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дателство „Братство“ е удо- 
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен 
иец за особени заслуги в 
областта на информативна
та и графическа дейност и 
за принос в развитието 
братството и ■ 
между нашите народи и на
родности

ве

на
единството

ГОДИНА ХХ1Х и1^Т-

I!!® г. а цена 0,50 ДИН.
СЪРБИЯ — СЛОВЕНИЯ

Г^МЕМАИВ КОСОВОРЕДСЕДАТЕЛСТВОТ° НЛ СР СЪРБИя ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НАПърви диалог
правителствата

на С енергични мерки срещу терора
НЯКОЛКО ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗРР1ПАП^1ъКцлР?5Х5'ЙИКА СърбИЯ РАЗДВИЖИ КРАИНИНА А РАЗрЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА В ТАЗИ НАША ПО-

По инициатива на Съюз
ния изпълнителен съвет в пп 
неделник в Белград се със
тоя среща на делегации на 
изпълнителните съвети на
оглавявани <?т ^ед^™' 
тс Сталко РадаХовил и11' 
шан ШилигоТнсХредст^ 
НО преди разговорнте^ре! 
~пе «а правителс?- 
вата от двете спорещи се пе 
1туолшси бяха приети от п?е 
дседателя на Съюзния 
пълнителен 
кович. По

катаиРооФщ°^отВонКза0^:

препятствено изграждане на 
единен югославски 
да се 
дове

ческа

пазар и
Председателството на СР Сърбия

противопостави на 
нит за насилствено 
ване на легалните с 
Косово. Необходимо 
направи евиденция на всич
ки емигранти от Албания и 
па всички от тях,конто са 
злоупотребили

премахнат всички ви-

Други бариери, които не до 
пускат свободно движенио 
на хора. идеи, ток и капи
тал и информации.

Изпълнителните 
двете републики ще допри 
насят за

та дисциплина. Никому не 
може да се дава личен до
ход за дните, в които 
работил.

Тъй като албанските се- 
ларитисти продължават да 
организират вражески ак
ции, Председателството на 
СР Сърбия- смята, че е не
обходимо Председателството 
на СФРЮ да вземе допълни 
телни мерки за осуетяване 
на тези акции и за отстран
яване на терористите от Ко
сово. От своя страна Сър
бия ще предприеме всички 
мерки съгласно конституци
онните и законните й ком
петенции.

В заключителната си реч 
председателят на Председа
телството на СР Сърбия 
Слободаи Милошевич .меж
ду другото изтъкна:

— В Сърбия са револти- 
рани всички граждани. А 
те, както е известно, са не 
само сърби и този револт е 
не само поради застрашено- 
стта на Сърбия и сръбство- 
то, той съдържи нещо мно
го по-просто, общочовешко: 
това е гняв срещу терора, 
на който е подложено на
селението, което е малцин
ство там, което е голоръко 
и невинно страда. Освен то
ва револтът в сърцата на 
гражданите в Сърбия е пред 
извикан и от подкрепата на 
терористите в Косово, коя
то им се оказва от Слове
ния и Хърватско, от среди
те, които най-много се за
стъпват за демокрация, чо
вешки права п свободи и 
за включване в Европа.

Сърбите и черногорците 
в Косово и през тези теж
ки дни не бяха сами. Сър
бия ангажира всички сили, 
с които разполага като дър
жава и настоява такива си
ли да ангажира и Югосла
вия. Всеки дом в Сърбия 
е с тях. И всяко домакин
ство в Сърбия е готово утре 
да тръгне към Косово ако 
сегашната защита не е до
статъчна. Всеки, които по
знава историята на Сърбия 
и всеки, който разбира как 
сс чувствуват гражданите 
па Сърбия знае, че така щс 
бъде доколкото не бъде пре 
кратен терорът в Косово.

енергично ще се 
всеки о- 

сменя- ие е
органи в 

е да се

съвети на
из- последователното 

осъществяване на югослав
ската политика в Косово, ко 
ято ще сс доизгражда, 
да се създадат всички усло
вия за спокоен

гостоприем
ството ни да бъде отвзето 
правото да живеят по-на
татък в Югославия. Предсе
дателството призовава тру
дещите се в Косово после-

съвет Анте Мар- 
пкгг- » време на разгово 
рите в канцеларията 
юзния на съ-

премиер е подчерта
на необходимостта да пре
махнат всички бариери пред 
взаимните комуникации.

