
Ердгетео С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из- 

„Братство“ е удо- 
Орден братство и

дателство 
стоено с
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст- 

, в ото и единството между 
нашите народи и нарокности* ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ #
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В новогодишния брой:КАЗАХА

(АКЦЕНТИ ОТ ИНТЕРВЮТО НА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ НА „РИЛИНДЯ“)
ето е и естествено. Когато 
става дума за междунаци- 

стиошенмя
се изграждат върху равно
правието на всички народи 
и народности и на висички 
граждани, които живеят в 
Сърбия. Всички, които жи
веят в Сърбия могат и тря
бва да я смятат за собстве
на република. Значи .конс
титуционните промени има
ха за цел не да възстановят 
.единство само между сърби 
те, но да афнрмират рав
ноправни отношения между 
всички граждани независи
мо от националния им про
изход.

„РИЛИНДЯ“: В Югосла- 
се води битка между 
концепта на обществе- 

система,
относно на социализма 
Югославия. Как да се из
намери нов общ кноцепт на 
социализма V нас, относно 
желателната югославска син 
теза?

„РИЛИНДЯ“: Какви
сега и какви междунацйо- 
налини отношения трябва 
да изградим в борбата за 
свобода и равноправие на 
народите и народностите и 
на всички граждани в ре
публиката и покрайнинте в 
духа на извършените конс
титуционни промени и въз
становеното единство?

бяха доведени под въпрос, 
а Сърбия беше териториал
но и общсствено-политичес,- оиалните 
ки неравноправна в сравне
ние с останалите републи
ки, в Югославия. Конститу
ционните промени уредиха 
този въпрос.

са
те

РАВНОПРАВИЕ, НЕЗАВИ
СИМО ОТ НАЦИОНАЛ

НИЯ ПРОИЗХОД
СЛОБОДАН 

ВИЧ: И 
оннлте -промени, а особе
но преди приемането 
ние в ръководството на Съ
рбия изтъквахме, 
промени няма 
шат щгго един народ, от
носно нпто една народност 
в Сърбия. Коститушюнннге 
промени имаха за цел да 
възстановят

обществено-политически 
интегритет и позицията на 
Сърбия в Югославия- които 
с предишната конституция

МИЛОШ Е-
Авто но м ните локрай н ини 

в състава на Социалисти- 
п.м, ческа република Сърбия

своевременно бяха употре- 
че тези сени като средство за де-

да застра- зпнтеграция на Сърбия —
и териториална, и иконо
мическа, и политическа, и 
обществена. От юридически 
аспект конституционитс про 

териториалния мени създадоха възмож
ност за интеграция. Но про 
песът на икономическа, по
литическа и културна инте
грация ще бъде дълъг, ко-

пред конституци-

въстание и с героична борба, която отнесе много жерт
ви премахна страшната диктатура на Николае Чауше- 
ску. Неприкосновеният диктатор и съпругата му бяха 
арестувани, осъдени на смърт и погубени. Румъния 
тръгна по демократически път, от ново начало към но
во, по-хубаво бъдеще.

(Обширни информации за събитията в Румъния по
местваме на втора страница)

вия 
два
но-политическата

ви

ИМАМЕ УСЛОВИЯ ЗА ДО
ГОВОР

— В Югославия днес се 
водяг повече битки. Зад 
всички тези битки се ками 
ра една голяма 
г.лотив социализма и про
бив Югославия от една, и 
битката за социализъм и 
за Югославия от друга стра 
па. Общ комцепт на соци-

ДРАГИ ЧИТАТЕЛИ,

ЧЕСТИТА 

НОВАТА 

1990 година

битката

ялизма можем да намерим 
са-ио с помог.та на рефор
ма. Тал-1 реформа трябва 
да допринесе нашето соци- 
глчотичко общество да се 
развива бързо в икономи
ческо отношение, да бъде 

демократическо

Още едно признание на 
Драгослав Маннч — Фор- 
скн

Димитровград

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ВОЛЯ
ТА НА НАРОДАистинско 

общество, да съществуват 
условия за свободно раз
витие на културата, особе
но па творчеството. А кои- 
цептът, който претендира 
да бъде за цяла Югославия 
т.рябва да се изгражда вър 

ху действителното равно
правие па всички иароои 
и па всички хора, които 
живеят в нея.

НОСИТЕЛ НА БУКОВА 
стр. 3 НАГРАДАС. Милошевич в разговора с ». 'аоги

стр. 10Босилеградска община през 
идната година

ИДЕИ ИМА МНОГО, РАЗ
ВОЙНИ ПРОГРАМИ — 
МАЛКО

ПОЛИТИЧЕСКОТО ОРГАНИЗИРАНЕ В СЪРБИЯ Е 
СВОБОДНО

„РИЛИНДЯ“: Каква с по
плурализъм в Сърбия и

ЧИСТА СМЕТКА — ДЪЛГА 
ОБИЧ

Ваше мнение съдбата "а 
Югославия? стр. 11политическия

стр. 4СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ: Различните политически

палличи ите политически мления и организирането на раз- 
лшши содишши осноли, на които се изразяват различните 
интереси и мнения. Но ако политическият плурализъм с 
Друго име за премахвалото на социализма и Югославия

Сърбия сме против това. Опитите, които това ни 
демокрация са обречени на про- 

организиранс в Сърбия е сво- 
бъде осуетявало е никакви адмшгистра-

Щрнхи за портретПие имаме условия да. сс 
договорим п във връзка е 

па социализма, и
От чествуването на Деня 
па ЮНА НАДЕЖДЕН БАСКЕТ

БОЛИСТ
концепта

паиръзкд, с концептавъв
Югославия. Но преди това 
трябва да премахнем отпо
рите против социализма и 

Югославия. На но-

ДРУГАРУВАНЕ , ПОСЕЩЕ
НИЯ И СЪВМЕСТНО ДЕЙ
СТВУВАМЕ

стр. 15

против
литическата сцена в

страна в определени
стр. 5па

шата
момейти борбата против со
циализма и против Югосла-

ние в
приписват като липса на 
вал. Защото политическото 
бодно и няма да 1 
тикни, мерки.

ГЛАС на БЪЛГАРИТЕМоже ли Власииа да стане 
голям туристически център?

В ЮГОСЛАВИЯвия е по-иптепзшша л по- 
от борбата за 
и Югбславпя.

АМЕРИКАНЦИТЕ КАЗВАТ: 
„НА ЗЛАТНА МИНА СЕ
ДИТЕ“!

-агресивна 
социализъм 
Затова кризата се изостря 
все повече, Съотношението

виждат прогресивни онези облици наНо не «си се
демокрацията, които «ече са застарели и .. гражданското 
общество _ и то издирва лови облици на демокрацията.

демократическо общество, в което 
това са мненията, които

стр. 8

па силите в машата страна 
обаче с п полза па соци
ализма и Югославия. Про
цесът, който сваля маските 
от някои идеи и техните но
сители показва именно то-

1990Долно Тлъмнио през 
година

Ние се определихме за 
всички прогресивни мнения, а 
допринасят за материалния и културен просперитет иа 
обществото, имат шалс за изява. Така виждам Сърбия и КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ 

ОТ НАД 3 МИЛИАРДА 
ДИНАРАтака виждам Югославия.

стр. 9па.



НАС |I И УПО СВЕТА
НАКРАТКОСЛЕД ДИКТАТУРАТА НА Н11К0ЛАЕ ЧЛУШЕСКУ В РУМЪНИЯ

РУМЪНСКИЯТ НАРОД си 

ЗАВОЮВА СВОБОДА
СССР

ОСЪЖДА СЕ ИНТЕРВЕНЦИЯТА В АФГАНИСТАН

съветските депутат и е осъдил съвс / - 
1* Афганистан. В резолюцията см 

съветски войски
Конгресът па 

ската интервенции
кална че решението за изпращане не казва, | 1фЬз 1979 ГОдина „заслужава морално и
политическо осъждано". При това е подчертано, че тапи 
резолюция „пе хвърля сянка върху съветските вс^нда 
и офицери, които са честно илпълнявали длъжност- 
та си".

ь тази страна
НА РУМЪНСКИЯ НАРОД НИЩО НЕ МОЖА ДА ПОПРЕЧИ И РЕШИМОСТТА ДЛ 
СЕ ОСВОБОДИ ОТ НЕНАРОДНИЯ РЕЖИМНА ИНКОЛАЕ ЧЛУШЕСКУ Ц- СЪВЕТЪТ 
НА ФРОНТА ЗА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ ВЪВ ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО ПА СТРА
НАТА ПРЕДИМСТВО ЩЕ ДАДЕ НА ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО ПА СТОПАНСТВОТО Ц 
ЕЛЕНА И НИКОЛАЕ ЧАУШЕСКУ СА ОСЪДЕНИ Н ПОГУБЕНИ окончателно оттегли силите

е п годишната война са лагинали над 13 хиляди сьвсп- 
ски войннни.

Румънският народ е осво 
боден от 25-годишната дик
татура на злогласния тира 
шш Ннколас Чаушсску. Ру 
мънцнте са горди л честву 
ват победата. Същевремен
но жалеят за онези конто 
наложиха животите си за 

' нова Уумъния. Започват от
начало.

Народът наи-наиред, ма 
22 срещу 23 декември се 
дигна в Темншвар. Младеж 
та, работниците, народът из 
общи масово се включи във 
демонстращште, конто пре 
растааха във въстание. Сво 
бодолюбивнят народ се диг 
на против режима в цялата 
страна. Главната съдба се 
решава и реши в столица
та. Народът успя да свали 
диктаторския режим на Ни 
колае Чаушеску и да си 
завоюва свобода благодаре
ние на войската, която ми
на на негова страна. В бор 
бата между войската и тай 
ната сигурностна служба па 
Чаушеску Секурнтате са за 
гинали много млади хора и 
деца. Болниците са' пълни 
с ранени, а се преценява 
че са загинали към 30 хиля 
ди души.

Танкове и бронирани ко 
ли все още има по улици 
те на градовете, но мирът 
полека но сигурно се вър 
ща. Народът е все по-орга 
кизиран. Съветът на фрон 
та за национално спасение, 
който бе формиран по вре 
.ме на всенародното въста
ние полага огромнй усилия 
и готви програми за пре ма 
хване на тежките последици 
и за възобновяване на стра

СЪВЕТСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА ИЗТОЧИЛ ЕВРОПА

НАМАЛЯ СЕ ВОЕННИЯТ ПОТЕНЦИАЛ
Официално е оповестено, чс през първата поло- 

нипа и а януари ще започнат разговори с Чехословакия 
пъп връзка с присъствието па 'военни части- в тази 
страна, а Министерството па отбраната на СССг е до
ставило прецизни данни за оттегляне на част от вой
ските си в Унгария. От тези сграии през идващата го
лина в СССР ще бъдат върнати около 6 хиляди воииици 
п офицери, пад 40 самолети, 120 танкове, 180 бронирани 
коли. Намаляването па воеинния ангажимент на СССР 
преди всичко дължи па подобрените отношения 
САЩ и по-добрата обстановка в Европа изобщо.

Инак, Съветският съюз планира да намали въоръ
жените смля с около 500 000 души и голяма част от 
този план през тази годила е реализиран. През идва- 

година СССР ще има четири милиона войници. 
Понастоящем извън своите граници тази страна има 
627 000 войници.

със

щата

ЗАПАДНИТЕ СТРАНИ И РЕФОРМИТЕ В ИЗТОЧНА 
ЕВРОПА
В ПОЛЗА НА ВСИЧКИ

Стопанската активност в 24-те членки на Органи
зацията за икономическо сътрудничество и развитие 
(ОЕЦД, чнето седалище е в Париж) в навечерието на 
новото десетилетие се оценява като положително. Се
кретариатът на ОЕЦД оценил че тази активност е ох
ра бяващ а поради реформите в европейските социали
стически страни.

Икономическите реформи в социалистическите 
страни ще благоприяетвуват и на развитите западни 
страни, и на световното стопанство.

Улични борби в Букурещ
да избяга от страната. Зало 
вени са и ма проведения 
па 25 т. м. съдебен процес 
са осъдени и веднага погу
бени. Осъдени са за геноцид 
върху над 60 хиляди души, 
унищожаване ца народното 
имущество и на народното 
стопанство, поради напра
вен опит за напускане, на 
страната с над милиард до 
лара и поради борба сре
щу собствения народ. На 
Чаушеску, който до послед 
пия момент избиваше деца
та, които му подаряваха цве 
тя, е отвзето целокупното 
имущество.

ко храна, лекарства, облек
ло и обувки, пристигат от 
всякъде. Югославия, която 
първа призна новоформи- 
раното румънско лравител 
ство и посредством чиято 
радио и 
бе осведмомен за събития
та в Румъния, с което даде 
огромен принос на борбата 
на свободолюбивия румън 
ски народ, първа отправи 
помощ.
. След като не му успя с 

убийство на собствения си 
народ да продължи всласт- 
ствуването и тиранията си, 
Николае Чаушеску със съп 
ругата си Елена се опитал

В НР БЪЛГАРИЯ

АМНЕСТИЯ ЗА ПОЛИТЗАТВОРНИЦИТЕ
Седемдесет лица, осъдени поради антндържавки 

агитации и пропаганда, са амнестнранн и напуснали за
твора в Стара Загора. Всички са били осъдени въз ос
нова разпоредбите от идеолошкн характер в Углавния 
закон, които на последната сесия на Народното събра
ние са премахнати. Почти всички затворници са били 
осъдени на над шестгодишен затвор. ..Работническо де
ло“ дори публикува репортаж за тези затворници.

Официалните органи в НР България до неотдавна 
отричаха съществуването на полнтзатворници в страна
та, като изтъкваха, че в затворите се намират изклю
чително престъпници.

телевизия светът

ната.
Кръвопролитията, които 

предизвика режимът 
Чаушеску, са остро осъдени 
от почти всички страни в 
света. Временното револю
ционно правителство полу
чава подкрепа нашир из 
света. Помощ, преди всич-

на

САЩ ИЗВЪРШИ ИНВАЗИЯ НА ПАНАМА мените агенции в света под 
чертават, че панамската ар 
мия, за разлика 
други
войски, е народна, включва 
нки при това и офицерския 
кадър.

Ендара предвестил, 
риканска помощ ще лгу е не 
обходилю 

Узнава

НЕПОСРЕДСТВЕН КОНТАКТ МЕЖДУ СФРЮ И 
РУМЪНИЯ Отпор срещу агресора от някои 

латиноамерикански
Помощник съюзният секретар на външните ра

бота Илия Джукич в понеделник пристигна в Ру
мъния и в качество на представител на югослав
ското правителство установи непосредствеп кон
такт със Съвета на фронта за национално спасе
ние, когато югославското правителството от фор
мирането му счита за същински представители на 
румънския народ. Джукич бе пръв чуждестранен 
представител, който установи такъв контакт.

М- Военни единици на Съединените американски щати 
20 декемврк извършиха инвазия на Панама и окупираха 
столицата й. Съпротивата на панамските сили, каквато 
американците не очакваха, все още продължава

на
че аме

по-дълго време, 
се, че сваленият 

панамски председател Нори 
ега се намира във ватикан- 

хи- ското представителство в Па 
нама и че е потърсил азил 

• от Ватикан.

Съединените американски 
щати, които „не бяха довол 
ни от правителството на ге 
нерал Нориега“ срещу Пана 
ма отправиха 24 хиляди во 
йници. Президентът Буш на 
рбдил да им се придружат 
още две хиляда. Шефът на 
„Южното комепданство“

оръжени командоси. Пред
полага се че извън столица 
та има около 10 до 12 
ляди войници на панамска
та армия, които могат да ор 
ганизират герилско действу 
ване срещу агресора.

Новонаименоваг-щят
седател на 
на на

ЗАСВИДЕТЕЛСТВУВАНИ ПРОТИВНИЦИ НА 
„ВОЖДА“ По случай

___ седание проведе Съветът по 
пяня„„ , 1фед- с»г\Фност към ООН, но не 

гдтт. ““ (°Т стРа- успя да приеме резолюция 
с-ащ) Гилермо Енда- с която да осъди агресията, 

ра преда няколко

инвазията за-
Фронтът за национално спасение, който превзе 

властта в Румъния има четиридесетина 
телектуалци,^ художници, бивши политически и 
партиияи дейци — чиито глас на протест се чуе
ше и по време на най-дълбоката тишина и мрак, 
които наложи „вождът“, т. е. режимът на Чаушес
ку. Председател на Фронта е Йон Илиеску. По
ради отворени критики срещу режима сменен е 
от функцията секретар на ЦК на РКП и назна
чен за директор на държавния 
където бил под 
Счита

и ачленове-ин-
американското М гшистерст- 
во на отбраната 
Турман оповестил, 
лците в Панама дават 
тива и че защитават 
ното

Мавсвел понеже три страни — поето 
янки членки на Съвета (СА- 
Щ, Великобритания и фран
ция), сложиха вето. Панам
ският посланик в ООН, пре 
дставител на правителство
то на Нориега на Съвета по 
сигурност завявил че ох ин
вазията досега са загинали 
между' шест и седем хиля
ди панамци, а че окупатори
те в логори затворили око
ло две хиляди панамски во

т ДНИ приз
нал, че где бъде изключител 
но трудно да се възобновят 
въоржените сили 
та, без

че гере-
съпро 
свале-

правителство и , бив
шия панамски диктатор 
нерал Нориега. Според оце 
нката на добре осведомени- 
тс, счита' се че в столицата 
на Панама

на страна 
оглед че едно число 

американски средства 
сово

издателски завод, 
постоянен полицейски контрол, 

се че е интелектуалец с модерна визия за
икономическото

ге. за ма 
изтъкнаинформиране,

ЛИ, че една част официри 
на бившата

и политическо развитие на Румъния. армия са дали 
на новия предсе

дател. Обаче добре
Панама Сити - подкрепа 

— действуват около 1600 въ
осведо- йници.
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ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО 80ЛЯТА 

НА НАРОДА
# ПРЕЗ ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ ДИМИТРОВГРАД СТАНА СВЕОБРАЗЕН „ХИТ ПО НОВО

ИЗБРАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНАТА ВАСИЛ МИЛЕВ, ДОСКОРО СОБСТВЕ
НИК НА ЧАСТЕН МАГАЗИН В ЖЕЛГОША

изтъкнахте, че раз- 
общината трябва да 

собст-
Инженер Васил Милев, се 

гашният председател на Об
щинската скупщина в Дими 
тровград, е убеден че ще вь 
звърне някогашния „шарм“ 
на крада и ще направи вси
чко възможно за по-успеш
но развитие на тази кому
на, преди всичко чрез 
добро развитие на селско
то и дребно стопанство и ту 
.ризма. Милев 
технолог, а наскоро трябва 

и докторска

лко заинтересован за „крее 
лото в което 
Значи ли това, че тук \сте 
дошли по „волята ма наро
да" ?

— За председател ма ску.п 
щината съм избран .между 
повече кандидати, при една 

1збирателна

щината 
воя на
се обосновава върху

потенциали, за 
щото само чрез засилване 
на материалната основа на 
труда може да се създаде 
и основа' за бъдещата над
стройка. Отделно ударение 
слагате върху развоя на сел 
ското стопанство дребно сто 
паиство и туризма и гостил 
ничарството. Как например 
да се развива селското сто 

когато обществе- 
тази област

сега седите“.

вени сили и

наи-нормална 
процедура — събрание 
избирател ите, каидидццион 
на конференция, представя
не на кандидатите... За пр 
ъв път това е проведено по 
демократичен Начин. Това 
направи своето, и аз въпре
ки че се колебаех, поех ка
ндидатурата и на края бях 
избран.

