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С указ на президента 
СФРЮ Йосяп Броз Тито ат 
14 февруари 1975 гсгодина из
дателство „Братство“ е удо
стоено с Орден братство и
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на ияфордегивнвгга н гре-
фжческа дейност и за при-* ВЕСТНИК Н* ВЬДГАКаСАТА ■ос в развитието вв бряяет-

и едЕнстж/го между 
нашите народи и народности

ГОДИНЛ«аХИ^йшГй1Г ЯНУАРИ 1990 г. ■ щ5ЕП^ПГ

ТОИ от 20 ДО^яЖ* БЕЛГРАД)ЗА ЮГОСЛлВСКИТЕ КОМУНИСТИ ЩЕ СЕ СЪ-
“К $ ЖГА ПРЕДСЕДАТЕЛСТ.

ТРИ СЪДБОВНИ ДНИ ЗА СЮК Никой не може да спре 

демократизацията 

в Сърбия
* НИТЕ,ЕДЕМОКР,?гИЧИЛШ3 ЦЕНТМЛОТ^нНнпСК В РЕПУБЛИКИТЕ и покрайни- 

МНОЗИНСТВО ИЛИ КОНСЕНЗТО> МП^ и,™ ДЕМОКРАТИЧЕСКО единство, 
ПРЕОДОЛЕЕ ТОЗИ АНТАГОНИ^л ЛИ ПРЕДСТОЯЩИЯТ КОНГРЕС ДА
ПРОСИ ЗА ПРЕОБРАЗОВАНИрИ'н4Мг^ЖДУ СТАНОВИЩАТА ПО ОСНОВНИТЕ Въ- 
СЮК Щ Е БЪДЕ ИЗПРАЛ 1РН И ДА ИЗГРАДИ ОСНОВА, НА КОЯТО
СЕ СПРАВИ Г ПРРТПгЙшкат^Тт?'ДСЖТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, СПОСОБНА ДА 
РЕНЦИЯ? С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПАЗАРА И ПОЛИТИЧЕСКАТА КОНКУ-

И ОМРАЗАТА И ШОВИНИЗМЪТ КЪМ СЪРБИЯ КОИ
ТО СБ РАЗДУХВАТ В НЯКОИ КРАИЩА НА СТРА
НАТА НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ НИКАКВО ОПРАВДА
НИЕ ЗА ТАКИВА ЯВЛЕНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ 
ЖИВОТ НА НАШАТА РЕПУБЛИКА„Искаме живот на пови- 

соко равнище, искаме да 
афщ>мщ>ам е идеята на де
мократическия социализъм. 
Готови сме д а се обърнем 
с лице към предизвикател
ствата на пазарната иконо
мика и политическа конку
ренция на равноправни по
литически субекти. Нащият 
път не е път на репресия 
и монолитизъм. Надпият път 
е път на свобода и плура
лизъм. Развитието на демо
крацията, пазара, човешки
те права и свободи и отво
реността ни към 
единственият начин да ос
ъществим целите си, да се 
афирмираме и да запазил! 
единството на страната. За 
целта сме готови да влез
нем в коалиция с всички

_ Председателството на
ЦК на СЮК, на последния 
.миналогодишен пленум на 
Централния комитет (26 и 
27 декември 1989 година), а 
той пък я е „заимствувал“ 
от ^Цроектодекларацията на

на ния и партии, които се спо
собни да претваряват в де
ло демократически програ
ми.

Председателството на ЦК на СК в Сърбия на 8 яну
ари обсъди широк кръг въпроси и някои явления в по
литическия живот на републиката. В съобщението от за
седанието между другото се подчертава:

„Фактът, че най-напред в Сърбия народът излезе на 
политическата сцена ни помогна на време да се изпра
ви пред бруталната реакция на антисръбската коалиция 

силите, които се борят против демократическите 
процеси в Сърбия и Югославия и против единството на 
Югославия. Не можем да забравим постъпките на някои 
среди и политически форуми, които масовото излизане 
на народа на политическата сцена в Сърбия окачаствиха 
като улица, тълпа, митингарство, стампедо и пр. Опит
ът на тези сили да се провъзгласят днес за протатонис- 
ти на борбата за демокрация не може да излъже поли
тическата общественост в Сърбия и Югославия. Така съ
що не могат да излъжат политическата общественост в 
Сърбия и Югославия ни мнимите борци за демокрация, 
които призовават на братоубийствена война и предла
гат шовинизъм и дражевистки нож, омраза и терор, оче
ртават граници на нови държави и предлагат хаос.

Във връзка с това отделно

Значи — какъв трябва да 
бъде реформираният СЮК? 
Този въпрос вече „напип
ва“ най-тежката рана на 
Съюза на югославските ко
мунисти: становищата са
твърде различни, дори и 
диаметрално противполож- 
ни. Едни са за единен СЮК, 
други са за СЮК като Съ
юз на съюзите на СК в ре
публиките и покрайнините. 
Първите са за демократи
чески централизъм, другите 
са за демократическо един
ство. Първите се застъпват 
решенията да се приемат 
с помощта на мнозинството 
вторите предлагат това да 
става с помощта на консен-

извънреден концрес, 
който ще се състои од 20 
до 22 януари 1990 • година в 
Белград. Този документ, 
след като бъде обсъден и 
приет на предстоящия кон
грес, трябва да бъде осно
ва за програмно обновле
ние на партията на югослав 
ските комунисти.

и на

света са

Като дългосрочна визия 
и платформа за конкретни 
акции и програми, новата 
политическа филозофия на 
Съюза на югославските ко
мунисти е твърде привлека
телна и във връзка с нея

се подчертава, че в по
литическия живот на Сърбия няма пространство за фа
шистки идеологии и партии, каквато е шовинистичната 
партия, за която беше раздвижена инициатива в Нова 
Пазова под название „Сръбска народна обнова“ и какви- 
то са някои партии и сдружения, които- преди това бя
ха формирани в някои среди вън от Сърбия. Омразата 
и шовинизмът към Сърбия и сръбския народ които се 
раздухват в някои краища на страната не могат да бъ
дат никакво оправдание за такива явления в политиче
ския живот на Сърбия.

Това, че на политическата

сили на демократическата 
алтернатива. Самоуправле
нието като едно от най-важ 
ните човешки права в на
шето общество има истори- 

не каточеска перспектива 
всеобхватено обществен цро 

а като реално, осъщест 
индивидуално право 

се самоорга- 
като икономическо

ект, 
вимо
на човека да 
низира,
и социално право въз ос- 
нова на труда и чредства- 
та, като право на народи
те’ на самоопренеление до 
отцепление.

сцена излизат реакцио
нните шовинистични сили не може да бъде причина да 
се затворят вратите на демокрация. Прогресивните ре
шения ще намираме в рамките на дейността на демо
кратическите сили. Това е най-добрият начин да изтлас- 
нем реакционните явления и сили на маргините на об
ществените процеси и събития, относно да не им по
зволим да оказват влияние върху темпа и съдржанието 
на откритите демократически процеси.

Искаме и занапред да бъ- 
дем една от най-влиятелни
те обществени и политиче
ски сили в нашето общест
во. Искаме и по-нататък да 

обгцествено-
г

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ::участвуваме в 
то управление, но правото 

участие трябва 
да осъществим чрез Демо
кратически, тайни и свобод 
ни избори при политическа 
конкуренция. Искаме да из 
гтрадим власт, 
служи на човека и Ще за' 
щгггава основните му Пра
ва и свободи, а не Да ги 

която

»
си на това Разговор с Димитър Гю Селското стопанство 4 

ров, председател на ОК Бабушнишка община щ» 
на ССТН ■ Iв Димитров- ез 1990 година
град

■

която ще ПРЕДИМСТВО НА ЖИ 
ВРЕМЕТО НА НЕЗАМЕ- ВОТНОВЪДСТВОТО 
ИНМИТЕ ЗАМИНА... 3

стр. &погазва в името на 
и да е идея, искаме да из
градим власт в правна дър
жава под пълен кошрол на 
демократическата общест
веност. В Европа ще се вкл
ипим и институционално,
а тщта. крачка в тази на
сока е нашето включване в 
ЕФТА. Освен географичес- 
кнте, за -целта е необходи
мо да изпълним и икономи
ческите и политическите у- 
словия. Затова е нужно да 
извършим съответни конс
титуционни промени“.

I стр. 3Антагонизмът е толко-вероятно ще бъде постигна- 
то^авидно съгласие на конто предконгресните

обаче на ЧРВДеи1{^

от неговотова голям, че 
преодоляване 
татъшаиата съдба на парти- 

Доколкото ого дреодлее 
пък го смекчи до рав-

ДимитровградI *зависи по-на- В Босилегр адска общи
на след най-новите мер- и ВЪЗДУХЪТ СЕ ПЛА 
ки на Съюзния изпълни- щА 
телен съвет

треса 
дни - 
изпъкна 
СЮК може да

Такава, каквато е 
на югослав- 

__ това

ята.въпросът или
ншцето на приемлив за в- 
оички компромис. Четири
надесетия извънреден кон- 

ще създаде основа, на 
СЮК може да бъде

я претвори * ::
*( •■ стр.в дело. 

сега, партията
комунисти

е спорно
може да „глътне този к>- 
л*м залък“.

ЙГоГ ДО—о . ~
му се

ЗА БЕДНИТЕ ПАК НАЙ- 
ГОЛЯМО БРЕМЕ

*
КОНКУРС ЗА ВОЕННИ* 
ГЕ ШКОЛИ И АКАДЙ
мии :

IIгрес
която Iските 

■изобщо не
— не

стр. 4като „политическа *изграден 
организация, способна да се 

с предизвикателства 
пазара и политичес- 

конкуренция". А обра- 
случай съдбата на 

стане напълно не-

=
Мерките на Съюзния из 

пълнителен съвет като по 
вод

стр. |справи 
та на 
ката 
тен
СЮК ще
известна, 
греснкге дни 
ни дни за

»IЕто това е новата поли
тическа филозофия на об
щественото устройство в на 
шата страна, за която ще 
06 бори Съюзът 
ските комунисти в години
те пред нас. Ние я препи- 

от ,изказването на 
нефан Корошец, секретар

ПОЧИНА ПИСАТЕЛЯ' 
РЕФОРМАТА ТРЪГНА... ДЕТКО ПЕТРОВ

стр. 5

ткивее на 
политическа 

при услювия-
плура-

-нататък 
югославската 

Защото
политическия
властта

политическите

Ето затова кон- 
са три съдбов-

*
2на югослав - сцена, 

та на 
лизъм 
мат

: »*и<»ще превзе- 
движе

ше |СЮК. ••



НАС ([ И УПО СВЕТА
НАПРАВИ ПОСЕЩЕНИЕ В ЕУМ-ЕДУАРД ШЕВАРНЛДЗЕ

/пияЕТНИЧЕСКИ ВЪЛНЕНИЯ В НР БЪЛГАРИЯ

ШИШ Ш ТУРСИвТО НМ Помощ, а не намеса
Р13Я БЪПГЙРНЯ НА румъния мо-

И БЪЛГАРСКАТА 1Ш Е РЕШИТЕЛНА В НАМЕРЕНИЕТО 
НА ТУРСКОТО МАЛЦИНСТВО ДА СЕ ПАДАТ ВСИЧКИ 
ПРАВА СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНИТЕ НОРМИ. БКП 
И ОПОЗИЦИЯТА ИМАТ ПОЧТИ ЕДНО И СЪЩО СТА
НОВИЩЕ ПО ТОЗИ ВЪПРОС. ЕДНА ЧАСТ ОТ БЪЛГА
РИТЕ ОБАЧЕ МИСЛЯТ ОБРАТНО

тпо кога трудностите ще се 
цремахпат. Вълненията про 
дължалат. Една част от бъ
лгарското население е про
тив новата политика па но
вото {ръководство. Да при
помним, във връзка с наци
оналния въпрос н страната 
подобно становище ма но
вото ръководство има и огю 
лпцпята. В голямо число тру 
дови организации в новсче- 
то врадолс в България 
стачкува. Бунтът се нараня
ва е думите: „Не искаме но 
вторно под турско ;робство“.

Посредством телевизията 
министърът па външните |ра 
боти Бойко Димитров през 
миналата седмица каза, че 
българите няма за какво да 
се страхуват като потърси 
да нс сс компрометират иде 
итс за демокрацията. Сред
ствата за масова ннформа- 
ция застанаха ма страна на
IЮВОТО РЪ КОВОДСТВО.
следените неправилност в 
националните отношения тр 
лбва да сс поправят, изтък
ва „Работническо дело“. Из 
ключителността, национали

На съветския министър иа 
пресконференцията са отпра 
печи повече въпроси за от
ношенията между Москваи 
Букурещ. Един от тях е как
во е отношението на Моск
ва към изчезването на Ру- 
мъпеката КП от политичес
ката снена. Той отговорил 
че „пито една диктатура не 
може да бъде добра — ни 
комунистическата, ни бурж
оазната. Винаги сме против 
диктатурата и затова и ние 
поведохме своя революция- 
-лерестройката, чиято цел е 
демократизацията".

Румънските представители 
са приели поканата да по
сетят Съветския съюз. Нас
коро в Букурещ ще продъ
лжат контактите на мини
стерско равнище, а се очак
ва да се срешнат и мини
стър-председателите на две
те страни.

През миналата седмица 
шефът па съветската дип
ломация Едуард Шевардиад 

посещение в Рум 
където води разговор 

па Съвета иа

зс направи 
ъния
с председателя 
фронта за национално сласе 

Йон Илисску, министър 
-председателя Мстре Роман 

ра на външните 
работи па Румъния Сергиу 
Челик. — Съветският съюз 
не щс сс намесва във вът
решните работи па Румъ
ния, казал след разговори
те па прексоиференцията за 
печат Шеварднадзс. Румън
ският народ самостоятелно 
ще реши за обществено-по
литическото устройство на 
страната и Съветският съюз 
тона ще зачита. Той също 
така обещал, чс СССР ще 
окаже икономическа и дру
га помощ, която понастоя
щем е най-неопходима на Ру

впият съвет и Министерски 
ят съвет на НРБ по този въ 
прос също така взеха стано 
вшца и осъдиха всички ак
тивности, които са в про
тивовес С доброволното 113- 
биранс па име, свободното 
вцрпозповедение ш правото 
на всеки .покрай официал
ното признаване и ползува, 
не на българския език ка
то държавен език във все
кидневното общуване да се 
служи и с други езици и о- 
бичаи. Съгласно член 35 на 
Конституцията и с между- 
народнитс задължения на 
НРБ тези два съвета задъл
жиха компетентните държа 
в ни органи да предприемат 
мерки за премахване на съ
ществуващите нарушения и 
да осигурят всички българ
ски граждани, независимо 
от националното и социал
но потекло, религия, пол, е- 
зик, раса, образованне, мате 
ри ален и обществен статус, 
да имат едни и същи пра-

Новотю българско ръково
дство, за разлика от адми
нистрацията на Тодор Жив 
ков, на националния въпрос 
в НР България започна да 
посвещава дължимото вни
мание. На 29 декември ми

на пример

мие

и МПМИСТЪ

се
палата година 
Александър Лилов, член на 
Политбюро и секретар 
ЦК на БКП иа пленума на 
ЦК на БКП изнесе доклал, 
в когото покрай другото из 
тькна и становището на По 
литбюро във връзка с наци- 

Ние ка

на

оналния въцрос. 
то партия на власт ще се 
борим за едни и същи пра
ва на всички български гра 
жданн, без оглед на нацио
налното им съзнание, рели
гия, раса и идеология. За
стъпваме се за пълна свобо
да при избирането или про 
мяната на имената. Главни
ят критерии на патриотиз
ма на всеки български гра 
жданин не е неговото име, 
но отношението към отече
ството, добродетелите и ре
алният му принос към преоб 
разованието на нова Бълга
рия — казал Лилов. Държа-

На-
мъпия.

: ДИМИТРОВГРАД
змът и нетолеранцията по ет 
ническите въпроси могат да 
доведат до трагични после
дици целия

I умарците за Румъния
В навечерието на Новата година 250 заети в 

гумарската индустрия ,Димитровград“ — ГИД, се 
отзоваха в акцията по кръводаряване. Не за пръв 
път отзивът на гумарците е масовен. Но този път 
е значително над обикновеното число, понеже ста
ва дума за ающя по кръводаряване предназначена 
-*ато помощ на Румъния.

Инак, като най-голямо предприятие в община
та ГИД е начело в тази хуманна акция на Черве
ния кръст и значително допринася Димитровград
ска община да се нареди на челно място в репу
бликата и страната.

български на-ва.
Духовете във връзка е ет 

ническия въцрос обаче не 
се примириха и не е нзвес-

род.
Генералният секретар на 

БКП и председател на Дъ
ржавния съвет Петър Мла
денов приел представители 
на региони в които живее 
смесено население, т. е. бъ
лгари и турско малцинство. 
След като чул различни мие 
пия той казал, че отговор
ността не може да изоста
не и че отношенията тряб- А. Т.
ва да се нормализират, но 
само чрез демократически 
методи. В интервюто иа 
„Правда“ той за турците ка 
зал: „Те са наши братя. Ние 
зачитаме техните чувства и 
традиции“.

Посредством телевизията 
говори и председателят на 
Скупщината Станко Тодо
ров, който заяви че иа 15 т. 
м. Народната скупщина ще 
формира парламентарна ко 
мисия начело с Петър Мла
денов, която да даде принос 
■в .решаването на настналия 
проблем.

АЛБАНИЯ — ПОСЛЕДЕН БАСТИОН НА СГАЛИНИЗМА

Крал Лека желае да 

сруши режима в Тирана
..иаско^Г^Г^Сго11^
въстание“ в Албания Цел е Да се повдигне

България: с черните точки са посочени местата където жи
веят граждани от турското малцинство Крал Лека, който е суверен без плрлто-т „

С журналисти на многотираж/^я 
ро оповестил че фр нски Вестник „Фига-

сталинистки режим в Европа“. & ”РУ

СИМВОЛИЧЕН ПРОТЕСТ НА 50 ХИЛЯДИ ДУШИ
„Същински българи“ 

има по-малко от шест 
милиона, шщ както ня 
кои казват няма пове
че от пет 
НРБ има около 8,5 ми 
лиона жители и от то

На колене-за Ьългармя ради-
шене на последния

„Не може 
казал той като

На 7 т. м. около 50милиона. С този един народ вечнохиляди
души в София са клекнали 
на площада пред черквата 
„Александър Невски“. До то 
зи невсекидневен протест е 
дошло пред началото на го 
лям митинг, иа когото Ини
циативният отбор и Коми
тетът за национално 
ство са успели да привле- 

по-голямо 
число (това е четвърти поре 
ден ден на протест) раж
дани, недоволни с решения
та на партийния и държа
вен върх за правата на тур
ското малцинство и бълга
рите от ислямско вероизпо
ведание. Падането 
не за България

ен начин е отдадена почит 
на всички българи, които с 
векове страдали от турци
те. Ораторите тьрсят отго
ворност и от властта, като 
я обвиняват, че „издава Бъ
лгария“. Потърсена еостав- 
са1 ?. Политбюро и о г ШС

на БКП и Министарския съ 
вет, а за пръв път в точи 
контекст е посочен и пред- 
седателят на Държавния съ 
вег и генерален секретар па
&Тние?о^ 
върх ог 29 г 
кува като страх 
ята и желание 
на властта. В 
ческата еуфория 
га е

чия. „Народът и арм,мта“ Г Л. ^ Сиг№ими" в Алба- 
има минимум координация“ - добави Лека Н° Ч>ЯбВа ™

ва число около два ми 
лиона са от турското 
малцинство, 250 хиляди 
са помаци (българи от 

вериоз Претендентът 
държава посредством 
към албанския 
на за освобождаване

мюсюлманско 
поведание), 400 хиляди 
румънци и също тол
кова македонци. Не е 
малко числото на ев-

на албанския престол не казал от коя
радиото ще се обърне 

че и в чужбина

един- вълните на 
народ. Казал,кат значително

има подкре- 
от сегашния режим.на своя народрейте и на другите на 

ционалности. 
че някои от тези бро-, 
кки могат и относител 
но да са точни, все 
пак е факт, че бълари 
ге с голяма загрижено 
ст се отнасят към на 
маляващия наталитет. 
На друга страна ната 
литетът на „останали
те“ е висок.