за

живот на
дователно да спазват трудо
вите си задължения, а в 
колективите, в които е на
рушен
процес да бъдат въведени 
временни мерки. Ония, ко
ито не идват на работа тря
бва да бъдат уволнени съ
гласно законопредписанията 
за трудовите отношения и 
па тяхно място да бъдат 
ангажирани ония, които са

всички народа и народности, 
да укрепват демокрацията, 
човешките права, конститу- 
ционността

В
тп>С^бЩенИеТо от РоговоЦ -
СР Съ^ияТсР Слювения"3 
рамките на компетенциите 
си ще допринасят да се съз 
дадат условия за провежда- 
ье на стопанската и полити-

производственияти законността, 
да се прекрати изселването 
на сърби 
други граждани под натиск, 
както и да се завърнат вси
чки. които искат да живеят 
на Косово

Участвувайки в разисква
нията, Борисав Йович, зая
ви. че Председателството на 
СФРЮ

и черногорци и
в

не е имунно срещу 
делбите, които съществуват 
в нашата страна, но извън
редните мерки в Косово ос
тават в сила, понеже обста
новката в покрайнината е 
твърде сложна. Милиционе
рите от Словения напусна
ха Сдружения отряд на ми
лицията в Косово и се пред- 
вестява такава постъпка и 
па милиционерите от Хър
ватско. Това отвара нови, 
крупни въпроси за Югосла-

и да се защити 
интегритетът на Сърбия и 
Югославия. готови да спазват трудова-

КАЗАХА

Не искаме 

партийна 

конфедерация
вия.

Демократизацията трябва 
да се провежда на цялата 
територия ма републиката, 
подчерта д-р Богдан Три- 
фунович, но е необходимо 
държавата 
да нормализира положени
ето.

предварителноИ Не? можехме да се съгласим с намеренията СК да бъде 
претворен в лабава партийна конференция, която тряб
ва на ония, които виждат Югославия като лабав съюз 
на републиканските държави

Четете в броя:Когато става въпрос за XIV извън
реден конгрес на СЮК, се показа, че 
хората в нашата република много добре 
разбраха какво се случи и не се прими
ряват със случилото се. Те енергично ка
заха, че ние трябва да положим грижи 
за едниството на Съюза на комунистите в 
Сърбия, за да може СК в Сърбия да 
дава принос за единството на Съюза иа 
югославските комунисти и за прогреса 
на нашата страна

Много време беше нужно за преодол
яване на разликите в Съюза на комунис
тите. Вие знаете, че Съюзът иа комунис- 
тите имаше откровен подход към раз
ликите и към подготовката за конгреса. 
Силно подкрепихме предложенията. 
то оценихме като съществени предпостав
ки за опазване иа Съюза на комунистите 
като единна организация и като органи
зация, която непременно трябва да се 
съобрази с днешното време, да възо
бнови програмата си, да внедри п себе си 
много повече демокрация, ля гледа на- 
ггРеД, а не да се върти около споровете.

започнем подготовка за нова програма и 
Устав XIV извънреден конгрес на БКП

Не можехме да се съгласим с иамс- 
югослапските НЕРАЗРИВНИ ВРЪЗКИ СЪС СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ

стр. 2рението организацията па 
комунисти да бъде разформирана, да бъде 
премахната от политическата сцена и да 
бъде претворена в лабава партийна кон
федерация, която е нужна иа ония, конто 
виждат Югославия като лабав сьюз иа 
републиканските държави.

Избори в РК нп ССТН в Сърбин

ССТН — СЪЮЗ И ФОРУМ НА ДЕМОКРАТИЧНИ
ТЕ СИЛИ

стр. 3
конгреса не 

техни
напуснаха

затуй, че бяха отхвърлени някои 
амандмани, а затуй, че те иа конгреса 
дойдоха с ясно стратегическо определе
ние да го напуснат, относно да не оста
нат в СК доколкото не сс приеме тон 
да бъде такъв, какъвто искат те. Днес 
обаче ние трябва да мислим как да прео- 

настаналото положение и да по- 
органите на СЮК, преди

и иа Централ-

Словснците Протестен митинг в Бабушница 
СВОБОДА И РАВНОПРАВИЕ ЗА ВСИЧКИ 
Сурдулнца

„ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ“ НА ПРОБЛЕМИТЕ ПО 
СЕЛАТА

кои-

стр. 4

Работническата организация в Босилеград след IX 
конгрес на Съюза на синдикатите в Сърбия

долеем 
могнем иа
ко па Председателството

комитет, които са легитимни органи 
партията при вграждането на един- 

Съюза на югославските комунис- 
иеобходимите договори, та нас 

конгресът.

нсич-

НИЯ
на

РАБОТНИКЪТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОРЪЖИЕ 
НА БЮРОКРАЦИЯТА

СТВО В

по-скоро да бъде продължен 
„аткК..-,Иклз

стр. 5Ние бяхме реалисти и казахме: хайде 
Да направим на конгрес а онова, което в 
сегашния момент е възможно, хайде Да 
внесем промени в програмните документи 
и в Устава, онези промени, които са 
н&мнц сега

Димитровградското стопанство н заемът 
ПРОГРАМИ — И ИМА, И НЯМА

д-р Богдан Три- 
СК в(Акценти от речта на

председател на ЦК на 
пред стопанско-политическия ак- 

Кралвпшнки регион).