— Хората ви познават ка

по- 1
на

е магистър

да защищава 
дисертация в областта

Работил е на
паиство, 
мият сектор в 
е в стагнация, а на частния 
няма работна ръка, остана- 
пи са стари хора?

на
полимерите, 
ключови места в повече сто 
папски организации в Дими 

и Ниш.т ровград Пирот 
През последните 
месеца е собственик на ча- 

село Желю-

няколко Васил Милев— Към направените греш 
област няма ефе 

Казвай-
то спортист н енергичен 
млад човек; днмнтровград- 
чанин, конто помни и по-до 
бри дни на този град. Ве
роятно очакват от вас да 
върнете . поне част от това. 
— Всички пие често съну 

ваме нашите детски съни
ща, които винаги са по-ху
бави от действителността. 
Необорим факт е, че въпре 
ки кризата в тази среда са 
постигнати значителни резу 
лтати. Истина е също, че то 
зи град до голяма степен е 
загубил своя „шарм“, дух и 
красота. Някога най-хубави 
те места в града-паркът, ва 
дата, Козарица, Манастир- 
чето — са били пълни с хо
ра, а днес те са възможни 
източници на зараза. Това 
трябва да се преодолее, за- 
щото не смее да се забра
ви неотдавнешната епидем
ия на ентероколтгг. Това зна 
чи, че трябва да се разре
шават незабавно проблеми
те с 
те и 
нати и
менати места в града.

— В своята визия

ки в тазистен магазин в 
ша.

кт да се връщаме.
това убеден съм, че сто

панството трябва да се пре 
структуцра, кадрово да се 
засили но и да се намали 

, броят на незаетите. Наш ша 
селско сто-

ност при капиталовложени-ло от’ село на град. Сега тру 
дно -може да стане обратно. 
Как замисляте това?

— Сигурно е, че първата 
крачка ще бъде трудна, но 
ако става дума за иконо
мия, пазар,... един ден то
ва ще трябва и да реализи
раме. Аз селското и дрео- 
но стопанство в тази част 
виждам заедно и не считам 
че селото трябва да има лик 

. както преди. Напротив, тр
ябва да създаваме модерни

ки ята им.
— Туризмът, отделно тра 

нзитния, според вас също е 
възможност за успешен ра1 
звой. Въз основа на какво 
-обосновавате това свое ви
дение?

—. През нашата ооицина 
над 6 ми- 
Обаче мно

— В разговор с повече жу 
рналисти от различни реда
кции вече ме питаха от къ 
де-накъде частен магазинер, 

както иска
на общи- 

тък-
занаятчня или 
те, па председател 
мата. Предполагам, че 
мо това предизвиква ннтере 

Милев.

ис е частното 
паиство. Имаме потенциал, 

ВИЧК/0 за развитие напреди
животновъдството, които се 

неизползуван. минат годишно 
лиона туристи, 
го малко от тях се задър- 

поне на кратко на те

са, казва
— Вие сте били успешен 

технолог, а и като ди 
на ТО ..Братство“ в 

Защо напус- 
което

, га напълно е 
Тук е вече забравената тра 
диция в тази област. За ил
юстрация да кажа, че през 
1938 година тази община е 
имала над 63 хиляди овце, 
а днес само десетина хиля- 

^ди, от които 8() ма сто в 
^ществения сектор. Да ли то 
ва може да се възвърне? Аз 
считам, че не само че мо
же но и трябва защото съм 
убеден, че 
има — 
ък на работна ръка, която 
по икономическа логика е- 
дин ден ще трябва да на
пусне производствените ха 
лета...

— Познато е, че някога по 
чти под „принуда“ се идва

като жат
риторията на общината. За 
това е необходим много по- 
разнообразен срртимент на 
качествени не само услуги 
но и предложения къде да 
се отбият. И разбира се ос 
вен нови обекти, много по- 
добра организация на тру
да, в която най-нацред 
бъдат включени специали
сти. Особено много по-доб
ре трябва да бъдат изпол
звани

ректор
Димитровград, 
нахте стопанството.

ваше определе- и икономически силни селя
ни. За да осъществим това 
трябва да сме на ясно с пре 
драсъдъците и страха от бд 
гати Селскостопански произ 
водители. В тази насока тр 
ябва да се движи и данъч
ната политика, да има за
еми подобни на тези от зе 
ления план, както и личния 
динар на хората особено на 
тези на временна работа в кичарските ооекти на гра

ничния пункт „Градина .

все пак е и 
пйе и ваш „фах .

— На специалистите, осо
бено младите, не е дадена 
възможност да се докажат, 
да приложат своите знания 
и съответно на това да бъ
дат наградени. Малко са на 
чините тяхната инициатива 
да дойде до изява. А 
тева нито можеш да привле 
чеш кадри, и нито да ги за 
държиш. Затова и напуснах 
стопанството.

— Има се впечатление .* 
че не сте били кой знае ко

оо

дав стопанството 
технологически излиш-

без туристическо-гостил-
канализацията, улици- 

останалите вече споме- 
много други неспо-

чужбина. Но и сред тях тр
ябва да създадем доверие и 
да им гарантираме сигур- Алекса Ташков \

на об-

ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В НИШКАЗАХА

Председател — Стаич, 
секретар — СтефановичСКС НЕ СЕ НУЖДАЕ 

ОТ ПРЕДВАРИТЕЛЕН 

МОНОПОЛ ната фаза в обемната и 
няколкомесечна изборна 
активност в тази обще-

Членовете търся|т са
мостоятелен и влиятелен 
синдикат, който ще бъде 
в състояние да оздрави 
непосредствените 
реси на работниците.

Йован Стаич от Ниш 
е нов председател, а Ра- 
дивое Стефанович от 
Прокупие — 
ма' Междуобщинския съ
вет на ‘Съюза на синди
катите в Нишки регион.

С приемането на отче
та за изминалия период 
на работа от три години 
и половина на .Между
общинския съвет на Съ
юза на синдикатите ■ и 
програмата за дейността 
за предстоящата година 
и )с избирането на ново 
Председателство, пред
седател и секретар на 
изборното 
заседание,
на 26 декември тази го-, 
дина, завърши атослед- реферат.

кратична и модерна пар
тия с ясни програмни оп
ределения и висока мо- 
билизаторска способност.

Единадесетият конгрес 
ва Съюза на комунисти
те в
-силното 
ние от конгресните раз
исквания, напълно успя

ствено-политическа ор
ганизация.инте-

Сърбия, това е най- 
ми Бпечатата- по-гол-Фактът, че все 

ям брой заети (за безра
ботните и да не говорим)Съюзът на комунисти- 

Сърбия не е нат(>а- 
предводител. Такъв, 

СК не

е под нивото на жизне
ния минимум, че соци
алните различия са все 
по-изразени, а стачките 
вече са постоянно яв
ление, само по себе си 
налага задачата на син
диката, доколкото же
лае да остане в правия 
смисъл класова и работ
ническа организация, тр
ябва да се мени.

те в 
пенопда потвърди и укрепи

на всички
секретар

какъвто е днес, 
се нуждае от предвари- 

обезпечен моно-

ределението 
комунисти, трудещи се 

СР Сър-ви граждани 
бия за радикална 
странна оби/ествена ре~ 
форма като истински на- 
иачин за 
на сегашните проблеми

тел но
пол, понеже винаги тря
бва да бъде п състояние 
да се избори за авангард 
ната си роля 
вото. Дали /ще успее в 
това — единствено зави-

и все-
има достатъчно сили и 
знания дп поведе обще
ството ни към по-хубави 
времена.

в общест-преодоляване

и готовността им да да- Никола СТОЯНОВ, 
делегат на XI кон
грес и член на но
воизбрания Центра 
лен комитет на Съ
юза на комунисти
те в Сърбия

Такъв, какъвто е днес 
не е достатъчно оспосо- 
бен за осъществяване на 
своята роля и изпълня
ване на своите функции 
— е основна оценка от

надат принос за проспери- 
и единството на 

По всички

си от реализацията 
задачите, които бяха ут
върдени

тета
Югославия, 
въпроси са приети ясни 
становища, които правят 
Съюза на комунистите в 
уСърбг^я) широка 1демо-|

на :Х1 конгрес.
учредително 
състояло сеСлед конгреса се по

пиши увереността ми, че 
Съюзът на комунистите

разискваните и уводния
Ст. Н.
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прка идилщлтл година комитет нл съюза на кому-оьщнилВОСНЛКТРАДСКЛ общинският 
пистите
ОБЩИНСКАТА
етическия СЪЮЗ
МШИИСКАТЛ «вВр. ИЛ Ш» II* 
ьойците
ОБЩИНСКАТА ------
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВК1 
II, II м II т р о II г Р а д

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИ*Идеи има много 

развойни програми
>

малко КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА

1'|.1ЦССТ1»У11ПТ
т търси сс .програма 
дасттп па металната проми 
шленост. Едма от по-значи
телните ладичи аанцнред е 
стопански обекти да се п.«- 
граждат п н селските рай
онни цснтроис. Конкретни 
програми оснеп 
Тлъмппо 
па част от машините от цс 
\а аа чорапи да сс прене
сат м .залата па кооператив 
ких дом п тона село «а 
сега обаче нима. — Г.дно ог 
шкпшчптелннте каинтилон- 
ложсп11)1, може би н пай-го 
лнмо, ще бъде изграждане- 
то на цех :ш иронзподетно 
нц маспнн от дърво, галим 
торни от дърт» н на разлнч 
ни предмети от пръчки. Нро 
екгът е готоп, 
капиталовложението е Гор
ската секции, т. е. Горското 
стопанство от Врани и н, то 
:ш цех през 1991 година ра
боти ще могат да получат 
скс.ло 60 работници.

възможности 
III об-

Спасков. председател на Общинската скупщина:
стопанското разантне главен акценат

“ктл пД™“- д^ги
; .е „я от пръчки, разширение ни дейността на меет.. - 
те ноедпонятя и' създаването па услови,, за 0:1101.1- 
«не на „овн програми. Очаква се през 201) Т«
робота да получат 300 нови работници, от които 200 
фабриката за производство на конфекции

* Спаско
В областта ма

И т Я Vтч и сна

'всички граждани и трудещи сепа

Новата 1990 годинала Долно
планира сс ед

завоевания и изграж-е пожелания за пони трудови 
дипето на социализма у нас.В икономически изостана 

Босилеградска община 
година щелата

през цдвашата 
се положат усилия за пости 
гане на нови развойни по
стижения. Засега тук никои 
не обещава, че това ще бь- 

. Още повече ако
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ ЦА СЪЮЗА НА КОМУ
НИСТИТЕ 
ОБЩИНСКАТА 
СТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА ...
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 
В БАБУШНИЦА

де лесно 
се има предвид че местни
те стопански организации, 
т е. предприятия почти ни

кои кретнр не направи- 
включване в новия па 

стопанисване от на 
1990 година. За-

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИ-
носител нн

що
ха за 
чин на
чалото на 
това се счита, че голям у е 

ще бъде ако в тях ос-пех
танат на работа и сегашни
те работници. Без оглед, оба 
че на всички трудности оча 

се в стопанството ра- 
нан-малко

ДА СЕ ИЗПОЛЗУВАТ СО 
БСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ М 
ВЪЗМОЖНОСТИ

Спаско Спаскон

дозбработката се върши в 
Лесковаи. Съществуват реа 
лни условия да се открие 
още една смяна в цеха за 
производство па ПВЦ кон
дензатори и се счита, че г> 
Републиканския фонд за на 
сърчаване развитието на 
икономически изостаналите 
краища, който

ква
бота да получат 
300 нови .работници, от _ко-

", новооткритата фабрн 
ка. за конфекция на „Црве- 
на звезда" от Крушевац (се 
га работят 208) около 200

ч с с т и т я т
— Надяламе се че финан

совата помощ от фонда да 
не изостане. 1Тс бива оба
че- да пренебрегнем собствс 
шгге ресурси и възможно
сти — заявява Спаскон. Ка
пацитетите на овпефермата 
на „Босилеград“ на пример 
трябва да се попълнят. Се
га в пся има 2850 овце, а 
трябва да сс отглеждат 4 
хиляди. Все още не са фо
рмирани всички необходи
ми площи за производство 
на храна за овцете. През 
издващата година тази зада 
ча трябва да се реализира.

Когато се касае за ползу- 
ване на собствените възмо
жности не особено се раз
чита на самооблагането, ко 
сто в общината бе въведено 
тази година. През февруари 
Общинската 
приема програма, колко сре 
дства и за ко« I цели ще се 
изразходват. Спасков изтъ
ква, че догодина самообла
гането ще се потвърди с по- 
гол ем и резултати от тазго
дишните и че в общината 
ще се изградят повечето ко
мунални обекти. Дребното 
стопанство също така е /не
използуван шанс. Предим
ство обаче ще дадем на от 
криваието на производство 
ни и услужни занаятчийски 
работници, т. е. на 
които ще задоволяват потре 
бите на населението и ще 
ги стимулираме подчертава 
председателят.

Новата 1999 годинанто в

и обшествени за
ла социалистическа, са-с пожелания за високи трудови 

воеванни в израждането 
моуправителна Югославия

души.
обезпечаваЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕ

ТО НОВ СТОПАНСКИ ОБ
ЕКТ

част от средствапо-гол яма
та за почти всички програ
ми, трудности няма да има. 
Трудности съществуват ( оба

скоВрП™Г™^то ^ къ^тоТсс о" до 
ско развитие на ошшша1а - е оешен кадровият въе разширяването и докопле кран е решен *«а|| 
кт\|ването на цеховете, сто прос.
„яж,™т„ в рамките на Няколко години в развои- 

Челе Велкович“ и .Здрав н"те програлш на оощината 
йе“ от Лесковац и на ЕИ се планира стопански обект 
ет Ниш — казва Спаско Д2 изгради „Електробосна“, 
Спасков, председател на Об която тук експлоатира квар 
шинската скупщина в Боси повите залежи Досега това 
леград. Очаква се в цеха за задължеше „Електрооосна1 
сушене на овощия и зелен не изпълни. - Този въпрос 
чупи да се въведат нови про наи-сериозно повдигаме н 
изводствени линии, а една търсил, „Електрооосиа да 
от възможностите е за про _ изгради цех, чиято сурови- 
изводство на супи. В цеха на да е кварца или да пред- 
за чорапи - казва Спасков, - ложи нова програма. В кра 
трябва да пристигнат пове ен клучаи може да се на-
* лшшини По-точно каза- ложи дд преизучим оправ
но, очакваме да бъдат мои- давността на екшюатиране- 

около 50 различни то на кварца 
повече чен е

Засега в областта на сто
панството има повече идеи 
за по-нататъшно развитие.

— Една от главните насо- в
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

в С у р д у л н ц а
ЧЕСТИТЯТскупщина ще

Новата година
на пионерите, учениците, младежта н войниците, 
на гражданите, работниците и бойците 
в общината и страната 4
и им пожелават лични и колективни успехи в из
граждането на независимото ни самоуправително 
и необвързано общество.

кате гори- 
председателят на ОС.тирани

машини, от които 
плетачни. Ще се създават и 
условия от този цех да из
лизат готови чорапи. Сега

онезиДНЕС В БОСИЛЕГРАД

Сесия на Общинската скупщина ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР Е1А СУБНОР 

1 ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

в Босилеград

На днешната съвместна 
сесия, делегатите на трите 
съвета на Общинската скуп 
щина в Босилеград, ще об
съдят и приемат няколко,, 
въпроси. МежДу тях отдел
но внимание привличат мер 
ките на икономическата по 
литика за осъществяването 
на Обществения 
Босилеградска 

„ 1990 година, предложението 
за. бюджета на общината 
през идната година както и 
ртроекторешенййЩа за 1 от
делните видове общински 

облагания през настъпваща
та 1990 -година. След сеси
ята ще бъдат на и публично 
обсъждане, което Ще продъл
жи до .края на януари 1989 
година.

Освен това 
трите съвета свое 
ща дадат и върху проекто

решението па плана за го
дишното сечене и възобновя 
валето на горите на терито
рията на Босилеградска об
щина, както и проектореше 
нието на плана по кръвод
аряване през 1990 година.\

Предмет на обсъждане 
ще бъде и отчета за рабо
тата на основното училище 
„Георги Димитров“ през из 
теклата учебна година и 

информацията за подготве
ността на това училище за 
настоящата учебна година.

Свое мнение делегатите 
на трите съвета към ОС в 
Босилеград ще дадат и вър
ху информацията . отнасяща 
сс до опазването на жиз
нената среда и мерките за 
по-нататъшното действува- 
не в , това отношение.

— Планираното развитие, 
на комплекса на Власина 
трябва да използуваме и за 
собствено развидие. Счита
ме че е съвсем реално и въ 
зможио този проекти да се 
разшири и в нашата общи
на, в която съществуват ху 
бави условия за развитие, на 
туризма и гостилничарство 
то, животновъдството, про
изводството на здрава хра
на. Лисинското 
пинг-туристите, 
минават трябва да се изпол 
чуват и край езерото Да се 
изградят гостилничарски и 
други обекти — казва Спа
сков, като подчертава, че и 
туризмът^ — покрай главни 
те развойни шансове; индус 
трията, животновъдството,
горското и минно дело, мо
же да даде принос в по-на
татъшното развитие на об
лата.

на пионирите и младежта 
войниците и бойците, 

на гражданите 
и трудещите се

в общината и страната

план на 
община в

езеро и шо 
които тук

ч е е т и т я т

Новата година
като им пожелават нови лични 
лектйвни завоевания

успехи и нови ко- 
в изграждането на общината 

и на независмото ни, самоуправително и необвър
зано общество.

делегатите на 
мнение

М. Я. В. Б.
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ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ЮНА В ДИМИТРОВГРАД:ОТ ЧЕСТВУВАНЕТО НА ДЕНЯ НА ЮНА В БОСИЛЕГ 
РАДСКА ОБПЛИНА С думи и снимкиДругаруване, посещения 

и съвместно действу- 

ване
Снимка № 5

1

И тазгодишното чествува- лизано от кризисното поло- 
не на 22 декември — Денят женме, категорични са срб 
на Югославската народна щу всякъкъв вид делби и 
армия в Босилеградска об- блокади, несъгласия и ом- 
щина мина в съвместно дру рази и всички други появи

които теглят назад и пред
лагат възвърщане на капи- 
талистичесши отношения.' Те 
зи общоюгославски станови 
ща са трайни определения 
и двигателна сила в изгра
ждането на морално-поли- 
тическото единство и 
тях ще се възпитават под- 

поколения.

гаруване нд войниците — 
граничари с младежта, пио
нерите и въобще с населе
нието в общината. Впрочем, 
не само на деня на праз
ника, но й изобщо цяла го
дина е такава обстановка — 
в обстановка нана съвместно 
деиствуване на' всички по
лета. Съвместно 
веренитета на страната, съв 
местно участвуват в разре
шаването на редица кому
нално — битови проблеми, 
съвместно организират кул
турно — забавни

опазват су растващите
След това от името на 

обществено - политическите 
организации и трудещите 
се в общината, празника на 
войниците — • граничари и 
командирите честити пред
седателят на Общинската 
скупщина в Босилеград, 
СПАСКО СПАСКОВ. а от

програми, 
спортни състезания и пр.

Инак, тазгодишното че- 
ствуване на Деня на Юго
славската народна армия в 
Босилеградска община за
почна няколко дни преди 
празника с редица спортни 
състезания.

