет, отпра
вен до Окръжния Народоосвободите
лен отбор в Пирот:

„До Окръжиш* Народоосвободите
лен отбор Пирот.

В проложение ви представяме от
чет на Околийския народоосвободи
телен отбор в периода от 10 до 25 
ноември 1944 година.

Околийският

по-високи Това бе и поводът да 
разговаряме за дейността 
и предстоящите задачи на 
тази младежка организа
ция.ОТ-

настояваше — Всички наши задачи и 
активности произтичат от 
акционната ггропрама за ра 
бота на Оредношколската 
конференция на ССМ и Об
щинската конференция на 
ССМ в Босилепрад, в рам
ките на които действува и 
нашата младежка 
зация. Редовно провеждаме 
свои заседания, на които 
почти винаги на преден 
план е успехът и поведени
ето в паралелката. При то
ва отделно внимание пос
вещаваме, на причините за 
слабия успех. Откровено и 
критично се отнасяме към 
онези младежи които не 
се придържат към утвърде
ния училищен .режим. Със
тезателният дух в организа 
ция та ни е на високо рав-

Народоосвободите
лен отбор проведе две заседания, на 
които обсъди разни въпроси, сред ко

със

органи- лиито посочваме следните:
добави иредседа- 

на тази младежка. 1. Дадохме пълномощия на два
ма другари да могат в София да на
бавят хранителни стоки и въглища 
за отопление за бедни.

2. Стопанският отдел получи на-

лията, което гласи така: „Въз осно
ва решението на НОО № 8 от 21 но
ември 1944 година трябва да се про
вери дали е заявено цялото количес
тво храна, с която разполагат отдел
ни домакинства. Доколкото устано
вите, че; някой е укрил продукти, ук
ритите количества трябва да конфис
кувате. Освен това трябва да се про 
вери при селските домакинства с ка
кви количества !храна разполагат, а 
излишекът чрез определени норми 
да бъде изкупен за да се рапредели 
на ония, които нямат храна“)1.

реждане за разпределение на цареви 
ца на бедни граждани в нашата око 
лия.

3. Всички подадени молби в този 
комитет правилно са разрешени.

4. В ход е акция по събиране на 
доброволни дарения за помощ на 
НОВ. За водене на акцията е задъл-

Борис Ценев, повереник на Уп
равителния отдел, който трябва от
делно да разговаря с «ай-замюжните 
хора в града.

5. Наредено е на Общинския На- 
родоосвободителен отбор в Цариброд 
да създаде коминочистаческа служ
ба в града.

6. Наредено е «а всички общин
ски Народоосвободителни отбори да 
вземат мерки за оказване на по-

есениата сеитба на семейства,

М. я.

АКЦИЯ ЗА САНИРАНЕ НА „ИВКОВИ ВОДЕНИЦИ“

жен 750 милиона динара 

за „Ивкови воденици“Взети бяха всички мерки при та
кива условия да се нормализира жи 
вотът и хората да се мобилизират за 
помощ на фронта и в изпълнението 
на плановете за есенна сеитба, като 
всички обработваеми площи, предви
дени за засяване с есенници да се 
изорат и засеят и на този план да 
се помогне на ония селски домакин
ства, чиито членове се намират на 
фронта и нямат възможност сами да 
направят това. Взети били мерки с 
покупката на стоки от жизнена не
обходимост от страна, пък и от Бъл
гария, и с тяхното рационално раз
пределение, на първо място да се о- 
безпечи прехрана на бедните слоеве, 
които не разполагат с произведения. 
Тъй като нямаше средства за купу
ване, Околийският НОО призва всич 
ки търговци и заможни занаятчии от 
града на разговор и от тях поиска 
парични приложения, които да се 
употребят отчасти за потребите на 
НОВЮ, а отчасти за набавяне на хра 
нителни стоки и за нормална работа 
на органите на народната вЯаст. Зна 
ейки че всички призвани са изпълн
явали тези задачи и тю време на оку 
пацията на всекиго беше определена 
сума, която трбяваше да внесе в Око 
лийския НОО. Лрисъствуващите п-р

да, а това количество не е 
за подценяване ако се има 
в прцдвид, че в момента 
има само 12—15 литра в 
секунда вода.