фунович
Сърбия, стр. 6

въз-
след конгрес а веднага да тия иа

а



I ПО СВЕТА
НЛ 14-Ия ИЗВЪРЕДЕН КОНГРЕС НА БКП

НАС Iи а
АНТЕ МЛРКОВИЧ НА 20-ИЯ СВЕТОВЕН ИКОНОМИЧЕС
КИ ФОРУМ В ДЛВОС

ЮЗРП ВРИ ДО СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗСЪЩЕСТВУВА ЗА 

СПИРАНЕ НА РЕФОРМАТА нс доверието на народа. В 
момента пред Партията са 
два
нил той: да се възобнови 

на Партията

"1й,л"оР,6ДЖ? МовЕ™“'лв “мОШЕФ
НА ДЪРЖАВАТААНДРЕЙ ЛУКАНОВ П ГЛАВЕН КАН
ДИДАТ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪ
ВЕТ НА НРБ

основни въпроса, доба

ръководството 
и да се реши въпросът еВ Председателят на Съюзния изпълнителен съвет Атс Мор- 

ковнч на заседанието заяви, че югославските проблеми не 
са такива, че могат да засегнат ннтегрнтетн1 на страна
та и основните насоки в реформата

правителството в страната, 
което по време на конгреса 

Изтък-

Без Тодор Живков, който 
е в следствен затвор, без 
лозунги и знамена на ули
ците и в сериозна икономи 
чсска, политическа и морал 
па криза през миналата ссд 
мица в София започна и 
приключи двудневната ра
бота па извънредния Четири 
надссети конгрес на Българ 
ската комунистическа пар
тия. В работата му участву 
впха над две хиляди деле
гати,
гащпият генерални секретар 
па БКП Петър Младенов, 
който между другото под
черта, че конгресът е от ис 
торпческо значение. — Ние 
сме пред две възможнос ти 
— (или ще възобновим пар
тията или тя ще доживее 
крах, каза той. На всеки 
комунист в страната тряб
ва да е ясно, чс всяко под
ценяване или забавяне про
цеса на възобновяването па 
БКП в нов тип съвременна 
марксическа партия ще до
веде до най-сериозни после 
дици, каквито се случиха в 
някои социалистически стра 
ни. Комунистическата пар

ен подаде оставка, 
нато е, че досегашният пред се 
дател на правителството. Ге- 

Атанасов не имал до

Днес в Югославия се опи
тват да внасят даздор оне
зи, които икат да осуетят 
основните реформнп, насоки 
и начинания, т. е. онези ко
нто с тях губят. Заедно с 
тях глава вдигат неонаццс- 
титс и сепаратистите, каза 
председателят на Съ 
изпълнителен съвет Анте Ма 
ркович на заседанието на 
20-ия световен икономичес
ки форум в Давос (ШвеГща 
рия). Той подчерта, че Юго
славия провежда широки и 
дълбоки реформи, конто по 
лагат основи на нова си сте 
ма в развитието й чрез про 
мяна на условията на сто
панисване, укрепване свобо 
дите на гражданите и въве
ждането на политически плу 
рализъм.

— Всичко което досега на 
прави Югославия и иконо
мическата реформа, направи 
без нито един долар чужде 
странен кредит. Досега За
пада ни оказва само верба 
лна подкрепа, а сега би тр 
ябвало това и финансово- 
оповести той след заседани 
ето пред нашите и чуждес
транни журналисти. Срещи
те, разговорите и изложени
ето на Маркович в Давос се 
оценяват като твърде успе 
шни. Като твърде успешни 
са разговорите с председа
теля на Световната банка и 
с генералния секретар на 
ЕФТА.

Със Световната банка има 
ме добро сътрудничество, за 
яви Маркович пред нашите 
журналисти. В ход са пре
говорите Югославия да полу 
чи четири кредити при твъ 
рде благоприятни условия. 
Два трябва да послужат за 
ревитализация на 
югославски големи предпри
ятия и трябва да се реали
зират тази пролет, а остана 
лите два през лятото.