името на младежта и ко- 
тектива на Средношколския 
образователен център уче- 
ничката ВАЛЕНТИНА МИ_ 
ТОВА. а ЖАКЛИНА НАСЕ- 
ВА от името на пионерите 
и колектива на основното 

„Георги

Снимка №1: За разлика 
от .миналата година тази- 
годишното тържествено съ
брание по повод Деня на 
ЮНА бе състевена само от 
музика и песни. В добре 
подготвената програма взе
ха участие войнишкият ор
кестър при Дома на ЮНА 
от Пирот със солисти и
Културно-художественото _
дружество „Георги Дими
тров“ от Димитровград.

посещения в 
няколко трудови колекти
ви, и други видове манифе
стации. В навечерието на 
празнхгка, по традиция, в гол 
ямата зала на Културния 
ДОМ в Босилеград се прове
де тържествено събрание,

Дпми-учшипце 
тров“.

В продължение на тър
жеството на заслужили 
войници и командири както

Снимка № 2

и на отделни лица и ко
лективи по тържествен на
чин бяха връчени подходя
щи награди, благодарствени 
грамоти и похвали.

По повод Деня нй ЮНА, 
а за извънредно изпълпя

на което за значението на 
празника и за 48-годишния 
развоен път на Югославска
та народна армия, говориАНДРИЯ милинкович.
а след това членовете на 
самодейното дружество, 
ченици от основното и сред 
но училище и войници от 
граничното 
троиха подбрана културно- 
забавна програма.

*
Снимка №2: И тази го

дина най-добра е единица
та на командира , 1Шфко 
Башич. В присътвие на 
бройни посетители от гра
да той рапортува на комен
данта на граничните поде
ления подполковник Добри- 
вое Симонович.

V- ване на всички задачи гра
ничната застава „Кадння- 
ча“ от страна 
военни институции бс про- 
гъзгласена за най-добър ко
лектив за което получи 
преходно знаме. Шест вой
ника получиха награден от
пуск. а десетина други ви
дове войнишки признания.

поделение ус- на висшите

Централното тържество 
по случай Празника на 
ЮНА и този път се прове
де в граничния' гарнизон, 
където в присъствие на пи
онери, младежи и други 
гости тържествено слово 
произнесе АНДРИЯ МИЛИН 
КОВИЧ. След като изтък-

*
Снимка №3: Това е само 

една част от най-добрата е- 
диница на тази част от тра 

Останалите са на
Снимка № 3М. я. ницата.

пост или на други задачи.

на, че от създаването па до 
днес ЮНА е била и ще бъ
де Народна армия и че за 
придобивките на НОВ и 
социалистическата револю
ция са дали животите си 
над милион и седемстотин 
хиляди души от всички на
ши народи и народности 
той добави: — Днес някои 
пренебрегват това и забрав

*Димитровград Снимка №4: И в най-до
брата единица има най-до
бри. За тях са награди и 
признания. Признания за 
сътрудничество с войници
те получиха и запасни ко
мандири от Днлштровград 
— Никола Панайотов, И- 
ван Иванов и досегашният 
председател на Общинска
та скупщина Слава Тодо
ров.

По повод 22 декември в 
Димитровград се проведе 
и тържествено заседание на 
Съвета за народна отбрана, 
на което за празника гово
ри Цанко Костов, запасен 
командир. На заседанието 
бяха връчени награди на 
иай-засл уж ил итс.

Медал за воени заслуги 
получиха Богдан Зарков, 
председател на ОК СРВС и 
Ива// Петров, технически 
директор на гумарата, за
пасен командир.

Златна значка на Съюза 
на запаслите командири, па 
Югославия получи Тошко 
Станчев, а златни значки 
на- Народната отбрана //а 
Сърбия получиха Слава То
доров и подполковник До- 
бривое Симонович.

Похвали на Съюза на за
паслите командири иа Юго 
славия получиха Васа Д- 
лсксов и Боголюб Милади- 
нов.

ят цената с която платихме 
създаването иа Нова Юго
славия и ценните нридобив- 

социалистичсската 
които

Снимка №5: Значката 
примерен войник получи 
десетникът Селим ИХкацич 
от Сребрснпк край Туода, 
строителен работник, ро
ден през 1969 година, кой
то след пет днц ще 
върне в родното си място 
при съпругата и двегодиш
ния си син.

ки на
междуреволюция, 

братството и единство, рав
ноправието и съдружието, 
ЮНА и системата по всс-

отбрана и об/це- * се за-народна 
ствена самозащита и реди
ца други, и със своите не
разумни постъпки сс опит
ват да разединят 
ска Югославия, 
нс ще им успее. Днешният 

както и лредсто-
1КОИ-

авноюв- 
Това обаче

Снимка №6: По случай 
празника всяка година уче
ниците от двете училища 
пишат свободни съчинения 
на теми от войнишкия жи
вот. Тази година първи на
гради спечелиха Анета' Йо
сифова (на снимката) от 
Основното училище и Суза- 
иа Тодорова от 0В0.

празник,
ящият 14 извънреден 
грес на СЮК числящите се 
към ЮНА посрещат с лени

определс-общоюгославски 
ния, които водят към истип А. Ч Снимка .№ 6ски обществен прогрес ииз-
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»;БАБУШНИЦА тVДекемврийските 

празници -озна ме 

нувани тържест
вено

Денят на ЮНЛ и 75 годишнината от битката на Цер и 
Кодубара са ознаменувани с подходящи манифестации 
н в Бабушнншка община

М. Нсиои, М. Опишела, Т. Пенев, Е. Ияанчона

Новогодишни пожеланияС книги и нохпалии грамо
ти са наградени най-добри
те ученици от ОЦ ..Вук 
Кадаржич", както и иеуча- 

1 цч се младежи, шггькпа- 
ли се в предвоенното обу
чение.

На 22 декември делега
ция, съставена от предста
вители на Съвета за НО, 
ОК на ССМ и трудовите ор 
ганпзаинп посетиха грани
чарите на заставата във Ву- 
чн дол. По тоя повод на 
граничарите са връчени под 
ходящн подаръци, дело па 
учениците от оси. уч-ще 
..Иво Лола Рибар“ и Съвета 
на НО.

В чест на 75-ГОД1 ши «ина
та от битката на Цер и К°- 
лубара
на 23 декември учениците 
ма основното училище „Иво 

«Лола Рибар“ в Бабушиица 
изпълниха богата културно- 
-художествена програма. В 
началото на програмата ре
ферат за 75-годишинната на 
тези битки прочете препода 
вателят по история Брапп- 
слав Митич.

В Бабушница през мина
лата седмина се състояха по 
вече културни манифеста
ции. Най-напред на 21 де
кември се състоя тържест- 

на Съвета 
на НО «то повод 22 декем
ври — Деня на ЮНА. За 
значението на тазц дата 
говори Богдан Цветковнч, 
секретар на НО. След това 
бе прочетен Указ на Пред
седателството на СФРЮ за 
възпроизвеждане 
-торен чий на запасни во
енни командири и са раз
делени признания, награди 
и похвали грмоти на онези 
лица, изтъкнали се в до
сегашната работа във в- 
сенародната отбрана и об
ществена самозащита.

Нан-забележително приз
нание — емблема на СРВС

Основното училище в Боси
леград:
дневниците да бъдат изпъл 
пени с петици. Аз да бъда и 
тази година отличничка. Ма 
йка ми да намери работа, 
а па всички пионири и пи- 
онирки в страната пожела
вам добро здраве и шастли 
во детство.

в МИЛ Е 11НМОН, работих 
н пункта за поддържане па 
регионалните 
силсмрад: —-

тези в обществения сектор. 
Да се стабилизират пените 
и да спре разрушители/го 
действуване на инфлацията, 
Д*| се стабилизира общсстис 
аодюлитическата обстанов
ка, в страната, а Босилека 
дека община да ускори об
ществено икономическото 
си развитие.
м 1-М ИЛИЯ ИВАНЧОВА, 
ученичка от шести клас в

Прели всичко
итлтица в Бо 

И аз както ивено заседание
много трудещи се навред в 
страната, имам 
желание. Щастлив ще бъда 
ако ми се сбъднат няколко. 
Предц всичко 
път за викаш да се према
хнат всички видове между 

конфликти ч

повече по

желая един

по-в
М. Я.национални 

деления. Предстоящият 14 и 
звън реден конгрес на СЮ1С 
да бъде конгрес на обеди - 
ПСШ1С и прогрес. Да се обул 
дае галопрпащая ръст па пи 
(рлацняга, която обезценява 
всички постижения. Да бъ- 
ле мир и света и обществс 
пата

ИЗ ДЕЙНОСТТА ПА ЖИЛИЩНАТА КООПЕРАЦИЯ „БА- 
НУПШИЦА“

Положителна 

стопанска дейност
в Дома на култура

и стопанска .реформа 
да дадат очакваните 
татн.

на Югославия, което присъ
ди РК на СРВС получи 
Богдан Цветковнч, а знач
ки получиха: единица ТО 
7833/3 от Пирот «и Миро
слав Петровия работник на 
.Лисца“ в Бабушница. Пох
вални грамоти получиха за 
пасните военни командиои: 
Драган Чирич, Чедомир Ни 

Миле Чирич.

резу.т- ■ През 1990 годила жилищната кооперация ..Бабушница“ 
ще се. занимава и с инвестиционна работа, относно стро
ителство на жилищни сградиI* МАРА СТАНОЕВА. неза

ета девойка от село Райчи- 
ловцп: — Няма какво. Най- 
голя.мо жаленне ми 
настаня на работа, не само 
аз> чо п останалите мои дру 
гари н другарки. Да се сп
рат всички

ИВАНКогато към края на годи
ната жилшц 
цня „Бабушница“ сведе сво
ите сметки «а стопанска 
дейност през 1989 година 
ще отчете положителна ра
бота. което по най-добър на
чин е доказателство за ней
ното формиране и че то е 
било оправдано и необхо
димо. За само една година 
тази най-млада кооперация 
на територията на Лужни- 
ца успя да събере 550 чле
нове не само от територия 
та на Лужница, но и от Бе
ла паланка. За по-нататъш
ните планове на жилищна
та кооперация повече ни

е да се каза директорът 
ДЖОРДЖЕВИЧ:пата коопера-

— Настоящата 1989 годи
на не характеризира само 
положителна стопанска дей
ност, но и обстоятелството, 
че най-сетне решихме въ
проса за делови помещения 
за следващите 15 години, 
по начин, че в сградата, 
която принадлежи на СОИ 
по пененоннно и социално 
осигуряване за сметка на 
наема въведохме централно 
отопление. Сега ползваме

видове
сия между , репубпкапските 
ръководства. Казвам 

ду републиканските ръково 
летва, защото съм убедена, 
че между народа няма таки 
ва несъгласия. Цените да се 
стабилзират. Да се подобри 
жизненият стандарт и по-го 
лямо внимание да се посве 
ти върху опазването па око 
ли ата среда.
| ТОШЕ ПЕНЕВ, частен 

автоиревозвач: — Да 
повече .работа, и за мас час 
тните автопревозвачи и за

несьгла-Драган Чиричколич и
меж-

Шефковите момчета пак 

най-добри
еходното знаме, Шефко 
се смее и казва:

Макър че срещите ме 
жду войниците от гра
ничните застави и уче
ниците и трудещите се 
от общината започнаха 
още на 19 декември, по 
традиция най-хубаво от 
празника на^ЮНА е на 

22 декември.
А от войнишките коле 
ктиви намиращи' се и а
територията на Дими- вост той е парично на- 
тровградска община и граден, а .неговите мом- 
този път най-весело, ра чета спечелиха (вече .не 
достно и тържествено е интересно да се жалее 
бе в казармите в града, кой път) преходното зйа, 
е единицата на коман- ме за най-добра едини- 
дира Шефко Башич. Ка Ча. Затова, не запостав 
зваме и тозц път защо- яйкц службата, те До1 ве 
то вече «няколко ^одини черните часове другару-

две помещения, а се надя
вам. че ще получим още 
някое, особено сега, когато 

преустройството

има

— Няма рецепта! Най- 
важно е само да зачи
таш личността на всеки 
войник, да не правиш 
разлика хмежду тях и да 
си справедлив! И нищо 
повече.

предстои 
на СОИ.

ЗАПИСВЕНЕ НА ЗАЕМ ЗА СТОПАНСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 
НА СР СЪРБИЯ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА Сега. когато .решихме то

зи най-важен проблем мо
же да планнрамо разширя
ване на дейностите, понеже 
вече имаме двама трудоус
троени, а и за трети е пуб
ликуван конкурс. Тази дей
ност ще се отнася до инвес
тиционни работи, понеже 
възнамеряваме за началото 
да осигурим място и да 
построим първа жилищна 
сграда, а на заинтересова
ните да продадем жилища
та по системата „ключ във 
врата“.

АКЦИЯТА ВСЕ ОЩЕ Е В ХОД
Акцията по записване 

заем
раждане на СР Сърбия в Бо 
силеградска обидена е още в 
ход. Сега дори заемът 
по-гол ям 
сред населението в местни
те общности.

Инак, в ексиозитурата на 
„Югобалгка“ в Босилеград и 
пощата в Босилеград, ни у- 
ведомиха, че до средата на 
декември заем са записали 
333 души пред всичко тру
дещи се от отрудрвите ко
лективи, Те записаха 448 
милиона и 250 хиляди дийа- 
ра. От това 183-ма заем са 
записали 364 милиона и 800 
хиляди динара, а 106 души 
са подарили 83 
450 хиляди динара. Засега1 
все още няма девизен заемо 
дарител.

самия па «и колективи извън община 
та — подчерта Борис Богда 
нов, шеф на ексиозитурата 
на „Югобапка“ 
пред.

за стопанското въз-

За своята справедли- в Боспле-е в 
Отделнозамах.

За отбелязване е, че А1сж- 
ДУ заемодарителите най- 
-много са трудещи се от 
„Автотранспорт“. От 114-те 
отзовали се в акцията 94 
души от скромните си лич- 
|нн доходи за стопански по
дем па СР Сърбия са заемо
датели. Зад тях много не 
изостават (и трудещите се 
и в Отдели пето на

Също очакваме броят на 
членовете на нашата коопе
рация чувствително да на- 
рсне, понеже през 1990 го
дина ще се обнародва кон
курс за плацове, а отделни 
дШзи квартали ще бъдат ле
гализирани от страна на 
Общинската скупщина в Ба 
бушница. Онова, което тря
бва да бъде новина в на
шата работа, безспорно е 
възможността за кредити
ране на жилищното строи
телство чрез кредитно-спес
товна служба. От правно
-техническа страна всичко 
направихме, което беше не
обходимо, и сега остава то 
ва да претворим в дела.

вътреш
ните работи, където над 70подред този колектив е 

най-добър. Всъщност, 
там където Шефко е ко

ваха с песен и музика 
със своите гости — пред 
отавитеди на трудовите

на сто са 
то и заетите в

заемодатели, как-
геодетско- 

то управление към Общин-мидиона и
мандир неговите момче
та са най-добри. Така 
беше докато беше на 
заставата ,,12 февруари' и общинската скупщина 
и така продължава и 
тук. На нашия въпрос да

организации, .покровите
ли, на обществено-поли 
тическите организации

ската скупщина.

Изненадва обаче факта, 
че в акциятр. малко са се 
включили трудовите колек
тиви, като колективни зае
модатели. Засега това 
правха двете възпитателно- 
-образователии ведомства, и 
трудовата организации „Бо
силеград“.

— Броят от 333 заемодател 
не съответствува на отзова- 

'Лиггеи младите от Образова 
телния център, гражда
ните — съседи «а вбй-

се в акцията. Това 
число е по-голямо. Защото 
тук не са евидентирани тру
дещите се в производстве
ните цехове и трудови еди
ници, който стопанисват в 
рамките на отделни трудо-

иа-

ни открие рецептата за 
този успех, та и други 
да могат да спечелят пр

миците.

А. Т.
М. я. М. Яккович
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КАУЧУКОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В ДИМИТРОВГРАД ОТ НОВА ГОДИНА С НОВСМИМЕ

ГИД - ДИМИТРОВГРАД
трудещи в колектива

отговор но-
задъл- 

е един-

# От началото на Новата 1990 година ТО „Димитровград“ 
доскоро на „Тигър“, ще стопанисва като самостаятелно 
предприятие под название ГИД — Димитровград (Гу- 
марска индустрия Димитровград)

6СШК 1ХВШТ5ША стенш .Р.31"УО~Лчки
изисква висока 
ст към задачите и 
женията. А това 
ствена гаранция, че пред
стоящите проблеми ще 
гат да се надделеят.

мо-По повод 20-ти декемв|ри 
денят и 54-та годишнина от 
създаването на 
та промишленост 
от Пирот и тридесет годи
ни от формиране на трудо- 

ерганизация в Дими- 
голямата зала

телна, продалена па все до 
информативна, които досе
га са били на равнището 
на сложната организация. 
Затова, изтъкна Тодоров, 
предстоящият период, ще 
бъде период, който от вси-

качщукова-
„Тшър“ По повод три десет годиш

нината трудовата органи
зация е отличена с Орден 
на труда със .златен венец. 
С Орден на труда със сре
бърен венец е удостоен Са- 
ша Димитров, а с Медал 
народни заслуги Любомир 
СимзновиЧ. Дука Стоянова 
е наградена с Медал на тру 
да. За най-добра трудова е- 
дииица в рамките ма ТО 
„Димитровград“ е 
згласена единицата за про- 

платна и фо-

вата
тровград, в 
на Центъра за култура се 
състоя тържествено събра
ние на Работническия 
вет на този

съ-
Вколектив, 

речта си, която по този по
вод изнесе директорът 
ТО „Димитровград“
1сдоров изтъкна,
18 години те осъществяват 
хубави резултати в рамки
те на сложната 
ция „Тигър“ от Пирот. То
ва дългогодишно 
сътрудничество на практи
ка обаче е прекъснато то
зи месец, с приемане ре
шение за дезинтеграиня 
пиротската 
зацията. С 
Тодоров, трудовата органи
зация .Димитровград“, е 
изправена пред .редица про 
блеми, конто трябва да ра
зреши 
време.
е създаване на редила но
ви служби — от финансо
ва, счетоводител на, снабдн-

на
Слава 

че вече гьровъ-

иеводство на
За най-добри работни-лии.

ци в гумарата Са провъзгла 
сени Иван Петров, Люоо- 

Снмонович и В у кадии

ертаниза-

у спешно
общинаНа трудещите се в Димитровградска 

честити

мир
Маркович.

Най-добри работници 
— млади самоуправители 
са Чеда Михов, Небойша 
Найденов, Перица Неич, 
Драган Илиев, Гоша Влади
миров и Аца Стоянов. За 
трпдесетгодишна привърза- 
пост към гумарата са наг
радени със златни монети 
14, а за двадесетгодишна 25

с

НОВАТА
1990

ГОДИНА

част на оргаиП- 
това подчерта

в твърде кратко 
Именно необходимо

заети.
А. Т.Дука Стоянова

„ДИМИТРОВГРАД“ ПРОИЗВЕЖДА:
— лачени, дамски и детски ботуши,
— спортни кецове,
— различни видове гумено-технически стоки със и без ме

тали и с различно предназначение,
— търби и профили, намиршци широко приложение,
— гумени фолии (различно качество), гумени нишки,
— прибори, калъпи, различна метална галантерия и други 

произведения.
Работническия съвет в „ I ЯМ IОт тържественото заседание на

РЕПОРТАЖ ОТ МЯСТОТО НА СЪБИТИЕТО: 
ЧЕСТВУВАНЕ ДЕНЯ НА „ТИГЪР“ — 20 ДЕ
КЕМВРИ

А преди това заседание председателят на 
ОС д-р Миролюб Йованович дава прием за 
представители на „Тигър“, интересува се за 
развойните планове, събщава за това как 
Бабушншнка община вижда присъствието на 
„Тигър“ в развитието на общината.