Регионалната самоуправи- 
телиа общност за водно сто
панство „Велика Морава“ 
в Ниш актгшно се включва 
в (разрешаването на водо
снабдяването в Димитров
градска община. Както нй 
уведоми Никола Денков, 
Делегат в Изпълнителния 
отбора на Скупщината на 
тази самоуправителна об
щност, на 14 декември е 
взето решеш ге тази общ
ност да отпусне па Димит
ра за саниране на каптажа 
ровград 750 милиона дина
ма стария водопровод при 
„Ивкови воденици“.

Добре е известно, че по 
време па лятошпата епиде
мия на ептцроколит и кап
тажът на стария водопро
вод при „Ивкови воденици“ 
се посочваше като едшг от 
главните източници на за
раза <

Тъй като в Димлггрбвград 
сс чувствува голям недоим
ък на вода, оредствата ко
нто ще преведе (регионална
та еймоупрашггетш общ
ност що водно стопанство 
би трябвало час по-скоро 
да бъдат вложени в уреж
дането на този каптаж. И- 
иак той обезпечаваше, Кога 
то беше в изправно състоя
ние, 10 лидра в секунда во

С реконструкцията 
„Ивкови воденици“ отчасти 
би се смекчили недоимъка 
на вода, обаче е необходи
мо да се намери щатно ре
шение за цели* водопровод 
защото иа места тьрбите 
са дотраяли.

на
МОЩ в
чии то членове се намират в поде- 

Н а родоосвободителнаталенията на 
войска.

7. Отделно нареждане е дадено 
на Общинския Народо освободителен 
отбор в Цариброд да обезпечи ДЪР* 
ва за отопление в учрежденията. За 
тази цел се разрешава сеч на дър- 

местността „Цип царски рид”.

М. А.

Поправка
па и
Младежта ще организира добровол
на трудова акции, която да .извър
ши сечта, превоза и доставката па 
дърво за, отопление по учреждени
ята.

В материала на 9 страни
ца под заглавие СЪЗДАВА
НЕ НА НАРООСВОБОДИ- 
ТЕЛНИТЕ ОТБОРИ в „Брат 
ство“ бр. 1428 от 8 декем
ври. в последния абзац, е 
отпечатано... че това е На
истина нов Орган, конто за
душна националната свобо
да и конто коренно е* раз
личава от по-раишйгге ор
гани на властта... — а тря
бва да се чете: КОЙТО НЕ 
ЗАДУШВА 
свобода и конто коренно 
се различава от пораншни- 
тс органи на властта.;.

8. Полученото количество цареви 
ца е според плена за разпределение 

общините за снабдяване на насе
лението.

Освен това е направена обикол
ка за даваме Ма (инструкции за ра
бота.

па

националната
В общините Каменица м Славния 

са проведени събрания, на «аиго оа 
били обсъдени раззм въпроси. Общо 
били проведени 7 събрания.

— Следва —

1. Историческият архив в Пирот, писмо 
Ж> Околийския Народоосвободитсде» от
вор в Цариброд на общинските Народо- 
освободителни отбори, Лй 232 от 23 иоем- 
ври 1944 година.

Молим читателите и авто
рите за каштенМ.

(Ред.)
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*1гилтУ№я к> тт&убшт а иък</е7пб&
Училищните общежития оолупразни

БОСИЛЕГРАДНА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ТЕМИ

Ученическата 

зимна ваканция
I

30 до стнуиат с ученици от сред- 
I юш колс к ия образовате ле»« 

центцр -не искат :*а тона да 
говорят, А съвсем е сигур
но, че с ноголямо съдей- 
сгвме капацитета на това 
училищно общежитие ще 
бъде по-рационално използ
вано, Впрочем дали в него 
ще квар/ируват ученици от 
основното или пък от сред 
мото образование понастоя
щем и ие е важно. Важно 

същото да се ползува и 
/а не бъде и то една от не
рентабилните 
Това трябва да 
предвид и отговорните от 
основното училище и Сред
ношколския център.

Постижения'!*! и областта кптртмрупат около 
35 ученика, В Горна Люба- 
та и Горна Лист а вече и 
не работят.

С общежитието в Босиле-

на оора:юш\ плето п въ.тми- 
тштсто в Босмкмрцциска 
община са видими 
ки .ршипнща. Завидви са по 
сти жени ята 
обранощите, където са об- 
хнапати всички подлежа- 

този нид образова- 
Високи запоена*

иа юсичзултатн, но не изпуска от 
иредвид на всеки ученик да 
отдаде съответното призиа- 
Ш1с ма неговия вложен 
труд.