Маркович изтъкнал, че 
Югославия има големи ва
лутни резерви, но че те са 
резу лтат на платежоспособ
ност, а не на акумулатив- 
ната способност на стопан-

орги
вегрис всред народа. На_Ксж 
среса па БКП, за когато се 

че е завършил успешказва
но, чс е запазил единство
то и че

юзння
са победили сили

а доклад изнесе досе те които се застъпват за
промени, за главен канди- 

на Ми-дат за председател 
нистерския съвет е предло- 

Андрей Луканов, кой- 
избран в Председател 

БКП (бивш По

жен 
то е 
ството наАлександар Лилов

се тезилитбюро). Очаква
Народното събрание даАнте Маркович саидър Лилов (57). Изборът 

е станал съгласно новия 
Устав на Партията, т.е. раз 
делянето на партийната от 
държавната власт. Занапред 
досегашният генерален се
кретар Младенов ще бъде 
шеф на държвата. На Кон 
греса е премахната инсти
туцията централен комитет 
и най-виш партиен орган 
сега е Вишията партиен 
съвет, който избра шефа на 
Партията, а конгресът го 
само потвърждава.

Лилов, който през 1983 го 
дина е сменен от поста- 
секретар на БКП и член на 
Политбюро, казал, че сега 
е необходимо да се възвър

дни
формира ново правителст- 

което временно 
изборите в май — да ръко
води със страната, 
тява се, че опозията не е

ството. Счита се, че през 
предстоящите няколко годи 
нн чашата страна да получ
ава 800 .милиона до мили
ард долара годишно креди
тна подкрепа.

Маркович казал, че кан
цлерът на ГФР Хелмут Кол, 
който наскоро трябва да по 
сети нашата страна, потъ
рсил Югославия да изгот
ви меморандум, да се 
ди как и с колко 
може, да помощува на 10 го 
славия. С австрийския кан
цлер Враницки той разго
варял за посещението му в 
нашата страна, както и за 
подготовката на заседание
то на Смесения комитет на 
Югославия и ЕФТА. Това е 
било и тема на разговора с 
министъра на външните ра
боти на Швейцария Рене Те 
лбер, които заявил, че „Шве 
йцария не забравя на Юго
славия“ посочвайки позици
ите си в ЕФТА.

дово,

Оповес-

приела да влезне в коали
ционното правителство, ко
ето предлагала Партията. 
Ръководители на Съюза на 
демократичните сили опо
вестили, че преди изборите 
няма да влезнат в коалици 
онно правителство понеже 
за това нещо не същствува 
шанс. Според тях в Бълга
рия комунистите и занапред 
са най-силната тоталитарна 
сила, установена още по 
време на Тодор Живков.

ви-
ГФР

Народпото събрание 
на 3 т. м. прие остав
ката на Георги Ата
насов и за нов предсе
дател на българското 
правителството избра 
Луканов. Състава на 
кабинета той трябва 
да оповести тези дни. 
Лидерът на Съюза на 
демократическите си
ли Жельо Желев ка
зал. че за БКП Лука
нов е най-доброто ре
шение, но че опози
цията засега не ще се 
включи в състава на 
правителството.

ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ АТИНА И АНКАРАнякои

ПАРИЖ
ПРОТЕСТ НА СЪРБИ ПО
РАДИ КОСОВО

Щ Около 300 членове на 
независими сръбски сдруже 
ния във Франция в начало
то на седмицата 
организирали мирови мани
фестации в знак на подкре
па на сърбите и черногор
ците на Косово. Френските 
граждани те запознали с те 
жкото положение на сърби 
те и черногорците, които са 
принудени да напускат со
бствената си земя, родното 
оншце, манастирите и чер
квите.

Изпъден туреният нонсуп
В Атина се подчертава, че Турция се намесва 

във вътрешните работи на Гърция
тия в българското общество 
е най-масовата и най-силна 
сила в нашия политически 
живот.

Младенов подчертал че 
връзките със СССР и Кому
нистическата му партия ос 
тават неразривни. При това 
казал, че трябва да спре 
обезпокояването и напреже 
нието в страната. БКП се 
застъпва първите, свободни 
и демократически избори 
да се проведат възможно 
по-раио, най-късно до края 
ма май. Той предложи да 
се формира коалиционно 
правителство (партията и 
опозицията). БКП, казал 
той, се застъпва за устано 
вяваие на пазарна иконом
ика, България да влезне в 
общоевропейския дом, но 
като демократическа и со
циалистическа страна.

средствата за масова 
информация се подчертава, 
че за пръв път в историята 
на Партията не е било из
вестно кой ще бъде избран 
за неен водач. За нов гене 
рален секретар на БКП е- 
динодушно е избран Алек-

в Париж

Гръцкото правителст
во е решило да изпъди 
турския генерален конс
ул от Комотин, 
в североисточната 
на Гърция, където в на
чалото на седмицата до 
шло до стълкновения ме 
жду християните и мю
сюлманите и където по 
ложеиието все още не 
е нормализирано.