Макар
албанци бягат в Гърция

североепирцит^КонстантвдИг^на6^^3 ^Ужението на 
чат) в Гърция през посените (”а пресконфеРенция за пе- 
нзбягали седемдесет албански ггГ 6 ГОД1ши и половина са

ворски наказания.’ Ебания

на партийния 
декември се гъл-

от опозици- 
за запазване 

н а ц йон а листи 
на митин- 
съществу- 

македонското лцмнетво в България 
ин от ораторите ги ’
1ласил са българи.

на коле 
е последва

ло след призива на първия 
оратор, който казал: „Няма 
ме повече глас, но имаме съ 
знание и падам ма 
за България“.

Целокупното 
малцинство, а остана- 

този

отричано -и
ваието иа ма-

колене период около 700а ед- 
гвровъз- са се опитали Да минат в 

ригорозни зат-налагат
2 СТРАНИЦА
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РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОК НА ССТН В ДИМИТРОВГРАД ДИМИТЪРРОВ ГЮ- ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В БО
СИЛЕГРАД СЛЕД ЕДИНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС В СЪРБИЯВРЕМЕТО НА 

НЕЗАМЕНИМИТЕ ЗАМИНА
АКТИВНОСТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ 

НА ПРИЕТИТЕ СТАНОВИЩА
ЕЯ Към края на изтеклата година в Босилеград се проведе 

разширено заседане на Председателството на Общинския 
комитет на СК, на което се разисква за осъщестяване 
становищата на неотдавна проведения Единадесети кон
грес на СК в Сърбия. Встъпително изложение изнесе 
секретаят на Председателството Видое Маринкович, а в 
разискванията участвуваха: Спаско Спасков, Живко Сто
ил ков, Пенко Найденов и Веселин Постолов

■ ■■
Я В РАМКИТЕ НА СОЦИАЛИСТИЧРгктя ™ „

ликанската конференция на 
Социалистическия 
Сърбия за скъсване

съюз в 
на всич 

ки връзки със Ооциалистиче 
ска република Словения?
— Мога да заявя, че граж
даните и трудещите) се в Ди 
митровгр адска община не 
гледат с добро око на съби 
тията в СР Словения. Кон
кретно: забраняването на 
Митинга на истината в Лю 
бляна, а и оказването на 
открита подкрепа на сепа
ратистките и националисти 
чески тенденции и открития 
бунт в Косово силно ирити- 
рат и нашите граждани. 
Всички сме свидетели, че 
Словения, със своите амад

В началото на Новата 1990 
година беседвахме с новоиз 
брания председател на Об
щинската конференция на 
Социалистическия съюз в 

Димитровград Димитър Гю 
ров. Един от въпросите 
минуемо беше: опитът от 
протеклите избори, 
всичко, за новия състав на 
делегатската скупщина.

Явно е, че изборите, кои
то станаха в организациите 
на Социалистическия съюз 
и Съюза на синдикатите, как 
то и в делегатските скупщи 
ни донесоха нещо ново — 
изтъкна Гюров. Те бяха кра 
чка напред в демократизаци 
ята им и гражданите има
ха възможност да избират 
— сред повече кандидати, 
те се определяха за» ония, за 
които считат, че най-добре 
ще изпълняват задачите, кои 
то възлага стопанската и 
политическата реформа, про 
блемите, които иоси криза 
та и бремето на инфлация 
та. Тези задачи и проблеми 
наистина са големи и сло 
жни.

Можем да кажем и това, 
че занапред би трябвало е- 
дин делегат да бъде за ед
на избирателна колегия. То 
ва не е само технически, 
но и дълбоко политически 
въпрос. От друга страна, то 
ва би допринесло и за изо 
сттряне на отговорността на 
делегата пред избирателната 
база.

Мнозина, това го знаем от 
досегания опит, тежко се 
връщат там, откъдето са до
шли, след като седнат в ня
кое кресло?

След като изтъкна, че Еди чески потенциали във всич 
надесетият конгрес на СК ки области, да се създадат 
в Сърбия с ясно определени условия за укрепване на 
те и с общоюгославски ха- материалното

на трудещите се, бе дадена 
подкрепа на политическия 
плурализъм и пр.

ЖИВКО СТОИЛКОВ, пред 
СК в

положение
рактер становища и заклю
чения, бе в истинския сми
съл на думата конгрес на 
истината и демокрацията и 
че докладът на д-р Богдан 
Трифунович „Съюзът на ко 
мунистите в Сърбия и об
ществената реформа“ и не 
говото застъпване за цялос 
тно провеждане на рефор 
мата, за демокрация и един 
ство на СЮК, Маринкович 
подчерта: — Единодушната 
подкрепа на партийните до 
кументи върху които се из 
казаха над 50 на сто от 
участвуващите делегати и 
гости, е още едно потвърж 
дание на готовността и оп
ределенията на комунистите 
и изобщо на трудещите се и 
гражданите на СР Сърбия 
за икономически, политичес 
ки и стопански промени, 
за демократични промени и 
реформи във всички об
ласти, па и за реформи и 
в самия СЮК. Това е още 
едно потвърждение и под
крепа на държавното и пар 
тийно ръководство на СР 
Сърбия и политиката която 
бе раздвижена още на Осмо 
то заседание на ЦК на СКС 
и която вече започва да да
ва резултати. На конгреса 
бе изтъкнат иск да се пре
махнат всички 
между отделни републикан 
ски ръководства, да се акти 
вират съществуващите твор

не-
Изобщо не гледам на 

поста, като на трамплин за 
по-висок) пост и кариера. Из 
оран съм

преди
седател на ОК на 
Босилеград (като гост цри 
съствува на конгреса), СПА 
СКО СПАСКОВ, председател 
на ОС в Босилеград и ПЕН 
КО НАЙДЕНОВ и ВЕСЕ
ЛИН ПОСТОЛОВ, членове 
на Председателството под
чертаха, че не /само с прие 
тите заключения и станови-

на този пост по 
на избирателите. Щеволя

се старая да оправдая дове
рието, което ми е дадено.

Само с резултати трябва 
да се доказваме, никакви ло 
зунги вече не ,,„играят“ . . . 
А полето за» действие 
тина широко. Само — тряб
ва да се действува ежедев-

мани просто иска да нало 
жи един вид на конфедера- 
тивно устройство на нашата 
страна. Това е неприемливо 
и сериозно възмущава всич 
ки хора в нашия край. Въ
просното възвание на Пред 
седателството на Републи
канската конференция на 
Социалистическа република 
Сърбия дойде като реален 
протест на всички труде
щи се и граждани в репуб 
ликата. Ние се надяваме, 
че след оценяването на въ 
просиите амандмани към 
Конституцията на СР Сло
вения от страна

е наис
ща, но с разискванията то 
зи конгрес потвърди силно 
единство и готовност прод
ължи вече започналите три 
реформи, които са основна 
предпоставка за бързо из
лизане от сегашното криз- 
носно положение.

Изхождайки от факта, че 
приетите конгресни доку
менти са от голямо значе
ние за по-нататъшното ус
пешно действуване на ко
мунистите както в трудови 
те колективи, така и в мест 
ните (общности, на Предсе 
дателството бе взето реше 
ние с тях да се запознаят 
всички първични организа
ции. При това с помощта 
на Председателството и Об 
щинския комитет ще изгот 
вят съответни програми, с 
конкретни задачи и актив 
ности за по-нататъшно дей 
ствуване.

но.

— Когато сме на въпроса 
един

въпрос възниква сам: как
ва е ролята на Социалисти

действуването,за

ческия съюз когато

на Консти
туционния съд в Югославия, 
ще се възвърне нарушеното 
равноправие между репуб 
ликите в нашата федератив 
на общност.

несългасия

М. Я.М. АндоновДА НЕ СЕ ПОВТОРИ. . . Д. Гюров

— Не можем да отминем 
Пирот. В новия 
състав в Съ-

все повече се създават раз
ни алтернативни движения, 
съюзи и пр.

и случая с 
делегатски 
вета

ДЕЛЕГАЦИЯ НА БАБУШНИЦА В БЕЛГРАД
Скуп-на общините в

СР Сърбия тряо 
бъде избран деле- 

об-

VПодкрепени са развойните
планове

шината на
^“от^Димигровградска

се избра делегат от

ССТН Е ШИРОК ФРОНТ

— Считам, че Социалисти 
ческият съюз като фронт на 
всички прогресивни сили у 
■нас дава достатъчно про
странство за изява на всич- 

стига само да се дей-

щина,
Пирот?

а

.А# Да това стана, макар че 
в региона беше договор то 
зи път да бъде избиран де

от Димитровградска
Делегацията е приета в Председателството на 
и ЦК на СК в Сърбия

СР Сърбия товносг на компетентните в 
Републиката да се помогне 
в развитието. Тази подкре 
па не бе само морална, но 
и материална.

ки,
ствува, да се развива ак
тивност. В рамките му има 
място за всички прогресив
ни сили. Нима досега сме из 
ползвали достатъчно същес 

облици дей-

легат л1ТЛ
община. Най-просто казано, 
пиротчанци не спазваха Д° 
говора, а си предложиха и 
те двама кандидати. И есте 
ствено, Пиротска община ка 
то по-голяма, с Повече из
биратели — надделя и беше 
избран техен кандидат, а 
ние останахме с къси Ръка 
ви. . . Възразявахме още 
веднага, щом те бяха пред 
ложили свои кандидати и 
региона, и в републиката, 
нашите възражения не Д 
доха резултат. Сега е ве 
късно: остава само като 
един горчив опит, и зан 
пред, надяваме се, няма д 
се повтори. „

В противен случаи мож 
да се стигне до нарушаване 

между ДД6 
сме

Делегацията от Лужница 
ш запозна с развойните про 
блеми на 
щина през 
приключване 
те инвестиции през 1989 го
дина.

Миналата седмица делега- 
Бабушнишка общи*ция от

на, съставена от Д-Р Миро- 
люб Йованович, председа-

Бабушнишка об- 
1990 година и за През 1990 година цредста 

Републиката
твуващите 
ствуване при Ооциалистиче 

съюз. Считам, че не в 
степен. Разбира се, ка 

то необходимо се налага и 
ССТН като най-масосва поли 

организация да из 
нови методи и начи 

Това е

вителите на 
по-често ще навестяват Ба- 
бушница, за да се убедят

на започнатина Общинската скупщи- 
досега- 

на Изпъ- 
и Петар

ския тел
на, Петар Опасич,пълна
шен председател на място за отделни начи

нания и да видят как се ре 
ализира развойната програ 
ма на Лужница.

Както ни осведоми Д--Р Ми 
ролюб Йованович, цредсе- 

вата организация „Лисца в дател на Общинската скуп 
пребивава в Бе

лнителния съвет 
Йончич, директор на трудо-

тическа 
намира
ни на действуване. 
неминуемо, трябва да 
плурализъм от мнения.

но
има

Бабушница,
лград.

щина, тяхната делегация 
срещна добър прием и го- М. Янкович

Ако Социалистасчекият съюз 
най-парливите

— тогава
В течение на двудневното 

посещение те бяха приети 
от д-р Мирослав Джордже- 
вич, член на Председателст
вото на СР Сърбия, Драган 
Ншоолич, директор на Фон
да за насърчаване ускорено
то развитие на недосталгьч- 

развитите общини на Съ 
рбия, Милисав Парезанович, 
комендат на цивилната за
шита и председател на Ко
мисията за солидарност и 
саиация на Копаоник и д-р 
Влайко Петпрович, член 
Председателството на ЦК 
на СК в Сърбия.

се залови с 
жизнени въпроси 
е сигурно, че расте и пре- 
сти^му и обратно. Следо 
вателно, в никакъв случаи 
създаващите се алтериатив 
ни движения и съю® ® 
могат да накърнят на прести 

ССТН, могат само! да 
подемна 
необхо-

ОТ СЪВМЕСТНАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИ
НА В БОСИЛЕГРАД

ма отношенията 
те общини, а свидетели 
днес, колко нарушените 
ношения в различни краи
ща могат да бъдат от вре
да за цялото общество. Лич 
но се надявам, че този слу 
чай няма да остави дълбо 
ки следи, и ще служи за 

занапред да се

ПРИЕТ ОБЩИНСКИЯТ БЮДЖЕТот-

жа на 
го продтикнат 
работа, а 
димо.

’ към 
това е и нски органи и другите ин

ституции които се финан
сират от него е запланува
но да бъдат изразходвани 
6 201433 динара, а за резер
вния фонд се предвиждат 
462 567 динара.

Делегатите на трите съве 
та на Общинската скупщи
на в Босилеград приеха и ре
шението за тазигодишния об 
щински бюджет от 6 664 000 
динара и същия по отнъше- 
ние на миналогодишния е 
поголям с 700 на сто. За по 
требите на отделните общи

но

поука — придържаме към дадената 
дума.

НИЕ СМЕ ПРОТИВ КОН
ФЕДЕРАЦИЯ

наНЯМА НЕЗАМЕНИМИ!

я~ Председателството

— Какъв е отзвукът на 
неотдавнашното възвание на 

на Репуб
М. Я.
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н о во го д И шиите празнен ства
Под знак 

на новите мерки

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
в ДИМИТРОВГРАД/

За бедните пак 

най-голямо бреме най-голям брой диги кмитровградчани посрещ 
Новата година с

За разлика от преди 
или две, в иаве- 

Новата 1990година 
черието на 
го-дииа димитровградча- 

по-малко се 
себе си

наха
•пови надежди за по-до
бро утре в своите домо 

разбира се с ботата
мс смее да 

под-Силните линии 
закрием, и финансова

никой пе пи оказва.
положение 

сви-шттж ни много 
питаха между ве,крепа

В какво трудно
завари програмата 

летслстиуват « личните 
доходи, казва Станчев като 
подчертана, че през ноемв
ри средният личен доход 

160-то заети възлизал сд- 
11,3 хиляди динара.

трапеза.
С хубава забавна про

грама и сравнително оо 
гата лотария мнозина 
последните часове от ста 

година прекараха

ще прекаракой къде 
най-дългата нощ в годи 
мата. Към това сигурно 

и новоотворе

ни ни

на съюзното правителство в стопанството щеГОДИШ1ШТС баланси допринесе
пред края на мина- 

година пакет мер- 
Анте Маркович.

се чувствуват слсд приемането на
ПИЯ
лата 
ки на

Но, все пак един път 
в годината се посреща 

година и затова

рата
в залата на Центъра за 

който традици 
Нова годи- 

такава

ИВ— Ефектите, тези главни
те, ще започнат да со чув
ствуват след изготвянето па 
миналогодишните бала! 1С11. 
Очакваме обаче*, чо, ще бъде 
твърде зле, 1Ю1 юже имаме го 

загуба, казва Иван Пе
нев, финансов директор в по 

пред» фия*и!те ,Боо1 [ 
леград“. Още повече ако се 

нашето

СъюзнияПрограмата на 
изпълнителен съвет за 
ъществяване на реформата 
и намаляването на ннфла- 
цията сред трудещите се и 
гражданите в Босилеград-

община не бяха приети ляма 
По-точно

вам
ос-

под ВЪПРОС Е ЕГЗИ-

гЖГлйАниЦН*"
култура, 
онно всяка 
на организира 
програма. За най-малки
те от забавачката, а ед 

ден преди това и за 
учениците от първи до че 
■гвърти клас, забавачка
та се представи с ко- 

от детски приказ 
„Вълка и седемте 

Ципи с дъл-

Нова
винаги се намерят и па
ри и свободно време за 
подготовки! Че е 
свидетелствува и факта, 
че трите кафенета в гра 

.Балкан”,
частно кафене, кои 

то организираха посре
щане на Новата година, 
бяха попълнени до пос- 

място. Дори и ка 
па „Сточар”

работпи- 
общината изразява за- 

тежката
Болшинствоска

с въодушевление, 
казано те са готови да по 

най-тежкото бреме
цн вгрижепост поради 
и ко! юмпчеока обета) ювка, 
особено поради съдржапи- 

иа някои части н про- 
Съюзния ИЗПЪЛ- 

които „пада 
се решава 

на стаи-

соченотю и итака
несат и
за да се премахне кризата 
в страната. Това бреме о 
баче не за всички е еднак- 

Вместо същинска анти- 
инфлационна програма Тфп стно
етите мерки налагат най- се да търсим
-голямо бреме да понесат преустройство на предгярия- 

най-бедните. Когато се , тнето — сервиза и теискгчц- 
жийницата да присъединим 
към някое предприятие или 
да търс\ш предприятие, ко
ето тук да открие метален 
цех към когото те да се 
приобщат. Засега те изобщо 

рентабилни. Пенев 
подчертава, че ноемврий
ските заплати на 280-работ- 
иици възлизат (средно) 17 
хиляди динара и че е засег 
ната егзистенцията им.

Ивайло Станчев, дирек
тор на автотранспортното 
предприятие казва, че и 
без мерките на Съюзния 
изпълнителен съвет са би
ли в твърде трудно поло
жение. Сега ще бъде още 
по-зле. Без оглед че наши
те заплати са далече по-ни
зки от републиканското рав 
нище
можност да ти увеличим и 
до 40 на сто, въпрос е с ко 
лко ще ги увеличим поне
же нямаме средства. Про
грамата на правителството 
още повече ще затрудни по

има предвид, че 
'предприятие е 
рано като търгопско, в ко
ято област заплатите пяло- 

са замразени. Налага 
пътища за

здрегистри- ето
грамата па 
пителеп съвет,
I ат" кризата да

намаляване
производителност 1 а 

на работници 
Тодоров, 

Общинския 
Считам

мотела идаво. лаж 
ки заедно

чрез 
дарта, 
и уволняване 
— казва

козлета и „* 
гите чорапи". След това 
Дядо Мраз на най-малки 
те от детската градила 
раздели новогодишни по 
даръц-и.

пак
касае за замрзените лични 
доходи работниците в ико
номически изостаналата об 
хцина това най-добре ще 
почуетвуват. Тук и пред за 
мразяването тези лични до 
ходи не бяха доволни за ек 

на повечето ра-

Арсо
напредседател

синдикален г10
че това така не бива да ос 
тане и че трябва да се «е- 
ии Още повече ако сс има 
предвид, че политиката за 
екзистенцпята се води иа

ледно 
фенето 
край езерото бе попълне 
но. Тези в града и след
ващите две вечери. Все

съвет.

А. Т.не са
зистенция 
ботници и техни семейства. на-е -ггетх-кИзхождайки от замра 

личи,
НАЙ-ЗЛЕ Е В СТОПАН

СТВО
те.
зените лични доходи 
че бремето трябва да поне- 

най-бедните, вместо о- 
които имат повече. А- 

остане със 
колко

Ефектите 
та програма след Нова го
дина започнаха да се чув
ствуват и в търговията. Тъ
рговските работници 
правиха пописване, на сто
ките изтъкнаха цени в кон
вертируеми динари и на; по
вечето стоки увеличиха цени 
те поне с три на сто, колкото 
е увеличен съюзният данък 
върху оборота. От значение 
е да се подчертае, че 
вият начин на стопанисва
не принуди предприятието 
за търговия, производство 
и услуги „Босилеград“, да 
прексъсне с парно отопле
ние на цеха за чорапи, кой
то тук има ,3еле Велкович“ 
от Лесков ац. Предприяти
ето от Лесковац за тези ус
луги
динара. Поради това „недо
разумение и забравност“ 
босилеградските текстилци 
един ден не работиха.