Разбира се, ако детето е 
ио-сиооибно н ие се е дос
татъчно ангажирало и учи
лището и в работата си у 
дама, семейството по так
тическа! възпитателен на
чин е ученика родителски 
и приятелски ще сътрудни
чат, а ие да иопува, не по
стоянно да дрънка, но е в- 
заимно доверие, съвети, раз 
говор 11 положителни при
мери, разбира се, и със съ
ответна помощ, да насърча
ва волята при него в след
ващото полугодие да осъ
ществи подобри (резултати. 
Безспорно, ще бъде необхо
димо да се създало на де
тето у дома, според въз
можните условия, по-добра 
обстановка за работа и 
живот в семейството и из
вън него. Особено ще бъде 
необходимо и задължител
но по-ангаж1фано сътруд
ничество между семейство
то и училището т.е. повече 
грижи на родителите за де-

Краят на ицрвото полуго
дие за учениците и роднте- 

значи- II ОСНОВНОТО град, случаят с съвсем друг. 
Тук ис става въпрос за ма
лък брой ученици. Наисти
на тирадата все още е във 
фаза па изграждаше, 
чо и ’ЮШ1, което е готово 
вс се ползува рационални. 
Квартирунат само 7—Н уче
ника, а им 
десетина, 
вършена и 
капацитетът ще бъде за о- 
коло 54 ученика.

лите представлява
събитие. Все пак вся

ко семейство «е успява и 
не умее краят на първото 

да използва нас- 
за въ-

телно
щи за 
ши* дена. Оба-

иолугодне
тьпилата ситуацията

цели, което още 
може да мотивира 

за по- 
в бъде-

осъществеши и в 
обра.юний са

средно насоченото 
шише. Естествено, че всич- 

НрСД11
зшггатетт 
повече 
и насърчи ученика 
голяма прилежност

а място за цгза- 
Когато бъде за- 

втората фаза

ко това е резултат 
всичко на щедрата помощ 
на общността в 
образованието и

Същата е иидима гфез 
годи

ни вестиции. 
имат в

областта
ще. възпитанн

Ако полугодишните резул 
бележките в обученн- 
поведеиието, семейст- 

црпеме студено и не-

ето.
последните десетина

когато условията и ма
териалната основа в основ
ното образование 
е изменена. Обезпечени са 
и ежегодно се обезпечават 
цови съвременни (нагледни 
средства, подобрена е п 
термалната основа на про
светните оаботшщи. Наред 
с това ежегодно се подобр
яват и условията за преби
ваване н учене на ученици
те, отделно за онези, ша ко
ито домовете са отдалече
ни от училищата. За цел
та при всички осем класо
ви училища също с щедра 
помощ на широката об
щност са построени учили
щни общежития, (в Долна 
и Горна Любата, Горна Ли- 
сина, Бистър и Босилеград), 
с капацитет от пад 180 у-

татн, 
сто и В училището казват, 

учениците ие искат да кнар 
тцруват, а защо ие съдей-

чепи,вото
заинтересовано, ако при то
ва мпотребн остра критика, 

не е постигнало 
всъщ-

м. я.корешю

че детето 
ио-големн успехи

желекия на суетни ро- 
в место неоо-

И СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ИВАН 
КАРАИВАНОВ" В БОСИЛЕГРАД

Коридорът като физкултурна 
гала

ност
дители — ако 
ходимите съвети, похвали и 
награди, прилага наказания, 
шш обиждаме и омалова
жаване на ученика, всичко 

него действува

ма

това върху 
отрицателно и вредно. сградата на основното учи

лище има физкултурна за
ла, която за нищо не се гюл 
зува, дори нито за провеж
дане на часовете по физи
ческо възпитание ка техни
те ученици.

Неотдавна в средношкол
ския образователен център 
„Иван Караиванов“ в Боси
леград бяхме свидетели на 
една необикновена случка. 
Именно, преподавателите по 
физическо възпитание про
веждаха часовете си в учи
лищния коридор. Колко то
ва е целесъобразно от пе
дагогическа гледна точка 
не е наше да даваме оцен
ка. Обаче сигурно е, че 
провеждайки часовете в 
коридора се сумщават ос
таналите ученици. И дока- 
то учениците от средното 
— насочено образование 
вследствие на студа про
веждат часовете по физи
ческо възпитание в учебни
те стаи или пък в коридо
ра, на двадесетина метра в

Не бива да се изпуска от 
поедвид, че ученикът и със 

както ипо-скромен успех,
отличен успех, с ос

нование очаква родителите 
правилно да схванат, търси 
семейството да се радва, 

се признаят реални-

оня с
тото.