Но онова, което е същинско въодушевле
ние е: появата на „Тигърчо“ (маскот на „Ти
гър), • посрещнат в Стрижевац, и минал из 
улиците па Бабушшща, придружен от десет
ка децн. Всичко е подчинено на едно карна- 
валско тържество, докато е на улицата.

Вътре, в залата, с делово-тържествено. След 
приветствената реч, се приема решение за 
връчване на златни монети на пенсионери, 
провъзгласяват се най-добрите смени и вр
ъчва предходно знаме, провъзгласават се най- 
-добрите работници през 1989 година и връ
чват награди, грамоти и дипломи за постигнати 
резултати, връчват се награди и признания 
за постигнати резултати в спортните дейнос
ти и гцрисъждат признания ма най-добрите 
кръводарители.

Бабмшница 20 декември. Един необикновен 
есененлргГне само по високата температура 

Настроението е приповдигнато, поне- 
празнува и Деня на гумар- 

ската промишленост „Тигър“. И то 
'Iини Тигър“ 30 години „Вътрешна автогума дини „1И р , Тигър“) И 12 години трудова 

автогума“ в Бабушшща 
бивша ос

на деня 
же на този ден се

Високи
трудови

завоевания

(в състава на
(вДШ“с^ваВ^Рее™;он.мснната вече 
новна организация на стружеия труд).

юбитеен ден в забележителна годишнина, 
в съответствие11 със Закона за предприятията 
1 С“рш«ю нроусгройство в Досега кожна
та организация на сдружения трУД

гАВВВП "«= -.'К
трудовата единица „Вътрешна апгогу. •

Безспорно този организационен преглед бе
най-малкатанеобходим, за да се види» 40 и 

част постига високи трудови 
емблема на .,Гу-

организациозша 
завоевания. Защото с четири

качество Трудовата единица 
„Тигър“. Инак, ка- 

„Тигър“ през но- 
на-

дрич“ за високо 
с между най-добрите в 
зано с. думата на цифрите 
следните няколко години производството 
раства с 4,5, износът с И и производителността 

6,5 на сто. Тези давиш и за пъти 
съобщава Драган Божило- 

Той

С една дума: всеки, който се изтъкнал на 
трудовото гюле, в спорта, в хуманността на 
дело, не е отминат. Имена и имена! Зад тях 
са обикновени хора, за които думите* на приз 
напие и спечелените награди са ново насър
чение.

на труда с 
щата на развитие
вич, ръководител иа трудовата единица. ^

бъдещото развитие па „Тигър па 
работнице кияговори и за 

тържествено заседание иа съ
единила. Тук са и прсдста-вест на 'трудовата

вители на обществено-политическите органи- 
в общината, на други

Тържеството продължава с увеселение.
Достойно за името иа „Тигър“ и авторитета 
на фирмата.за цип и Скупщината 

колективи. ' Ст, Н.
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МОЖЕ ЛИ ЕДНА ХУБАВА
-------------------- - влАСИНА КАТО ГОЛЯМ ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕИГЬРЗА КАКВО 1 ДА СТАНЕ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ?кгьггиг

По повод 40-годпшнп1ната на печат па бъл
гарската народност а Югославия п 30-годп- 
шннта на вестник „Братство", родакцшъта 
на в-к „Братство" в рубриката за КАКВО 
ПИШЕШЕ БРАТСТВО ще вп предава мате
риали за отделни събития и случки, номес- 
тавни в първите броеве на вестника.

■ И ПАК АМЕРИКАНЦИТЕ: „ВЛАСИНА ИМА ВСИЧКИ ВъЛМОЖ^ЮСТИ^ДА^С
ектдптЙте1'1 Лее" ГОЛЕМИ туристически сели™, хотели спортна за- 
5а терени :ЙВголфи твнис! ски-лифтови летене ЗА малкисамоль 
ти’ — НЕОБХОДИМАТА ИНФРАСТРУКТУРА Е ЗАВЬРШЕНА С 90 НА С 
ЩЕ СЕ НАМЕРЯТ II АРИ?

поема. Очакваме полстпа от 
крепа от голям брой окол- 

общили, понеже и те 
/цс имат голяма полза от 
тона, а Републиканският из 
пълни!елен съвет задълбоче 
но обсъди програмата и я 
всрифицира с висока оцел 
ка. Това означава, че и ш 
републиката те получим 
сьотиетиа помощ. Власи па 
има много хубаво мсстопо 
ложенис, около нея са три 
аерогари (Ниш, Скопие, Со
фия). С българското прави 
•/елство постигнахме дого
вор ГЛП „Стрезимировпи“

зимни спортове там сс още 
по-големи, дори е възмож 
но да се направят терени за 
състезания по алпийските 
дисциплини. Предвижда се 
да бъде построено летище 
за малки самолети. „Център 
I“ може да се завърши за 
2—3 години и още пет го
дини ще трябват за „Цснътр 
II“.

Амбициозпос/та па лроск 
та от едва и острата кр/ 
п нашите „традиционни“ 
дъзи от други страна пи ка 
рат да забележим, че това 
прилича на уюпмя, поне на

Преди известно време на 
Ьлвоинското плато се .из
качили двама американци, 
специалисти па едва 
ма туристическа агенции от 
САЩ. Застанали в захлас:
„Каква прелест, какви въз
можности!“ А след тона учу 
депо попитали: „Нима е 
възможно да не > 
такова богатство: 
ли вие, че седите ша златна 
мина. Власмна има всички 
условия да стане европей
ски дизнилепд!“ Само ед
на седмица след тях па Вла 
сипа пристигнал председа
телят на агенцията. Пак въз
торг, пак въцрос11, заредени 
е почуда. На раздяла казал 
на домакините си, на сур- 
дуличани: „Моята аговцпя 
има голям интерес да помог 
пе претворяването па Вла- 
сина в голям туристически 
център“.

Разбира се, сурдулпчапп 
/нямат американски опит в 
туризма, пито американски 
финансови възможности, по 
никога не им липсваха ам
биции да «претворят Власи 
на в генератор на развитие 
то на общината. Години на
ред в развойните им плано
ве бяха записвани много- 
бройии задачи във връзка 
със създаването на услови 
я за зимен и летен туризъм 

Власинското плато, реа
лизацията на които, макар 
че не вървеше според пла 
новете и желанията, даде 
значителни резултати. Ин
фраструктурата е завърше 
на с 90 на сто (водопровод, 
канализация, ПТТ-мрежа, с- 
лектрлфикация, бензиностан 
ция). Тази година започна 
разширяване на пътя Сур- 
дулица — Промая, което ще 
бъде завършено през 1990 
годила. През септември сур 
дуличани взеха умно реше
ние: „дадоха“ Власина на 
„Югоекспорт“ ,от Белград, 

понеже прецениха, че за цс 
лта нямат нито опит, мито 
кадри „Югекспорт“ вече при 
вършала обемиста студия 

съвместно с „Еиергропро- 
ект“.. Сьщевремеио се изра
ботва специален просторен Измина повече от година 
план с елементи па гепера- от както се настоява гара- 
леи и детайлен 1радоустрой жите на улица „Маршал Ти 
ствен план (Завод за урбани то“ (преди „Найден Киров“) 
зъм на СР Сърбия и „Енер- да б>дат бутнати, за да мо 
юпроект“), който трябва Vда 
бъде готов тази година.

Как проектантите виж
дат“ Власина в XXI век?

ли
голя-

ДИМИТРОВГРАД

Предстои ревизия на социал
ните помощи ползува

Знаете
се

па
Димитровград, октомври. пе

Съветът за социални грижи при общинския 
народен отбор* е формирал комисия, която ще 
направи ревизия на социалните постоянни пом
ощи, конто получават 68 лица в Димитровградско. 
Съветът дойде до заключение, че известни лица 
нереално се декларирали своите приходи, та но- 
лучуват помощ, макар че според ■ предписанията 
нямат право на нея. С оглед на това новоформи- 
раната комисия ще има за задача да 
щателен преглед на документацията и да ~1 (зара
боти известни корекцц в това отношение.

Съветът е разгледал и възможността за от
криване на нови социални заведения в града, а 
преди всичко на една детска градина. По този 
въпрос все още не са взети конкретни закючепия.

напран I

зг-. •;
Босилеград

Учениците — носители на 
културно-просветна дейност Неизползувани прелести: зимен пейсаж от Власина

далечно бъдеще, но Момчи 
лович има съвсем противо 
положно мнение:

— Програмата за развитие 
па туризма на Власина е 
проект, който може да се 
реализира до края на този 
век. Програмата е атрактив 
па и ще привлече чуждестра 
нен капитал и голям брой 
домашни инвеститори. Тук 
може да се ползуват и сред

да бъде международен гра 
нично-ггропгсквателен пункт. 
Ако можеше Копаоник да 
стане това, което е днес. 
защо не би могла Власина, 
когато е много по-достъпна 
и има много по-големи ту 
ристнческо-спортнн възмож 
ностн и редица други преди 
мства?

Учениците от средното икономическо учили
ще в Босилеград първи откриха новия сезон на 
културно-просветната дейност. Първото предста
вяне пред селската публика, като изключим мал
ките слабости, излезна успешно и вероятно 
полезна дейност на самодейщите-ученици ще про
дължи през целия сезон.

На 23 октомрви група ученици от 
икономичедско училище посетиха Долно Тлъми- 
но, отдалечено от Босилеград около 30 км и за 
селяните устроиха вечеринка с грижливо 
брана програма. Двеста и педесет зрители от Тлъ 
мино и околните села останаха много доволни от 
няколкото хуморески и рецитации...

тая

средното

лод- К. Г.

ДИМИТРОВГРАД: СЪЗИРА СЕ КРАЙ НА ПР 
ОБЛЕМА С ГАРАЖИТЕ

Л. Станойков, учител „Градня“ предлага 

решениеПисмо — благодарност
Другарю редактор, дневна опасност 

да затрупат цистерните. То 
ва място е идеално 
еж на гаражи 
жа, като при това на горния 
се влиза от улица „Цари- 
ородски партизански отяд“, 
а в долния етаж от улица 
„Божко Буха“'. Доколкото е 
известно в „Градня“ 
твува и готов проект, 
се само „зелен

навесите
Искам да изразя голямата си благодарност 

към доктор Мирослав Вучкович, доскоро лекар в 
болницата в Ниш, а сега минал в Босилеград. 
Бях в тежко положение — целия парализирам. Це 
ли 8 години ходех по болници, употребявах це
рове и нямаше полза. Едва когато ме закараха в 
болницата в Ниш —

за стро 
на два ета-

же да се разшири улицата 
и да бъде направена „вход
ната врата“. Спорът със со
бствениците на гаражите, 
построени като временни о 
Секти на обществена 
е цред решаване и гаражи; 
те днес или утре трябва да 
бъдат бутнати. Възникна въ

в детското отделение, бол
ките минаха и оздравях. Около лекуването ми 
се заеха всички лекари и сестри, а най-мно
го доктор Вучкович. Твърде, съм му благодарен 
за безкористното залагане

— Специалистите предла
гат туристическият комп
лекс на Власина да бъде 
построен в две фази — каз 
ва Костадин Момчилович,

доскорашеи председател на ПР°С къДе собствениците да 
общинското .правителство* в направят нови гаражи. От- ^
Сурдулица. — „Център I“ говор на този въпрос има ;^СТВенНците на гаражите, ко
ще се строи между, бе,па Предлага го Градня" : -' ИТО трябва да бъдат бутнаи Рид и в негови рамки ще ‘ ”храдня . ; тп> ще >к1шеят

- бъдат построени хотели и Именно, под улица „Ца- 
други гостилничарски и тър рибродски партизански

туристичес- рад« (преди „Момчил Войво 
ко селище с депанданси „
(3,5 хиляди легла) спортна ^ Н*А старото шрище, 
зала, терени за голф и те >Д Радия“ има свой плац, на 
ние, а от селището ще тръг който са поместени скла- 
ват ски-лифтове към Чемер дове и навеси, които са в

терени ™То<йас^и “ -оояинс. Там 
отведеш,ж. Тук ще има ра- 11 временно помещение за 
бота за над хиляда души. противопожарните цистер- 
„Център 1Г‘ ще се строи на ии, но и то едва ли 
Стрешер. Възможностите за

същес-площ, чака 
сигнал“, за 

да може това и да се ре
ализира.

Имайкиоколо лекуването ми 
както от свое име така и от името на родителите 
ми и му пожелавам всичко /най-хубаво и и още 
по-големи успехи в работата му! Сега съм здрав 
и продължих образованието си в Средното ико
номическо училище в Босилеград.

предвид, че соб-

венчки в не
посредствена 
рижите, то логична

олизост до таот-
предпо

ставка е, че те би моглц да 
ползуват п тези, които би 
били построени на плаца на 
„Градня“. Там

Драган Стоилков 
„Братство“, 1 ноември 1960 година. 

Рубриката се редактораше от Стоян Станков дори може 
и по друг начин да се пада 
ват гаражите -г- например 
под наем за определено вре 
ме или всеки, който иска 
да си купи гараж.

има(КРАЙ)

не е
рухнало. Съществува всеки А. Т.
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С~~~ В [- ■ ' “* ПРОЛЕТЕН ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНИЯВАЙТЕ СЕКомунист
Орган на Съюза на югославските комунисти Брой 1704 година ХЬу1
и на Съюза на комунистите в Сърбия Белград, 29 декември 19Н9

XI конгрес на Съюза на комунистите в Сърбия

конгрес нд
ИСТИНАТА И 

ДЕМОКРАЦИЯТА
ността и неспособността, «ормативизмът и системните решения, които 
често са непреодолима бариера за нормален икономически живот.

Конгресът заключи, че е необходимо да се създават условия и въз
можности за всестрани, обективни, обосновани на историческите факти 
обсъждания и преразглеждания на всички теми и личности от минало
то на нашето комунистическо движение, със старание да се премахне 
пр е калената рестриктивност в явното полузване на автентичните истор
ически материали на нашето повоенно развитие.

С приемането на документите и изибирането на ново ръководство, 
със звуковете на тържествената песен „Югославия“ след тридневна рабо
та, на* 17 декември, завърши XI конгрес на Съюза на комунистите 
Сърбия.

13

Конгресът избра нов централен комитет на СК, който на първото 
си заседание за председател на Централния комитет, с огромно болши
нство гласове (143) избра д-р Богдан Трифунович. Същевременно Цент
ралният комитет избра и Председателство от 20 членове,^ което, на пъ 
рвото си заседание за секретар на Председателството избра Миломир 
Минич и постави изпълнителни секретари.

Докладът ка Богдан Трифунович „Съюзът на комунистите в Сърбия 
— обществени реформи, за демокрация и единствен Съюз на югослав
ските комунисти получи най-широка подкрепа на делегатите. В оживе
ните, полемични и конструктивни разисквания участвуваха 543 делегати и 
гости, относно всеки четвърти делегат на Конгреса. От многобройните 
предложения инициативи и сюгжестии произтекоха няколко десетки ам- 
андмани към предложените документи на Конгреса, от които най-глоям 
брой бяха приети.

Делегатите показаха готовост безостатъчно да се ангажират 
пъпнението на задачите, утвърдени на тая партийна среща, при което 
първостепенно значение има издигането на личния и обществения стан
дарт. Остана убеждението че Съюзът на комунистите на Сърбия има 
хора и програми, които осигуряват успех.

На последното, петото пленарно заседание на XI конгрес на Съюза 
на комунистите на Сърбия председателствуваше Слободан Милошевич. 
След като секретарият на Председателството на ЦК на СК на Сърбия 
Миломир Микич докладва за обоснованието на амандманите, форму
лирани в комисиите за резолюцията и за реформата на СК и Устава, по
чнаха разисквания, в които участвуваха неколцина делегати на Конгре
са. След изясняването на Конгреса за предложенията, дадени на послед
ното пленарно заседание, мина се на гласуване за конгресните докумен
ти. Делегатите единогласно приеха конгресната Резолюция, проектодо 
кумента „Основи на демократичната реформа на Съюза на комунисти
те“ и „Проекта на измененията и допълненията на Устава на Съюза на 
комунистите на Сърбия“.

Единодушно е становището на делегатите на XI конгрес на Съюза 
комунистите на Сърбия XIV извънреден конгрес на Съюза на югос

лавските комунисти да се проведе в предвидения срок. Търси се и при- 
Устав на Съюза на югославските комунисти и Програма на

в из-

готовността на Съюза на коКонгресът показа силата, единството и 
мунистите на Сърбия да се бори за своите определения. Комунистите на 
Сърбия ясно казаха, че са за единна Социалистическа република Сърбия 
за единна Социалистическа Федеративна Република Югославия.

Най-високата среща на комунистите на Сърбия ясно се определи и 
към политическия плурализам. Подчертано бе, че Съюзът на ксшунис- 
тите няма причини, нито желае административно да ограничава форми
рането на политически партии в Сърбия, защото това би било противно 
на нейната дълга демократическа традиция и на сегашното определение

като богато, по и
па

за обществена реформа, чия то същина е социализъм 
като демократично общество.

емане на нов 
югославските комунисти.

по тематичните области,В разискванията на пленарните заседания 
бяха критикувани големите отпори срещу промените, спечелените при 
вилегии и олтитите същите да останат и занапред; способността за при
способяване и твърдостта на бюрокрацията, незнанието, псирофссионал-

Единадесетият конгрес на Съюза на комунистите на Сърбия, според 
оценката на мнозина участници и наблюдатели, бе конгрес на истината 
и демокрацията.

мици и стари бойци и млади вой- идеи, инициативи и 
нищи. Говореха откровено, от сърце ще води. 
н мъдро, водиха се остри диалози, 
срещу поставяха се мнения по векч 
ки въпроси, които бяха внесени в 
дневния ред ма Коицреса.

акции, коитоВажен белег на най-високото съ
брание па комунистите в Сърбия е 
оптимизмът и убеждението, чс оно
ва което са си поставили за зада
ча, м-огат и да осъществят! Те съ
знават тежестта и сложността на 

които в 
осъ-

сЛ ЮЛ1У-С1ЛК& Единадесетият конгрес на СК в 
Сърбия ннто се занимаваше, шгго 
пък оставаше някому рецепти. По 
най-крупните въпроси за подожени- 

«Разликите, които се изразяваха ет? 11 отношенията в страната, за 
в демократическото разискване за нейното бъдеще и развите се из- 
,разрешаването на (Крупните обще- кристализираха ясни становища, но 
стисни проблеми и за виждането без претенции същите да бъдат о-

кончателни. Остава в обществената 
практика да потвърди тяхната из
правност (или пък да я оспори). А 
цякои въпроси (например); значе-

РАБОТАТА
СЕГА
ПРЕДСТОИ

задачите и програмите, 
предстоящия период рябва да 
ществят. Тона ярко изрази предсе
дателят на ЦК Богдан Трифунович, 
изказвайки благодарност, като посо
чи чс това е чест и голям дълг, но 
и голямо бреме, което очаква все
ки член на ЦК, а ние бихме доба
вили и за всеки комунист и натри*- 
отичио настроен трудещ се и граж
данин — да преодолеем кризата, да 
осъществим (реформата и да обез
печим стабилно развито на обще
ството в свобода и при материална 
сигурност.