съюзна-на
сат 
нези
ко всичко така 
заплатите въпрос е

в общинатана- иработникът 
семейството му ше 
да издържи.

може

общи- 
твърде 

във всички 
и организации, 

личен доход в 
(работят

Личните доходи в 
наистинакоето ни дава въз- ната са 

низки. Но не
предприятия 
Средният?
„Изградил“
ПО строители) през 
ври е около 600 дштара, а 
в услужното предприятие 
„Услуга“ през декември 
770 динара. В органите на 
управлението на ОС, къде- 
т,о заплатите са докрай за
мразени до средата на го
дината, също така с труд
но. Заетите тук с виеше оо- 

имат заплата от

но-
над

иоем-
ложението ни ако се 
предвид, че цените на пре
воза са замразени (пред Но
ва година бяха увеличени 
с 50 на сто), а останалите 
разхода и занапред се уве
личават. Намалява се бро
ят на пътниците, пътищата 
в общината са в твърде ло
шо състояние, линиите не
рентабилни. .. Но, нерента-

има

„Вълкът и 7-те козлета" пред малчуганите от градинката
дължеше 120 хиляди

БОСИЛЕГРАД: Дядо Мраз 

с пълна торба подаръци
разование 
1700 до 1900 динара, с полу- 

1400 до 1700, а 
1000 ди-висше от

със средно около
Председателят на ОС 

пример има заплата от 
2700 динара, председателят 
па ОК на СК 2500. За тука
шни условия далече по-до- 
бростоящи са заетите в об
ществените дейности^ Пре
подавателите

ДИМИТРОВГРАД нара.
на

И този път, както_ и досе
га в Босилеградска община 
най-напред и най-весело из 
пратиха старата и посрещна 
ха Новата година най-малки 
те — децата от предучили
щната възраст в детската 
градинка „Детска радост, 
където Дядо Мраз най-нап
ред дойде и им донесе 
на торба слаткицщ 
ръци. Зад тях много 
станаха и учениците от ос
новното

Похвали и грамоти 

на най-добрите
вогодишни ложеления, лес
ни и скромни гощавки.

Инак, най-веселата нощ 
повечето босилеградчани 
прекараха в своите домове, 
в семейна обстановка 
традация с богати и ’ раз-
трапези^и новогодишни Трапези. Изпращане на ста:

посрещане На Нова- 
и п 60 °1Рганизцрана.
нета няк°лкото частни кафа- 

и в хотела, където за
организирана по-

песни*43 за®авна програма, песни, хумор и хора

в Средно- 
образователен 

заработват 4 хиля-
школския 
център
ди динара. Тук присяужни- 

има по-голяма заплата 
отколкото двама съдии в 
Общинския съд, които през 
декември получиха по 1800 
динара. Заплата на лекар 
по обща практика црез де
кември възлизаше 3700 ди
нара, на преподавател в ос
новното образование над 2 
хиляди, на милиционер на

По повод Деня на ЮНА 
— 22декември — и 20-года- 
шнината от създаването на 
териториална отбрана 
Димитровград се проведе 
тържествено заседание на 
териториална отбрана), на 
която беше съобщено за по
хвалата на коменданта на 
П оперативна зона на поде
лението по териториална 
отбрана в Димитровград И- 
ван Петров. Похвални гра
моти получиха и старейши- 
ните Веселин Георгиев, Зо
ран Тодоров и Драган Пе
тров както и местните об
щности в селата Височки 
Одоровци и Желюша.

От коменданта на общин
ския щаб по териториална 
защита преходно знаме по-

получи поделението иа Иван 
Петров. Похвалени бяха: 
Мирко Леков, Венко Вла
димиров, Петър Чирич, Ва
сил Стоядинович, Димитър 
Каменов, Димитър Лилов, 
Аца Стоянов, Манча Илиев 
и Коля Миланов, 
ни грамоти от коменданта 

териториална отбрана 
на Димитровград получи 
Секретариатът за управле
ние при Общинската скуп
щина, мебелната фабрика 
„Васил Иванов — Циле“ и 
местаната общност в село 
Поганово.

кът ПЪЛ-
в и пода- 

не изо-

училище, където 
учениците отделно по па
ралелки колективно с кла
сните си преподаватели от- 
ргакизираха колективно из
пращане на старата и посре 
щане на Новата година И 
в повечето трудови колекти 
ви последния

а похвал-
ло

В
юазп?1?™ЧеГО села по поводРазделяне със старата и по-
бе^отч^ На ^овата година 
кит?т^Иа1>аНа подбрана 
с 'бга5,Н°’за®авна проррама 
оГк-га^та яота1РИя. В такава
?^тановка изпращането на 
в1тГ^ И "«срещане на Но 

66 в село Рай- чиловци Долно Тлъмино, 
Долна Любата и други бо-
силеррадски

граиичноцропусквателния 
пункт 4500... работен

използуваха за! колективно* 
изпращане на старата и ве
г^на™ГцГаезаНапр^

™Д<^Га йв&Ге 
ЯЖ В конФ™та^
оолекло ... за миг ежеднев

производствениженил бяха

I
Не се касае, че някои и- 

мат високи заплати. Въпрос 
е, че на другите са малки, 
и че е засегнато работнице 
ското им достойнство.

По повод Деня на тери
ториалната отбрана в 
-висш чин бяха произведе
ни 12 войника.

по

пейтеА. Т. В. Б. села.задъл-
заменеци с .нсь м. я.

4 СТРАНИЦА

БРАТСТВО ■ 12 ЯНУАРИ 1990



МЕРКИТЕ НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕНСЪВЕТ

РЕФОРМАТА ТРЪГНА „СВОБОДА“ — ДИМИТРОВГРАД

Г одина
на успешен износ

■ ■■
следици, които ще променят
производствените 
ния в нашето общество.

За да се осъществи рав
ноправие на виоички видо
ве собственост) без което 
може да има (равноправна 
борба на пазара, в областта 
на обществената собстве
ност се въвеждат радикал
ни, свободно може да се 

— революционни про
мени. За първи път общест
вената собственост не се 
въползуса от привилещра- 
на законна защита и се тре 
тира както и всички оста
нали видове собственост. 
Последиците на лошата раз 
война и делова политика на 
предприятието ще се пла
щат от имуществото му. С 
други думи — 
кое обществено предприя
тие работа толкова слабо, 
че се налага да бъде лик
видирано, целокупното му 
имущество ще бъде прода
дено по пазарни цени и от 
получените пари ще се из
пълнят задълженията към 
поверителите. Така общест
вената собственост може да 
стане и частна. Когато се 
наложи да бъде продадено 
имуществото -на неуспешно 
обществено предприятие, ни 
кой не е длъжен да приеме 
грижата за неговите работ
ници. Тъй като сега не съ
ществува титуляр на обще
ствената собственост, а то
ва не е ни трудовият ко
лектив, средствата от про
дажбата на пропаднало об
ществено предприятие се 
внасят във Фонд на репуб
ликата за капиталовложе
ния св развитието.

Този кратък закон прока
рва широк път за промени 
в отношенията от областта 
на обществената собстве
ност и в стопанисването с 
нея. Тя ще бъде запазена 
като общетвена собственост 

реалната й стойност са
мо при условие да бъде и- 
кономически 
на чужедестранния капитал 
и на частната и коопера
тивната собственост.
. . . А СОЦИАЛНИТЕ ПРО
ГРАМИ СА НАЙ-СЛАБИЯТ 

ПУНКТ

& По предложение на Съюзния изпълнителен 
щината на беше задвижен
не на законопреддшсания,

съвет в Скуп- 
механизъм за приема-

мява цялостен проект „а сто^^а^Д°™ “ 
втори по-сериозен опит в социалистическа

дина пропадна под натиска на социалните напрежения 
и политическия фактор

отноше-

Югославия не

каже

Тогавашната и сегашната 
реформа са подобни по 
много мерки, но сегашната 
е много почрадикална, как
то по краткосрочните си

лите банки да се саснират. 
Цри Народната банка на 
Югославия е оформена Аген 
ция, която ще се занимава 
с тези въпроси.

Наред с тези мерки бяха 
предложени и мерки, които 
всъщност имаха по-малко 
значение, но са по-атракти- 
вни за гражданите. Това са 
деноминацията на динара, 
провъзгласяването му за 
конвертируема валута и 
други.

решения, така и по дълго- 
срочените си цели. Първата 
е проектирана в рамките 
и а съществуващ ите общест
вени отношения и общест
вената собственост. Днешна 
та реформа засяга същнос
тта «а обществената собст- 
венот, ггр етворвай ки в соб
ственост, равноправна' 
частната и кооперативната 
собственост. Това е пред
поставка за изграждане на 
„нов социализъм“, както ка 
за Анте Маркович, предсе
дател на Съюзния изпълни
телен съвет.

Днес проблемите са мно
го по-сложни 
мическата, и в политическа
та сфера, така че и реше
нията трябва да бъдат мно
го по-радикални. В общест- 

заетостта,

когато ня-

с
ЗАЩО СЪБРИЯ БЕШЕ 

„ПРОТИВ“ Любомир Такев — 25 години в „Свобода“,
Републиките и покрайни

ните критикуваха много ре 
шения в програмата, но я 
подкрепиха, освен Сърбия, 
която имаше съществени за 
бележки. Пагритетът 
ду цените на енергията и 
суровините, това е първата 
сериозна забележка на Сър 
бия, не може да се изгради 
при замразени цени на енер 
гията и свободни цени на 
произведенията. Нокът на 
Сърбия беше удовлетворен 
частично чрез покачване це 
ните на енергията, но забе
лежката и по-нататък е твъ

Втората по големина пред
приятие в Димитровград, 
конфекция „Свобода“, завъ
рши успешно деловата го
дина, особено когато ставаи в иконо- меж- дума за износ чужде-на
странния пазар.

— Износът е досегашна и
бъдеща оринетация на на
шето предприятие, защото

Еения продукт, 
производителността на тру
да и реалните лични дохо- 
ци са създадени такива дис 
пропорции, -които се измер
ват със стотици индексни 
пунктове. От 1980 година об 
щественият продукт и зае
тостта се увеличаваха

а производител
на труда и реални

те лични доходи се намал
яваха -реално. Тези процеси 
са причина за -номинално и 

покачване на цепи
те и жизнените разноски, 
стагнация на реалния обгце- 
ствен цродукт, деформации 
в разпределението и пр. и 
много други наблагоприят- 

ггооцеси принудиха
да върши

в него участвуват предим
но така наречените „ЛОН“
работи или от партнъора е
суровината и модела, от 
нас е работата. По този на-

ангажираменечин ние
налагатненаш капитал,рде актуална.

Положението на атрара е 
тежко, въпреки че цените 
в тази област се покачваха 
по-бързо, понеже общество
то не се съобразява достат
ъчно със спецификата на 
селското стопанство, оборота 
на капитала в него и пр. 
Сърбия предложи аграрът 
да бъде помогнат с по-го- 
леми средства, за да се 
сцре покачването на цени
те на селскостопанската 
продукция, които са основ
на причина за социалните 

Предложението

ни се лихви, увеличава се
1НО- икономическият ефект и 

поггьлняват се мощностите
— изтъква Арсен Тодоров, 
комерчески директор на 
„Свобода“.

Както и досега и през 
миналата 1989 година „Сво
бода“ своите произведения
— от панталони до балто
ни — изнася в осем стра
ни: Съединените американ-

Канада, Съвет-

А. Тодоров — износ и през 
1990 г.

минално, 
ността а

по
реално ношение на предишната 

1988 година това е значи
телно увеличение в полза 
на конвертируемия пазар, 
тъй като през 1988 година, 
там са реализирали само 
48 на сто от износа. Изне
сени са 161 504 разни пред
мети „от панталони до бал
тони“. В сравнение с 
ществения износ през 
година износът е увеличен 
с 12 на сто. Износната ори
ентация на „Свобода“ про
дължава и през тази годи
на и вече са договорени 
сделки със САЩ и ГДР.

конкурентна

ски щати, 
ския съюз, Германска демо
кратична република. Феде
рална република Германи- 
я, Полша, Чехословакия и 
Народна република Бълга
рия. В тези страни е изне- 

на обща стой- 
2 983 852 долара, от 

2 080 503 са на кон-

кани
шето общество 
реформа. Всички досегашни опити 

да се извършат коренни ре
форми и у нас, и в оста
налите
страни завършиха само ка
то „козметични поправки“. 
Основна причина за това е 
социалният фактор. Във вр- 

с него се водиха мно-

вълнения. 
не беше прието, цените в 
аграра са свободни, а 
щта от съюзната каса не е 
достатъчна да 
нормално възпроизводство в 
тази област.

Третата забележка на Съ
рбия се отнася до замразя
ването на личните доходи. 
Тук съществуват крупни 
разлики в концепцията. Съ
юзният изпълнителен съвет 
смята, че личните доходи са 
сериозен генератор на! ин
флацията, докато Сърбия с- 
чита, че личните доходи ня
мат голямо влияние върху 
инфлацията. Скупщината _на 
СФРЮ прие закон, с които 

доходи се замразя- 
ноемврийско равни- 

- това се дава 
за известни ко-

НАЙ-ВАЖНИТЕ АНТИИН- 
ФЛАЦИОННИ МЕРКИ

осъ-
1988помо социалистически

сена стока 
пост 
които
вертируемия пазар или /ц 
на сто, а останалото_е г:г 
клиринговия пазар.

се осигуриСъблюдавайки проблеми
те, Съюзният изпълнителен 
съвет прецени, че е най-до
бре да се извърши

атака срещу
много

ин-
и аъзка

гобройни полемики в рам
ките на дискусията по но- 

мерки. Не ще и съм
нение, че заемането на ра
ботна ръка у нас дълги го 
дини е било твърде екстен
зивно, така че сега голям 
брой работници ще трябва 

нова работа. Но 
който

По от-посочна 
фладията, която е синтети
чен показател за стопанска 
нестабилност. Първа посока 

'■ дей
на це

вите
По повод деня на конфекция „Свобода“ — 29 декем- 

43-та годишнина от създаването на предприятието 
миналата година в „Свобода“ бе проведено 
заседание на Работническия съвет, на което

на антиинфлационните
ствия е замрзяването - 
ните на енергията и опреде
лени суровини, за да се № 
мали натискът върху про- 

и да се съдаде 
намалява-

ври-и 
на този ден
тържествено
са наградени заслужили работници от предприятието за 

„вярност“ от 25 и 15 години. Със златна монета
15 заети с 25 го

да намерят 
вият развоен цикъл,

ангажира тезиизводството 
пространство за 
не на цените. На същата в- 
ълна е и замразяването на 
личните доходи.

Втора посока е въдворя
ването на финансова дис
циплина и изнамирането на 
решения за проблема с вът
решните дефицити в сто
панството, които възлизат 
на около 20 милиарди до
лара. След като утвърди, че 
най-голяма част от тези де
фицити са в банките, Съюз
ният изпълнителен съвет 
предложи Да се ликвидират 
банките, цри които дефи- 

по-гол ям от основ- 
ИМ Средства, а остана-

тяхнататрябва да 
работници е дългосрочен, а 
междувременно ще се нало 
жи да бъдат смекчени со- 
циалните напрежения. А им- 
енно това е най-слабият 
пункт на оформената сто
панска реформа. Разреша
ването на социалните проб
леми е задължение_ на ре
публиките и покрайнините, 
а те нямат нито социални 
пропрами, нито достатъчно 
средства да ги реализират.

от осем грама с Титов лик са наградени 
дишен непрекъснат стаж в „Свобода“. Това са: Искрена 
Басова, Чеда Цветков, Гордана Милева, Василка Алексо- 

Димитьр Колев, Кръстна Кирова, Любомир Таков, 
Милнвое Геров, Зорица Йеленкова, Тодор Игов, Янко Го
цев, Томислав Кръстев, Стоян Момчилов, Благой Петров и 
Гойко Алексов. Освен златната монета наградените са по-

За петнадесетгодишна

личните 
ват на 
ще, като при
възможност ва,
рекции.

ЗАКОНЪТ ЗА ОБЩЕСТВЕ
НИЯ КАПИТАЛ Е НАЙ-РА 

ДИКАЛНАТА МЕРКА...
Сред обществеността 

рде малко беше коментиран 
Законът за ооществения 
питал. Този закон вероятно 
Гшнзначителен от всички 

закони и мерки, поне 
има дългосрочни по-

лучили и ло една средна заплата, 
вярност на Конфекцията с ръчни часовниции са награде
ни 6 заети: Надежда Стойкович, Лазар Ивановнч, Мила 
Милич, Миряна Стоянович Гюргйевка Дойчинович и А*1*® 
Магдинчева, всичките заети в магазините на „Свобода

твъ-

ка-
Петър ТАСЕВ, 

делегат в Скупщината 
на СФРЮ А. Т.

нови 
же щецитьт е 

ните
•*-;•,** •
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БОСИЛЕГРАД» А ОБ-ОРГАНИЗАЦИИ ВСТОПА1МЖИТЕ 
ЩИПА ОТ I ЯНУАРИБАВУШМИШКА ОБЩИНА ПРЕЗ 1990 ГОДИНАСЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В

ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДПРШпредимство и шпнипип
Комуналлоуслужната ор

гашиаиия „Услуга" в ОС 
шествено иредорияте „Услу
га" с основна дейност: раз- 

вилове комунални у- 
слуги, снабдяване на насе- 

питейна вода, под-

и склад, както и 
работилница и 

номсще-
ГГрудолата организация 

„Босилеград" е реорганизи
рана в Обществено пред
приятие за оборот, става» 
ство и услуга „Босилеград 
с основна, дейност: търговия 
на едро и дебно, селеск>
стопанско производство и
пазличии видове услуги, 
между които и автосарвиз- 
ии услуга и телевизионни и
радио Ууслуга. Предприятие-
то наброява около 290 тру 
дещи сс.

Строителната организация 
„Изпралия“ с около 120 за
ети е реорганизирана в Об-

вц сграда 
сервизна
НЗ КУП 110-1 фодажии
мия. За селскостопанските 
производители що сс обез
печи механизация на сго™ 

60 хиляди динара и разстойност

100 глави в турнус.щност
Също така щс сс създадат 
условия 
малини и 
500 декара.

В Програмата на мерки 
н активност за осъществя
ване на обществения план 
по развитие а Бабушнишка 
община през 1990 година се 
изтъкват,
мерки за подобрение на 
комическото положение на 
селскостопанските произво
дители. Предвиждат се ре
дица капитавложенията в 
селското стопанство, пре
димно в жгаотновъдството, 
което има благоприятни у-

за засаждане на 
къпини па площ лични

очакват 
мко

че тук Земеделската кооперация 
„Ерма“ в Звонци щс иаба- 

100 юници и 200 овце и. 
за нуждите на частни

те селскостопански произ
водители.
предвижда строителство 
работилница за преработка
та на млякото, с което щс 
се създадат условия за уго- 

100 свине в ту,р-

ост
плодни юници на 
20 хиляди динара.

леието с 
държане 
нализания,

па градската 
I ходдържане

чистотата в 
на традс-

ка-
ви на
кози Пчеларската кооперация 

„Мая“ в Звонци пред-
хигиената и 
града, уреждане 
кятс зелени площи, пазара 
и пр., изграждане и поддър- 
Жане „а улици, местни и не 

ггьтшда и

Също така се пък
вижда по-пататъщи<ото раз
витие па пчеларството, как- 

построяваие па рабо- 
тгшиина за -изработката на 

необходимигге

па

то иза развитие в об-словия
щината. Наред с с петте зе
меделски кооперация (».Ьу- 
дучност“ — Бабушница, 
„Слога“ — Велико Боншще, 
„Ерма“ — Звонци, „Любе- 
раджа“ — Любераджа, 
„Мая“ — Звонци п „Срсдо- 
рек“ — Долтш Стрижевац), 

се интензнвнране на

кошери и 
пчеларски съоръжения, как
то и работил ница за опа
ковка па меда.