Обаче, доколкото се ка
сае за ученик, при когото 
се забелязват особени труд
ности в работата, ученето 
н поведението, родителите 
трябва да се обърнат до 
специалисти в училището 
или ведомствата за грижи 
за семейството и децата, па 
евентуално и до Центъра 
за социални грижи, където 
да потърси необходимите 
съвети и помощ за своето 
дете.

Проф. Владимир Чолович

Марика Стойкова, препо
давателка по физическо 
възпитание в средношкол
ския образователен център 
„Иван Караиванов" в Боси
леград, казва, че друга въз
можност няма. Навън, с о 
глед на големия мраз про
веждането на час е недо
пустимо, а вече няколко го
дини двете училища не мо
гат да намерят общо реше
ние залата да оспособят и 
ползуват за това за което 
е и предзначена.

да му
те резултати т.е. успех.

по-малък ченика. за които са израз
ходвани значителни сред
ства.

И ученикът с
успех също е вложил голе- 

усилия през първото по- 
лостнгнал оне-ми

Времето обаче 
то. Общежитията 
полупразни. Миграцията на 
селското население

лугодие и е 
зй резултати, които му да- 

способностите и възмож
взе свое- 
сега са

ват 
ностите.

Училището правилно сх- 
соЗности на всеки ученик 
ваща индивидуалните спо- 
и с много надежди очаква, 
че и по-слабият ученик 
един ден, по пътя на свое
то развитие, ще осъществи 
все по-добри и големи ре-

се от- 
и в образованието, 

начин в общежи-
рази 
По този 
тието в Бистър, с капаците
та от 40 ученика, понасто- 

уче-ящем живеят само 25 
пика. Подобен е случая 
в Долна Любата, където ка 
пацитета е 54

и

ученика а м. я.

«Монографията 

‘ Димитровград 

1877-1945“ и моята 

забранена книга 

„Димитровградска 

хроника“

на на книгата аз притежавам авторско право. Съюза на бойците през 1970 година беш“
... „а“ възможност в рамките на тази стат- циатор и главен заговорник „Хрониката“ да 
ия да посоча всички части ползвани от моята бъде забранена. В присъдата на Окръжния
книга, но нека ми бъде позволено да подчертая, съд от Лесковац са инкриминирани части спо
че освен идеята и концепцията за историческата ред неговото писмо До ?ъда и то Хпон ката 
част, авторите ползвали литература която аз съм се забранява защото автога твъп™ Лрон ата 
ползвал, като: Елена Атанасова: „От история- сттгая ..., Г- Р ТВЪРДИ-
га на работническото и социалистическо дви- низаци на ЮКП и ЕКГ|1' ирПер\1ГРНИр' -орга“жение в Цариброд (1895—1915)'' Мост Гт■; XV а юки н ьк11 че РМС — Работни-
Ниш; ПетарР Козич: .Путевима ре^олуцнк' '™адеЖДИ съюа от София имал влня-
Слобода, Пирот, 1965; „Политика“ Р24 септем- младежта в царнородската гимназия,
ври 1924, „Политика“ от 10 август н 24 ноември потг^т""*1 канал, които свързвал БКП с пи- 
1926; Спомен албум „Дните гш борбата“ 1964- че в' педовете"*,.^1* “инавал през Цариброд, 
„Бълградски запад" и архивни материали- Ппс боп.т.Г 5° югославските партизани се
мото на Царибродската младеж до ЦК ма ,,„Р!1ЛИКИ българи, че Крум Миланов—Бори- 
ЮКП Нишки музей, рег, б,щй 403 Дневник изнпДт " ЧЛен на БКП 11 под. Сега автор,™ 
па Царибрюдският отряд, Партархпв, София са съше™"™ тези твъРденпя и шшат. че 
„Грижи „а партията за политическата смита- (сто 2«Г!.У? ВЪРЗКИ между ЮКП н БКП 
ция в Югославия, Гърция и Франция след Сеп- прогпепДи-.46 С° съществували връзки между 
темврииското въствание", Партархпв, София сЕ, ? ,т' младсж Цариброд и РМС в 
и „Ролята на каналите, които партията попъ ,Т?1а ' " доР]1 самият Сърбнслав 
ржа към вътрешността“, рег бр. 1443. „„ н» >™п-ата, учествувал в подоб-