В Сава-център кипеше като в ко
шер три дни от сутрин до вечер, в 
(няколко зали отделно в пленумите, 
заедно. Свои оценки и становища 
за актуалиитс събития в общество
то и свое виждане на общото бъ
деще в Сърбия и Югославия от съ
щата трибуна равноправно изнася
ха и работници и селяни, и икадс-

на по-нататъшното развитие сна
не пречеха да се стиг-ществото

ис до общо становище и синтез, 
който беще отправен в заключител
ните документи от това партийно 
събрание. А този синтез съчиняват:
Югославия като федеративна об- 
щшост на спободин хора, равноправ- гославсските условия) и другите оо- 
ии народа и народности, и (равно- \ществсии оргашгаащш и пнетнту- 
нравнш) техни републики; правова щщ да съобщят своите виждания и 
държава с модерна икономическа 
и политическа система, в която 
свободно се живее; демокрация и

ЕДИНАДЕСЕТИЯТ конгрес на 
в СърбияСъюза на комунистите 

завърши успешно, както се и очак
ваше. Нищо неочаквано и необик- 

на него. Дори ни
нието на политическия плурализъм
и многопартийната система цри ю-новено не стана 

актуагшите обществени и политиче- 
- след дротивкуагсти- 

туционното и незаконно забранява- 
ис иа Митинга «а истината в Люб- 
ляна и антирръбската истерия в 
Словения и други средища иа аси
метричната коалиция по този по
вод — не го изхвърлиха от седло
то. Той протече но своя ход, както 
и предвиждахме в „колонката“ 
но посока на Осмото заседание на 
ЦК на СК в Сърбия и с основание 
е наречен Конгрес на истината, ре
формата и демокрацията.

ски събития

идеи как да се приложат и у нас.
Имахме един успешен конгрес, 

освободен труд и човек в соцпали- Решенията които взе трябва да се 
зма; цреобразопан Съюз на комуни- потвърД1гг „а тактика, в периода; 
стите в политическата и обществе- . ^ ^ л „
на сила, която без иоошгическн ка- които е пред иас. Работа тепърва 
къвто и да било друг монопол, ще ни предстои! 
действува и влияе върху обществе- 
аште процеси със силата на своите Саво Кържшмщ
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ПЕТАР ШИМИЧ

ИДЕЙНО ЕДИНСТВО НД ВИСОКО РДВНИЩЕ
* ОКОЛО ПРОГРАМАТА НА РЕФОРМИТЕ ТРЯВНА ЛА СЕ. СПЛОТЯ I ВСИЧКИ СИЛИ НА Р оплсност ЗА НАСТОЯЩЕТО 

ДИНЯЧ ОКОЛО ИНТЕРЕСА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ № НАЦИОНАЛ И ОМ Ь Е ПАИ-1 М 
И ПЕРСПЕКТИВАТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ЮГОСЛАВИЯ

сс я.»я«а ле само ал- 
но ипа Армията и о.ш:ша.^о .ш ш Лрлпппа ||ационалюьМ1 

граденото ш-инетво. Третата ФУ останали пационалипми,
па .шдмчш засяга Организацията • • видимо и о5
па СОК н ЮПА и нейната иде чист^исква 
"по-полптпчсска, организациои не - ; • работда мно
на н акционна иодготоика в сь сл команд Д ’
:тучна е промит и преобразила го г.оисч • с - .

’ Т1ГНТ .питане, които са дошли в Ар-
,,М1'т 11:1 СЮК- сс подготвят за важ-

сго па комунистите в Армията 
да се включат' понп.пгеп.т1Ш'П() в 
иолнтнчостктм жпшт, макар че 
н досега пе бяха пън от съби
тията в общест вото независимо 
от обстоятелствата, ношеже то 
са неразривна част на обще
ството и споделят съдбата му. 
Тона ио-иптемтшвпи включване 
на арменци пе |в напиггнчоскня 
живот на обществото е пеобхо- 
11101001', която е продмкгунатш 
от все носилите отрицателни 
процеси в почти всички среди. 
Например събитията в Косово, 
злодеянието в казармата в Па- 
рачпп н иякои крути явления, 
каквнто са съдебният' процес 
ггропнв четиримата в Любляна 
н други, ни предупреждават, че 
вепчкн заедно трябва да поло
жим много повече грижи за о 
пазването на свободата, която 
не Ш1 е подарена от никого. Ос 
вен това е необходимо да дей
ствуваме по-интеизивно в мес
тните общности, относно в сре
дите, в които армейците .жи
веят със семействата си. Шп- 
М!ич смята, че подготовката и 
изпращането на новобранци в 
ЮНА е задача не само на вое
нните органи, но и на обще
ствено-политическите общности, 
обществено-политическите орга 
низации и най-вече на семей-

По случай Денят на ЮНА — 22 
декември председателят па Пред 
седателството на Комитета на ор
ганизацията на СЮК в ЮНА 
Петар Шимич посети всички из 
дания на вестник „Комунист“. 
Разговара, конто се води в наш 
ата редакция предаваме в свобо 
дна интерпретации.

Говрейки за Деветата конфе
ренция на Организацията на 
СЮК в ЮНА, която се състоя не 
отдавна, адмирал Шимич меж
ду другото подчерта, че това сь 
брание на комунистите в Арм 
ията премина в истинска делова 
атмосфера, 
се с твърде критичен подход 
към всичко, което през изтек
лия се явяваше като отрицател
но. Затова и казваме, че Конф 
еренцията се състоя в период 
на бързи, динамични и драматп 
чни обществени промени. Дне- 
щният свят се мени радикално. 
Промени се 
във
ения живот. Кризата, в която 
изпадна нашето общество е вс 
естранна и дългосрочна. Тя пр
еди всичко е криза на съществ 
уващия проект на социализма 
и на реализацията му.

мията да 
нитс и честни длъжности на за 
щи/шици на независимостта и 
свободата па нашата страна.

Опониряйки на въпроса 
кин е влиянието на сегашните 

отношения

ка-

мождунацпоналпи 
върху армейския състав, Шим- 
ич между другото ка:*а, че за

особено ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ АРМЕЙСКИтзв въпрос се отделя 
внимание. Той напомни, че на ;; КОЛЕКТИВ 
идно заседание на Комитета, сь 
стояло се през март т.г. са об-карактеризнраДа

Косато се касае за национа
лизма. Конференцията взе ясно 
скпювише. Шимич припомни на 

на обще

съдени националистическите я- 
шюнпя у нас и влиянието им 
върху армейците. Армейският 
състав, армейското битие е най-

тоеа, че статизацията
_ ст вените отношения е дата въз

-доорият сеизмограф „а нацио- ;к;и.,)осх ^ размах на бюро- 
налистическпте Сътресения, по
неже в Армията се намира мъ
жката популация «а Югославия

критическите сили. В упорита
та борба за у крепване на со
бствената привилегирована пози 
пия, тия сили се натрапват като 
уж представител и защитник 
на националните интереси. То
ва въвлича обществото в опа
сен лабиринт на националисти 
чески прояви и деления. Нацио

случават почти 
всички сфери на обществ в периода па живота, в който

се реагира твърде емотивно, сс 
обено когато става дума за .ме
жду на ц ионалните 
Затова през последните 
рязко се повишава броят на ек 
ецаелте от

отношения.
години

националистически 
позиции напук на мерките, ко
нто се

нализмът ни предлага , .перспе
ктива" на националфеодална ра 
зпокъсаност и примитивно само 
доволство. Тласка ни към все 
по тежки идейни, политически 
и други конфронташш, което в 
драстична форма се изявява в 
Косозо, и не само там, но и 
другаде. На сцената са разли
чни, взащшо противопоставени 
идеологически

предприемат от страна 
армейските колективи. ТоваРЕЗУЛТАТ НА ДЪЛГОГОДИШ

НА РАБОТА
на
явление ни загрижава, още по
вече, че всеки армейски колек 
тив по националния 
е „малка Югославия”. Никому 
не се позволява, независимо от 
традицията, обичаите 
рата, да има

егвата и родителите, които из
пращат синовете си в Армията. 
При сегашните обстоятелства, 
смята Шимич, още по-необхо-

Конференцията беше епи
лог на двегодишната жива дей
ност на организацията. Всичко 
това беше принос в подготовка 
та за XIV извънреден конгрес 
на СЮК. Онова което според ду 
мите на Шимич представлява 
най-важна характеристика на 
Конференцията е идейното еди-

сн състав

димо е всестрано сътрдуничес- 
тво, за да| може успешно да се 
изпълни тази за Армията и но
вобранците твърде важна

и култу- 
повече права са 

мо затуй, че е от една или 
та република.

и политическизада- дру-ча. концепти, около които се вър
ши национална и продиктувана

нство по всички въпроси, а то 
ва им е било 
Най-силно беше

от интересите хомогенизация. 
Съюзът на югославските

СЕИЗМОГРАФ НА НАЦИОНА
ЛИСТИЧЕСКИТЕ СЪТРЕСЕ
НИЯ

Вече 'няколко години извес-твърде
подчертано оп 

ределнието за югославския со
циалистически патриотизъм ко 
йто в армейската среда 
собена роля в сегашното 
време, когато не всичко върви 
според желанията ни.

важно. кому-
нистн не само че последовател

тно число войници от Косово
действуват юг позициите на 
банския

ал
но не се противопоставя на та
кива тенденции, но — до голя
ма степен

национализъм ц сепа
ратизъм. Това са момчета,Такива и подобни дейности 

на армейците за съжаление оре 
щат отпори от онези сили, 
ито не .мислят нищо добро 
нашата страна и същевременно 
не искат Армията да 1бъде 
динителна тъкан на обществото, 
опора на единството и 
правието на всички 
роди; и народности.

има о- 
тежко КОИ-

— стана техен носи- 
генератор.

то са иидоктринирани дълги 1Х> 
дими и се организират на нацио 
пална основа. Към такива и -по 
добия групи, след трагедията 
Парачин, армейците тря!бва 
се отнасят с голяма

ко тел ипа
Всички тия посочени елемен 

ти на ооществената действител 
нает

Комунистите и всички оста
нали армейци полагат големи 
усилия да изградят висока мо
рално-политическа подготовен-

юъе-
подчерта адмирал Ши-

предпазли вота “
та на СЮК в нея. С постоянно 
то задълбочаване ;на кризата) се 

за застрашават

да мичраино- 
иаши на-

ост на военните колективи ка
то един от най-важните елемен 
ти .на боеготовността. Свободно 
може да се каже, че напук на 
всички отрицателни влияния мо 
раяно-подтичеокота положение 
е стабилно

вност и навреме да предприе
мат ■мерки. Затова в Армията 
се отделя голямо внимание 
'събирането

Комунистите и всички оста
нали армейци и занапред ще 
полагат усилия да опазят един 
сивото на армейския състав, по 
дчерта Шимич, понеже това е 
една от 'най-важните задачи, ко 
ито бяха приети иа Конферен
цията. Когато вече става дума 
за приетите задачи, Конферен
цията изведе на преден план за 
дачите, отнасящи сс до столан 
ската

опорните точки, въ 
рху Iкоито стои идейно-политн- 

съжаление в ческата работа и
иа хомогенна нацио

над,на , основа. За
съвкупнатаи представлява га

ранция , че армейците и зана
пред ще изпълняват, успешно 
всички задачи, които са утвър
дени в Конституцията 
СФРЮ. От друга страна кому
нистите в Армията са 
да спазват Устава на СЮК, 
йто ги

аостааоаасюо
ааааапааапараааоапаааоаааанс

НЗИВНО ДА с! ВКЛЮЧАТ кТпппРиБВА ОЩЕ П°-ИНТЕ- 
МАКАР ЧЕ ТЕ И ДОСРГА1АНГВгЛ°лЛ?ТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ. 
СТАВАШЕ В ОБЩЕСТВОТО^ БЯХА ВЪН °Т ТОВА’ КоЕТО

ДЕЛЕН0ЧЕчиаюЕЧБ Г0ДИНИ
СТВУВАТ от
позиции

на

ДЛЪЖНИ 
1КО-

задлъжава да реализи
рат политиката на СЮК в ЮНА.

реформа, реформата 
политическата система 
бразованието иа Съюза 
славюките

иа
' МЛАДЕЖИ 0ВТДКОСОВО КОИТО Ж 
1 НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ СЕПАРАТИСТКИ

и прео- 
■иа юго 

комуиисш.. Втората 
група обхваща задачите 
граждането на беоготовиоотта

Този път Конференцията о- 
Ще по-силно в из-подчерта желани-

оаааооааааПоаоаомааоапапмамо
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ВСИЧКИ КОМУНИСТИ

една програма, около коя- «а ЮНА, което р и в Колети- 
би се съби/рали всички ко- туцията казано. Тя, ореди веи- 

мунмсти. На (единството трябва чко има задача да запази сво
да се гледа като «а нещо, кое- бодата, независимостта и цяло
то е емнати в развитие, в евол- стта на Югославия, на Консти- 
юция, динамично. Единството турисината система. Армейците 
не може ведпаж за винаги да правят всичко, та най-успешно 
се избори да се има. Също- да отговорят на така дефинира 
то постоянно т;ря)бва да се из- вата роля и задачите. Без ра~ 
гражда, основата за един такъв злика от къде ои дошла опасно 
процес на изграждане на един стта, от вън или от вътре за

цялс-стта , на Югославия, напада

ме
то

етвото трябва да бъде една ре-
програма, която ще може ннето срещу конституционна

та система. Армията обезателноалта
да абсорбира всички ония раз-

съществуват вътре тряова да изпълнява всички! ре
шения на Върховното команду- 
ван-е (Председателството на 
СФРЮ) защото то е единствено

Л1ШСИ, които
в СЮК в резултат на условия
та, но има и такива които оа 
нз1 политизирани. Затова пи тря
бва много мъдрост и умение за 
обединяване на членовете на 
СЮК около една единна про- да се предприемат благовреме- 
грама. Комунистите в Армията, нно превантивни мерки, по-ин- 
папример, — според думите на тезивно и конкретно политиче- 
адмирал Шимич — се обединя оки да се действува, така че до 
ват всички около програма за най-лошото да не стигне, ко- 
идейно-политическите 
На първо място изтъкваме, то- средства н методи да Се действу 
ва което е общо, общите при- ва. Армейците са затова, първе 
добивни, това което трябва да нствено с всички налични по- 
бъде същина. Стараем се чрез литически средства и методи) да 
организираните форми да влия се действува за да ее осуетяват 
ем и -върху класовото и -върху негативните процеси, които за- 
националното. В Армията това страшават териториалната цял- 
може по-леоно да се осъществи, ост на страната и да отслабнат 
защото е -високо-организирана нейната отбрана.
,институция. Защо -не може да 
бъде така и в останалите части 
на СЮК. Защо идейното един
ство не е така високо — мно-

кзм потентно да решава за това.
Шимич смята, че е по-добре

задачи. ето ще налага с репресивни

дейност в Армията. Негативни- гражданите и народа, не само 
те обществени процеси, особе
но ескалацията на национали
стическото съзнание и практи
ка, неизбежно се отразяват на 
политическото съзнание и нас-

като етнас, но и като демос, 
което не противоречи на суве
ренитета на нациите.

Без разлика на това, че в ня
кои ореди днес се прави всич
ко функциите на федерацията 
да |се пресекат, между другото 
и -на
отбрана, Армията трябва) обеза
телно д-а остане последовател- 

припомни пистите на една организация се че в началото на революцията на на конституцията на СФРЮ 
заси" държат па един начин и опре нашата партия бе числено мал- дефинираните задачи. Сепарати

ка не масова, защото в сеоеделят по един, класен и поли- < ’ _____. , си е носила идеи, привлекателтически критерии, Дакъвто е
случаят с организацията 
СЮК в ЮНА, докато в някои

В няколкочасовния разговор 
бе поставен въпроса: как мо- гоброй-ни са причините за това.троението на хората, на димен плана на общенародната

зиите и съдържанията на про
блемите които трябва да реша ж-е да се обясни) това, че -кому- 

Освен
Шимич припомни за това,

ваме. това.
Шимич, на сцената са и 
лени нападения срещу концеп- 

общонародната отбра
стюите сили желаят да разпола 
гат с териториалната отбрана 

ни за масагге и е могла Да ги аа да могат да я употребят по 
поведе. А всеки, -който носи оп свое нахождаНе. Оттам и все 
ределеии идеи с примера ои е по-зачестшшгге -нападения сре- 

друпи среди членовете -на същ, доказвал това по най-очешиден щу -концепцията на общонаро
дната отбрана, като уж чрез та

цията на 
на, обществената и конститутги 

роля на Армията. наонната

Комунистите в Армията 
най-висшата си среща заеха я- 
сни и

на
ия Съюз -на югославските -кому начин и повеждал масите след 

недвусмислени стаиови- 1|ИСТИ се групират изключител- с0де ои |цока днес в СЮК ни я концепция милитаризираме оо
щеспвото, или уж е спрян про
цесът на обобществяване на от
браната. Всичко това се прави 

щото о неедтютвото -не можем поради една проста причина:
да стигнем. Ето защо да се засилят функциите на ре

публиките и техните бюрокра-

ща за междунационалните от- ]|0 ]Ю национален критерий. десет пъти по-малко, но
национализма. Те цЪн връзка с това бе иаправе- 

изхождат от това, че Югослави 
воички нейни

да бъдем единни. Запотения и важно е
но и сравнение за това че ар
мейските колективи снмволизи-я е родина па 

граждани, демократична оощ- 
ност на равнопртвпи народи и жа да со |<а-же за шя-кюи инсти- програма за реформи, това) е -на 
народности. Никой няма право .,.у1#ни във федерацията, които шата програма да се обединим

пикайте
рат Югославия. Топа също мо- 011ещц0 трябва да се тръгне към

цип.

Армейците няма да се отка-
едностранчиво да решава за па 0ИМП0лизират Съюза па юпослав па оная основа, |в която своя жат ог -прокламираните прлн-

комуиисти, ооамс разл-и- интерес ще -намерят и ‘трудещи ципи, -върху които е поставена
ефикасната отбрана: единство 
на въоръжените сили, единство 
на ръководенето и -кома-плуване 
на въоръжената- борба. Само 

ПО-ДОБРЕ Е ДА СЕ ПРЕДУ- то, единство на югославското 
ПРЕДИ

бъдещето на Юго-стоящето и 
славия

ските
по мярката на своите мо 

монталии интереси, -потреби и
а говедо! имет о. Откъде те се, ,който окончателно вси

чко това трябва да реализира.
чио им о

в поведението ития разлики
Те смятат, че за еве ,<а1к това да Се разбере? 

нтуалнитс промени на характе
ра на федерацията и отношени 
ята в нея, само съвместно мо-

всичкги неини и I ви

гознани я.

ПОСТОЯННА БОРБА ЗА ЕД-ИН- воеино пространство и единст
вото върху тпд принципи отбра
ната на Югославия може да от
стои. Отделянето! на който и да 
е принцип би било край «а от
браната на нашата страна.