боти на Гърция, особе 
но понеже официална 
Анкара, а и изпъденият 
консул Кемал Гур за тур 
ското малцинство говор 
ят като за „земляци" и 
за „граждани от тур
ско потекло". Официал
на Атина това население 
счита за „гръцки мюсю 
лмани".

В ПОЛША

Деполпизацмя на 

армията
място

част

В Полската армия 
ред няма да действуват пар 
тикни организации. Това ре 
шение е взето на проведе
ното извънредно заседание 
на Военния съвет на Мини
стерството по народна от
брана.

Досега в армията същес
твуваха* организации на би 
вшата Полска обединена ра 
ботническа партия, а сега на 
постоянния армейски състав 
се забранява да принадле
жи към която и да е поли
тическа

занан- МАРШЕ Е ПРОТИВ ФОР- 
МИРАНЕТО НА ЕДНА ГЕ
РМАНИЯ

Франция е загрижела 
поради възможните после
дици от обединението на 
двете германски държави 
- ГФР и ГДР. Това 
пил генералният секретар 
на френската комунистиче
ска партия Жорж Марше, 
като при това добавил, че 
обединяването може да се 
отрази върху „икономиката, 
сигурността и суверенитета 
на Франция, понеже покрай 
СССР ще се създаде още 
една голяма стопанска, по
литическа и военна сила в 
Европа.

Отношенията юе вло
шават. Анкара, както и 
Атина, на гръцкия гене

оце-

Агенциите оповестяв
ат, че министърът на 
вътрешните работи на 
Гърция Антонис Сама- 
рас казал, че Турция на 
най-груб начин се наме

сва във вътрешните ра-

рален консул в Истам- 
бул е заповядала в срок 
от 24 часа 
Турция, оповестил 
ският

В

организация и да 
в политическия да напуане 

тур-
министър на вън

шните работи Йилмаз.

\:частвувг.* 
живот. На войниците, дока 
то отбиват военната пови- 

партиинност, в отделните 
членуването „ще мирува“.
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА председателството на
МЕЖ Д^ОБЩИНСКАТА

ц. ||| РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ в НИШ

КЪСА СЕ ТАМ, КЪДЕТО Е ТЪНКО ване, оез да се държи 
ка за тяхната висока 
изводителност.

смет
про-

г

По отношение на санацюг
Га на Алексинашките 
лени мини е прието закшо 
чение Междуобщинският си 
ндикален съвет да раздви
жи акция по отделяне на 
една надница (еднодневна 
заработка) 
на тази санация. Не бива 
момента да се забравят и 
минъорите и техните семе
йства, за които трябва да 
се окриват нови цехове « 
час по-скоро да им се да
де работа.

въг-

“ КТИВИ°КВДЕТОЯЛИЧНИ:га дохп™ НА СТОПАНСТВОТО

«СТЕ «, РЕДИШ КОЛЕ-
за ускоряване

в

Състоянието 
тс и в

в стопанство 
извънстопанските ле йности в Нишки шихГ™ на СИВ нару- шиха стойностите за Спо-

оашпто™ на ДиРекторите, 
сеЩ„Т° за добРи Директори 

онези, които поз 
воляват личните доходи да
н^иВе?ИЧаПаТ' а за лоши о- нези, които това
на личните 
съответно

ние на ГИД „Димитров- 
Г11,л организационото
преустройство
след което 
митровград“
системата и сега трябва да 
вложи

В_ регион е
твърде неолагоприятно. На
малява промишленото 
1'зводство, намалява 
изводителността на 
лошото материално 
ние в редица трудови 
тнви където личните 
са ниски предизвикват 
чки и „виновници“ за това 
положение най-често 
възгласяват

разискванията и оста
налите председатели на об 
щинските 
гиоиа

град“
на „Тигър“, 

„Тигър — Ди_ 
„изпадна“ от

На заеданието бяха обсъ 
дени и няколко информа
ции: за записване иа зае- 
ма за стопанско възражда
не на СР Сърбия, за реали 
зацията иа програмата по 
поддържане и строителство 
ма пътища на територията 
на Междуобщинската реги
онална общност, за функци 
опирането на противпрадна 
та защита, за прогрманата 
насоченост на животновъд
но-ветеринарния център 
Ниш по здравна защита на 
животните и развитието на 
животновъдството в Нишки 
регион. Тези информации 
обаче минаха без особени 
дискусии, а се очаква за 
тях повече да стане дума 
на Скупщината на Между- 
общинската регионална об
щност.

Цро- 
и про- 

труда, а 
положе

скупщини в ре- 
поссчиха прекалено 

високото обременяване на 
стопанството, както и 
оразмерното покачване на 
данъците. Те се застъпиха 
да се търси от Република
та да се намали това обре
меняване, а и да се намалят 
данъците за селскотопански 
то производители, особено 
в неразвитите общини, ко
нто не са в състояние да 
понесат това бреме.