ни акции (стр. 227 И 237) че пг»еч 1941 гоптгна
али отРШптаохиВваЛСпЛиКОИ архивии матери- на^КП'Т‘Ш'Ка ИДВал Л“6а Ка^талевнч. член 
мерих презР 1964 година кочТ° к3 Там на" ЮКП (стпЯ РШ)гоиоРН с представители на
жени наР оштра кригака от СпъК«^Ха ПоДЛО' партизански о™.6 В редовете «а югославските
козич И Гавр,Ршо ВРиданов,ш. ТеР^“ер^яв' шТ 2«|) ^
НО изнасяха твърдението че дненп,™ ?„Р тт «рум—Боримечка“ Че Рангелов Миланов
рибродски отяд не съществува, че гой бил <1юл Преа маРт «а 944 °КуП!ЩИ?Г'шификат, направен от стпяна г оил 1ал митоовгпяп г“ 1УЧЯ ,х)днна се скрива в Ди-

яггь?га»«г*
;Димитроградска хроника“ и сега те неС лфо имате гтоиг^п* другаРю редактор, след като

г г*д«к заг. »1г"т
Сърбислав Златкович като председател На ° читателите.

инн-

че съще-

ДРУГАРЮ РЕДАКТОР,
В издание на Института по съвременна ис

тория в Белград излазе от печат монографията 
„ДИМИТРОВГРАД 1877—1945“ ют Сърбислав 

Златкович, д-р Цветан Васов и д-р Гаврило 
Виданович. След като прочетох книгата дой
дох до заключението, че авторите превзели от 

„ДИМИТРОГРАДСКА ХРОНИКА“,

Златкович,

моята книга 
(която в издание на „Братство“ излезна през 
1968. г. а през 1970 година бе забранена,) иде
ята за написване на книгата, ползвали същата 
периодизация, служили се с литература, която 
аз бях открил, проявили голяма некоректност 
при ползване на научната апаратура. Затова 
считам, че авторите освен моралните норми 
не се придържават и към закона за авторско 
право в който се казва (член 101 Закон за ав
торски права) „кой без позволение на автора 

: обцародва, прерабати, пренесе, репродуцира, 
преведе ,или на друг начин използва авторско 
право ще бъде наказан“.

А авторите в Монографията „Димитровград 
1877—1945“ са обнародвали, преразказвали, ре 
лрудуцирали и превеждали части от моята 
книга забравяйки, че и след съдебната забра-

Богдан Николов 
.Ьранко Мнлькович“ 64 Ниш

10 СТРАНИЦА

БРАТСТВО Ц) 22 ДЕКЕМВРИ Г)89



сшоопсюопоаооаоасшопоаапоааооооопоаооаоосюоапоаоаасшаоаоайооооее СЪОБШЕНИЕ□
а

§

Съобщаваме, че цената на некролог без нзра- § 
ботка на клише е 100 000 динара. Некролог с из
работка на клнше ще струва 100 000 шиос цената 
на същото в печатницата.

а аа
РАБОТНИЧЕСКО - СПОРТНИ ИГРИ В СОСТ „ТИГЪР“ а 8а

■

а
аШАХМАТ * аСПРОТНА СТРЕЛБА аФУТБОЛ НА МАЛКА ВРАТЛ I §а Поканваме всички наши абонаменти, които не 

са си издължили абонамента за 1989 година да 
направят това в най-скоро време. Чековите запис 
ки трябва дд из прашат на следния адрес: Издател
ство „Братство", 18000 Ниш, Кей 29 декември 8.

сметка на „Братство“ е 62500-603-9529

§лимнтроевд 8Най-добри в две 

конкуренции
§Димитровград- 

чани до 

полуфиналето

в ввввПЕТИ Текуща 
СДК - §В Ниш. 88И по спортна стрелба 

митровтрадчалн 
голямо майсторство 
ние. На проведеното 
зание в стрелковата зала в 
основното 
Караджич“ в Пирот на 14 
декември димитровградчанн 
водиха борба за първо мя
сто с отбора на .Автогума“.