гат да решават 
граждани, народи и народности 
ти. Това свое становище, спо
ред думите и а адмирал Шимич, 
комунистите в Армията обосно-

ЮГославия правило 
ето 1

На въпроса как би се поста-
Отговаряйюк на поставения вила Армията в случай «а бур- 

би оби-въпрос Шимич каза, че
да работим така както е 

неговото поколение, ко

ни събития, Шимич отговори,
чал че армейският състав повече

вават на факата че 
има автентиченI суверенитет, по 

суверенитета

пъти е посочвал на това какваимало 1скоювако единство.
Това значи, че трябва да има- е ролята и какви са задачите Борислав ВУЧЕТИЧ-наставен върху



АПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ „ПАКЕТ"ТАЙНАТА НАингшшн чт-ВРЕМЕ 4'

„ чд СЪРБИЯ Е НЕПРИЕМЛИВ АСИМЕТРИЧНИЯТ, ПО-ТОЧНО САМО 
* ЧАСТИЧНИЯТ КОНТРОЛ НА ЦЕНИТЕ, ДОРИ И ПРЕДВАРИТЕЛНО

види

лотувашаяе па илфлаци- 
осиова на която да се кор 

СИС, Батрич
сс въвежда но такъв начин. Смис- 
лът на конвертируемост е национал 
пата валута да стане конвертиру
ема, а това което е предложе
но прилича на .тамяна на динара с 
чужда валута — по-точно с шил
инга. Въпрос е защо някой е намс 
рил, г 
линга;

Таква миилингазация на Югосла
вия ще се отрази върху монетия 
суверенитет. Понеже шилингът е сит, 
рзан с марката, монетната поли
тика практично сс определя от Бу- 
идес банката. Отричането централ
ната монета власт да определя па
рите значи н отричане от част на 
печалбата.

Обяснявайки какво всичко от 
това произтича, д-р Оскар Ковач 
подчерта, че това накрая значи и 
натиск на предвидимата инфлация 
от едни ма сто месечно. Ковач по- 
-нататък изтъква, че е неясно за
що е установено отношението мар- 
ка към динара ендо към седем и 
долара
Излежда, че СИС още не се еон- 
ределнл. Стопанството бързо ще

грама за 
ята, въз
егира програмата на 
Йоваиояич каза, че Аите Марко ви ч 

пред чуждестранни вест- 
години щс сложи

каби ни по-лесно може да се види не- 
приемлнвостта на предложеното за
мразяване на личните доходи.

Образлагайкп становището па Ре 
публнканскня изпълнителен съвет 

(РИС), Филии Груич подчерта п то
ва, че предложените мерки съвсем 
сигурно е ще увеличат незаетостта 
и при това напомни, че Сърбил е 
срещу кошдента за отпускаме на 
работниците. Вместо топа Сьрбня 
се застъпва за провеждане па ре
форми в офаизивен концепт, в кои- 
цепт на динамичен ръст на произ
водството, инвестициите, развнти- 

преструктунране на стопан
ството .. . Имайки следователно то-

Сегашният прав1ггелствеи 
нет излезе на лош глас, поради 
воденето на политика на слабия 

бъде запомнен бездни ар, а ще 
спорно и по разоряващата сс наци
онална валута без съперник в све
та и по петоцнфрена инфлация. Има 
много причини в приложение 
убеждението, че най-новите мерки 
от пакета на СИС — като и досе
гашните — са без добро покритие.

Коментирайки пакета на съюз
ните мерки Филип Груич, подпред
седател на РИС пред делегатите на 
Скупщината на СР Сърбия каза в 
началото на седмицата, че много от 
решенията са неприемливи, понеже 
представляват само преместване на 
дубиозата от едно на друго място, а 
при това не се вижда как ще се 
потуши инфлацията. Конкретно, в 
програмата голямо значение се при
дава на конвертируемостта на ди
нара. Обаче този въпрос не може 
да се наблюдава като определе
ние, което може трайно да се реши 
с празно провъзгласяване, понеже 
едва проведените целокупни рефор
ми могат да имат за последица

с заявил 
шши, че за пет 
инфлацията под контрол, а че не мо 
же да се разчита за включване в 
Европа, дока то нг потушим инф
лацията.

нп отговаря курсът на ши-чена

Откак инфлацията е толкова ви 
продължи Батрич Йова-сока — 

иович —
Словения
сто обеднява, а на функционерите 
се увеличават
Йованович. Лесно е да се забележи 
че Аите Маркович има интерес за 
двете развити републики, е че лъв 
ския пай на бреметб за обуздаване 
на инфлацията трябва да се прех
върли на по-малко развитите ре
публики. Маркович говори за еди 
нен
айки се на Сърбия, която прекъс
на отношенията със

вдоходът сс преселва 
и Хърватско, населени

ето. казазаплатите
ва предвид, решението всячссхи не 
е в създаването на армия безра
ботни, заключи той.

„За Сърбия е неприемлив асими 
тречння, по-точно само частичен кон 
трол на цените, дори и 
телно да са премахнати диспарнте 
тите на цените на произведенията, 
които се слагат под контрол, което 
ни приблизително не е точно. До- 
колкото пък дойде до конт.рол на 
цените на някои произведения, а в 
условята на общо покачване на це 
ните, Сърбия ще бъде принудеда с 
всички правни средства да търси 
компенсация за загубените ефекти 
чрез непосредствен парциален кон
трол на цените. За нас не мо
же да бъде приемливо чрез деп
ресиране на цените например на 
електоенергия да се прави опит за 
спиране на ръстта на другите це
ни“ — бе категоричен Филип Гру-

предварн югославски пазар, подсмив-

Сло вения
Сър-дванадесет към едно. пито с една дума да не каза, че 

бия това е направила поради под 
крепата на сепартизма в Словен
ия. Маркович е за боравил, че в 
Югославия не съществува единен 
югославски пазар.

Покрай интересите, които ще 
се озоват неизбежно в стълкноов-

конвертируемост на динара. каже, че курсът е нереален, твър
ди Оскар Ковач.

Проф. д-р Любомир Маджар оц 
съюзнотоЦЕНА НА СЪБЛАЗИТЕЛНИ 

ОБЕЩАНИЯ енява, че програмата на 
правителство е доста добре концн-
пирана, относно че съдържа всич
ки съществени компоненти, а ме
жду другите и необходимите про
мени във фискалната система, кое 
то в ситуация, когато федераци
ята е ключов длъжник 
кючиюително

Впечателнието е именно 
се съди по настроението на делег- 
гатите на Скупщината на СР Сърбия 
— че конвертимуемостта е провъз
гласена по някои други причини, 
предимно затова по-лесно да се 
осъществят громените в клирин
говото стопанисване, за да се осъще 

дългогодишния

ако
енне, чуят се и принципни пригово 
РИ на Марковнчевото искане Съюз 
пият изпълнителен съвет да пол\‘- 
чн значително по-широки пълномо
щия. Макар че по принцип би би
ло по-добре правителството да вла

е от нз- 
значение. Маждар

1ИЧ.
Доколкото се касае до стопани

сване на клиринговия район пред
ложените решения, това е съвсем 
очевидно, а насочени да дестимули 
рат износа в някои страни, 
са ни изключителни партнъори, вме
сто да се търсят решения за внос 
и за уравносвесяваие ма виеше, а 
не на нииеще равнище.

стви
стремеж на отделни части на стра 
ната от примарната емисия да се 
елиминира селективното кредитира
не на селското стопанство. И кога-

окончателно все пак запазва известан резерв, 
бидейки както казва, всяка програ 
ма на стабилизация подразбира ра 
зходи, които трябва правилно 
се разпределят на всички 
лики, покрайнини и групи.

дее, въпрос е дали това може да 
се осъществи преди приемането 
на новата конституция. В основа-които да та сн недоумението се свежда до 
следното:то към това се прибави и другите 

предложени решения, неминуемо се 
налага заключението, че цялостта 
на програмата няма да бъде доста
тъчна за предвидяното рязко поту
шаване на инфлацията. Това с дру
ги думи би означавало, че е по- 
-реално да се очаква, че цените, ко
ито с правителствения пакет не са 
сложени под контрол ще продъл
жат и занапред неконтролирано да 
растат. Едва в тази светлина имен-

репуб- 
а всич- чш! функции трябва да 

— на Съюзнияукрепват нзпълни-това в Пашата система може да 
се направи чрез коноезус.

Предочавайки 
Съвета ига общините на СР Сърбия 
какво Аите Маркович 
необходимостта от 
флацията, както 
а нгииифл ацио н ната

ко
телен съвет или на Федерацията о- 
лицентворена в Скупщината, 

на нейн най-висок орган? А 
същото. Понеже

като 
това не е

на делегатне
ШИЛИНГЗАЦИЯ НА 
ЮГОСЛАВИЯ в сегашната кон-е заявил за 

|разплата с ин- 
и изявленето, че 

вече
да действува, а че той 

не е чул нито една делотворна про

ституцнонна система правителство 
то все пак е само изпълнителен о- 
рган на Скупщината, а 
стоятелен тим със

В оново, което ни е предложе
но трябва да се съмненяваме, об
що е мнението на повечето .иконо
мисти, понеже конвертируемост не

«е само- 
съществени пъл

програма
започнала

номощия.
Иован Маркович
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МЕСНАТА ОБЩНОСТ В ДОЛНО ТЛЪМИНО ПРЕЗ ИДНА
ТА ГОДИНАСЪРБИСЛАВ ЗЛАТКОВИЧ — д-р ЦВЕТАН ВАСЕВ — д-р ГАВРИЛО ВИДА- 

НОВИЧ

Капиталовложения от 

над 3 милиарда динараСъздаването на народо 

освободителните отбори(4)
/

■ През идната година, в местната общност в Долно Тлъ- 
мино за различни видове комунално-битови активности 
са запланувани капиталовложения от над 3 милиарда 
динара. Безспорно амбициозен, обаче не и неосъществим 
план.

Не случайно Долно Тиъ- чени от 
мно е едно от селата в Бо
силеград ска' община, където 
комунално-битовите пробле
ми бързо и успешно се раз
решават. Поради това село
то, с около 80 домакинст
ва, ежегодно мени своя 
лик. Ведно с това подобря
ва се и селският бит на 
населението, което се дъл
жи на плодотворната дей
ност на организираните си
ли в селото, преди всичко на 
Скупщината и Съвета на 
местната общност и съден-

^1Ша н
повече синове, а в къцщ нямат^оттсой 
ни чвенове да обработват земятаТда 
гледат добитъка, и са молили да си 
поиска демобилизация за отделни №

IV клас с учителите си работеха вър
ху залесяването на голините над бол- 
ницата. Всички библиотеки, училищни 
и градски, са подредени и се ползват 
нормално.

Училищният инспектор обиколи ня- • 
колко селски училища и намери учи
телите по работните им места. Трима 
учители са напуснали работа и са оти
шли в София за да продължат образо
ванието си. Същите не подлежат на 
мобилизация.

Фондът. В касата на Околийския На 
родоосвободителси г отбор в Цариброд 
са събрани 561 055 лева. От тази су
ма за потребите на НОБ и за потре
бите на заслужили 
тизани, калето и за други потреби са 
изразходвали 391 124 лева, така че са 
останали 169 931 лев. Околийският иа- 
родоосвободителек отбор счита, че по
лага право на част от парите взети от 
българската народна банка, т. е., на 
сума от 8 616 303 лева с оглед на това, 
че сумата се намира в Цариброд.

Смърт на фашизма — Свобода на 
народа!

Секретар Илко Младенов
Председател

Свещеник Никола Павлов
ОКОЛИЙСКИЯТ НАРОДООСВОБО- 

ДИТЕЛЕН отбор чрез отдела за про
света и при сътрудничество на всички 
антифашистки организации разви и 
културно-просветна дейност. Открита 
беше градска библиотека с читалище, 
както и библиотека в гимназията откъ- 
дето учениците взимаха книги за про
чит. 'Работеше се и върху формиране
то на библиотеки по селата, така че 
до края на годината и в началото на 
1945 година бяха уредени библиотеки 
в селата: Смиловци, Каменица, Сла
вния, Поганово, Желюша, Гоиндол с 
твърде оскъдни фондове книги. За да 
се увеличи количеството на книгите 
беше организирана акция по събира
не на книги от отделни лица и съща
та даде добри резултати. По-късно би
блиотеки бяха отворени и в друга по- 
-големи села и за тях се грижеха учи
телите. Набавени бяха и разни брошу 
ри, които след войната се издаваха в 
нашата страна, а които говорят за На
род оос вободителн ата война и социали
стическата революция. И днес в за
творените училища и по кооператив
ните домове могат да се намерят раз
ни издания от първите следвоенни го
дини, както и отделиш издания иа съ
ветски писатели („Волколамското шо
се“, „Как се 
„Разораната целина“, „За комунистиче
ското възпитание“, „За данъка в нату
ра", „За държавата", „За кадрите“, 
„За младежта"), конта са печатенм и 
и а българскй език.

В града беше създаден и Народен 
университет, иа който се изнасяха ска
зки два пъти в месеца. Университети 

създаваха учителите, (Къде-1 
то в присъствието на селяните се изна
сяха на онова време актуагиш популя- 
рно-научии сказки.

във
Републиканския 

фонд за насърчаване разви 
тието на икономически не
развитите общини, Общин- 

Босиле- 
стан-

ската скупщина в 
град, Ветеринарната 
ция в Босилеград и собст
вени средства. Доизгражда
не на водопровода от мест 

камък“ до

Други са изнесли, че са болни и

кали като войници. Търсели са таки- 
ва да оъдат пуснати от войската. По
край това, присъствуващите 
зили недоволство зарад това 
зободени от мобилизация 
дери от запаса и са оставени

но
са ги пови-

ността. „Бели 
граничната застава „Кади- 
няча“ и махала „Црешне- 

дължина от 3500 ме

са изра- 
че са ос- 

всички офи-
_0 „ . _ в околя-
та за учители. Търсели са същите да 
оъдат мобилизирани 
фронта.
_ 0клза се> че в Смиловска община 
била направена

во“ на
тра, а средствата от мили-активисти и пар-и изпратени на

грешка при избиране
то «а секретар на Народоосвободител- 
ния отбор й заради това същият е 
сменен/

Проведена е околийска конферен
ция на 15 т. м, на която присъствува
ли отборншш от общинските Народо- 
ссвободителни отбори на НОО. Общо 
присъству вал и 60 души. След разисква 
кията за военнополитическото положе
ние, един от делегатите на Антифаши
стката скупщина на Народното осво
бождение на Сърбия изнесъл впечатле
ния за неотдавна проведеното заседа
ние в Белград, където владеел дотога
ва незапомнен ентусиазъм.

След това се разговаряло по орга
низационни въпроси и изострянето на 
личната отговорност за всеки, който 
несъвестно или със -закъснение изпъл
нява своите задължения. Приети били
заключения отделно да се контролира 
работата в Околийския и Общинските 
Народоосвободителни отбори и таки
ва хора да се подвеждат под отговор
ност и да бъдат сменявани от пост.

Управителният отдел повишил броя 
на народната милиция с 33 
онери и на 13 т. м. е проведена 
ферешшя.

Училищната зграда в Д. Тлъмино
МИЛИЦИ-

кон- ард и осемстотин хиляди 
динара трябва да обезпе- , 
чат ЮНА и самоуправител- 
ната общност за водно сто
панство. Проектът за водо
провода е готов. Прокарва
не и разширяване на 13 км 
махленски пътища, доизгра 
ждане на три селски мос
та, ограждане двора на 
здравната амбулатория, ре- 
новиране на старата учи
лищна сграда са задачи за 
спешно решаване.

ствието им с органите и те
лата на Общинската скуп
щина, както и с отделни ре 
публикански субекти, ком
петентни за отделни актив
ности. И още нещо. В мест
ната общност в Долно тлъ
мино, навреме раздвижват 
въпросите, навреме се орга
низират и предприемат кон 
крепни акции за тяхната ре 
ализация, което в днешни
те затруднени условия, ко- 
гато галопиращия ръст на 
инфлацията обезценява в- 
секи динар, е от отделно 
значение.

Стопанският отдел е разчел търгов
ците за предадените стоки в течение 
на изминалия период. Разделена била 

бедни семейства и била 
целокупната 

стока, която се намира при търговци
те. Изпратени били хора, които да на- 

Белград за

царевица на 
изготвена евиденция за

бавят хранителни стоки в 
подсигмряване на потребите на населе- 

‘ Събирано било слънчогледово 
олио. Изда- 
се откупи 

слама и ДРУга

/
нието.
семе за производство на 
дено било нареждане да 
.част, както и сено,
храна за добитъка. Докарват се дърва 
за войската и учрежденията и се вър
ши разпределение на храна за доотъ 
ка (кюспе и тризди) на ^бедните земе 

на дооитька.

каляваше стоманата“, Освен това в течение на 
идната година запланувано 
с в програмата, компетент
ните общински и републи
кански органи да направ
ят проект за телефониза
ция на селото и да се ус
кори инициативата за откри 
ване на производствен цех, 
с който както подчертават 
в местната общност, до зна 
читееша степен ще се спре 

. миграцията на младежта, 
не само от тази .местна об
щност, но и от останалите 
от този район. Фактът, че 
от 80-те домакинства, шест 
са с по един член, десети
на с по двама, а останали
те с по три или повече, по
твърждава, че 
празнеят, а 
младост заглъхва.

Затова и не изненадва, 
че вече имат изготвена ак- 
цнонна програма за кому
нално-битовите активности 
през следващата година, за 
която председателят на Съ
вета на местната общност, 
Кроне Николов, казва, че 
за някои може би е амби
циозна, обаче за селото и 
селските субекти «не. И се
га, голяма помощ очакват 
от компетентните, общин
ски органи и иигроката об
щност, особено за онези ак- 
тшшосш, които пряко за
висят от повече материал
ни средства.

делци за хранене
Санитарен отдел. Създадени са от

бори на Червения кръст и устроени 
сказки за значението и целите на гази 

Желюша и Лукавица.
вой-

организация в
Отделът за сътрудничество с 

ската успешно решаваше всички въз
никнали въпроси в този период, игде- 

просвета. Обучението в учили- 
У челиците от

по селата

лът за 
щата ставаше редовно. — Следва —

МАГАЗИНСАМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ домовете 
някогашната„С Л А В И Ц А“ Инак, в акт топната про-

Както и досега, така и 
през идната година не ще 
изостанат и другите актив 
носии от селско, общин
ско или пък републикан
ско значение. В ход са ак
циите по събирана иа сред 
ства за пострадалите минь
ори в Алсксинаипште въг- ' 
лени мини и за стопанско: 
то възраждане на СР Сър
бия.

Димитровград грама за следващата годи
на, както ди уведоми Нпко 

са набелязани (няколкоИа своите клиенти 
ЧЕСТИТА

лов,
актив! юсти, от конто на пре 
дон плач са: Допзграждане- 
то на сградата за потреби-новата 1 година те ата ветеринарната стан
ция, за 1ПТТ услуга и мест- 

- пата общност, за което са 
нужни около I милиард и 
126 милиона динара. Същп- 

| те трябва да бъдат обезпе

ча лично щастие и успехи в живота.с желание
Магазинът „Славила“, който се намщтл 

Димитровград е доорскрай първата рампа в 
снабден, а услугата е бърза и срочна.

М. Я.т
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ОЩЕ ЕДНО ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ
ХУДОЖНИКА ВЕСЕЛИН ДЕНКО» В ,.ЕИ"ИЗЛОЖБА НА ДРАГОСЛАВ МАНИЧ 

ФОРСКИ 

НОСИТЕЛ НА 

БУКОВА НАГРАДА
НЕБИВАЛ ИНТЕРЕС

Художествен юто тиорчест 
ма то;ш п тестен димит- 

художник носи 
няколко етила:

СОБСТВЕНО* РЕДИЦА ХУДОЖЕСТВЕНИ КАРТИНИ - 
>ч СТ НА „ЕИ“ И ДРУГИ ВЕДОМСТВА но

1>омградскп 
белезите па 
импрссионнстично-реалнст»1 
чон, \иОсграктсн, експресио
нист! 14еп II 1Вр., но общото 
му с вътрешна емоция, на
мерила пара» н сршнштелш) 
високо онладяна техника и 
п;м кичен усет аа хармонии

метна, е конто „Ви“ поддъ
ржа долови отношения.