не-максммум
за да намери път 
Ра и създаде

усилия, 
до паза- 

_ собствена
служоа, която да обезпеча
ва суровини, материали, пла 
смент и пр.

покачване 
търсят 

„покритие“ в на-
колек доходидоходи

ста- растването 
вото

па производст- 
п производителносттасе про

директорите и
ръководните структури, от 
които се търси Да си 
ват оставки. Това 
допълнителни трудности, 
неже в немалък брой 
чай се търсят оставки 
ръководни гарнитури, които 
са способни.

на труда.

След отделянето на „Бал
кан“ от „Компас“ 
стремежът на редица ту рис 
1 ически организации от въ 
трешността да заемат пози 
пия 
тел пия
преди всичко на лесна пе
чалба. Малко в това отно
шение се прави за най-це- 
лссъобразно ползуване на 
този пункт, на който „Бал 
кан“ от Димитровград с 
доста усилия създаде отно
сително добра материална 
база.

Председателят на Проку- 
пашка община пък Йован 
Иоксимович

пода- 
създава

налице е
изтъкна, че да 

мъчната политика на Репуб 
ликата не е в съзвучие със 
задълженията на общините. 
Именно от общините 
зима много, а им се дава 
съвсем малко, така че и то 
ва създава трудности пре
димно със заетите, а в не
малък брой случаи и с да
нъкоплатците.

по
слу- 

и от Липсата на развойни 
грачи и съответните кадри, 
които да изготвят тези про 
грами в неразвитите общи 
ни изисква Региона и Ре
публиката да им 
защото
трудно може коренно да се 
мени положението. Още по 
вече, че в предишните го
лини тук са създавани це
хове за масово трудоустроя

впрона граннчмо-проггусква- 
пункт, разчитайкисе в-

Определени недоразуме
ния предизвикват неуднакве

помогнат, 
без тяхна пом яц

пите критерии за разпреде 
ление на дохода между 
ланските и извънстопанскл-

сто
Васил Милев, председател 

на ОС в Димитровград, из 
тъкна незавидното положе

те организации: твърде че
сто неоснователно се твър
ди, че извънстопанските де
йности са по-добре заллате 
ни. въпреки че в стопанст
вото таканареченият „режи 
ен“ персонал е с по-високи 
доходи.

ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН НА СЪРБИЯ

ССТН - съюз и форум на 

демократичните сили
Радмила Анджелкович под
черта, че гражданите на Ре 
пуолн^та търсят това 
прави с инструментите 
правовата държава. ?.

Осуетяването на дейстйу- 
ването на албанския сепара 
тистичен национализъм и 
спиране на изселването на 
върбите и черногорците от 
Косово, каза тя, и занапред 
остава главната задача на 
Социалистическия

Всичко това затруднява 
стопанисването в реформа
та, чиято първа година из
мина, а нишкото стопанство 
трудно се приспособява към 
рефермните течения. Изтък 
ва се необходимостта от дъ 
лбоки коренни промени в от 
ношенията не само между 
стопанските субекти, но и 
към труда, към дохода, па 
и в съзнанието на хората. 
Търсят се нови програми, съ 
сюразени с изискванията на 
пазара, като основен регула 
тор за стопанската дейност.

да-се
на

Ш Всеки нови ход в изграждането на Социалистическия съ
юз на Сърбия може единствено да произтече от най- 
-широк демократически диалог на всички, които своя 
интерес виждат в този нов и реформиран Социалисти
чески съюз

съюз и 
на всички прогресивни си
ли в Косово и в Сърбия. 
При това, посочи тя, за въз 
становяване на доверието 
между всички народи и на 
роднсстн, които живеят на 
Косово, обективно е най- 
-призван
кпят съюз като политичес
ка организация.

Обстановката в Косово не 
е вече тежка и сложна, но 
драматична и отчаяна — 
тя се влошава от час на 
час, а всеки следващ е все 
по-неизвестен. Тази оценка 
— на първия от 50-те участ 
ннци в размекванията за 
състоянието в Косово, ха
рактеризира и становището 
па мнозина останали учас
тници а дискусията.

За девет години, колкото 
легално продължава върлу- 
ването на албанския сепара 
тмзъм и национализъм, ка
за Илнч, решението на ко 
совския проблем още не се 
съзира, а за този период от 
покрайнината са се изсели 
ли 50 000 с^рбп и черногор 
цн. Описвайки събитията в 
покрайнината като |руиш- 
телси поход срещу консти
туционното устройство, су
веренитета и пнтегртггета на 
Югославия, Игич подчерта, 
че албанските терористи не 
Опрат пи начините, ни сред 
ствата в антиюгославската 
х истерия и големия албан
ски унес изписват най-чер 
пи неприятелски памфлети. 
с които позовават населе
нието срещу Югославия.