В отбора за жени трето 
място спечели „Техническа 
гума“ с 235 кръга, докато 
на първо се класира ТО 
„Димитровград“ с 422, а на 
второ ,Автогума“ с 266 точ
ки. В поотдели а конкурен
ция първо място спечели 
Ана Митич от отбора на 
„Техническа гума" със 148 
точки, второ място спечели 
Йованка Иванов от .Димит
ровград“ със 146 кръга и 
трето — 
също от 
със 144 кръга. Третата със
тезателка од „Димитров
град“ беше Данче Костова.

За мъже, отборното кла
сиране е следното: първи е 
.Дкмитрозград" с 494 кръ
га, втори .Автогума“ с 491 
кръг и трети „Обувки" с 
390 кръга. В поотелногго кла

8□ди-
88проявихаВ рамките

ките
Абонирайте се на в. „Братство“ за 1990 годи-

щ,\ Годишен обонамент за вестника е 50 000, а по
лугодишен — 25 000 динара.

ОРРОООООРООаОРОООаОООДООПДООРПОППддоПОПОПОПпппппппппппппппппппп

8на тазгодиш- 
Работническоспортн и 

ицри в чест 20 декември 
Денят на СОСТ „Тигър" се 
проведе състезание по шах 
мат, отборно и поотедлно.

□и уме- 
състе-

§в 8последната дисциплина 
на тезгюдишните 
ческо-спортни ицри в СОСТ 
„Тигър“ по футбол на

8Работни- 5
училище „Вук

мал-

ОБЯВАка врата участвуваха 6 от
бора от 6 трудови органи
зации.

В състезанието участвува 
и отбор ка ТО „Димитров
град“, който се класира на 
пето място. Това е слабо

Димитров градчани
На 24 октомври тази година дъщеря ми трябваше да 

ми изпрати нещо от Ниш по рейса на АТП-Пирот. Когато 
рейса пристигна в Димитровград, непозната жена (мисля 
че се казва Мира) ми подаде найлонова кесии ка, 
попита аз ли чакам пратка от Ниш. Рейса си замина, а 
аз когато надникнах в кесията, видях, че не е пратката, 
която трябваше да направи дъщеря ми. Вътре бяха 
за трактор. Сигурно е, че тези части трябват някому, 
намират при мене, не по моя вина.

Моля лицето, чиято е въпросната пратка да ми се оба
ди на следния адрес: Кирил Апостолов, Димитровград, ул. 
Божко Буха 16 6.

нс успяха да се класират 
по-високо от четвърто 
сто, защото в полуфинале- 
то се средщнаха с отбора 
на .Автогума“ и загубиха 
с 2:0, което не съответству- 
ва на съотношението на си
лите на терена. Най-малко, 
те бяха равноправен про
тивник, но не уапяха да от- 
белязат гол и покрай мно- 
гото шансове.

(МЯ-

класране с оглед на фак
та, че димитровградските 
гумарци могат и повече н 
се очаква отборът на ♦Ди
митровград" да играе по- 
решаваща роля в общото 
класиране.

като мс

части 
а се

, Димитровград" 
следния състав: Милко Ан
дреев, Цветан Миланов, V- 
глеша
слав Стоянович. Славко Чи 
рич и Станча Иванов. Най- 
-добра игра показа Миро
слав Стоянович, конто от 5 
партии спечели 3,5 точки.

Първо място спечели от
бора на общи служби с 
18,5 точки, следван от .Ав
тогума“ с 13,5 и „Техничес
ки гуми“ с 13 точки.

В поотделиото 
победи Любомир 
(оохци служби), докато Стан 
ча Иванов и Милко Ан
дреев (Димитровград“) се 
класираха някъде в среда-

игра в

Във второто полуфинале 
„Обувки" една победи отбо 
ра на общи служби с 3:2. 
Във финалето се срещнаха 
отборите ка Автогума“ и 
„Обувки", като победи .Ав
тогума“ с 2:1. Тази победа 
донесе на отбора и преднина 
при спечелването на титла
та всеобщ победител. Те в 
последния момент заминаха 
отбора на .Димитровград“, 
четирикратния победител на 
„Тигър“. Най-добрите отбо
ри и отделни победители

Стоянович, Миро-
На 16 декември т. г. се навъ*Аница Михайлова 

Димитровград" рпш

ПОЛОВИН ГОДИНА

от внезапната смърт на нашия 
мил и незабрагйкм съпруг, татко, 
свекър и дядо

ТРОЯН ВАСЕВ 

ТОША ШОФЬОРАкласиране 
Манич сиране редоследът гласи 

така: Синиша Младенович 
(Автогума“) 171 кръг, То
дор Алексов (.Димитров
град“) 169 кръга и Бора Пет 
рович 168 кръга (.Димит
ровград“), колкото има Ву- 
кадин Маркович на четвър
то място

от Димитровград

Неговия мил лик никога няма да 
забравим.