Инак пачожСтта облагоро 
съществуиищия и „Еи" 

Муаец аа развитието — тук, 
са ллчожепп исички типове 
нято-шя от широкия спект
ър на прои зводствената нро 
грама па ..Ей" преа иякошко 
десети летн-з го й съществува 
но. Този експонати, както и 
художествените 
взаимно се допълват и е у ре

Теан дни димитратралоки- 
ят художник, ж»ш\чц в Ниш, 
Веселин Денков откри само 
стоятелна художествена на 
ложба в помещенията 
Музея на развитието в Еле
ктронната -ИНДУСТРИЯ (,.Ен 13 
Ниш. Хали изложба има ро 

тцроаджсн

След наградата „Най-екът* 
ят учител", присъдена 
палата
Манич — Форски тази 

носител

ми-
Драгослан 

го
дяла година,

па
и надина етапа 

„Букова награда“, която при 
съжда Културно-просветна
та общност па СР Сърбия. 
Струна ни се, че голи нъг 

оснопаиис 
може да кажем, чс Вукова- 
га^награда наистина е дош 
ла н „истински ръце“, поне 
жс няколко десетилети Ма 
инч преданпо работи върху 
съхраняването на народния 
бит от Лужпишкня край. 

Този проснете!! работник 
вече няколко десетилетия 
изследва народното тнорчес 
I но н Бабушнишка община 
и досега е публикува-! пет- 
шест книги, в които ес 
съхранява народното твор
чество от този край.

Инак Лужпншкият крий 
е твърде богат с народно 
творчество: тук се пазят на 
родни поговорки, КОИТО СЪС 
столетия се пренасят от но 

поколение. Дра 
гослав Манич, прилагайки 

научен подход, е издирил и 
богатство,

пост.
Мотайте И. Денков чер 

нае от ежедневието п мина 
лого. от визиите за бъдеще 
то. Па сегашната изложба 
ос» лоно внимание Н|рпнлич- 
ат картните за Юкхжския 
бой, битката на Чепьр, един

троспективен 
характер, понеже са пздоже 
Ш1 творби на художника от 
различни етапи на творчес
твото му, а всички 
ее продават. Още през пър
вите дни родина художест
вени картини станаха соб
ственост на ,.Ен*‘,

най-дълбокогкартини
платна

дбата си наистина иршеш- 
кръг любителичат широк 

на изобразител»-ото изкуег- ..исторически" цикъл, и ко 
й го доминира експрес! шип 
етичното от ерааишелпо да 
лечиото героично 
Голи цикъл, създаден през 
последната прдимадне, исъ 

еп са съвременно

относно 
на друг»} колективи и ведо- во и етаршште.

минало. телството, че Бабушнида и 
Л ужнида изобщо не се „от 
плащат" на този културен 
радетел. И здаде ните клиги 
главно подкрепят други из 
вън Бабушница. А тук съще
ствува самоуиравителна об 
щпост на културата, кул
турен дом и други ведом
ства, които наистина би тр 
ябвало да проявят интерес 
за научната работа на Фор 
ски,

В интерес на истината тря 
бва да кажем, че културни
ят дом, според скромните 
си .материални възможнос
ти, полага усилия да пре- 
зентира на читателите всич 
ко, което е то»! създал, орга 
и издрал е промоции и вклю 
чвал го е в литературни че 
тения.

Въпрею! че не е удачно 
да откриваме псевдонимите 
на наши сътрудници, този 
път ще направил! изключе
ние като кажем, че „Тодор 
Лужннчьи“ не е никой друг, 
освен Драгослав Манич — 
Форски, а за написаното от 
него читателите вече имат 
свое мнение.

В заключение ще изтък
нем още едно сведение: Дра 
гослав Манич понастоящем 
работи върху нова книга л 
би било най-правилно кул
турните ведомства и общи-

и пестта 
виждани па онези далечни 
сьсптия. Те. не са подчипе
ни па историческа достове
рност, по па едно вътрешно 
преживяване, един бликнал 
оптимизъм, намерил олице
творение и трагизма ма ср
ъбския народ.

Не икмалък интерес пре 
днзвикват
..битови мотиви", залегнали 
в съзнанието на художника 
още в детско-юношески ю- 
дпнм, изобразявани! виден
ия, конто често допират до 
абстрактни изображения. То 
г.а сливане на 
„абстрактно" върви но емо 
цнонален път и се корени 
върху една представа за ст 
ремеж към облагородяване 
па „художническия“ вкус на 
широк кръг любители и по 
читатели на изобразително
то изкуство.

В една подобна къса бе-

колснпе лан картините с

ка-записал това 
то го е представил на пяла 
та югославска общност. От
тук и интересът на изтъкна 
ти диалектолози към него
вия труд, а писмата, с кои
то се обръщат към него сви 
детслствуват за наистина 
признат в научните кръгове.

Манич инак има изтънчен 
усет за издирване и запис
ване на най-ценното. Таки
ва са неговите „Печалбари" 
до последната книга „Саму 
сане“, където е дал трагич 
ността на този най-нзоста- 
нал край в Републиката, пре 
чупен през призмата на чо 
вешки съдби.

Сегашното признание — 
„Букова награда" само е 
потвърждение за изключи
телните постижения в запаз 
нането на народното творче 
ство. Лирика и епос, наро
ден бит н всичко, наследе
но от миналото, е неговата 
жизнена заинтересованост.

Разбира се, че признание 
то, като такова е огромно 
насърчение за него да отстои 
в тази благородна задача.

Онова, което обаче 1ге мо 
же да отминем, е обстоя-

„бит.ово“ II

След Чегьрската битка (детайл)

лежка, написана мо повод 
откритата изложба, трудно 
се удава да се даде сече
ние на едно творчество, ко 
сто продължава няколко де 
сетилетия, па затуй в обоб 
щение може да кажем: 
тази изложба Веселин Ден
ков, като художник и тво
рец, показа широк диапаз
он на творческо

в

с

търсене, ката като цяло този път да 
пс го отминат с ..традишюн 
ння отговор" — няма сред 
ства! Защото името на Ба- 
бушшща и Лужннца имен
но разнасят в Републиката 
и страната хора като Фор
ски. Без оглед на кое поле 
работят.

много сполучливо „напипа
ни“ вътрешни дамари и ху 
бар и картинни постижения. 
Ежедневният голям брой на 
посетители в Музея на раз
витието на Електронната ин 
дустрия в Ниш краснореч
иво потврждава това.

В. Денков: Моето село Славния Ст. Николов Ст. Н.

: ::: : :
РАВЯ1КА РДЯМАСЕ11ТЗК1Н I НЕММЗК1Н РНШШВА

16000 ЬЕЗКОУАС Ш. УГ.Д.ЖОУД 199 ТЕ1.ЕЕ0Н 50-244

: :: :
19625,19 658.19 668 : :ТЕ1ЕХ

: :
::

■ — ООСТ „ФАРМАЦЕВТИКА“ — ЛЕСКОВАЦ
: ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ : 
; — БОСИЛЕГРАД

СУРДУЛИЦА::: :: :: :: : на трудещите се и гражданите в Сурдудншка, 0бщ]тана трудещите се и гражданите 
в Босилеградска община, Южноморавски регион 

5 и цялата страна
: : и страната: :: ::. : *
: :

ЧЕСТИТИ: :ЧЕСТИТИ : :: :: :: :: : КОША 1990 ГОДИНАНОВАТА ГОДИНА : :: :: :: :: :: :
1М1
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В КНЯЖЕВАЦ С УСПЕХ РАБОТИ ЦЕХ НА „СТОКОПРОМЕТ“

ДЪЛГА ОБИЧЧИСТА СМЕТКА
В град Княжевац, скътан в полите на Стара планина, един от по-развитите гра- 
дова в Тимошка крайна, покрай „Леда“, Джервин“ и др. промишлени обекти

„Стокопромет“ от Ниш. Защо имгнно^тук? — 
питаме директора на „Стокопромет“ Томислав Виденов, който тази година за ус
пешно сътрудничество с Димитровградска община стана и лауреат и а Септем
врийска награда:

се намира и модерната кланица на

В КРАК С ИЗИСКВАНИ
ЯТА НА ПАЗАРА

— ^Сняжевац е отдалечен- — Да, планираме да извъ 
по 60 км от Ниш, Пирот и ршим реконструкция и мо- 
Зайчар. А именно от тези дернизация, като обезпечим 
крашца нашата кланица се уреди за дълбоко замразява 
снабдява с добитък -— с ед- не . на около 40 тона месо 
ър добитък от ТимОшки и годишно — казва Виденов, 
дребен — от Нишки регион. Това се налага с оглед на 
Има мощност от 14 000 юн- все по-големите изисквания 
ци и 60 000 агнета годишно, на пазара. Планираме също 
от които 85% на сто се из- да увеличим и броя на до
нася, а 15% е за домашния битъка, който угояваме от

9 — 1000 бройки юнци го
дишно.

Трябва да се отбележи, че 
„Стокопромет“ по-голяма ча 
ст от добитъка, който зако 
ле угоява в собствени обек 
ти а па-малка 
купуване от земеделските 
кооперации в Димитровград 
ска, Бабушнишка, Сурдули 
шка, Княжевашка и др. об
щини.

— Значително подобрение

„Стокопромет“ будно сле 
ди изискванията на пазара, 
и може да се каже, че въ
рви в крак с тях. Използва 
нововъведенията в животно 
въдното производство, като 
постоянно оказва помощ и 
съдействие на земеделските

пазар. Изнасяме предимно 
в Гърция и Италия —. каза 
Виденов, В първите девет 

на 1989 година за 
месо в Гърция сме 

2250 и от Ита

кооперации.
— Тези дни изнесохме на 

италианския пазар 3150 мле 
— споделя ' Ви-месеца 

износ на 
осъществили 
тия 2200 долара.

чни- агнета 
денов.

В съдействие с най-голе- 
форми в нашия край

Съвременна кланица в Княжевац

Виденов се посъветва с 
Митич, а след малко каза:

— Да се помогне.
Идйат представители на 

кооперация от Миничево. 
Искат да си видят сметки
те. Виденов вади една гол
яма книга и гледа, сравня
ва. Установява се, че всич
ко е в, ред... Идваха още 
мнозина. С всички — само 
с книгата, която би могла 
да се нарече: „чиста смет
ка — дълга обич“, както ка 
зва латинската пословица.

Княжевац. Още не седнали 
в уютно уредните помеще
ния на кланицата, 
сърдечно ни посрещна ди
ректорът й Милойко Митич 
със сътрудниците му, запри 
иждаха делови 
кооператори, представители 
на др. фирми. С всички Ви 
денов „на място“ разреша
ваше проблемите. Предста
вител на Съюза на бойците 
от Кална:

— Имаме годишно събра 
ние в неделя, можете ли да 
ни помогнете с малко ка
рантия? . - _

мнте
— чрез изкуствено осемен
яване вече можем по вся
ко време да имДме такива 
агнета. Това някога беше не 
мислимо.

чрез из-
В кланицата в Княжевац 

са заети към 40 работници, 
' които през първите 

месеца на годината са има 
.ли средно 4 260 000 динара 
личен доход.

Та снабдява и населенне- 
Княжеваи, Зеница и

където
девет

Агнета се 
зиме и през пролетта. То
ва е голяма крачка напред, 
обаче трябва ‘ още много об

нзнеяха само партнъори.

на животновъдното произ
водство очакваме след по- > лекчения да се внесат,

да се насърчи производство
то на 
някои други градове. за

добрението на аграра, кой
то с години беше подценен 

изтъква Виденов. Добре 
с известно, че в нашите об 
щнни, особено в селата, на 
селението е остаряло и бро 
ят на производителите е все 
по-малък.

то.
В ПЛАН Е — ДЪЛБОКО 

ЗАМРАЗЯВАНЕ ЗА ОТЧЕТНОСТ В РАБО
ТАТАКланицата в Княжевац по 

строена през 1983 година ве 
че се нуждае от модернизи 
ране.

Ще кажем няколко думи 
за посещението на клани
цата на „Стокопромет“ М. Андоновв

ПОЛЕЗНА ИНИЦИАТИВА НА „НИШКА МЛЕКАРА1в:зва:Е1сза:

КОЗАТА ВЕЧЕ НЕ Е 

„БЕДНЯШКА КРАВА“
ЦЯР _ ПРОТИВ 

ГРИП!

КОЗЕ МЛЯКО — ПРО
ТИВ ГРИП!

и Бабушни-•М1^* ммтровградска 
шка общини. С години този 
селскостопански отрасъл за 
падаше, както л целокупно 
'го селско стопанство изобщо 
Сега обаче е друго време. 
Ето, в епохата на ейлна и 

I тн ду стр! 1ад йзащ 1Я, 
се стигна до положение да 
няма достатъчно здрава хра 
па. Козата сега става всс 
ио-ценено домашно жпвот- 

иякога

. Днес, когато човешката 
среда е силно застрашена, 
производството на козе мля 
ко става все по-прнвлека- 
тслио, защото подкрепя чо
вешкия организъм да из
държи в неравноправната 
берба със замръснтелите на 
природата.

Производството на козе е 
защото не 

влагания, а

■ Когато става дума за 
козето мляко във всички 
книги на света пише, че то 
е най-качествена биолопи- 

казва д-рт1екого« ческа храна
Мнлупш Петровия, дирек
тор на Ветеринарния център 
в Ниш, който именно е за
щитил докторска дисерта- 

на пия на жлезите за произ- 
е водство на мляко. Млякото 

като произвидение от до
машните животни се прели 
ва кръвта на човека и за
това в цял свят е на висока ' 
цена като храна. За козето 
мляко д-р Петрович казва:

могъща

привлекателно, 
търси големи 
козите по-лесно се отглеж
дат от другите домашни жи 
нотни с цел да насърчава 
производство му. „Нишка 
млекара" дава на интсре- 

но 20 кози, как 
съоръжения за доене

АИК НИШ но. а не както 
подбив се казраше, че 
„бедняшка крава“, 
мляко се търси на всички 
европейски пазари. И в те
зи рамки акцията на „Ниш 

млекара от ден па ден 
придобива все повече ирп-

I

Козето
граждани„НИШКА МЛЕКАРА“ честити на всички 

7рудещи се суващите сс 
то и 1
и разхладителпи уреди от
пуска кредити за изгражда- 

кошарп и др. при 
I върдс изгодни условия.

Производителят трябва да 
притежава най-малко 3 хек
тара обработваема земя и 
20 кози за разплод. Също 
нс бива да има над 55 го- 

(за мъже) и 50 години 
(за жени). Соте сключва 
договор с „Нишка млекара 
като се задължава да пре
дава по 50 литра млжко го
дишно от. коза в първата и 

100 литра в следващите 
години. За възпроизводство 
„Нишка млекара" дава наи- 
-добри кози, саиска порода, 
от 4—6 месеца и тегло от 
18—20 кф

НОВАТА 1999 ГОДИНА ка

— Козето мляко има ле
чебни качества. По съдър- 

на белтъчини то е

НЪ|рЖС1ИЩН.
В Димитровградска

се отглеждат кози на
об-ИМ пожелава много щастие и успехи в пея.

„Нишка млекара“ V™“"»“ 'ЯУрЖ ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАХВАНА.

мля

но пакато щпна
обществения сектор 
сърмата » Дпицнцп, в Бо- 
ровско поле и др. а и сред 
индивидуалните производи
тели интересът от ден на 

И по-

жанне
съвсем близо до майчиното 
мляко. Съдържащият се в 
него глобулин защищава чо

на
грамата за
Защитен знак на тази програма е

РОДВ еколожки здрави среди се "рои^1ае^а1ш1ро. 
ко, което преработва „(Ш.пкамлскара^От^шр^^ 
кия асортимент на програмата »» 
родата“ посочваме следните:

— козе мляко
— билакт
— овче кисело мляко
— краве сирене
— овче сирене
— овчи кашкавал и
__ кашкавал от краве мляко. ____л ,
Котето мляко съдържа голямо количество кал 

пий К(;ша°пътиК повече * от кравето), ензими, вита- 
мини и антитела, характерни за "Р™'“3““3,аш 'ай 
зата, която рядко заболява от ту р У 
и др. болести.

вешкия организъм. 
Консумиращият козе мля- 

имушггет 
спрямо някои заболявалия. 
Д-р Петрович споделя:

— Мой съвет е по време

ден е все по-голям. 
край инициативата съвме- ко 
с/г но с италианската фирма 
Агрофииа' в Днмптзовг.оач 
ска община да се построи 
ферма за 2500 кози — и в 
частния сектор биха могли на грипни егецдемии да се 

отглеждат поне още консумира колкото се мо
же повече козе мляко имен

ДП 1111 придобива

по
ра се
толкова. И затуй условията, 

„Нишка но зарад голямото съдър
жание на глобулин, който 
действува превантивно, за
крепва организма и не до
пуска на грипа! да се раз- 
махне.

коиго предлага 
млекара“ намират добър 
прием.

Необходимо е обаче в ак-ИМА УСЛОВИЯ В ДИ
МИТРОВГРАДСКА ОБ
ЩИНА
Козевъдството някога би- 

развмто и в Ди-

цията по-дейно да сс вклю
чат земеделските коопера-ИА

М. АНДОНОВция.ло силно
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|Г* |РД\ Димитровград ;

"■Г1РМ /Л-ВНВ 511
11МЕХ „СТОЧАР” :

ГпяЬвиинскн РО
Строителни ТО

::
ДИМИТРОВГРАД : :

РАБОТНИЦИ, НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ [
■

:: ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНИ 
Н ГРАЖДАНИТЕ
11А: :: :■

2 Със своите организации на сдружения труд 
] КООП" II „КООПЕРАНТ“

„ТЪРГО- •
■

„НИШАВА“, ::: чести Т и
:: НОВАТА 1990 ГОДИНА ::: ::честити: ::: ::на всички граждани п трудещи се: :: НОВАТА 1990 ГОДИНА

: „ :
: „НИШАВА“ организира селското стопанство на обществения сек- • 
! тор н изкупува всички видове селскостопански продукции „КО- ; 
: ОНЕРАНТ“ орпишзнра производство в частния сектор н „ТЪРГО- ■ 
: КООП- снабдява населението с всички видове, нвдустр|шл||ц стоки ; 
■ за широко потребление, кпкто и хранителни изделия

: :: :

%:<
«Л

тиглтнмк.Е8КОТЕК5 /пииггмо пнпи/г.а: 1.;:чко*а<.м-

— ООСТ „ЧАРАПАРА" — ЛЕСКОВАЦ 
ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧОРАПИ — 

БОСИЛЕГРАД

пи гражданите и трудовите хора в Босилеградска община. Южно 
моравски регион и цялата страна

■
■ На вечики трудшци се и граждани
:
■ ЧЕСТИТЯТч е с т - и т и; :: НОВАТА 1990 ГОДИНА: Новата 1990 година:
: :
■ -М- ?ТДИЛЕ“ произвежда съвременни мебели по достъпни цени.

ПОСЕТЕТЕ магазипите на „Циле“ в Димитро град и по другите I 
градове в страната!