яване на 
иус.

категоризират ш
видове дейности от 

на хората, 
особен

други 
общ
Предприятието 
обществен интерес, за ко- 

се определиха 
ха съгласие делегатите на 

на последната 
Общинската скуп-

щсствеио строително пред- 
цриятие „Изградил" с оо 
пошш дейносоти: високо и 
низко строителство, произ
водство и продажба 
строитсле! I м атериал.

А втотра* 1спорт1 «ата 
низания е Обществено пред
приятие за превозване на 
хора и стоки „Автотранс
порт“ в Босилеград с основ
ни дейности: превоз на път
ници и стоки, продаване па 
нафта и нафтини изделия и 
продажба на авточасти и 
превозни средстава.

След иапострояването 
млина в Любераджа с капа
цитет над два милиона ки
лограма омлявшцо сс зърно, 
земеделската коооперация в 
Любераджа следва да пост
рои силос.

интерес
е отЗа развитието на селско

то стопанство в общината 
очаква се значителна 
мощ иа Фонда за развитие 
на недостатъчно развитите 
краища в СР Сърбил, Фон- 
да па солидарност и кре
дата от банките. Естестве
но, разчита се и на по-го- 
ляма заинтересованост 
частните 
производител и.

и дадо-П'-> па етоочаква
селскостопанското произво
дство и в частния сектор. съветаорга- трите 

сесия иа
Дългооспорвяната 

делска кооперация „Средо- 
рек“ пък вече се наложи, 
и през годината предвижда 
значителна 
активност, 
набавката на селскостопан
ска механизация и оборуд
ване, построяване на дело-

земе-
Така например земедел

ската кооперация „Будуч- 
ност“ ще отпусне капаталов 
ложения за строителството 
на 10 мини-фепмн за цро 
изводство на мляко в част
ния сектор и една ферма 
за утаяване на юнцн с мо-

щина.
Да кажем че засега само 

Ветеринарната станиция не 
чакат се 

за нейна-

иаинвестиционна 
Запланувано е селскостопански

е реорганизирана, 
нови напътствияСт. Н.
га реорганизация.

СТУДЪТ И ПОСЕВИТЕ В 
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩ 
ИНА

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО БЕ- 
ЛУТ

М. Я-

Сами ще разре 

шават преблеми 

те си

ЕСЕННИЦИТЕ, 
ЗАСЕГА, ДОБРЕ

Ниските температури в | /ч 
Димитровградска община, че ; 
сто и до 20 градуса под ну- ' ■ * -' **■
лата, засега не са нанесли 
вреди на есенниците.

— Снежната покривка е 
добър зашитник на посеви
те и те са добре.

Малко в по-лошо състо-

За разрешаването на ко
мунално-битовите проблеми 
в местната общност в село 
Белут — Босилеградска об
щина, доброволният труд 
отново заема онова място 
което му принадлежи. По- 
вечето от заплануваните ак-4' телят на местната общност

СТОИЛ СТОЙОВ.
Покрай това, в тази мес 

тната общност още една ак 
пия която успешно се про
веде към края на изтекла
та година заслужава вни
мание. Става дума за акци
ята която раздвижи Об
щинската конференция на 
ССТН в Босилеград за съ
биране на доброволни сред 
ства за пострадалите неот
давна
„Морава“ на Алексинашки- 
те въглени мини, където за
губиха живота си 90 минъ- 
ори. Населението в това 
малко по големина босиле
гр адско село се отзова ме
жду първите в общината. 
За целта събраха 200 дина
ра. Онова което от отдел
но значение е, че в акция
та се отзоваха всичките 30- 
-тина домакинства, колкото 
има в селото. И още нещо. 
Понастоящем в ход е още 
една обществена акция. И- 
менно, в местаната общно
ст ни уведомиха, че в ход 
е и акцията по записване 
на заем за стопанския въз
ход на СР Сърбия и се над
яват, че и в тази акция от
зивът ще бъде добър и ус
пешно Ще приключи.

се нуждаеха от механиза
ция. Отзивът бе твърде до
бър. Почти от всяка къща 
по един, а от някои и по 
двама души. Такива акции 
ще практикуваме и зана-

яние са ония, които се на
мират в предели, където сне 
жната покривка е съвсем 

изтъква агроном
подчерта председа-пред

.Автотранспорт" — обществено предприятиетънка 
Кръстич в „Нишава".

Инак, и тази зима, Дими
тровградска община, често е 
с най-ниска температура, но 
на какво се дължи това не

ции в селото, занапред се 
обосновават на доброволен 
труд и собствени средства 
на населението.

— Няма на кого да чака
ме. За нашите проблеми, 
най-отговорни сме самите 
ние в селото. При това до
броволният труд е бил и 
занапред остава едно от 
основните условия за ус
пех. Затова на едно от по
следните заседания на мес
тната общност в съдей-

ЗАЕМ ЗА СТОПАНСКО ВЪЗРАЖДАНЕ НА СР СЪРБИЯ

Акцията слаба, 

отзивьт недостатьчена. т.е даден отговор.

Макър че болшинство от 
предприятията в Димитров
град са приели решение за 
записване на една заплата 
за заем, все още всички не 
са го внесли. Акцията е

конвер. динара и 23 са за
писани като подарък. От ос 
таналите местни общности 
нищо- И докато отзивът за 
заема е слаб, за пострада
лите .миньори от Алексинац 
от местните общности при
стигат средства, 
осведоми Кръста Кръстев и 
Шпнра Рантелов от Мъзгош 
са събрани 239 динара. Вла- 
да Петров от Верзар съоб
щава че в неговото село са 
събрани 47 динара, а Ни
кола Митов и Йован Пей
чев от Пъскашия съобщават 
за 75 динара събрани като 
помощ. Самоуправителната 
общност за основно образо
вание и предприятието „Ци- 
ле“ са приели решения да 
дадат по една стипендия за 

миньори

ПОПРАВКА
миньори в забой

В миналия броя на 
вестника, на 11 стра
ница, в статията „Чие 
га сметка 
любов“ 
няколко нрешки. В 
първия абзац пише, 
че. . . в първите девет 
месеца на 1989 година 
за износ на месо в 
Гърция са осъществе
ни 2200, а в Италия — 
2200 долара — трябва 
да се чете: ХИЛЯДИ 
ДОЛАРА. В 
статия, подоле, кога- 
то се посочва колко 
добитък се угоява е 
напечатано, че клани
цата в Княжевац уго
ява от 9 — 1000, а тр
ябва да се чете — ОТ 
9000 — до 10 000 БРО
ЙКИ ЮНЦИ ГОДИ
ШНО.

Молим читателите 
за извинение.

ствие с останалите селски 
субекти взехме решение, 
всички комунално-битови 
проблеми да разрешаваме 
на доброволни начела. Раз
бира се, става дума за оне
зи проблеми които не се 
нуждаят от по-големи ма
териални средства и други 
видове помощ, преди всич
ко от механизация: урежда
нето на махленските пъти
ща, селските гробища, уре
ждане и поддържане на о- 
колната среда и пр. В то
ва отношение вече първите 
ни резултати са налице. ^ 

Преди Нова година, ко 
гато времето беще добро, 
организирахме и твърде у- 
спешно проведохме една 
доброволна трудова акция. 
Уредихме почти всички ма 
хленски пътища които не

приета във всички 
това е неоспоримо. Но фа
кт е също, че акцията в ня 
кои среди е водена недос
татъчно ефикасно, така че 
има доста среди, в които 
изобщо не е записан заем 
или недостатъчно. Минимал 
ни или почти никакви ре
зултати са постигнати сред 
частните занаятчии, магази- 
нери и в селските местни 
общности както и сред за
етите на временна работа 
в чужбина, 
предвид и координационно
то тяло, което следи запис
ването на заема е констати 
рало, че тук акцията тряб
ва да се засили значително.

До Нова година, 
ните общности, отчет

среди,
Както нидълга 

са допуснати

същата

Имайки това

деца на загинали 
от Алексинац.

В Белградска банка 
писани общо 4 250 
60% от които 
жданите. От

са за
динара, 

са внесли граза мест- 
е при-

стигнал само от Скървени- 
ца където са събрани 113

тази сума 
динара са подарени.400м. Я

А. Т.
6 СТРАНИЦА
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СЪНУВАМЕ ЛИ ОЩЕ
ЗА КО0НИЗМД?

ДРАМАТИЧНИТЕ събития в света на социализма напра
виха миналата година историческа. Откритите конфликти на 
народите 'С режимите, съществуващи върху невиждана репре
сия, повече отколкото каквото друго говорят 
твърдението, според което на страните, които щедро се по
зовават на социализма, демокрацията, правдата, свободата, ра
венството, а всичко това е малко или почти хич.

С десетилетия спъваната или рушена човешка енергия 
в страните на така наречения реален социализъм се отприщи 
и предизвика яростта на политическите върхушки, която и на 
най-невинния човешки протест все довчера реагираше свирепо. 
Политическата бюрокрация тоя стил на господствуване доведе 
до съвършенство и собствения народ на ръба на пропастта. До 
само преди няколко седмици нито в най-суптилната алузия не 
смееше да се каже, че такива политически режими са тирански.

Какво остана от социализма след тазгодишните събития 
и, особено, от трагичните събития в Румъния?

Социализмът — днес това поне е ясно — винаги си пра

за сметка на

През седемдесетите години в социалистическите страни 
укрепват силите търсещи нищо да не се промени и за репре
сиите. Стагнацията и опустошаването но човешкия дух се ви
ждали навсякаде.

От средата на сегашното десетилетие и на Истока почва 
да става нещо ново. Но, най-актуалният въпрос почти би мо
гъл да гласи: ще могат ли демократичните сили, събудени в 
обятията на социализма да успеят изобщо да спасят социа
лизма?

веше лоша услуга.
Старите комунисти и революционери вярваха, че се борят 

за общество на правдата, свободата и човешкото достойнство. 
А кой осемнадесетгодишен човек днес — след събитията в 
Румъния — ще „щурмува срещу небето, носен от идеите на 
комунизма?

Социалистическите владетели, позовавайки се постоянно 
«ай-хубав от всички възможни светове

социализма и против идеите на ко-

Народът се разбутнтува и вън от схемата доклад, съдо
клад и организационните форми руши догмите, правителства
та, собствените заблуждения, политбюрата и неприкосиовени-на социализма като 

работеха поправо против те генерални секретари.
Нито старите, нито младите вече не ,сънуват” за кому

низма като обещано царство,, което е само за политическите 
богове, а все по-малко достъпно за толкова хваления, обикно
вения социалистически човек.

мунизма. историята на квазисоциалистиче-Трагичните изкуства в 
ските общества вече не могат да се обясняват и оправдават 
със стопанската изостаналост, с неграмотността на масите, с 
лошите Пдуховни черти на - водачите, със запрашеността от 
страна на враговете от вън и от вътре. Робеспиер първи 
соеппГ онези които .някога като революционари квартирували 
вРмшюаТдите, а в лостреволюционното време се возели в скъпо- 

блудничели с бившите контеси.
Слей смъртта на Йосиф Висарионович Сталин настанаха 

. „„ така наречения реален социализъм. Пет годи бури в земите таканар^ комунисти успяха да
ни преди неговата С^ЪРТ Бертолд Брех във връзкаотречат неговия абсолютен авторитет.^ьертшщ остана

пояитическ0косътресеинеакправителствот0; трябва да се

МИРКО АРСИЧстава

ценни кочии и ОМРАЗАУКТУАЛНО

год.) с фотографията си и под за-, 
главие „На сметта на историята , 
пише:

Йелена Ловрич, журналистка 
шумния орган на антисръбската ко
алиция („Данас“) очевидно не е* до- 

осъществената кариера (от 
на ЦК на СКХ)

вс едно
за антологиите:
ПРОМТрИатш™теТсъбития в Унгария (1956) Добрица Чосич опи- 

™ ~ цпимп Рече осем часа съм на нозе. Това е прека
са по свои «адаш >> ® моята професия и изобщо за мирио-
лено за кондицията, трябва когато тръгнах за Унга-
временна кондиция^Т^ка^и и ^яха шик> ,сега
рия с нови неразгазени У обаче руц1И се паметникът на 
във всеки случаи не сатов . видели това? Човекът с
Йосиф Висарионович Стали. • чисто тяло е изваяно в
най-вече паметници в света, стише до сведения за
толкова тона бронз нямам време колко тона
рубриката на рипли. -Някои “ ДУ ^ за Сталиновите мустаци, 
бронз, камък и гипе са отиш аците на моя дядо, на
които някога повече обичах от У дамди в Будапеща
чието коляно пораснах, От хиляд
черта пада първият Сталинов Хрушчов разобличава

Същата година ^^ПСсГкулта Синовата личност, 
„а Двадесетия конгрес ™ ™СС кул Все пак, неговата
Но и Хрушчов се не оправяше че го замразили стали-
наи-голяма заслуга е в ™ т' ТбиЛо край на времето, в което 
пистите в неговата страна. Това шло Р ^ комунистическата
се правят усилия поне нещо ^ се за ггравиТелст1Юто на СССР 
идея. Централният комитет на пагос н изречение, в което 
за смъртта на Хрушчов ^явЯзасЛу^1лият пенсионер на СССР 
се съобщава, че е починал зае у 
Н. С. Хрушчов).

„Трогната съм от онова, което 
стъписана отволна от

неотдавна е и член 
и покрай изобилните и! силни излия
ния на омраза спрямо сърбите и 
Сърбия, през последните месеци и 
години. Други и с по-малко, стигна
ха дся по-високи постове! Неправ ди
ната е очебиеща, защото Йвлена 
Ловрич отдавна, (още от „кървавите 
ръце“ на участниците на Осмото за
седание) стана шампионка 
раза и адттиер ъбска политика, за 
което получи множество обществе
ни признания-

Тази „журналистка“ без скрупули 
и елементарно чувство на отговор
ност за публична реч — за да на
прави нова крачка в кариерата 

безогледен начин изравнява кър- 
вавия режим на диктатора Чауше- 
ску с борбата, която в нашата стра
на се води против албанските сепа
ратисти и злодеи, които избиват хо
ра, изнасилват деца, кощунстват се 
с гробища, тероризират народа- 

Тя, Йелена Иоврич, на 12 страни
ци па

става при съседите, 
безогледността на сталинския режим 
и страданията на народа, който стра 
да от него, като чели нарочна в за
ден план слагаме факта, че през на
стоящата година в акцията на дър
жавите в нашата страна (Югосла
вия _ бел. а.) пострадаха 30 души, 

изтеклите месеци и в наша-че през
та страна ... системата стреляше в 
хората, защищавайки се... Като че
ли забравяме, че освен Румъния, сме 
единствената страна в Европа с из- 

положение, с политиче-

по ом-

ве- вънредно 
ски процеси, с голям брой полити
чески затворници, с отровни газове 
на улиците. Като че ли нарочно за
тваряме очи пред нахлуването

неосталинизъм. Единстве- 
нашнят

на на
един вид 
ната разлика е там дето

обичан (б. а.). Все 
аплодисментите на юго- 

затворени
Чаушеску е още
още кънтят 
славския Чаушеску зад
врата в една ншхщ^репуртжа на

1989„Данас“ (26 декември
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Ултиматуми Ламгосани работници
I Почти същата доза на изкл

ючителност бе изявена и в ра
зискванията по предложенията 

това!, че пръв път на формулирани в СК иа Сърбия, 
една среща на югославските ко Делегатите на 11-ия конгрес иа 
мунисти бе изоставена червена СК на Словошщ ясно

че всички предложения от Сър

Единадесетият конгрес иа СК 
на Словения няма да бъде за
помнен по

1989 ри! Напротив, търсено е всички 
на стачници да бъдат изключени отна есента иаПред средата

година единадесет специалисти . бпиката
ДИН" (Тютюнева индустрия в Ниш) фаориката. 

започнала стачка. Непосредствения г срещу такова решение на събра-
попод за топа по много неща не - нието стачниците са се оплакали до 
оОикнсно прекъсване на раоотата, е Синдиката „ от най-висшите фору- 
уаемшението, което директорът на ^ на тази „работническа организа- 
„ДИН" „подписал" за стншженер, ция пристиП1а тълкуването, че нито 
а причините са много тю-киЛоки. тяо един стачник яе могат да се
С оглед че за тази стачка детайлно потемат дисциплинарни мерки,
писахме, само да напомним чс с - 0‘бичс това „ТЪЛКуване“ тук не е 
циалистите — стачници прехвърл зачитаНо. Вече десетина дни коми
на директора на фабриката, че с сията работИ“ и досега тридесетина 

решенията на стачници са наказани с уволнения
от фабриката,
отсъствие, което е безспорно свое- 

и образно изключение. Какво във фа
бриката става наистина трудно е 
да се каже, понеже достъп на жур
налисти там не е разрешен. Пише-

казаха,

та, а на нейно място сложена 
жълта петолъчка. Между друго бия се отхвърлят, защото са не

демократични, статистки, умита 
риетки и подобно. Отхвърлиха 
и гц/кои оценки от другите ре
публики във връзка с коифлик 

почваха със забележката: „цел- та между ръководствата па Сло
вения и Сърбия, като подчерта 
ха чр се касае за конфликт, оба 
чо между две концепции, два 
курса към бъдещето, от които

то, ще бъде запомнен и Милан 
Кучан, в чийто уводен доклад 

местапочти всички ключови

та, която предлагаме, а от коя
то не сме готови да се откажем 
по никоя дена... “ Тази твърдо

зачита
самоуправлението, че 
пропсида своеволие, че

могат да напредват само ло-

и в тяхнояяколковъв фабри
катаст М. Кучан не показа само ко жилища, заплатисловенският е демократичен, а 

гато говореше за реформите в сръбският репресивен. В този 
СК на Словения, но и когато го смисъл, на тоя конгрес не бяха 
вореше за възможните реформи .приети и предложенията ръко

водствата от двете републики 
„ „ да се срещнат и договорят, да

са, този подход на Милан Ку- приближат
чан, свод довчерашен лидер, изнамерят компромисно реше-

в ние, а не всички републикан
ски организации на СК е изпра 
тена поръката да се определят 
за словенския или за сръбския 
път в бъдещето. Не малко езоп 

„основната цел и стойността . скн бе заключено, че СК на Сло 
Тия основни цели и стойнос- вения не желае Югославия ка

то разширена Сърбия, но ако

слушайте, чс 
пътувалия в чужбина се разделят 

милосърдието иа директо-според 
ра ... щият тези редови журналист се опи 

та в редакцията на фабричния вест
ник да установи контакт с един 
член иа стачния комитет, но шефът 

поне пет на службата Миряна Петрович това

в СК на Югославия. Разбира Тази стачка иа специалистите на 
„ДИН". раздели колектива. 300 ра
ботника застанаха на страната на

становищата си, да I своите ръководители, а 
пъти повече от тях подкрепиха ди-

Смилько Костич и осъдиха ност. Също така голяма група жур-

следеха мнозина участници 
разискванията, а в същия тон 
бяха дефинирани и решенията 
на тоя конгрес, преди всичко

не разреши, нито му даде възмож-
ректора
стачкуващите като лентяи, кариери- налисти не е допусната на събрани- 

не желаят добро- ето на градските и фабричните 
функционери с Михаил Кертес, по
неже пак се яви Миряна Петрович

сти и хора, които 
то на Тютюневата фабрика.