Скърбящи: съпруга Бранка, синове: Светнелав и Зоран; 
снахи: Анкица и Цеца; внучета Саша и Татяна

получиха награди, дипломи, 
купи « спортни съоръже
ния.

та. Димитър Ставров
А С.

< .Димитровград).
Третият състезател за ,Ди- 

беше Гроз-ПИКАДО КРОСмитровград“ 
дан Велков.

Стрелците набраха 16 точ 
ки в борбата за общото

На 3 декември навършиха 
ДЕСЕТ ГОДИНИ 

от смъртта на баща мн
Твърде

атрактивно
Димитровград- 

чани най-успешникласиране.
А С. ГЕРО ВЕЛЕВВ Друга дисциплина в рам

ките ма Работническоспорт 
ните игри по повод Деня на 
„Тигцр“ беше фабричният 
крос, който се поведе на 13 
декември т.г. във фабрпч 
иия двор на „Тигър" в Пи
рот. В тази (шггоресна дис
циплина участвуваха 30 със 
тезатели. На първо място 
со класира Саша Чирич от 
ТО „Услуга“, докато от в- 
торо до шесто място сс кла 
сцраха състезателите от 
„Димитровград": Бориапав 
Манолов, Зоран Христов, 
Тошко Соколов, Благой 
Илиев и Заран Иванов. То
па допринесе ТО .Димит
ровград“ отборно да се кла
сира на ггцрво място с 8 
точки.

твърде атрактивния 
— пикало, за жени. от с. Лукавнцаспорт

Димитров прадчан ки се кла
сираха на първо място. До
сега в тази дисциплина не
прикосновени бяха състеза
телките от „Вътрешна авто
гума" от Бабушница.

Класирането е следното: 
.Димитровград“ с 296 кръ
гове, следван от .Автогума“ 
с 228 кръга, общи служби 
със 170 кръга. Първо място 
в поотделното класирате 
зае Славица Ланич от „Ав
тогума“ със -28 кръга, след
вана от Драпица Чирич от 
общи служби със 105 кръга 
Данче Костова от „Димит
ровград“ със 104 кръга и

ТРИ години
от преждевременната смърт на 
брат ми

ВЕЛЯ ВЕЛЕВ
Горян Велев, Димитровград

ВЪЗПОМИНАНИЕ

На 5 януари 1990 
новъшва една болна 
година от смъртта на 
1Ш съпруг и баща

година се 
и тъжна 
_ милия

ТОД ЗР МАНОВ
пенсионер от Димитровград 

С обич н огордост 
пазим спомена на 
лик н честен живот.

Скърбящи: съпруга Боянка 
тове: Прсдраг и Тома; 
сацдър

ти. вшгаги ще 
милия муДругите състезателки от 

„Димитровград" Аница Ми
хайлова и Мира Николова 
също високо се класираха.

На второ място се класи
ра отборът на .Автогума“, 
на трето — „Техническа гу- дъщерн Славка н Дарннка, зе- 

впуци: Ненад, Емил, Ива н Алек-ма“.
А С- А С.
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сатиРа * забава
КАРИКАТУРЕН ЕКРАН

— След това поскъпване на 
цигарите оставям пушене
то, но ми е жал за дългия 
стаж като пушач! . . .

— А когато напусна Парти
ята не ти беше жал за 
дългия стаж!

ЧИНОВНИЧКИ
СЕЛИЦИ

Карикатура: Б. НИКОЛОВ 
по иделята на Милорад Козим

СИ1С пика! дека без полюпривреда нема да
биде реф“р™ И пк* си С 01,0 Гфат?° Ла.ДУ: 

първо и I!7,р»о гребат селяци. Безселяци
тгиста ти' реформи. Ама селяци нема! Останале 
по едан-двСица старци и оии се сплувале 

кадърен чува по две краве
нема. Тия пазар не подпи-

шляка,
КОЙ е
кой не е — и товаНАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Всички викат
- лисица е 
даскалът вика
- котка е!

МОЛЯ БЕЗ . ДОКАЧЕНИЕ
рат.