ва .да важи правилото, ко
ето в Сърбия генерално е 
прието, че ключовите реше 
пия могат да приемат само 
гражданите, а не иолитичес 
кмте слитп.

Социалистическият съюз, 
каза Радмила Анджелкович, 
трябва да функционира ка 
то съюз и форум па демо
кратичните сили с ясни 
правила на организиране па 
всички, които са за социа
лизъм, демокрация, нацио
нално равноправие и феде 
ративка Югославия.

Всестранната дсмократиза 
пия ма системата и отпоше 
мията във всички области

Това изтъкна председател 
ката на Републиканската 

на ССТН наконференция 
Сърбия Радмила Анжелко- 
шг; в реферата на изборно 
то заседание на Реиубликан 

конференция иа Со- 
съюз

Социалистичес-

ската
I уиалистическия 
Сърбия. Понеже, бе експли 
п.итна Радмила Анджелко- 
гл'.ч, и в този случай тряб-

паМерките на Съюзния из
пълнителен съвет в репуб
лика Сърбия в началото бя
ха приети с резерви, а то
ва до известна степен вне- 

мо-се смут. В настоящия 
мент те се подкрепят и се 

единствено
Радмила Анджелкович

политики, чиято същност е 
сспратизъм. Връх на цшшз 
иа с „това, чс е постоянната 
мнима загриженост за на
ционално равноправие па 
албанската народност завър 
пи с шантаж, да се пре
махне отделянето и а сред- 
стпа за Фонда за развитие 
па Косово“.

С нескрита подкрепа на 
албанските сепаратисти и 
националисти от две наши 
северозападни 
каза тя, се откриха и пос
ледните карти, 
според нейните думи, откъ 
де неприятелят черпае си

ла своето разрушително 
действуваме, 
пайки за 
че нше и сами сме в състоя 
ние да се организираме в 
Републиката, за да защи

тен иториал п 11 я интерри 
тет ма Сърбия н Югославия,

ПОДКРЕПА НА МАР- 
КОВИЧ

показват като 
правилния изход за заж/и- 

стопаиската ре пи живота и труда в паша 
та Република, каза Радми 
ла Анджелкович, е реална 
обществена 
както и коренна промяна 
на позицията и ролята ма 
ССТН в условията па бур 
но демократично обновле
ние на социализма, на сип

на и противоречиви 
плуралистични течения.

Отделна част от изложе
нието си Радмила Аиджел 
кович посвети на състояии 

в Косово. Най-новите

вяванс със 
форма. Те обаче е рестрик 
тивния си характер

иа личните дохо-

Председателството па 
Републиканската 
фереиция иа 
Сърбия подкрепи пред 
ложението на Предсе
дателството на СФРЮ 
Анте Маркович да се 

за манда- 
Съюзния изпъл

кон- 
ССТН напо от- пеобходимост,

иошеиие
ли доприносоха да се 

там, където е 
ко“, относно най-остро да 
ти почувствуват неразвити
те общини.

„къ-
най-тън-са

каидитира
тар на 
иителен съвет.

На това заседание, 
състояло се преди па

на изборната
ССТН

пи,
републики.

В разискванията, в които 
участвуваха отделни пред
седатели на 
скупщини от региона,

положението в 
организации е

Сега е ясно,чалото
конференция на 
на Сърбия, е оставена 
възможността в пред
стоящата процедура за 
тази функция да се 
предлагат и нови кан
дидати.

его
демонстрации и политичес- 

на албанските
Общинските

ясно лики искания 
сепаратисти и националисти 
в Косово, иа които са под
крепени исканията на словен 
ската делегация, както и 
нейното ••.впускаме на Кон
греса на СЮК, подчерта тя, 

близостта ма две

Преду прежда- 
обстоятелството,пролича, че 

трудовите
гежко.

на НишкаПредседателят
община д-р Живота Жив
ковия в началото изтъкна,

тим
показват
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ПРОТЕСТЕН МИТИНГ В БЛВУШНИЦЛ ДИМИТРОВГРАДшиш II щ и всички Да б* предприемат ефи
касни мерки

■I ПРЕД ОКОЛО ШЕСТ ХИЛЯДИ ДУШИ ВСИЧКИ ОРА- па. Търсим свобода, за вси
чки, които там живеят, ра
вноправие, сдийство, а не 
омраЗп и пацнбналъзъм ...“

Председателят на ОС в Ба 
бупшица д-р Миролюб Йова 
нович говори за свободол
юбивите традиции на хора
та от Лужнишкия край и тя 
хнага човещина, като изтъ
кна по-нататък: „Днес смс 
тук отиова да изразим сво- 
ято преданиост към свобо
дата, правдата 
към Югославия, югославст- 
вото, за което и машите лу 
жничаии 
принос... Ине гражданите 
от Лужница напомняме, че 
Сърбия никога 
империя, но няма и да поз 
полим да бъде роб на „ор
лите".