Така в „ДИН“ по кой знае път и каза на колегите, че това е „вът-ти задължават всички членове 
на СК на Словения, специално някоя републиканска организа- 

република ния на СК желае Югославия ка

напоследък започнаха несамоупра- решен разговор“, 
вителни разплати. Повече от седми
ца отделни цехове на „ДИН“ не ра
ботеха. В Тютюневата фабрика ня
колко пъти отива цялото нишко об-

А докато в .ДИН“ 
събрания и без 
щесгвеността се

на закрити 
присъствието на об-

делегатите от тази 
за 14-ия, конгрес на СЮК. По то разширена Словения, тогава 
този начин тези делегати поду това е на място. От тяхна глед- заседава (все пак 

узнахме, че на събранието с Кертес 
е заключено в „ДИН“

ществено-политическо и самоуправина точка.чиха партийната задача на кон 
греса на югославските комунис 
ти да се (борят за определения 
та съгласно словенските рецеп
ти. Така, например, бе заклю
чено, че СЮК е съюз на репуб 
ликанските организации. Значи,

телно ръководство, стачкуващите са
отивали в Скупщината на Сърбия в -^Рки състоянието да 
Белград, а работна група (в стария ^януари 1990 година, 
състав) на Общинския комитет ут- с" направи ще се включат

на общността), там

с ивтерни 
се среди до 

а ако това не 
органите 

стават чудни ра

:
До коя степен ръководство

то на Словения 
към

е привързано
ултиматумите вижда се и 

от факта, че в предложението 
на „Основните цели и стойнос
ти което бе дадено 
гатите на 11-ия

върди мерки за преодоляване на съ
стоянието в ,ДИН“, търсейки да се боти.
утвърди, ако има, отговорност на 
цялото стопанско ръководство наче
ло с директора Костич, след това 
на работническия съвет и партий
ните функционери в ,ДИН“. Но тъй

Най-чудното е безспорно, че 
здравните картони са дамгосани с 
буквата „С“, което е не само извън 
всички предписания, но и извън Хи 
покритовата (лекарска)) клетва. А 
това „С“ на

1'на деле-няма единен СЮК според сло- 
Ако по някой конгрес на гла| 

суванеь от около двестете 
задачи, само три бяха

венския вариант, 
случай 14-ият извънреден
грес на СЮК приеме нещо дру алтернативно След това 
го, тогава това няма да бъде нито ’
задължително за членовете на ^ споменават даа ДуМа не 
словенския СК.

тия 
дадени

■кон-
като мандатът му изтече, „старият 
Комитет“ това задължение картоните

както ни стачниците твърдят, недо
статъчна здравна защита и „селит- 

да ггоо 63 На ”ДИН“-°вите работници в 
веждат решението на „събранието :^равната станвд1я На 
срещу стачкуващите“. Понеже във ТС' 
фабриката съществува Стачен 
митет, който организира своя 
ка, веднага е организиран „контра общинската 
комитет" и 
това събрание не

I. означава.пренесе
на новоизбраните. А междувременно 
дисциплинарните органи във фа

бриката неотдавна започнаха

в тоя

предложенията
на работниците за въвеждане на 
трет (съвет в Скупщината на 
Югославия — Съвет на

железничари-

Словедското незачитане на 
по-инаквите мнения не се отна
ся само до организацията 
СК, но и до Конституцията, на
уката, образованието, информи 
рането... Например, както пи
ше в „Основните цели и стой
ности“ конституционната сис
тема яа Словения дефинират ре 
публикнеката и съюзната кон
ституция: Конституцията на СР

Поради таковасдруже 
като

дамгосване работ
ниците са обвинили лекарите и пред 

здравна инспекция и
„контра събрание". На ПРЗД Сръбското лекарско 

е разрешено нито и РеДовния съд.

ко-
ния труд, а референдумът 

11а безспорнр най-д ем о кр атич н ия 
начин по решаване е допуснат 
'само до равнището на общини 
те, докато решенията оз репуб
ликата и федерацията

стач-

дружество
на един от стачния комитет да гово- Велимир Филипович

се остав

ОМРАЗАят на ръководствата.

Това е само една малка част 
от списъка на изключителнос-

(От 1-ва стр.)Словения е автентична и на пър тите на словенското ръководст 
во място, докато Конституция
та на Югославия само прбизти 
ча от от републиканската кон
ституция. Това е напълно про
тивно на оценките на Предсе ство, се залага за демократично 
дателство яа СФРЮ, Конститу общество, не само в тази репуб 

Югославия,

ричРчеТс^ГпГ Йелена Лов-
^а децата коигоТК° е Опорна 
стрздаелн"’ ™То™ «одеа 
№ е отравяла воите статии
към смърт,
ко™ е ВРДаЧИ на ^иср™а
ба^Г “ ™ГаЧДа’ В **"> «-

конгреса, на който се изнасяха ана- 
та и на който се отхвърля? Д^1 
хронни оценки за конграре^лю^Г 
краптчни промени..." кеволюция.
г„Така тшше един член на ЦК на 
СК в Хърватско _ йелена Ловпцч 
Безпризорно и безумно! Журналист 
които плаче над съдбата на Власи’ 
но без чувство 'за Даница Милин- 
чич, на която албанските 
убили син

во, която много трудно може 
да се доведе в унисон с техните 
често повтаряни приказки как
те, то ест словенското ръковод

шовиннети и 
имали най-силна

терористи сационния съд на лика, но и в цяла Югославия. 
Съюзния съвет на Скупщината Благодарим на 
на СФРЮ... съобщени неотдав та“, 
дмани къ)м Конституцията на

подкрепа?!
на^ти ли Централният 
блично

ШОВИНИСТИ 
на ръцете й, за майките 

на които албанският злодей, закър
мен с омраза, със същата омраза, с 
която и Йелена Ловрич, изби пе
тима свои връстници в парачински- 
те казарми.

„демокрациа- 
в която всички същото мис

комитет
какъв отзвук ще има 

демонстрираната омраза на 
един негов член сред сърбите в Хър 
ватско?!

пу
лим, всичко като словенците.

на по повод някои спорни аман 
Словения. Растко Йоветич

Саво Кържавац
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КОНГРЕСНИ
АКЦЕНТИ
дНГ^^^^АШ*^®??0™Л™ИЧНСКЛТА 
НА КОМУНИСТИТЕ В СЪРБИЯ ВЪЗВ?рнТТ.«И СЪЮЗЪТ

“55ЯЕ “Г™ н™о 5СР СЪРБИЯ. ТОВА Е ЗНАЧИТЕЛЕН КАПИТАЛ КОЙТО гттртт

522^2"* И да СЕ ПОХлРЧН

си

V.;зоха гГ^Новата ^опиня^н„„Т спРяна в развитието си, така че повече се мени, толкова повече

^ юзи задачи 'конкрет- мунистите и работническата която започна тогава като че
яха у .твърдени и разрабо- класа на Сърбия енергично скъ- ли засегна само ръководствата 

тени на състоялия се неотдавна саха с таз!и политика. Затова и все още не е проникнала не 
л_1 конгрес на Съюза на кому- икономическото развитие е само в някои колективи, но и 
нистите в Сърбия, който иотвъ- най-важната им задача в пред- в някои градски центрове. То- 
рди политиката на СК в Сър- стоящия период. Същевременно ва го потвърждават примерите 
оия през изтеклите две години това е и най-сложната им за- за бюрократически своеволия, 
и определението да се действу дача, в реализацията на която за които вече узнава обществ© 
ва смело и решително в новия е необходимо да се ангажират ността. Такива примери имаше 
курс. На Конгреса бяха дадени воички материални и интелекту и в последните избори — на 
много конкретни предложения ални оили в републиката. ръководните постове в някои
и скхгжестии как да се реали- Една от съществените пред- общини не бяха избрани канди 
зират приетите задачи. От тази поставки за реализацията на те датите, които получиха подкре 
перспектива Конгресът основа- зи задачи са младите учени ка- па от гражданите на референ- 
телньо беше оценен не само от 
делегатите, но и от мнозина обе

на монополската позиция на Съ
юза на комунистите, с помощ
та на които останалите общес
твено-политически организации 
бяха превърнати в трансмисия 
на партийната политика без са
мостоятелност и лештимитет. 
Това означава, че сме и против 
установяването на какъвто и да 
е друг политически монопол ', 
— подчерта д-р Богдан Трифу- 
нович 1в доклада си пред Кон
греса.

чи

С многобройяите инициати
ви и приемствената си борба 
за разрешаване на най-острите 
проблеми Съюзът на комунис
тите в Сърбия през изтеклите 
две години доказа, че комунис 
тите могат да променят сегаш
ното положение в обществото 
и да бъдат водеща идейно-по
литическа сила само при усло 
вие да дават истински отгово
ри на акгуашште въпроси, а 
опора в работата им да бъдат 
прогресивните и демократичес
ки сили и инициативи. Това е

дри, които вървят в крак със дума.
съвременните лаучно-технологи При сегашните условия де- 

ктивни и доброжелателни наблю чески знания. Затова трудовите мократизацията на политически 
датели и аналитици като кон- колективи трябва много по-бър я живот и на кадровата попити 
грес на истина- зо да се освобождават от ка

дрите, които по една или друга макратизация на изборите изпъ 
Нашето целокупно обществе причина не са способни да се кват като основни задачи в про 

но положение е твърде тежко заловят със задачите и изиска Цеса на демократическата ре-
икономи форма на нашето общество'. В 

ка. Колективите час по-скоро кадровата политика предимство
трябва да получат само кадри 
те, които имат професионален

ка, както и по-нататъшната де
та и демокрацията.

и не е нужно да го описваме, ванията на пазарната 
Трябва да го меним. „Какво ни
остава Друго в сегашната обета трябва да се обърнат към кад- 
новка освен да запретнем ръ- рите в средата си, които могат 
кави да се заловим с пробле- да поемат отговорните профе- и морален авторитет в средата

ои, проявяват привързаност 
към идейно-политическите опре 
деления на Съюза ла комунис
тите в Сърбия| и дават принос 
в реализацията им. Само таки
ва кадри могат да сплотяват 
гражданите около демократи 
ческите инициативи и акции. 
Няма и не може да има места 
за ония, които се приспособя 

към обстоятелствата като

твърде важен опит за по-лата- 
тъхпното развитие и дейност на 
Съюза на комунистите не само 
в Сърбия. От този аспект 
-не могат да се приемат ини
циативите за „извеждане" на 
Съюза на комунистите от 
трудовите колективи, поне
же и наглият опит, както и опи 
тите на други партии в света 
(например на френската КП) я- 
сло показва, че това всъщност 
е начин за премахване на кому 
нистите от обществената сцена. 
Друг въпрос е ако някои колек 
тиви не са доволни от дейност
та и поведението на отделни 
членове на Съюза да комунис
тите или на цялата първичла 
организация. Такива трябва да 
бъдат отстранени от Съюза на 
комунистите и вместо тях в СК 
да бъдат приети ония, които с 
дейността и поведението си за
служават да се намеряд в тази 
организация.

С определенията и идейно- 
-политическата си ангажиран
ост през изтеклите две години 
Съюзът на комунистите в Сър
бия възвърна доверието и спе
чели голям авторитет сред хо
рата ле (само в Сърбия. Това е 
значителен капитал, който след 
време може и да се похарчи до 
колкото не се увеличава. Това 
би било пагубно при сегашна
та криза. Затова може да се ка
же, че XI конгрес на Съюза на 
комунистите в Сърбия не е зад 
нас. Той е пред нас.

мите там, където се връщаме от сионални задачи, 
конгреса” — каза в заключите Съществена предпоставка за 
лната си реч «овоизабраният стопанската и всички останали 
председател на Централния ко- реформи е истинската демокра- 
митет на СК в Сърбия д-р Бог- тизация на политическата сис- 

Трифунович. В това отно тема! В нейния център трябва 
членовете на Съюза да бъде гражданинът, който ще

дан
шение от
на комунистите се очаква да изказва непосредствено инициа

тивите си. Във връзка с всички

та класа (И гражданите да СР да бъде тпан- _ заяви в до- 
Сърбия. През изтеклите дре ^ д.р Богадан Трифуно-
дини в Сърбия бяха положени ^ Хова трябва да остане и 
големи усилия да се скъса с ЖСТ и политика в Сърбия", 
многобройните заблуди и лесно Като се има предшад дългата 
луки на досегашната стопанска демокра1ИчеСка и свободолюби 
система и погрешната развои- ^ трад.ИЦИя на Сърбия, става 
на политика Н да започне из- ^о защо в нея лорано открл- 
граждаяе на модерно пазарно кш,о в който и да е друг край 
стопанство на социалистическо Югославия> пък и в Европа, „се 
то общество. В това отношение нар0дът".
Комисията на Председателство- м 
то на СР Сърбия за стопанска
реформа утвърди стратегически ята на политическия живот в кадровата политика, 
те насоки и изработи конкрет Сърбия обаче не върви равно- Реформата на обществото и
^ч=^лТК|ГлаГ 2рно във всички среди и ор

я беше единствената^ република ганизации. Жилаво мусеиро- и обуславят. „Застъпвайки се 
в Югославия. , която отбе- тивопетавят силите, които са за премахване на конституцио 
лява положителен ръст ~прс, противници на всички проме- нните гаранции на водещата 
мишленото производство. Това ни, за да запазят досегашните вдеино-политическа роля на Съ

КО си привилегии. Това са ония, ко юза на комунистите в общест- 
години наред вършеха про -вото,

действуват с личен пример.

рат и не им дават подкрепа.
Когато става дума за кадро 

вата политика, трябва да се о- 
бърне вгшмание още на един 
факт. В някои места кадрите за 
най-отговорните постове в общи 
ната се регрутират предимно от 
един колектив. Това не е добре 
независимо от това колко годе

на

ми и авторитетни са тези ко
лективи, понеже по този начин 
се намалява кадровата база и
се създават условия за монопол 

Процесът на демократизаци- на отделни лица и групи над

е твърде важно, още повече 
гато се има предвид фактът, 
че Сърбия дълги години е била мени без промени —

ние се застъпваме и за 
„колкото премахване на всички елементи

ито Момнр Бъркич
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КАЗАХАСЕЛСКИ ВЪПРОС

Резервен съюзник прогршд безсилие
1^^ Читиешяпсто нз словенските гра

превзето от правителството па Програмта иа Прелседатслствот пи^'( и* преиъсваие-го па икоиоми- 
Бранко Микулич, с незначителни „„ СР Сърбия за проми'и в полти отпошения между Сърбия
притурки. Топа може да се тълкува чсската система е сд “ ^ и Словения, иа най-драстичен
и с определението, че всички в па- „ демократична визия ''‘ Урежда потвърдиха това, което в ши-
варното производство плуват както „« социалистичед1сати Държапа. По- та ой,1дествс„ост отдавна е ве-
зиаят и умеят. Но, топа правило ие ис ние в Сърбия и виждаме такаМ; 1 ,га‘,што. Конституционната пози- 
може .да се приложи в селското Не поставяме изоб.цо под вмфос“ 1И „ай-оговорните държавни
стопанство, пито се прилага в раз- телец знак възможността и правото, ч федерацията е такава,

страни, „ити „а гражданите иа Сърбия да ор,шш ситуация блокира тя-
модели са обра ис споделят "‘‘‘..сп. мне..ис, аоще хната работа и ги нрави безсилни 

югославската стопанска ре- ^ХГс°дЖожелатслс„ може и тр! за ефикасно
ябва да изяви своето мнение за на- го мгр«Лв к«то тпост. Ето за-

залагаие за « становището за «гот*. ̂
ио-демократична и^по- »4«»»™Гсрок, е въпрос с пър- 

и криво востепеино значение.

Югоолавия с е 
се напъва да премине

В момента когато
ИЗгвсички сили 

прага на своята реформа, да поеме 
социалната правда в общество на 
благоденствие, аграрът като възлова 
опора за промените — е занемарен, 
своите си упори точки на развитие 
и по-ататък да гради на икономи
ческите пързалки на реалния соци
ализъм. От това би можало да се 
извлече погрешно заключение, че 
почтените хора, които водят аграр
ната политика и производството са 
се определили за старите отношения, 
предоставяйки на останалите секто- 

стопанството да топят реформ 
лед. Обаче, проблемът на сел 
стопанство в Югославия, с рс-

западиоевропаискмвитите 
чиито икономически 
зец за 
форма.

шето
чсската система, с 
и направим
•ефикасна. Обаче, получаваме 
мерни реакции, ругатни 
представяне па същината и условия
та {ма тия промени. Те идват от 
средите и от отделни хора, които не 
са доброжелателни към Сърбия. Сви
кнали са да н видят иа колене и не 
могат да я приемат като успешна и 
достойнствена.

Тези факти, топа отношение към 
аграра като пасторче в икономиката, 

обяснение в традицията на 
социализъм. Имен

ри на 
ският има свое

бюрократическия 
но, бюрокрацията винаги е водела 
сметка 'да ие предизвика недовол- 

сред индустриалните работшг-

ското
формата и без нея, все повече со 
налага и изказва като възлов обще
ствен проблем. Ако една аграрна 
страна няма млеко, сирене, месо, 
жито, а за всичко това има условия, 
тогава в генералния проект на об- 

много неща са сложени 
ако въобще и било как са

Д-р Браико Костич, предсе- 
Председателство

то на СР Черна Гора
дател па

ство
ци, защото всяка работническа

да застраши иепосрсд-
ак-

Състоянипия може 
отвените бюрократически интереси. 
А понеже работниците са организи
рани, е ' тя,\ не бива никога да си 

майтап. Поради това мирът

ществото
наопаки,
сложени! Слободан Милошсвич, 

в интервюто за „Рилиидя“
Досегашните най-висши заседа- 
на Съюза на комунистите по ре- етоправят

на работниците редовно с купуван 
за сметка иа селяните, които не са

ния
публиките и покрайнините, па даже 
и онези в Хърватско и Войводина, Бюрокрациястопанство имакъдето селското 
свой голям икономически шанс, ос

тана наречения 
сички останали

организирани, и като такива поли- 
безопасни. В тази полити- Някои хора на изтъкнати функ

ции, пък и части от ръководствата 
Да вземем само, например, отно- в някои републики, открито подър- 

шението към Косово. Бюрокрацията жат действуването на албанските 
или идеологията па сепаратистите в сепаратисти и националисти в Ко- 
някои части на Югославия не може СОво. Албанските националисти при- 
да приеме проблемът на Косово ка- СПОсобяват своето действуване към 
то югославски проблем, докато не извънредните мерки. Увелечена е 
се появиха големите народни мятин- с-„-бверзивната дейност и все пове- 
ш, а тежката ситуация в Косово се че са новите нелегални вражески 
приписва на сръбското ръководство, организации и групи. Албанските 
уж предизвикана от политиката на сепаратисти и националисти — със 
новото ръководство на Сърбия, а зачестили лозунги призиват албан- 
ние знаем, че сме водили кървави ците в Косово на противопоставяне 
борби още црез 1945 година с тия на извънредните мерки на Предсе- 
същи албански сепаратисти и на- дателството на СФРЮ, на бунт сре- 
ционалисти, сетне бяха рушител ни- щу ?гВеликосръбската хегемония“, 
те делюнстрации 1968, пък 1981, ко- на* нови демонстрации и стачки, 
гато изобщо не се е знаело за тия, Тия техНи акции през последните 
хора, които седят в (политическия м есени нямат по-голяма подкрепа на 
връх на Сърбия. ‘ албанците.

Не са ли смешни приказките за 
междурепубликанските 
ния,

тически
ческа търговия, непродуктивният ин 
дустриалец работник е плащан от 
джоба на селянина. Малките суб- 
венции не са 
аграра, а различните „зелени креди
ти“, с благоприятните лихви, са ком 
промитирани така, 
силни на деня са грабили за себе си 
и вместо трактори, купували „гол
фове“ .

върху
ю. втанаха неми 

селски въпрос
въпроси, па и онези съвсем ирацио- 
нални, са намерили място в партий
ните програмни определения, но не 
и въпросът за развитието на аграра, 
макар и като политическо станови
ще, с което евентуално на предсто
ящите избори Ф можал да се при
добие селянинът. От политическото 
зрително поле е изпуснато множе
ство народ, което в многопартийни
те избори не може да бъде греш- 

политическо самоубии-

можали да заякват

че различните

ка, а само 
ство на всеки, който това не про
умее. Нашият селянин във всичките 
следовоенни години е смятан като 
верен резервен съюзник, но след из 
неверяването на могобройните му 
интереси няма вече да бъде така: в 
най-различните политически надпре 
варвания селянинът традиционно ще 
вярва на онзи, който по-малко 
лъже.