:
■

★ В текстилната промишленост „Зеле Велкович“ отдавна се засви- 
детелствува с качество на изделията си. ПОЛЗУВАЙТЕ ПРЕДИ
МСТВОТО!:

■

-::САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ 
МАГАЗИН I Здравният дом

В ДИМИТРОВГРАД
:: :драгстор „Бан“ !
: :В ДИМИТРОВГРАД 

На всички гпаждани и трудещи се
ПЧЕЛАРСКА КООПЕРАЦИЯ 

ЗВОНЦИ
:: : :честити:
■:: : НА ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ, ГРАЖ

ДАНИ II ТРУДЕЩИ СЕ
:: : :
■:

:: честити :; : :
| Новата 1990 година 
■

: :\: честити:Новата 1990 година: ;: Новата 1990 г.■: ::им пожелава нови трудови успехи 5 
ПОСЕТЕТЕ драгстор „БАН“!

Услугата в него е вежлива, бърза и ! 
точна.

като: :::: ::; : С ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ПРУСПяВА- 
НЕ В ЖИВОТА, ЛИЧНО ЩА

СТИЕ И БЛАГОДЕНСТВИНЕ

с пожелания за крепко здраве и нови 5, 
тРУДови победи в социалистическото стро- 2 
игелство - «

::: ::■
Драгстор „БАН“ винаги добре е заре- ■: ::: ::Ден с качествени стоки. :I ::■* :: ■

I
иБудучност ‘ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ

■
; иа селскостопанските производители гра- 

община6 И тР^дешите сс от Бабушнишка

В БАБУШНИЦА
ЖЖадА култура ’25 МАЙ в ,ДИ- |

. :
честити на всички трудещи се и граждани ;

■
ч е с т и т и

нпгтЕДЕЛ=И КООПЕРАЦИЯ „БУДУЧ- 
МОЕ1 снабдява населението със стоки 
за селскостопанско производтво, . храни-
~ ИвиТовГТодСс™остод“ е^а "и*™

:Новата 1990 топ. :

ШИ 1990 Г. :::::: е пожелания за 
напред още ио-хубанн успеси за- ;

:ни

■I ш ш
и СТРАНИЦА
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^ РЛА,,А °*>глнИЗЛЦШЛ КОМФЕКЦИМ

С«УХТ<Гу>чСЛНЕ”~«Ж^ '

честити

[НОВАТА 1990 ГОДИНА
-)(- На всички трудещи се и граждани като им пожелава нови завоевания в соци

алистическо строителство.
Произведенията на „Свобода“ се отличават със съвременна кройка и изнюан- 
сирана разцветка. - '
Търсете произведения на „Свобода“ в Димитровград и по магазините на „Сво
бода навред по страната.

III

ОБОРОТНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА И УСЛУ- 
ЖНАШ КОМ РАЗ „БАЛКАН“ предлага

ТО „БОСИЛЕГРАД*-й- Своите заведения на ча
стни и обществени лица 
за организиране на ча
стни и обществени уве
селени? и тържества, се
минари и други облици 
на масово контактиране.

Л)С031.АУиА В БОСИЛЕГРАД
ООСТ ..БАЛКАН“

ЧЕСТИТИ* В заведенията на „Бал- 
кан“ ще намерите всич
ки видове питиета и без
алкохолни напитки, 
ия, стаи за нощуване и 
други видове туристиче
ски услуги. 1

НОВАТА 1990 

ГОДИНА
ЯСТ-

-й- Посетете заведението на 
„Балкан“ на гранично- 
-пропусквателиия пункт 
„Градили“, със съвремен 
ния хотел и хотел-ресто
рант „Балкан“ в града и 
останалите заведения на 
„Балкан“.

на ютените и деловите си приятели, 3
на гражданите и трудещите се ■
в Босилеградска община и страната. 5

ПОЛЗУВАЙТЕ УСЛУГИТЕ НА РЕОРГА- ■ 
НИЗИРАНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ. РАБОТ- \ 
НИЦИТЕ В НЕЯ ПОЛАГАТ УСИЛИЯ ТЕ ■ 
ДА БЪДАТ БЪРЗИ И КАЧЕСТВЕНИ, А \ 
ВИЕ — ДОВОЛНИ ОТ ТЯХ! ;

На всички клиенти, туристи, на трудещите се па гражда* 
гагге от Димитровградска община и страната

ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1990 ГОДИНА
:г т =

САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА 
ИНТЕРЕСИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛ
ТУРА, ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА, ДЕТСКА 
И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРЕ
РАБОТКИ НА КОЖИ

БРАТСТВО* В СУРДУЛИЦАП
— ДИМИТРОВГРАД —

на всички пионери, ученици и младежи, 
граждани и работници в общината и стра
натаНа всички трудеши се и гражда\и 

ЧЕСТИТИ ЧЕСТИТИ

НОВАТА
1990

ГОДИНА

1990 ГОДИНА
* БРАТСТВО“ преработва всички вицове ко

жи и изработва полуфабрикати за кожар
ската промишленост, както и готови изде
лия за износ.

като им пожелава високи трудови 
завоевания в изграждането на со
циалистическото самоуправление у 
нас.

ГОРСКО СТОПАНСТВО 

— ВРАНЯ
ГОРСКА СЕКЦИЯ — Босилеград

„а гражданите и
н Босилеградска

и цялата страна

ЧЕСТИТИ

НОВАТА ГОДИНА
в■■■■■■■■■■■■■■■■■я"яявшишявтшяштшшятвтшшвятяяшвяяяштшяшявяяяшяяяшшяяя*вля
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I Сгкепа Хиегс1а |
КРУШЕВЛМ, !

:

■ ■: :Бпбушнншкп оПщннп п :! Па всички трудещи се п граждани от : : БОСИЛЕГРАД: 'П*,УДОНА ЕДИНИЦА —
Ч Е С Т И Т II

:; страната :: : :чест н т н : Новата 1:: : :: :Новата 1990 година :;: ::: :■
иидоно тъкани, произвежда 2■ „ТЕКСТИЛКОЛОР- печата различни 

• лека конфекция, спортни гащета, бански костюми, кърпи за дома- ; 
интимно белю и др.

: .година:::::
■ ПОТРЕБИТЕЛИ,
■ зупайте двете главни | 
; предимства на Ваша-
■ ти и нашата конфек- |
■ цип: КАЧЕСТВОТО И
■ ДОСТЪПНИТЕ ЦЕ**И

кинство. дамско 8 пол-: у II

: :: :: : 1п: :
.............................................................. *................ .........

|^к111КТКОВОХМА|
: :НТРНОЕЬЕНТПАЛЕ: :: :М Е1еКТЯОУ1А»1ИА: теоиА :• ТН.1Х '«ТЯ4 •ТШРОМ вв-ао»: :В С У Р Д У л И Ц А: :: :: : тш: - ЧЕСТИТЯТ :! :Е: Новата 

1990 година
:ЯЙЦЕ

ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КВАРЦ 
— БОСИЛЕГРАД

:: :Е ::; :на населението и работниците 
в Босилеградска община и цялата страна

: :: :страна 2на всички граждани и работници в общината и цялата :: ЧЕСТИТИ :: :а НОВАТА ГОЙНА ::: :: :
■

ТО „АВТОТРАНСПОРТ 1 ( Щ

:Босилеград -43 '

ЕЕЕКТПОМ8КА
1М0У8ТВиА

на пътниците си, 
населението и работниците 
в общината и страната :

I:ЧЕСТИТИ
■ л ::НОВАТА ГОДИНА : • ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПВЦ КОНДЕНЗАТОРИ — Босилеград ■

■ Ш:: :5 на деловите си -приятели и потребители
1 на гражданите и работниците в
; Босилеградска община. Нишки регион и
2 цялата страна
■ ЧЕСТИТИ

: :: :ПЪТНИЦИ, НА ДОБЪР ПЪТ С АВТОБУСИТЕ НА 
БОСИЛЕГРАДСКИЯ АВТОПРЕВОЗВАЧ!

■ : :: :: : :: : :Новата 1990 годинаЕ ■ :
■

Щ

'1' :: :Е СТРОИТЕЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КООПЕРАЦИЯ :

А • Ск&и суцъ-
1ЮОЗТГГВ1ЛЗКА ОВСАШ2АСПА ЦОКОЖЕКОО ЕгАЛА 

И-И7, М-М8 — 2ШО ВАС1Ш ДО01401-Ш 
ВАВ08М1СА

на всички граждани от общината и страната

Гра^еЬинар
' а п в I ро. босилеград

ЧЕСТИТИ

НОВАТА ГОДИНА

::: :: :: ::*«. :: :: :
Е :::честити :Е :Новата 1990 година : :: :: :: :на деловите си приятели и 

на трудещите се и гражданите 
в общината и цялата

: :Е :„ЦЪРНИ ВРЪХ“ в своите заведения, включително 
и хотел „МИР“ в Звонска баня, предлага най-разно
образни безалкохолни и алкохолни напитки, ту
ристически и други видове услуги.

страна

|^аинц^а1^ест^пн|ата^е—^^КАЧЕСТВЕНоУ Ма‘,СТ°РН СТР°Я'' |
:■

Е *:: ::
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» ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ

Физическа култура 'НАДЕЖДЕН БАСКЕТБОЛИСТ
РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ В ЧЕСТ НА ДЕНЯ 
НА „ТИГЪР“ най-добрите баскетболисти 

в отбора. През лятото отно
во се

Един’ от плеядата млади 
баскетболисти в Димитров
град е и Тони Алексов. Ро
ден е на ■ 1 февруари 1974 
година. С баскетбол започ
нал да се занимава относи
телно късно — едва в осми 
клас, когато вече напълнил 
14 години. Но набързо с та
ланта, а и височината си 
(191) влязъл в първия със- 

(тав. Наскоро първият му 
треньор Зоран Геров го от
вежда в Пирот, където би
ва добре приет. Тук 'започ
нал по-интензивно да тре
нира и след три месеца би
ва взет в състава на репу
бликанския отбор — за мла 
дата селекция. Пребивава в 
баскетболния камп на ,Бор- 
ско езеро. Тук играе за Б 
селекция, а сетне в първия 

на баскетболния 
родния

СМЯНА НА ВЪРХА озова в кампа на 
Борско езеро, където под 
ръководство на треньра Го
ран Мийович се нареди 
сред десетте най-добри ба
скетболисти — юниори в 
Социалистическа република 
Сърбия.

От есента играе за отбо
ра на „Пирот, член на Пър
ва сръбска баскетболна ди-

# „АВТОГУМА" — НА МЯСТОТО НА „ДИМИТРОВГРАД“

място се класщра отборът 
иа общи служби с 35 точки, 
което е малка изненада.

След десетдневни състеза 
ния приключиха тазгодиш
ните Работническо-спортни 

чест на .20-годишни.игри в
■пата от създаването на „Ти На най-добрпте отбори и 
гър“. Дойде и до смяна на 
върха за всеобщия победи
тел. Тази година първо мя
сто и преходна, купа полу
чи ТО „Автогума“ с 43 точ- 

следвана от ТО „Дими
тровград“, който набра 41 
точка (макар че има чети
ри първи места, а „Автогу-

визия.
С хубавата си игра обър

на вниманието на баскет
болните специалисти. Вече 
го желаят в своите редици 
много клубове. Един от тях 
е и „Борац" от Чачак,' а 
по-късно се обади и ■ „Цръ- 
вена звезда“ от Белград. Ве- , 
че е играл против уЦърве- 
иа звезда“., Този мач „Пи
рот“ загубил само с 6 точ-

1

в поотеделното класиране 
бяха връчени купи, дипло
ми и спортни съоръжения.

Наградите бяха предаде
ни на тържественото заседа 
ние на Работническите съве 
ти в присъствието на голям 
брой работници и гости.

ки, Т. Алексов

По-късно играе за сениор 
ските състави-състав

клуб „Свобода“ в 
Димитровград, както и 
пионерския 
състав на „Пирот“.

ки.
Тони Алексов обикновено ' 

играе на позицията висок 
защитник, а по нужда и 
флангов нападател. От пред 
стоящия баскетболен сезон 
Т. Алексов очаква много. 0- 
бещава да покаже всичко 

баскетбол

на“ само едно, но такава е 
точка-системата). На трето

в
През юни с отбора 

„Пирот“ участвува на меж- 
дунарорния турнир в Со
фия, където участвували о- 

отбори:

над. с. и кадетския

реномирани 
Левски — Спартак, Славия, 
Локомотив и отборът на 
СССР. Отборът на „Пирот 
се класира на първо място, 
а Тони Алексов е един от

щеСпортна стрелба

В чест на ЮНА каквото знае в 
ната игра.

Димитър Ставров
В градската стрелкова за- 

спортния ’ център 
„Парк“ в Димитровград на 
19 декември в част иа До

га Ня, 22 декември,

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□000Е0Е00000000000000000000001ла в

ня на
г^с^™шевПма™% БОСИЛЕГРАД
пушка. Състезанието орга
низира Общинският стрел
кови съюз в Димитровград.

На първо място се класи
ра |сениорският отбор на 
„Граничар“ от Димитров

град с 469 кръга в състав:
Евлоги Глигоров, Гоша Гли 
горов и Тихомир Тошев.
На второ място се класира 
младежкият състав на „Гра 
ничар“ с 397 Кръга, а на 
трето — отборът на „Циле“ 
с 259 кръга.

В поотделна конкуренция 
на първо място се класира 
Евлоги Глигоров със 1.65 кръ 
га, следван от Саша Михал 
ков със 159, Тихомир Та
шев със 153 кръга и така 
нататък.

Най-добрите в отборно и* 
поотдели ото класиране бя
ха връчени признания.

ИНСПЕКТОРЪТ 

ЗАБРАНИ ЛОВА
самоуправителни органи 
и делови орган. Скупщи
ната, която смени дело
вия отбор, все още не 
успя да избере нов. То
зи и други въпроси на
ложиха за настаналата 
трудност преди няколко 
дни да разисква и Изпъл 
пителният съвет на ОС. 
Той формира делова гру 
па, която да изучи поло
жението в дружеството, 
в което членуват около 
350 ловци, и да предло- 

* жи решения за премах
ването на настаналите 
трудности.

Инспекторът по ловно 
дело в Босилеград Мин
ко Якимов преди една 
седмица взе решение на 
територията на община
та временно да се спре 
с лова на дивеч. Реше
нието последва след ка
то ловното дружество 
„Сокол“ остана без ло- 
вопазашка служба, по
точно понеже не се спа
зват законопредписания- 
та за защита на дивеча. 

8 Да припомним, това дру 
Й жество трябва да има 

„ДЖЕРВИН“ Е СЛО- Й поне два ловопазача, 
ЖНО ПРЕДПРИЯТИЕ, |
СЪСТАВЕНО ОТ 7 СА- р 
МОСТОЯТЕЛНИ СТО- 8 
ПАПСКИ СУБЕКТИ. |

Д. С.

1
РОШОРШУЕЕОХО РН2НВАМВЕМ1 КОМВЩАТ вече известно време е 

без пазач.
Ловното дружество поч 

ти два месеца' е и без В. Б.
8
ЙЙ
Й
Iшкоперацшг: „Напредък (Кня- $й „Джервин“ има изба, мли//пек, джерси, ооорот и 3 

ц жевац), „Слога“ (Миничсво) и „Миджор (Кална) II<4 АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИТИЕТАПРОИЗВЕЖДА ПЪРВОКЛОСНИ
Й1 „Джервин“ честита на всички граждани и трудещи се

>>

НОВАТА 1990 ГОДИНАI й
ййпо-големи трудови успехи в ноя.

оДжервил“ лриветствува с Новата година и малиноироизводителито 
градска община, като им пожелава успешна годга .

в Димитров- $с пожелания за 1
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— Доктуре! я съм далечни, 
п мене.прогледаш

Ои искоколи комто мене. 
— Песи л» ти чуо щн 1сам и рекао

глув?!
_ Ни, синйе, и нвглушгьчви съм'
Кнд си он <1|<иу: ■

_Старче! Са мион се тако не
_Я чу да со жалим.
— Комо Пеш да жалиш? — рече он и сс на-

разгопара!

смея.
— Ете, прати ли ти н! — рече ми ония ис-

■111СШ1К.Близнетия «че! И над по— А! Иече да буде како о» 
па има поп!

Е мои побратиме! Я съм стар човек, па ас- 
’ поквжлейем и не дочувуйем. Мора да Идем полък по нут и мислим 

ми се ооатн двапут к’о у поденнцу. Видим дпо- Опия доктур неми душу..Тпмън я нреко Ьу 
янчесто Море све при мене почело да скъпа, а прнйу. «но препран мене проиужди лимузина 
най&нше чевн’клък. Нагревам га със цнглу. Све и упп.рска ме. Доклепа до онщниу и педпа из- 
левуту страну объртам комто бабу. Алн, она по- лезо’ на друЬн спрат, 
че да ме почушкупе, па се Гюлови придодоше.
Морал съм при доктура.

„Брей!си:

БЕЗ ДУМИПЕРМЦА ИЛИЕВ ____

НАШЕНСКИ ИСТОРИИКИ
Дочека ме йедна пенеста. 

> — Кажи, стари!
— Очу при преселника.Йедва некако доскъпа до Бабушшщу. Стн- 

го' у болннцу. У кодннк — гужва. Спе къркаве 
бабе и недъгави старци. Нема ни место да се 
седне, а никому се не диза. Чекамо да доктур м«, као да су близнетия! Исти глас. Я се збу- 

да прегледжуйе йеднога. Алн некакпи мла „„ 1Ш поче да млъцкам: 
ди улазе, излазе, а ми стари, пландуйемо ко 
це. Я Ьута док ми нс преЬнпе. Тъг реко:

Дядо и зетКад тамо, нстн човек како ония доктур!

почне
Едип божичаниц пристигнал на служба на 

И овал дс и мри .кла си в друга махала. След, 
службарския адет домакините сложили мезе и 
ракия. Дядото веднага започнал да закача зе-

— Бем ти теквога зета, принел ми зелье. Па

ов-
— Мре.. пре'седничс.. Имаш ли ти брата

ред? доктура?— А, бре луЬн, има ли овде некакъв
— Йедън мой неппеннк ми шъпну плаш- Ои: — Немам! Я съм тай!

Я го ушашлнви. Он се насмея, днже руку,
— Бут и, да те не чуй е доктур! Ако тс чу- тури Ьу на моие рамо,а н омале! Он рече:

ке, нма да се разбеснейе и да ни разюри! — Лако Немо да се иагодимо. Чуо сам да
— Що бре? Ми несмо дошли затой що смо мма1П доброг овна.

Я живиу: — Имам, имам!

та:.ънво:

я нс съм заец.
След вечерята домакините сложили печено 

месо- и бира. Тъстът лак взел на ирииел зета си:
— Бем ти теквога .зета. Па я не съм вук 

да сецам овче жиле.
— А аз нс съм идиот да те 7ърля — избух

на.! зетът, хванал тъста си за „ошвици“ и го 
изхвърлил навън.

— Бем ти теквога деду. Ай дд смо живи 
и здрави.

узбуйлн, него що ни мука накарала.
Отворшие се врата. Появи се доктурат. По 

гледа ни к’о крава мъртво теле. па поче да ни 
брони. Стнжв до десет и рече:

— Е такав ми треба! — рече он.

Нагодисмо се ми и н се извлеко из 1ьсго- 
ву капцеларнйу к'о куче под лесу.— Осталн сутра!

МеЬу „осталн“ и я. Куде чу и кнко чу до 
йутре? Накашля’ се. Завалия

К. Г.
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