Едно време имаше селяци коку искаш. Ама 
тьгай Ьи лъско ревормкеаат на чиновници. Сс 
булт им свинсЬите опинци, обуат им обуща 
уоглавиа им малшитс и Ьи вързаа за държав
ни ясли.

ШАДРАВАН НА ЖЕЛАНИЯТА

В реконструираната аптека в Димитров
град е направен малък красив шадраван, ис
тинско освеженне сред миризмата на раз
ни лекарства. На тържеството по повод за
вършената адаптация, любувайки се на шад
равана един от гостите каза, че същия мо
же да послужи като шадраван на желани
ята. А знае се че в такъв шадраван се хвър
лят пари.

Имайки предвид незавидното матернално- 
положение в областта на здравеопозване- 
Ю нещо подобно добре би дошло, коменти
раха останалите, само че в този случай шад
равана би трябвало да бъде много-много по- 
-годям.

*
Съга дошло време чиновниците да се пре- 

ревормисуат на селяци. Това е сметена рабо
та. Кой е обул обузда, съга да го туриш у 
свински опинци '■— това е малку загуслено.Преда тридесетина години един 

даскал в Звонци купил пръв леки 
кола. Направил от дъски гараж, в 
която отглеждал кокошки и патици.

Една есенна нощ настанала гол
яма тревога. Разкрякали се кокош
ките и патиците. Разтревожила се 
цялата махала. Наскачали съседите: 
запалили фенери, награбали тояги, 
брадви, железни вили. Направили 
обръч около гаража.

Всички викали — ,Лисица е!", а 
само даскалът казвал — „Котка е!“ 
Никой обаче нямал кураж да влезе 
в гаража Тогава една жена грабна
ла железна вила, влезнала в гара
жа и след минутка се завърнала с 
набучена на вилата лисица.

— Е даскале — подхвърлил ня
кой — твоята котка все пак излезе 
лисица!

Я викам тъка. Чиновнико да се одвърж^ 
не тура нищо. О-од държавните ясли да се 

гладнеат ли убаво че си зберат дръмата па 
на село. Там им е местото. С досъгашната ра
бота това са и заслужил е. Тъка че одима сел
яци. а за чиновници лъсна работа. Кале има

А. Т. жито поганцнте сами че дойдат.РЕКЛАМА
А бре требе сек човек да си дойде на мес

тото, па да запие да работи. Не како сега. 
Удървнле се мои синове и чекаа Слободан 
да изведе ревормата, па после че падат жеш- 
ки погачи од небо. Йок море, нема. Ако това 
чекаме чс си помреме од глад!

Центърът на димитровградската „чаршия“ 
получава все по съвременен изглед. Неотдав 
на тук бе открита и модна къща на конфек
ция „Свобода“.

Минават двама непознати граждани пред 
витрината на модната къща и единият пи-

— Кажи ми какво произвежда „Свобо-
та:

Стоимен Шляп аратада"?
— Па предимно „тежка“ конфекция: мъж 

ки и дамски горни дрехи и облекло.
— А аз пък мислех интимно дамско белъо. 

Я виж витрината е толкова високо, че на 
куклите се виждат само гащетата!

Арно думаш, бай Стоимене, ама нема кой 
да те слуша. Вол препредза лн се, та и чино- 
вик че стане лн селяк?! Я гледам у датпе Ца- 
рибродско. Дойде ораннъе 
опустену. Дойде копанье —

канцеларии етеЗаписал: Йордан МилановСт. Н. пак същото, Ки-
га жетва дойде — н да не оратимо!

Б ама тн мислиш лн това йе работа. Ишъл 
съм по ньнвете по ньн. Ннтн ораньег0 йе оран 
ье —Коледаршзяйтшш! ннтн копаньето е копанье. Задърляли, 
граенули кцко мачка кпга иде да ме простиш 

ядтш ужълтел. После сепа вънка, а морузат 
чуде защо се не раджа. 

Наш-Имям, ЯМЛГ си 
ги 5-А7 у

Я си мислим: требе 
ама теквая

-Аг-ьд? е-
ногятя Годи т. . - зяцо няшяш 

ли ттги?* >
7

селяци: ннтн кос 
на другога.

реворма н за селя- 
им дадеш цнте,

реворма що че 
да може да живейу добре 

А сам видиш кла йе досъга тая реворма: 
: га гледаю с че- 

душу що ле е нспушти-
ко недоношче — йеаиш» «ъ.3» очи'а он°<4* 5с
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НА
РОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ
Трежда жития