Югославия по-безболезнено за да пое 
живее реформеките години, необхо
димо е аграръТ да не се третира ка
то бунар от който може да се чер
пи за свсички останали потреби, а 
трябва да се разбере като главна 
опора за социалната политика в об
ществото. А това подразбира обрат
на посока на движение на капита- 

от индустрията към селско 
стопанство. Акумулацията от чуж
бина, след това средствата събрани 
за реализиране на социалните про
грами частично би трябвало да бъ
дат предназначени за селскостопан
ско производство. Югославия на аг
рара не може да даде онова което 
дават развитите страни с високопро
дуктивна индустрия, на може да за- 
здрава позициите на аграра до сте
пен на заинтересованост за произ
водство. Ако се съди от вноса иа 
месо, млеко и останали произведе
ния, Югославия е на път селското 
й стопанство да навлезе във фазата 
на опасно стагниране. В. такива об
стоятелства стопанската реформа не 
би имала реални условия за успех, 
закрепила би силите на социалната ’ 
правда на. военния комунизъм, което 
Югославия още повече ще отдалечи 
от съвременото развитие.

Миленко Предрагович

Срещу действуването на все по- 
застрашва- -дръзките националсити и албански 

в нашата система една репуб- сепаратисти се противопоставят ор-
друга, ^може “алГда едст^™ На ™”“™- Тая година
йния

Този пример само говори, че ко
мунистите вече отдавна са заспали 
на лаврови гранки, макар че е съв
сем едно за онзи който пада — 
дали е лежал на лаврови или хра
стови клонки. Ако Съюзът на кому
нистите вече се занимава със своите 
визии на развитие, много учудва, че 
селскостопанските производители и 
тяхното производство са безинтере
сната страна за която и чиято 
и да е политическа програма. В 
тези пропуски има най-много онова 
скрито в салонско-бюрократичната 
надменност и изпразненото ^сокети- 
ране с технологиите на бъдещето, с 
които уж — не върви изкуствен тор, * 
лайна и бразда, което е типична ат- 
рибуция на първенюшкия ментали- 
тет.

ла милицията откри повече нелегални 
ЦРи вражески организации и канали за 

доставяне на пропагандни матери
али. Открити са и емисари от ре- 

за промяна довете на емиграцията, които са ор- 
цремахване

икономически монопол, —- 
условие стоките й да бъдат конку
рентни. Приказките за военнополи
тическо застрашаване, 
на траниците, за на ганизиради и направявали акциите
равноправието са смешни, 
боти са

тия ра- на националистите и сепаратистите, 
решени с Конституцията. С цел да интернационализира 

Републиканските бюрокрации на- вския проблем албанските 
блягат върху тях

косо-
емигра*

за да продължат нтски организации са организирали 
живота си и по-натататък да оста- 45 антиюгославски сборове в Жене- 
нат на власт, като квазизащитници ва, Париж, Виена. . . Ползувайки 
иа своята нация. Бюрократическата политическото неединство, албанс-
структура също така осъждаше и ките сепаратисти получават 
всяка прогресивна (идея, като се по- по-откровени 
чне от Джилас, Жаико

и все
подкрепа на опозици- 

пък и оти други, ко- онните сили в страната, 
деформациите, официалните органи на’ някои ре- 

оиази бюрократическа че- публики. В Любляна, например, е 
[рушта, която тежко злоупотребява- форищран отбор за защита на чове- 
ше 1ито умилквайки му се по вси- шките права в Косово, национално 

|чкя възможни начини и представя- дружество „Диджени“
I вяйки му (положението

ито посочваха на 
Това еВ настоящите условия синтагмът 

на селския въпрос не се свежда 
само върху ограниченият кръг на 
положението на селянина и въобще 
селскостопанските производители, а 
на положението на обществото като 
цяло. Нито Анте Маркович не е опа
ковал в своя реформеки пакет ни
що ново за селскостопанското про
изводство, освен онова, което вече

което изда-
като мед и ва списание, пише петиции, афиши.мляко.

1 Р ад мило Богданов ич, 
секретар на вътрешните ра
боти на Сърбия

Генерал полковних 
ДУШАН ПЕКИЧ

Комунист Урежда единна редакционна 
вен и отговорен редактор на всички издани 
„Комунист“ В лаико Кривокапич, заместник 
вен и

колегия: гла-
х/т~АдрСС Рвдакднята: Белград, Площад

335?)61С и № телефони: централа
телефон б?7°7™. ’1ГРад' Булевар "Лениа“ ™ 6-

гла-
отговорен редактор Борислав Вучегач, 

_ _ главни и отговорни редактори на ренубликан-

спюсас златен венец. ^ тство и един Мирко Мнхалевич и Манчо Митевски.

Издава НИРО „Комунист“.
Печата се 

ски. относно воекн четвъртк на сърбохърват- 
хърватскосрърски (кирилица 

тиница), словенски, македонски, и албански 
езици, а в съкратени издани* на български 
италиански, унгарски, румънски, русинсзш и 
словашки езици.

и ла-



албум__
Мостьт в Звонци

ДИМИТРО ГРАД

И ВЪЗДУХЪТ СЕ ПЛАЩА
тема межДУ жителите и Аимитроград тези дни безспорно е 

водата, не затова че почти половин 
град няма вода от епидемията насам, но 

поради ненормално високите сметки 
за изхарчената вода.

Хората казват, а това не деманти- 
рат но и не потвърждават в .ДСомуна- 
лац“, че ако чешмите са отворени ко- 
гато няма вода, поради намаляване на во
дата в останалите части, тук се създава 
въздушно налягане, което върти водо
мерите напразно, дори и по-бързо от 
водата. Това може да се види от сметки
те доставени на отелни абаненти — 
щре*з атьрвит^е тримесечия (водата (се? 

отчита на три месеца) са харчени при
мер по 15 м3, а през последното, когато 
не е имало вода, над 150 м3. В „Комуна 
лац“ заплащането става само по смет
ката, т.е. както те казват по това което 
инструментите (водомерите) са отчели. 
Дори някои от компетентните, не без 
ирония, казват, че докато не се намерят 
инструменти, у които отделно да отчитат 
въздуха, а отделно водата, така ще се 
заплаща!

Както е известно, поради появилата 
се епидемия яа ентероклит стария водо 
провод, „Ивкове воденице е затворен, а 
количеството вода в регионалния водо
провод от Пъртопопинци до крайност 
намалена. Това доведе’ до 
части на града и мн огоетежните сгради 
нямат питейна вода и да се снабдяват с 
цистерни. За ра се накарат абонентите 
да пестят вода, Изпълнителният с 
по предложение на Работническия 
вет на „Комуналац“ на 22 
Общинската 
прие

е
там високите

съвет, 
: съ-

шю през 1964 година трудолюбивите звончанци СА- 
построиха И той им служеше до ппепи из 

вестно време, обаче времето дравУи свсюто - ^стТт 
рухна. . . Все пак на

август, а
скупщина три дни по-късно, 

решение, с което
в

тт изразходването
на водата се ограничава на 2,5 м3 по чо 

месечно. Над това количество 
плаща десет пъти повече от редовната 
цена, която по това време бе 6000 дина
ра. Тъкмо това решение тези дни пре
дизвиква най-много тревога и недоразу
мения сред гражданите и до остри раз
правии пред гишето на „Комуналац“. Да 
ли решението е на място или не

век Ясно е, че водата която се доставя на 
гражданите с цистерни, „Комуналац“ не 
може да наллати. Но може ли от своите 
абоненти. да наплати 
на не са изхарчили?

приложената 
вземе средно изхарчената вода за пре
дишния период е на място? Че вода 
недостига истина е, но не е ли по-добре 
Тя да се пести през лятото, когато се 
изразходва за поливане на градини, а не 
сега през зимата. На края на краищата, 
нима епидемията не беше достатъчно 

предупреждение, че хигиената е основен

се за
мястото на този в момента .дш-

ква“ нов мост. вода, която наисти 
И да ли в такива 

практика да се
Тодор Петров

г случаи

и да
ли е трябвало повече изхарчената вода 
да се заплаща десет 
по-малко, отделен е въпрос. Факт е оба 
че, че най-много вода е отчетена и най- 
-големи са сметките, дори и над един 
стари милиард динара, в районите, ко
ито от епидемията насам не са имали

пъпли повече или

начин за превентива тъкмо против та
кова нещо.

вода или евентуално само нощем по час 
или два. А. Т.

ш.тш \ :*

През
фотообектива

'V

■

На снимката е 
между улиците „М 
яде“ и „Нишава“ I 
тровград. До скоро на мя
стото на тази купчина чак
ъл се намираха две полура
зрушени дюкянчета, които 
сред новопостроените хуба
ви къщи наистина бяха 
„трън в окото“ на всеки 
минаващ покрай тях. Зато
ва всички бяха напълно до
волни, когато руините бяха 
бутнати, надявайки се, че 
тези няколко квадратни ме
тра по логиката на неща
та ще бъдат дадени или 
продадени на съседния 
плац. На това се надява и 
собственикът на плаца То
дор Младенов, който вече

ъгълът 
оша Пи- 
в Дими- И ш4Ш1И■

: V-

щСегашната конфекция „Свобода“ в Димитровград 
» започна да работи като малка занаятчийска работил- 
\ ница. На снимката са основоположниците (не всич- 
\ ки), на днешната съвременна димитровградска фаб- 
5 рика на конфекция, които са най-заслужни за израст- 
{ ването на „Свобода“.

чака градоустройствено ре
шение, което сигурно няма 
да бъде направено поне 
през следващите година- 
-две, макар че и това в ни
кой случай не може да 
предложи нещо друго, ос
вен да се присъедини към 
плаца на Младенов.

е докарал чакъл да сложи 
Но поради факта 

още няма
ограда.
че за този ъгъл 
детайлен градоустройствен 
план посочените няколко 
квадратни метра не могат 
да бъдат дадени.

И така вместо тази част, 
а с това и градът да полу
чава по-хубав изглед, ще се

Богдан Николов

ДИМИТРОВГРАД А. Т.

ВОДАТА НАДОЛЕ 

ЦЕНАТА НАГОРЕ
НА ГРАНИЧНО-ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ ПУНКТ „РИБАРЦИ“

Доларите намалиха броя на пътницитена боклука, 
средно с

за изхвърлян 
Увеличението е 
68 на сто в сравнение с це- 

15 декември мина-

В навечерието на Новата 
1990 година димитровград- 
чани получиха новогодишна 
„честитка“ от комуналното 

„Комуналац“

ези, което работят или се 
намират в чужбина повече 
години облекченията са по- 
-големи.

законоцредпи-метшкчески 
самия — казва Стоян Заха
риев, шеф на митницата в 

От първи де
кември например от запла- 

мето бяха освобо

Върху намаляване число
то на югославяните, конто 
отиват в България или през

Имайки предвид че и зана- нея повши нГсамо
пред в Димитровград иедо- ението иа българската
стигът на водата ще оъде * задължително за-
остър предложени са нови ^ 11а 15, относно 30
мерки за пестене, с които плащане на ^ на
количеството на водата, к<> ^шични стоки 
ято може да се ползу^ е Р^а Тази щюдук-
ограничено иа 3 м на чле т™а съседите да забранят 

домакинството- Пред- повечето сто-
приятията и Унереткд изна последно време
зУвС™ГдомНщГгюлзУват спа^и

Вк°а?оТсъ?3селГ%=с-кото -шопа ^"™скаРаоб- 
цредприятите ”И™ааницата, щина и вътрешността на- 
чийто състав цефармата пример в такъв вид мага- млекарата и овц Фаи ^ ца чрашПщ(>.пропусква-
ше се напР??^„те количе- телния пункт „Рибарци“ ку- 
гоовор за нХж1!,напред са в пуват най-много кафе, цига- 
ства вода. И занапред ри, уиски и различтш тех-
енла мерките, с кои нически стоки.
в°оГГоТ^=з1 
поливане3 навените ило

ната до 
лата година.предприятие 

във вид на нова, по-висока 
цена на водата и останали
те комунални услуги. И 
макър че заседанието на 
Изпълнителния съвет на 
Общинската скупщина се 
Проведе на 27 декември, а 
цените на комуналните ус
луги са „замразени“ на 15 
Декември миналата година, 
предложените цени са при
ети, понеже искът за покач 
ване на цените в съответна 
та регионална институция е 
Доставен и регистриран 
лреди 15 декемрви!

Рибарци.
Има ли митнически и ва

лутни нарушения? — Има 
нарушения и по едната, и 
по другата основа 
ва Захариев — но полага
ме усилия да ги осуетява- 

Н алтите 
граждани при минаването 
иа границата често не спаз
ват (досега и поради нео
сведоменост) законопредпи- 
санието за това колко мо
гат да изнасят динари от 
страната. Когато границата 
минава пръв път в година
та наш гражданин може да 
изнесе до 300 динара, а все
ки следващ път по 150 ди
нара. Това се отнася 
то пътува с паспорт. Кога
то пък границата се мина
ва с пропусквателна

могат/да се изнесат до 
50 динара.

тцане на 
дени югославските гражда
ни, които освен лични цред 
мети, чиято противстойнрст 

до 100 долара. Се- 
изменеио и без 

обмитяване се внасят стоки 
до 30 долара. За техничес
ките стоки (без телевизион
ни апарати) митото е 63 на 

стойността на стока

— каз-
в тази възлиза

га това е ме и откриваме.
на

сто от
та, докато за телевизионни
те апарата е 50 на сто.

Сега може почти всичко 
да се внася без оглед на 
стойносттта при условие 
стоките, което се внасят да 
не се (пре)продават. Юго
славяните, които са на вре
менна работа в чужбина 
един път годишно могат без 
обмитяване да внесат стоки 
до 700 долара, а онези, ко
ито работят над две годи
ни — до 3000 долара. За он-

И така от 
миналата

15 декември 
година димитров- 

фадчани един мЗ вода ще 
заплащат по 18 800 динара 
•Нова година или по 1,88 

динара

кога-

книж-слрл и (конвертируеми) 
,,":д «опа година. За пред
приятия цената се 
ва на 376 
йената

_ Нашите граждани па
заруваха в чужбина,_следо- 
вателно и на 
повече и
годарение

ка
: увелича- 
. Ведно с 

на водата е повише 
на И цената за иолзуване 

канализацията както и

фри-шоповите, 
по-свободно бла- 

на изменените
динара В. Б.7ЦИ.

А. Т.
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— Д-р ЦВЕТАН ВАСЕВ — Д-р ГАВРИЛО ВИДАНОВИЧ ОТ 3 ЯНУАРИ ДО 1.1 ФЕВРУАРИСЪРБИСЛАВ ЗЛАТКОВИЧ

Конкурс за военните 

школи и академиСъздаване на народо 

освободителните отбори (5) КОНКУРСЪТ Е ОБЩ ЗА ВСИЧКИПРЪВ път
Гвв ПОДАВАТ ДО ошдинския 
СЕКРЕТАРИАТ ЗА НАРОДНАТА ОТБРАНА

Гр^ш™Шг;“ИЯОкНл^^г"и^^

ЮКП п такива хора, които били избягал“ 
ОТ фронта и нелегално минали границата 
напускайки страната дошли като българ
ски податщи да възпитават и учат - 

деца. На такава постъпка па Бъл
гария и мълчанието ма Околийския На- 
родоосвободитслсн отбор реагирали учи
телите чинто синове били па фронта в 
ИОВЮ и се борили срещу окупатора за

пашата

от-
ОКРЪЖНИЯТ Народоосвободителен от 

бор за да обезпечи учители за започване 
на работата в училищата, с писмо бР- 42 
от 8 октомври 1944 година поиска от 
Околийския Народоосвободителен 
списък на учителите, намиращи се на те
риторията на околията, както и на мла
дежта, която би могла да работи вре
менно в училищата. След това бяха на
значени и разпределени редовни и вре
менни учители по селата. Те работели без 
заплати при обезпечена квартира, 
храна били задължени родителите ага де
цата, които освен храна за учителя обез
печавали и отопление за училището и 
учителя. През октомври и ноември 1944 
година започнали да работят основните 
училища в града и в някои села, главно 
в ония места, където съществували и по 
време на бивша Югославия. Отворени би
ли 32 основни училища, а по-късно броят 
им нараснал на около 40, от които 14 
осмогодншнн, а в детския дом били по
местени 63 деца, двегодишно стопанско у- 
чилище и пълна гимназия.

Демократична федеративна Югославия 
още преди свършването на войната в ос
вободените краища създавала условия за 
работа на всички необходими профили 
училища и ведно настоявала във всяка 
среда да се обезпечи провеждане на обу
чението на свой роден език, зачитайки 
прокламираните принципи за национална 
свобода и равноправие на всички нации и 
национални малцинства, живещи на нейна 
територия. Съгласно с това в Цариброд- 
ска околия е трябвала да се обезпечи обу
чение в тези училища на български език. 
Учителите от територията на тази окол
ия били подготвени Да работят в учили
ща с обучение на български език, тъй 
като работили в тях Ц през време на оку
пацията, не били достатъчни за попълване 
на основните училища. Липсвали препо- 
датели за работа в седемгодишните учи
лища и гимназиите. За да се смекчи по
ложението били задържани и някои учи
тели, български поданници, които работе
ли като преподаватели и през време на 
окупацията и така давали възможност да 
продължат с шовинистическото образова
ние и възпитание на децата. За да се раз
реши въпроса с просветния кадър, който 
да възобнови обучението на български 
език било постигнато междудържавно спо 
разумение/1 с България тяхното 
стерство на просвещението да постави не
обходимия брой просветни работници в 
Царибродска околия. Споразумението встъ 
пило в сила през декември на 1944 го
дина/2.

Наскоро след подписването на спора
зумението, с малки изключения, дошли и 
преподаватели за работа в горните класо
ве на седемгодишните училища, а назна
чени били и учители от този край за да 
работят в основните училища и в долните 
класове на 
Сред назначените просветни дейци имаше 
известно число хора,, които в/ същите села 
са работили и през време на окупацията. 
Назначени били и някои с временни ква
лификации и квалифицирани учители, ко
ито дезертирали от Народоосвободителна- 
та войска и емигрирали в България. На 
такава постъпка на министерството на 
просвещението на България не реагирал

Пт 1 „IIтапи до 15 фебруари т. г^ всички заии-

нкурсът е публикуван за пет воси и ^.Н11и ГИм- 
...... гпепми военни школи, за
налииРи за две технически средни училища.

па

отбор

иште

обработване на свсдсни- 
комисии във

освобождение наокончателно 
страна. Тези родители искали учителите 
—4 дезертьори да се мобилизират и изпра
тят на фронта, по тона искане било отми
нато тихомълком.

След идването на просветлите работ- 
занятията Мини-

а за мисия на
брана, слсд комгпоторско 
ята, а пс като досега от отделни 
военните школи.

Освен това, задължителните прегледи на кан
дидатите ще се вършат в най-близкото военно зд
равно заведение. По тоай начин ще се намалят раз 
поеките за прегледите, щс се съкратят пътувани- 
ята. Така, например .младежите от Босилеград или 
Димитровград, кандидати за Военноморската ака_ 

преглед в Сплит, но в 
съответна военна бол

ници и започването па 
стерството на просвещението на България 
в училищата в Царибродска околия за
почна да изпраща всички наредби и 
пътствия, програми и др. материали, как
то, правеше па. територията на България и 
просветните работници постъпваха 
род наредбите па това Министерство и 

търсели отчети. Министерството на 
просвещението представи учебен 
програма за тази,' околия, който се прила
гаше в училищата на България. Оделът 
за просвета при ОНОО в Пирот извърши 
изменения в този план по история и гео
графия, въведен беше сърбохърватски е- 
зик с повече часове от другите чужди с- 
зици. Едва от началото на 1945/46 година 
Министерството на просвещението на Сър 
бия представи учебен план и програма, 
приспособени към условията в тази око
лия. Така назначените учители се считаха 
за отговорни пред Министерството на про
свещението на България и затуй постъп
ваха по техните нареждания. В гимнази
ята и горните класове на седемгодишните 
училища започнаха да се създават и бъл
гарски младежки организации за което 
ще говорим по-нататък. Тъй като Око
лийският НОО не реагира навреме, някои 
учители се чувствуваха независими и се 
дистанцираха от нашите просветни орга
ни, което доведе до погрешно възпитание 
на младежта, чиито последици дойдоха До 
изява след явяването на Резолюцията на 
Информбюро/3.

иа-

дсмия ,няма да отиват па 
най-близката до тия местасио-
нипа.им

план и Войниците със завършено средно образование 
молбите за конкурса подават до общинския сек
ретариат на народната отбрана там където отби
ват военната си повинност, а не до секретариата, 
който ги е изпратил в Армията.

По-подробни сведения за конкурса и услови- 
отпечатани на плакат, който е доставен наята са

училищата и общините в цялата страна.

Ст. Ст.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
ГРАНИЧНАТА ЗАСТАВА „КАДИНЯЧА“

С високи постижения 

във всички области
Министерството на просвещението на 

Сърбия след като оцени положението въз 
основа на сведенията на отдела за про
света при Окръжния НОО от Пирот в 
просвещението на територията на тази о- 
колия и видя че това двойство нанася 
повече вреда, отколкото полза и взе ре
шение за заимствуването на просветните 
дейци в тази околия през март 1946 го
дина. Този път при договора с българ
ското Министерство на просвещението бя
ха взети и някои просветни работници, 
келито тук бяха работили като български 
поданици. Невзетите просветни работни
ци се върнаха в България. Просветните 
работници, български поданици, които на
шето Министерство взе останаха да ра
ботят до 1950 година, когато си заминаха 
като вражески елементи и агенти на бъл
гарска държавна сигурност вербувайки и 
младежи и ученици да емигрират в Бъл
гария, съгласно Резолюцията на Информ- 
бюро.

Когато възложените за
дачи се изпълняват навре
ме и съзнателно и когато 
това е грижа на всички, 
тогава и резултатите са на 
лице. Това е ежедневен де
виз в дейността и активно
стите на младежката орга
низация на граничната за
става „Кадиняча“, която по 
случай 22 декември — Ден
ят на ЮНА в граничното 
поделение на Андря Ми- 
линкович в Босилеград, бе 
провъзгласена за най-добра 
не само в поделението в 
Босилеград, но в Нишки 
армейски корпус, поради 
което бе удостоена с тра- 

войнишко 
преходно зна

ме. В граничната застава 
подчертават, че покрай дру 
гите субекти отделна заслу
га за това има младежката 
организация.

— Военното обучение и 
морално-политическото 
дннетво са приоритетни и 
ежедневни задачи на 
дежката ни организация — 
подчерта председателят на 
организацията 
САРАЙЛИЧ. Затова 
иенадва, че нашият колек
тив постига високи резул
тати във всички области.

ването сувернитета на стра 
на та ни — добави Сарай- 
лич.

Покрай това, както ни у- 
ведоми 
младежката 
тук войниците 
ри дейно съдействуват с 
местното население. Заедно 
разрешават комунално-би
товите проблеми, организи
рат културно-забавни про
грами, съвместно организи
рат различни видове спорт
ни състезания.

-■амини-

председателят на 
организация

граннча-

седемгодишните училища.

Младежката организация 
е двигател и на други ви
дове активности на заста
вата. Ежедневно прави иро 
Еерка и изтъква най-добри
те. По предложение на мла 
дежката
присъждат съответнщ 
нишки признания и награ
ди. Вече няколко души са 
ползували награден отпуск, 
един е приет в редовете на 
СЮК, а няколко души са 
натрадени с подбрани кни-

дициоиното
признание

•организация се— КРАЙ — вой-

1/ Текстът на споразумението не е на
мерен. За него говори отчетът на Околий
ския комитет на ЮКП от 29. 3. 1945 го
дина и отчета на отдела за просвета при 
СНОО бр. 10. от 8 януари 1945 год. То
гавашния учител, днес пенсионер Коста
дин Гогов е запазил решения за назнача
ване на повече учители бр. 5583, 5586 и 
5561 (издадени) от страна на Министер
ството на просвещението на България.

2/ Според решенията, които притежа
ват авторите на взетите от страна на Ми
нистерството на просвещението на Бълга
рия може да се заключи, че учителите са 
били назначени през декември 1944 годи
на. Костадин Гогов, бивш учител в с. 
Изатовци и Никола Иванов, учител в Д. 
Криводол казват: „През октомври 1944 
година работехме в училищата без за

плата. Хранеха ни родителите на учени
ците. През декември 1944 година полу
чихме заплата в левове, които ни донесе 
касиера от Годеч (България). Така ни 
плащаха през цялата 1945 година. През 
март 1946 година получихме решения от 
Министерството на просвещението на Сър
бия в Белград, а след това получавахме 

2 400 динара на месеца“.

Изказвания на Никола Иванов и Ко
стадин Гогов, пенсионирани учители — 
преподаватели от Димитровград, дадени на 
авторите през ноември 1985 година.

преподавателите, ко
нто нашето Министерство на просвеще
нието взе от 1946 година след Резолюцията
на ИБ станаха български ----
1949 и 1950 година, зарад вражеска дей
ност, бяха изгонени в България.

е-

мла-
гп.

МУРИСИ Накрая да подчертаем и 
това, че за дейността на 
тази младежка организа
ция голяма заслуга има и 

на заставата 
МИЛ Е МИЛКОВСК.И, кой
то постоянно е с тях, на
сърчава и организира’ 
ботата им. Явно изтъква 
наи-доорите, а без каквото 
и да е колебание 
отделни пропуски и 
лателни прояви, 
истина тук са твърде

и не изи заплати, по

В опазването на гранич
ната бразда, в съдействуЕа- 
нето с местното население, 
в подобряването на услови
ята за живот и дейност на 
заставата. Братството и е- 
динството тук винаги са в 
преден план. А как и да не, 
когато всички

ра-
3 Учителите и

указва на 
неже- 

които на- 
мал-

агенти и през

изпълнявме 
една и съща задача — да бъ
дем винаги готови в опаз-

ко.

М. Я-
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тоя

Почина писателят 

Детко Петров
Неизвървян

път
Югославската литература, в това чи

сло и литературата на българската народ
ност в СФРЮ, загуби още един забеле- 
жити писател: в Сараево на 54-годишна 
възраст почина Детко Петров. Неговата 
смърт представлява огромна загуба, защ- 
ото дойде именно в зрелите години на 
творческата му дейност, в момент, кога- 
то неговото перо властно нагази в дебри
те на романописничеството. С романа ДСри 
лати души' той оповести 
по-най добрия начин.

Надеждата ни, че ковар
ната болест няма да вземе 
такава сила и да стигне до 
най-лошото 
Детко завинаги — излазе на 
празна. А за такава надеж
да имах основание. С Дет
ко приказвахме по телефо
на не повече от преди десе 
тина дни. Той се обади и 
ми обърна внимание, че на 
български е направен соли
ден превод 
Иван Горан Ковачич, па да 
ш имам това в предвид. Ка 
за, че кризата след трета
та операция е минала, пси
хически добре се чувству
ва, съществува известна от
падналост, 
силите му отново ще се въ
звърнат. Повярвах му, защо 
то никога не бе се случва 
ло онова, което каже — да 
не стане така. Щом като се 
сетил и стигнал да ме осве 
доми за едно творческо на 
чинание в цреводачеството 
от сърбохърватски на бъл
гарски — болестта е спря
на, а може би и победена, 
та Детко продължава да де 
йствува на 
поле. След този разговор по 
чувствувах облекчение, за 
щото преди това от съпру-

волствие го слушахме не са
мо два часа, а бихме го 
слушали и цял ден. Не 
попускаше и литературните 
четенета и разискванията 
на литературни теми в из
вестната „четирдесет и пет") 
номер на една от учебни
те стаи). С особен интерес 
следеше не само онова, ко
ето начаващите автори че- 
техи, но и изказванията за 
прочетеното. Той не участ
вуваше активно на тези оре 
щи, както и мнозина дру-

— да изгубим

това навлизане

на „Дма“ отКоварната болест обаче секна творче
ството му. Зейна огромна яма! Едва ли 
друг от редовете на народността ще мо
же да затисне празнотата, която след се
бе си оставя Детко. Защото Детко се из
виси високо и стана връх между литера
турните творци на народността, име, ко
ето се изговаря с уважение и почит не 
само сред творческите кръгове, но и сред 
широкия кръг любители на писаната реч.

ги.
Затова истинска изненада 

представляваше за всички, 
а особено за онези, които 
вече се бяха огласили на 
литературната нива, когато е 
една книжка на новосад- 
ския „Литопис“ излезе Дет- 
ков разказ. Не си спомням 
заглавието на разказа, за- 
шото това беше преди три
десет години, но добре си 
спомням, че всички бяха 
съгласни с това, че Детко 
ще стане солиден разказвач 
и стилист. По-нататъпшото 
му развитие като писател 
това го потвърди.

С мнозина от моите ви- 
гтусници връзките ми отдав-

но постепенно

Детко Петров писа изключително на 
сърбохъватски език. По редица (не по не
гова вина) обстоятелства 
средното си образование в Пирот. След
вайки югославска литература в Белград 
нзтънко овладява сърбохърватски език и 
първите му разкази, публиковани в спи
сания и вестници са на този език. Но 
езика за Детко Петров е средството за 
изява! В душата си той носи обаче сво
ето Родно Забърдие, 
край, Понишавието . . . 
живя в тези предели, тук намери своя 
творчески приют и оттук черпа образи и 
мотиви за плодовитото си творчество.

Детко приживе изповяда, че детето с 
онова, с което се зареди, погълне и до
живее в детските си години, сетне възрас 
тният човек това възпроизвежда, претво
рява, пресъздава. . . Разказите му „Тихи- 
ят залез на Забърдие“ е красноречиво до
казателство за това.

той завърши

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ литературното

Детко Петров е роден през_ 1936 
| година в с. Пъртопопинци край Ди

митровград. Основно образование за
вършва в родното си село, средно 
образование — в Димитровград и 
Пирот, а югославска литература на 
Философския факултет в Белград. 
Дълго е работил в Сански мост (Бо
сна и Херцеговина), а през послед
ните години на живота си и в сто
лицата на тази република — Сара
ево.

Димитровградския 
Неговата обич

»Р^ОV^пс^а йе5ег1а« на Петров е главният 
възел и на романа „Крилати души“, произведение, 
което съпътствуват невесели събития в живота 
на един провинциален поет, чиято съдба става 
акцентът на едно романно събитие, опитващо се 
мъртвите неща да изтръгне от провинциалната за- 
спалост.

I
I

С обикновено, лексикално концизно и убед
ително изречение Петров исписва събитията на 
първите жизнени и любовни изкушения в следво
енната провинция, плодовете на първите горчиви 
опити. С изразително чувство за хумористично-иро- 
ническа дистанция той конструира тези клети све- 
тове, правейки паметник на техния тесен кръго
зор, осъдена заспалост и пропадане“.

От рецензията на Миле Стоич 
за романа „Крилати души“

Публиковал е следните книги раз- 
кази, новели: и романи: „Граница“, 
изд. „Петар Кочич“, Белград 1972. г.; 
„Тихи сутон ЗабрЬа“, „Веселин Ма
ел еша", Сараево 1974 г.; „Смешак 
стрица Радована“, „Св^етлост , Са
раево, 1977 г.; „Живети исправно 
„Веселин Маслеша“, Сараево 1982 Г-» 
Пуцан» у Малом Факуфу“, „Весе

лин Маслеша“, 1985 г., „Та]не сун- 
цокрета“ (разкази за деца), „Св]ет- 
лост“, Сараево 1986, ,ДСрилате душе , 
„Св]'етлост" Сараево 1988 г.

Издателство „Братство в Ниш 
1982 година му издаде на бъл- 

сборник разкази „Я®ъл'

Литературната критика тепърва щепре 
открива достойнствата на литературното 
творчество на Детко Петров. В сегашния 

и близки, и приятели, и негови 
стъписани от трогателната 

не е между нас!

м
момент
почитатели, са 
неминуемост: Детко вече 

От смъртта по-силно е 
иото от човека, неговото дело. Това е мо- 
же би онази утеха, която изпитваме в 
момента. А делото на Детко Петров 
истина богато, дори изключително богато. 
С десетината издадени книги <безс,'”Р™ 
има още произведения, които чен“® 
ли и които най-вероятно ще излезат 
мъртно) той ни остави ^>гато наследств . 
С това наследство творщпе °»: българей, 
та народност се гордеят^Иа юго.
че от техните редиш “‘^^да^ование, 
славски вр-ъх едно "^^’люд„елИ на 
чиито ценители са всички
хубавото слово.   тт„_

Преждевременната смърт на ч
тров е доказателство (не зная високите 
че бурите именно поразяват таи-виеокит 
върхове. Съдбата на тези **Р*°™; Лъул- 
срещат насрещни ветрове, да бъД чдари 
вани с мъгли и да поемат

бедствия. Детко пршкиве в^ 
добре почувствува и стоически 

Неговата изтънчена ДУ111

само създаде-

е на- иа прекъснаха, но не и с 
Детко Петров. Тази връзка 
все повече се развиваше, 
колкото по-сериозно работе
хме на творческото поле. 
Нашите връзки и взаимно 
сътрудничество бяха стигна
ли до такава степен, че о- 
формеяи ръкописи на про
изведения, предимно от по- 
- обемните форми, изпращах
ме един на другото за мне
ние и оценки. Тези оценки 
даваха и определени указа
ния, които и едният и дру
гият приемахме с другарска 
благодарност. Последният 
Детков ръкопис, който про
четох преди да го предло
жи на едно издателство бе 
романът „Окуке" („Завои"), 
влезнал в миналогодишния 
план за Издателство ,ДОьи- 
жевне новине“, Белград. За 
голямо съжаление Детко не- 
ма щастие да го види от
печатан като книга.

Като резултат на тези об
стоятелства и като редак
тор на „Мост" имах въз
можност да следя Детковия 
творчески метод на работа. 
Той не само, че притежава
ше талант, но имаше и сис
тема на работа, която се 
отличаваше с взискател
ност както по отношение 
на постройката на произве
дението, така и към изграж 
дането на образите, 
костта на стила и жизнена
та колоритност на езика.

Миле ПРИСОЙСКИ

гата му Мира имах тревож 
ни информации. Тъкмо зато 
ва второто обаждане по те
лефона от Сараево, но този 

не на Детко, а на не
гов приятел с най-лошата ве 
ст, че Детко е починил су
тринта (на 4 януари т. г.) 
падна върху мене като гр- 
ьм от синъо небе. На Дет- 

не се удаде да извърви 
плодовития си 
път като писател.

С Детко се запознахме ка 
то студенти по южнославян 

филология на филосо
фския факултет в Белград 

1955 година. Тогава бе 
ше младеж с бодър дух, по 
вече засмян, отколкото нав
ъсен. Дори и студентските 
неволи — квартира, пари 
не успяваха да развалят леи 

- | му настрое- 
Вглъбен в мисли съм

през
гарски език 
ки край пътя“. път

бедствия с гордост и изви-обаче всички 
сеност понесе.

Затуй в тези скръбни минути може и 
ние с гордост да кажем: Детко не е по- 

— той продължава да живее у бли- 
най-много у многоброй- 

слово. И

ко творчески
чинал
зки, приятели и 
ните почитатели на неговото 
сред читателите, които постоянно ще се 
множат сред онези, които вземат първата 
му книга, защото след това ще търсят и 
останалите негови книги.

Поклон пред светлата му памет.

ска

през
на всички 
ко това 
понесе това.

Ст. Н.

знерадостното 
ние.
го важдал само в читалня
та, когато пред него стоеше 
разтворена книга.

Не така ревностно посе
щаваше лекциите на висич- 
ки професори, особено оне
зи, които бяха твърде отек- 
чителяи. Но затова пък как 
то всички студенти не са- 

нашия Отдел — не

ТЕЛЕГРАМАСЪБОЛЕЗНОВАТЕЛНА
ПетровДо семейство

мека ни бъде неговотовената утеха 
забележително литературно дело, е 

той продължава да живее и
смърт наПреждевременната

скъпия ни Детко дълбоко тропи» 
нас. Вие загубихте жизнен СЪДР^ 
ник, децата — баща, а ние из

изключителен писа

и
което
занапред. тъга и болка 

нашето дълбоко
МО от
пропускаше пито една лек
ция на Рашко Димигрие- 
вич, който със знанията си, 
подбраните думи и брилян- 

си мисли за западио- 
еврапейски поети и писате
ли пленяваше аудиторията, 
та зяпанали в него с удо-

В момента на 
приемете израза на
съчувствие.реден другар и

тел. Това е незаменима загуба не 
всички ни,
сътрудничехме с
моменти единст

са-
1СОИТО глат-Издателство „Братство“ 

Ниш
мо за вас, но и за 

го познавахме и 
него. В тези тежки

тните
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СТАНЧА ОТ „ГРАД“ БАЧАВО отзиви

ХВАЛЕНА 

МОНОГРАФИЯ“ 

И ЗАБРАНЕНА 

ХРОНИКА“

1

Ч (Разказ)
— Зеле1 Шекер зеле! Хубаво,

“уй! "й ЖДне му ®а- 
• ЦСЛИЯТ ГРТом^'ДНо сС-

земята. Втори и да се роди, няма 
да се отгледа... Ех, когато бях 
млад! Която ти хваис окото — 
под нож! А сега?!... Ех, пусто 
турско! _

И се нажали, па запее: „Да 
знаеш, моме, каква е жал за мла
дост) ..." — хубаво псе, да го 
бог убие! Унесе се в песента, отво 
ри се душата му, па нарежда жа 
лно-милно, а на пас сълзи капят 
от очите. И днес все още се чу- 

можеше това гърло и тс-

Знаехме си: земята да се тре 
се, буря да руиш къщите, от не
бето да падат горещи камъни 
в петък той непременно ще сле
зе в града ни. И го чакахме е ра
дост и нетърпение. И той вина
ги пристигаше.

Първи го сърваха децата по
край казармите. И надаваха ра
достна врява. Това ни служеше 

боен зов. Из всички маха
ли се дигаше тупурдия и на роя
ци тичахме към „Строшена чеш
ма“. Там се построяваме в две ре
дици. „Капларът“ Аса Пунии за
става пред „четата" и командува:

— Чета мирно! Поздрав надес

ви.
да му изиграят 
ча нищо и не подозира:

— Хайде па зелето, хайде на 
мезето! За .ракия, за туршия, за 
сшшекъипа и пилекъина, за иод- 

зеляиик! Хайде, бре, гра-

)1

Статия(та на автора на 
забранената „Хроника" 
Богдан Николов, публи- 

, .Братство от 
1989 годи 

подтикна да изне 
своето становище

парък и 
байте!

Нищо не помага. Минават дни, 
почва да гние» 

се заканват, об- 
(кочани за

кувана в
22 декември

като
седмици, зелето 
стражарите му 
щ ниските размахват 
глоба, а Станча все още нищо не 
разбира, все още се надява:

— Евтино, хубаво, шекер зе
ле! За ракия, за туршия! ... На
вали, бре, народе!

Л един ден му дотегна да ви
ка и го хвали, или се досети, иди 
някой издаде „играта“, па като 
сс развъртя и с главиците зеле 
къде кого стигне:

— На ви зеле, 
дове варошански!

Скочи на „Шарко“ и в галоп 
побегна от града. И дълго не ид
ва. А на нас ни беше жал. На 
всички. Зцаехме причината, но 
пак питахме: да не е болен, да не 
е, не дай боже, умрял! Не, отвр
ъщаха съселяните му, жив и зд
рав е Станча, но..докато е жив, 
кракът му никога вече няма да

дя: как
зи великански гърди така тихо и 

да жалят и сърцето му да
па ме 
са и
във връзка с проблема, 
за който Николов пише.

топло 
страда!

— Весело, нещо весело! — за
викаме в хор. И подкараме: „Сви 
су, сви су, као Станчу нису! „И 
тъкмо той, засмян и поласкай, 
отвори уста да ни приглася, кога
то Слава Будни, сврял се в ъгъ
ла, басово цротгочи:

— ... к’о Станчу селяка!
— ... и слабака! —

но!
А Станча язди на своето клю- 

се — „Шарко“, както му виках- 
като

Имах в ръцете си и 
двете книги — забране- 
пата „Хроника“ и „Мо
нографията" на тримата 
автори. Дори с бегло 
прочитане може да се 
забеляза — касае се за 
съща материя — хрони
ка за
митровград, обработено 
на същ или поне на по 
добен начин.

Знае се, че „Хроника 
та" на времето си е заб 
ранена, поради уж пре 
калено изтъкване и нев 
ярна роля на БКП в съз 
даването на Царибродс- 
кия партизански отряд. 
Обаче от аспекта на раз 
витието на НОП (наро- 
доосвободителното дви 
жение) на територията 
на Югославия, това е съ 
воем маргинален въпрос. 
Впрочем дори авторът 
Николов в някои неща 
и да е погрешил, би би 
ло нормално това аргу
ментирано да се опро
вергава, а не да се заб
рани „Хрониката", с ко 
ето е осуетена каквато 
и да било аргументира 
на критика.

Самият факт, че лица 
та, които са били сви 
детели на обвинението 
при забраната на „Хро 
никата",
автори на нова 
или подобна, сега наре 
чена „Монография",
-меко казано е за всяка 
морална, научна и поли 
тическа осъда.

Затуй, другарю 
тор, с оглед че 
ведомство е издател 
„Хрониката“, 
сте длъжни да се избо
рите поне за морална 
сатисфакция и на ваше 
IX) Издателство и на ав 
тора на „Хрониката“*

За (пояснение: обаж
дам се като читател на 
вашия вестник 
я му ден на

величественме, гсцрд и 
крал, докато краката му се вла
чат по прахта. Гледаше ли човек 
отдалече, ще рече, че върху са
мара на нещастното животно са 
изправили пресечен дъб н то бере 
душа под непосилния товар.

— Помага бог, юнаци! — про
гърми с рапавия си бас Станча, 
като се спира пред „четата“.

— Бог да ти помага! —

приглася
му Ачикдалаверата.

— Кой е селяк, бре? А? — ре
вне Станча. Очите му святкат и 
с бокал замахне 
ли съм слабак? Море само като 
духна, бре, ще направя от вас 
Косово поле! Аз съм бил селяк! 
Всички вие сте селяци, бре, вси
чки, само аз съм варошанин: аз, 
Станча от 1рад Бачаво! (А Бача- 
во е селце с двадесетина къщи!)

яжте зеле, га-

към ъгъла: — Аз
миналото на Ди-

отвръ-
щаме ние, „войниците“, гръмогла
сно и дружно.

Станча прави цреглед на „че
тата“. После застава пред нас, 
оглежда ни строго. А ние му се 
любуваме: каква планина, каква 
сила! Ех, да можем и ние да по
раснем такива!

— Браво, момчета! — като ери 
хонска тръба ни стрясва негови
ят глас.

— Живео-о! — ревем в хор.
Станча обръща коня и тръгва 

към Павшшончето. А ние след не
го. Бързо забравяме „реда“ и .ди
сциплината“. Сега сме само па
лава дружина, която бурно въз
клицава:

— Да живее Станча Бачавски! 
Ура^а!

А тогава се избере някой меж
ду нас, па се провикне:

— Долу Станча!
— Долу-у! — ревем задружно.
Ха сега да видиш мъка и не

воля, когато се разсърди „Крале- 
вич Марко“!

— Мамицата ви. *.!
Обърне „Шарко“ и го подгони 

срещу нас. За миг всички се ра
збягаме, а той остане сам на ули
цата, червен като рак, но горд 
като победител. И му стане дра-

— Така е, така е! — развика
ме се ние. — Ти си един път ва
рошанин! ти си Кралевич Марко!

се той.
— Добре... Чедо, точи! Цеко, 
бре, свири! Свири, бре!

Цеко се разтрелери и на дебе
лата жица стърже ли, стърже. А 
Станча слиза от „Шарко“, хвърля 
калпака и кожуха, с които не се 
дели ни лете, ни зиме, запретне 
ръкави и сега стой, та гледай! Ко
гато подскочи, кръчмата се тресе, 
провикне ли се, прозорците др
ънчат. На Цеко нощите се скъс
ат, ръцете му отмалеят, но Стан
ча не се уморява, не спира:

— Цеко, свири! Свири, бре, че 
ще те згазя като Вла' пита!

го: стъпи в този „цреварски“ град, 
при това „катилско“ племе ...“ 

Ала все пак дойде. Изненада 
ни в един

— Е-хе, всички бре, ще ви из-
колям като пилци! Хайде!____

Засмян, изпъчен на седлото, с 
килнат калпак, с разтърден черен 
кожух, заобиколен от възторже
на „свита“, из целия път поздра- 
вляван, къде наподбив, къде с ис
тинска радост от еснафите и кал
фите, които сгърчат по вратите 
и прозорците на дюкяните и му 
махат с ръце, провикват се и му 
се осланят, той пристига на Пави- 
лиончето, право пред кръчмата 
„Два славуя“. Кръчмарят Чедо 
веднага му поднася неговата наз
дравица — кана от ока червено 
вино. Станча го изпива на един 
дъх, удря каната в калдъръма и 
върху „Шарко“ влиза в кръчма- 

.. Не се дели той от него. За
едно яд ат, заедно пият. А и „Шар
ко“ му е верен — без него не 
се помръдва, па да го убиеш!

И започва веселбата. За нас, 
децата, локум и лимонада, а за 
големите — вино и ракия.

— Яжте бре, (пиленца, да по
растете, животът да ви е слад
ък като локум! — подканя 
Станча от коня, като изпразва но
ва кана с вино. — Пийте бре, хо
ра, да се знае кога Станча лум- 
пуе! Един е Станча Бачавски на

— Така е! — успокои петък, Така, без 
на „чета“, без „свита“, сякаш из
никна от земята и право в ,Два 
славуя“. Чедо му поднесе 
а Станча пие и мълчи. Никого не 
смее да го доближи, да го заго
вори. Планинска кръв е това, ди
ва сила, ако се разбеснее, пази 
боже!

почет-
се явяват като 

същака,

най

Като изпразни втората кана, 
сякаш му поодекна, усмихна се 
на нещо си свое и си затананика 
тихо, съвсем тихо. Ние веднага се 
юрнахме:

— Живео!
Той млъкна и ни гледаше свъ- 

сено, тежко. И децата и старите. 
Дълго ни гледа. Бог свели знае 
какво е кипяло в гърдите му! Но 
не издържа дълго. Добра 
беше:

— А вие, бре, със 
редихте, а?

Площадът гръмна от смях. за- 
смя се и той:

Ех, мръсно племе сте вие 
варошаните! Ама нейсе! Хайде' ! 
Чедо, точи!

И пак идваше

редак
вашето

на
считам, че

Цеко оставя кемането и с юм
руци „свири“ по масата, а Стан
ча скача, с нозете си ни докоо 
ва пода. Разиграе се кръвта от 
виното, а силата му голяма, кога 
ще се умори, кога ще клекне!...

Така цял ден и цяла нощ. Нас, 
децата, ни изпрати след залез слъ
нце, а с големите пие до зори.

А в една есен дяволът го нака
ра да се захване с търговия. Сто
вари на Павилиончето цял вагон 
зеле. Запретна ръкави и като зи-

та.

душа

зелето ме на

от първи 
излизане.

ни

всеки петък.
Тодор ЛИТКАЛОВ

Милорад Козич, Нишна:
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в спомен
Тези дни, на 54-годишна въз 

раст починаЗА ДА ИГРАЕ ДЕТКО
ПЕТРОВОТ БЕЛГРАД
преподавател в/ Сараево, родом 
от с. Пъртопопинци край Ди
митровград

За да може човек днес да 
се занимава с някой спорт 
любителски е необходимо
много да се жертвува. Един 

е и футболистът наот тях
„Асен Балкански" от Дими
тровград — Петар Йованов-

Ко в арката смърт го прекъсна в напъна на творчешес- 
ккте му сили, когато можеше още много и много да каже 
на летературното поле. Неговите произведения се посрещ
аха добре от читателската аудитория, било да пише на ро
ден, български език или на сърбохърватски език, защото 
имат висока художествена стойност.

До края на живота си живя изправен. Такъв си беше 
още от ученически дни в димитровградската гимназия, та
къв си остана до последния ден.

Неговия светъл лик никога няма да забравим:

Негови съученици: Любомир, Цветко, Момчило, Ма- 
тея, Нацко, Дарка, Графинка и др.

ич, или както популярно е 
известен, „мали Пецко".

Петар Йованович следва 
фармакология в Белград. Го 
лъм любител е на футбо-

и не е отсъствувал ни- 
ю на един мач, който е иг
рал неговият клуб. Йовано
вич е роден на 5 септември 
1966 година в Пирот. Фут-

ла

бол започнал да играе от 
малък. Бил един от най-доб
рите играчи на пионерския 
състав на „А. Балкански“, 
когато бил на 12 години. На

Последно сбогом на

П. Йованович в акцияскоро, като даровит играч, 
бил взет в младежкия от
бор.

С непълни 16 години ста
ва член на първия отбор, 
където се изявява като да
ровит нападател. Играе глав 
но по левия фланг. Главно 
оръжие му са: дриблингаи 
силния удар. Проявява се и 
с хубави ,дълги“ подавания 
по левия фланг. Когато се 
изпълняват наказателни уда 
ри, нерядко Йованович от
белязва гол и от големи раз

йно участвува в организира 
нето на спортни манифеста 
ции, а не само /като спор
тист-състезател.

Когато завърши следване 
то се надява по-пълно да се 
посвети на спорта.

Петар Йованович желае 
„Асен Балкански" в новата 
година да се класира висо
ко и да мине в II сръбска 
футболна дивизия-юг.

стояния и въодушевява сво
ите превърженици. Бие гла 
вно с левия крак.

Не един меч е успял да 
„разреши" с филигрантени
те си дриблинзи. „Малкият 
Пецко" не играе само фут
бол. Той е и добър баскет
болист, хандбалист, а зани
мава се и с някои други сп 
ортове. Също така активно 
работи в младежката орга
низация на факултета в Бел 
град и в Димитровград. Де-

ДЕТКО
ПЕТРОВ

БОЖАД. Ставров

ЖИЗНЕНАТА И ТРУДОВА СРЕДА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СТАВА ЗАДЪЛЖИТ
ЕЛНА ЗАДАЧА ЗА В СЕКИ ТЪЖЕН ПОМЕН

На 4 януари 1990 година се навършиха 
ДВЕ ГОДИНИ

от смъртта на нашата съпруга, майка, тъща и бабаДа се запази жизнеността и на реката
ги ползува за отопление и- 
ли да ги запалва далече от 
,реката, а „Автотранспорт“ 
да не пуска отпадъчните во 
ди и масла в (реката. От о- 
собено значение е и реше-. 
ннето, според което 
приятитето за 
дейност „'Услуга" на края 
на градската канализацион
на система е задължено да 
изгради обект за пречи
стване на отпадъчните во-

Ш Жизнената среда в Босилеградски край не е засегната 
като в други краища. Чистият въздух и природните кра-

™ш"засегТ понак^цва (без) отговорността към во 
дата на Драговищица

ВИОЛЕТКА
пред- 

комунална
от Димитровград

секция,Горската

е?о^Дъл^а™тези субек
ти дд спазват Закона за во 

„Здравие от Леско- 
рамки работи 

ово-

Олромното значение на 
околната среда полека, но 
сигурно заема място в^ята 
нието на всички ни. Борб 
за запазване на тази срада 
и за премахване на причи 
ните, които я поврежда за 
почва и в онези оредд, ко
ито даже могат и да 

с чист въздух,
почва и

За нейния незабравим 
в нашите сърца винаги 
има място.

ди. Опечалени:
съпруг Воин, дъщеря 
зет Димитър и внуци 
и Миролюб

Това са само някои от 
задълженията на най-гол е- 

замъроители на река-дите. 
вац, в чиито мите
цехът за сушене на
2ер ^яГвГТ^ави 
зи на отпадъчните води, а 
отпадъците от въгдищата 
.да изхвърля на депонията

ь.-ряяй;-
ца и река Драговищица. 

Горската секция занапред 
(според взетото

та.на при- 
анали- Не псималки са и задъл

женията на всички жители 
селищата край 

Защото, тя заедно
гордеят
ди, незамъсрсена 
ненакърнени природни пРе" 
лес-ш. Босилепр адска общи- 

може да завоюва 
положителни 

предимства започва да во
да организирана борба^;

жиз-

в града и 
реката. . 
с чистия въздух, незамърсе- 
ната почва, природните 
красота и останалите нали
чни възможности за произг 

здрава храна 
особено

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 21 януари 1990 година се 

навършава
ПОЛОВИН ГОДИНА

на, която 
всички тези

от смъртта на нашата неза- 
сес-

водство на 
може да бъде от 
значение и за развитието 
на туризма в този край.

В. Б.

бравима съпруга, майка, 
гра, баба, тъща и свекърва

щу всичко онова 
почна или ще засегне 
нената й среда.

не може 
решение) стръготините да 
изхвърля край реката, а в 

и сетне дасесия на БОРКА
АНДОНОВА

06^штГск?пдаиа №

решения ^ з^ване на 
средата, т.е. на среда иоя 
то няма да труе и убива

кръга на цеха

ТЪЖЕН ПОМЕН

16 януари 1988 — 16 януари 
1990 година.
За спомен на

Миланко
Дробняк

преповедател 
училище в Димитровград.

С обич и почит към свет
лия му и незаборавим лик 
съпруга Снежана и семей
ства Микови и Дробняк.

от Димитровградчовека.
информа- 

обсъдиха делега- 
път се посоч- 

които „уби- 
Осо-

бен акцент се слага върху 
запазването на довчерашни 
те чисти води на Драгови
щица. Най-големи замърси
тели на реката са цехът за 
сушене на овищия и зелен
чуци, цехът за производ
ство иа ПВЦ кондензатори, 
цехът за производство

В изготвената
ция, която 
тите за пръв 
ват субектите, 
ват" жизнената среда.

На този ден в 11 часа ще посетим гроба й на дими- 
тровградските гробища. Каним близки и познати да ни с® 
придружат.

Опечалени:
съпру* Методи, синови: Марян, Цветан н Милко, дъщеря 
Троянка, зет Янко, снахи: Душица, и Таня и внучета: Су- 
зана, Драган, Боян и Саша и останали роднини

в Основното

па
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КАРИКАТУРЕН ЕКРАН

ТУМОР

село сваЬи чо-
,<с.с си Тиа п^шмТ^С№комуШслтал иадамак од 
1 негови стари, а некой си гаЕг^я 

напимпи има V наше село, Щъролл, гъролл, 
Турчин' йеврейии, Кокошкар, Скробар, ТуЬак 
ТгоеЬак Пакошчил, Чскърлия. . . Има коии нс 
смейем’ да споменем, йербо би ме н,шьи „газ- 
де“ шгьрбавили! Али има койи се не люте На- 
пример - я. Мене зову Лулар. По лулуту. А 
моя приятел, Минко опасно се люта кала чуис 

сина окайу — Тумор. Ево защо.

ЛИ

-ТЗ" /Ш /ЬСГОВ

Приятел Мицко и негова жена, док су би
ли млади, добийу две деца. Они тай деца очу- 
вайу, ожене и остану си сами. Улезли веч у го- 
динЬе, али онуйу работу се върше и той на 
слободийу, йербо бе.ъКим више не може да пра
не „пакос“. Али Мидковага жена почела да оти- 
ца! На пупак. Море, гьойната мешина почела 
Мицку да смита. . 
люти:

В ДИМИТРОВГРАД
— Не разбирам защо тази наша улица Гшш
_ Запазена е за другаря, който прскърста улиците »— /Р^- 1жолов „„

остана без име?
идея: М. Козич

* . Сети ли се? Он почел да сеОТ ВЪРХА НА ЕЗИКА *
Прн обдукцията на един 

е открита 
заблуди! 

Иван Карадак

Някои се опитват да ни 
и кокардите

мъртъв идеал, 
смъртоносна доза — Море жено, ти као да си проглътнула 

лопту! Не могу да. . .
— Море, несьм ти я що ти више неси ка- 

дар! Него, я би' требало да иде.м при доктура.

— Що мори?»
— Нещо ми мука под труди.
— Ма кой ти йе Ьавол! Уранила си се к'о 

свиня. . .
— Ти бре, к'о да си доктур! — лютне се 

она и — отиде при доктура.

* докажат, че 
им са част от фолклора!Най-лошият начин да се 

умре за Отечеството е да се 
умре — от глад!

Боснлегргдснн осили*
Преди пред врага1 излизах 

ме с голи гърди, а сега — с 
гол гъз!

Наи-голяма продажба на 
месо в Босилеград осъщест- 

ден-два срещу Гер- 
Петровден и Ара-

* * * *
спор

сдружения
Ако водите трудов 

пред Съда на- 
труд не ви трябват таксени

* вява на 
гьовден, 
хангеловден. Тогава селяниТолкова се извисиха над, 

че вече не може да се бо
рим рамо до рамо.

х Xмарки. Не е никак лошо да 
сложите и някоя дойч-мар-

хте от околните села слизат 
в града да купуват месо за 
„служба“. С оглед на цените 
— тази година мнозина ще 
се определят за фасул.

Върне се она из варош. Мицко примети, 
умислила се, уилна.

— Кво ти рече доктур? пита йу он.
— Тумор!

ка.*
* * * *

Вървейки все напред и 
само нпаред, изостанахме с 
векове! * * * * Ако искате да се излеку

вате от манията да играете, 
гледайте да станете кондук 
тор на босилеградскня ,Дв 
тотра-нспорт“.

— Кво, мори?

— Тумор, глувшо!
— Какъв тумор, бре? Куде?
— У мешину.
— Ту да га! — насеНира се Мицко. — Па, 

кво да му работимо?
— Мора да се оперите.
— Па, добро, ако мора, нека га оперишу!

Али на женуту не превързуе да иде под 
нож. Мицко йу подсеча да треба да иде на 
аперацийу, а она разнемагуйе. Де, данъс че, де 
и утре. . . А време си прооди. А туморът си рас
те. Море почел и да мърда! Йедън дън, она на
сети зор'. Окне комшику. Док комшика да 
притърчп, туморът — излезал! Море и завикал! 
И той — мушйи! Чуло се у компшлък. И по 
село зайечало:

— Мицкова жена

* Напоследък сред боенле- 
градските работници яма из 
ненадващо много веге герм
анци.
хранят със зеле, лук...

За да ни натрапят чужда 
величина, решихме да си 
остаяеме всеки на своята 
нула!

Повечето от тях се
Иван Николов

аУШзшдФРШЮ. ИНФЛАЦИЯ
т О

родила — тууумооор! 
Мицко кърсти детето Драган,

тумор. Тека си га окайу
али за село 

и дън-оно остаде 
-дънгьс.

Радош Лужничьи
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