По инициатива иа Коми
тета за тачене на рсволю- 
циоипите традиции при ОК 
ССТИ на з1 Януари в Ди
митровград се проведе съв
местно заседание на изпъл
нителните органи па обще
ствено -политическите орга - 
нмзации и Общинската скуи 
///ина по повод положение
то на Косово.

страната и единството иа 
СЮК. Отделно е изпъкнат 

а волта от /прекъсване на 
ошреса предизвикано от 

делегацията па Словения, 
което бе своебразна под
крепа па албанските нацио 
налисти и сепаратисти да 
заочнат безумни и брутал
ни папгцщпия срещу орга
ните на сигурността, полз
вайки при това и деца и 
жени. Затова, изтъкнато е 
па заседанието, от името на 
гражданите и трудещите се, 
младежта и пионерите от 
Димитровград 
иите органи на обществено- 
-политичсските организации 
най-енергично търсят от дъ
ржавните и други органи 
да предприемат конкретни 
и ефикасни мерки за поту
шаване на сепратизма и за 
шита на всички югослав-

[<
I пободеш юбива Лужница 

още веднаж издиша глас: 
драматичните събития в Ко 
сово търсят неотложно ре
шаване. На 2 февруари в це 
итъра на града се бяха сте- 
клн младежи, трудещи се, 
граждани. С изписаните ло 
зунгн, че Косово е част от 
Сърбия ц съответно Югосла 
вия, чс сепаратизмът, наци
онализмът, шовинизмът и 
нредентизмът, са дигнали 
глава, застрашавайки един- 
ството на страната, те да
доха безрезервна подкрепа 
на ръководството на СР Съ
рбия да отстои поетия курс 
в сегашното драматично вре

И земеделеца от с. Вава 
Сапа Спасим 
ппята на селскостопански
те производители в община 
та правовата държава ефи
касно да действува.

Председателят па СУБНОР 
в Бабушннца Божидар Сто- 
ЙКОШ1Ч между другото се 
спря върху обстановката в 
Югославия, като каза: „Та
кова състояние в страната 
раздвижи сепаратистки пата 
ос Любляна — Прищиша, с 
години грижливо оформя
на, а я кали словенското ръ 
ководство и пропадналата 
политика на косопските се
паратисти. Раздвижената ос 
днес на Косово се проявява 
с вандализъм и терор над 
сръбския, черногорския и 
останалите народи и наро
дности, конто по-ннак ми
слят от нредентата. Това ве 
че не е сепаратизъм и кон- 
трареволюшгя в Косово, то 
ва е рушене па Югославия. 
Затуй бойците и граждани
те от Лужница поръчват:

изтъкна нска-

Изострснитс докрай отно
шения в Съюза на югослав 
ските комунисти след пре
късване на 14 извънреден 
конгрес, кулмипират със съ
битията на Косово, които раз 
търсват цялата страна. При 
това политическите ръ
ководства, ползвайки до 
крайност разделната инфор 
мативна система 
ват да скарат народите на 
Югославия 
водното си изложение пред 
седателят на Общинския ко 
митст в Димитровград Ни
кола Стоянов.

и истината

изгхълиител-толковададоха

вс е била

се закан-

ме. изтъкна в у-
ски определени граждани 
живущи на Косово, и по то 
зи начин да се премахне ос 
новната пречка за преодоля 
юаие на общата криза в 
обществото.

В редицата искания, меж 
ду които да се пресече пътя 
па терор па „кръвен данък" 
е правова държава в Косо
во, да се защитят животите 
и имуществата на сръбския 
и черногорски народ. Йовано 
пич изрази огорчението на 
хората от Лужница срещу

От името иа младежта в 
Лужиншко се обърна Ире
на Костнч, която между дру 
гото каза: ...... Застрашава
нето на животите, ограни
чаването на свободите и пра 
вата на щастлива и с ни
що непомътена младост, са 
прекадено крупни злодеян
ия, за да могат да се осуе-

На заседанието е изтъкна 
та огромната решителност 
да се запази интегритета на А. Т.

НА 12 ФЕВРУАРИ ШЕ ЗАПОЧНЕ ТУРНЕ НА СУР- 
ДУЛИШКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ПО МЕСТНИТЕ 
ОБЩНОСТИ

„Инвентаризация“ на про
блемите по селата

Разговорите на общинското 
представителите на местните общности в Божица 
и Топли дол ще се състоят на 19, а в Клисура, 
Драинци и Кострошевци на 21 февруари

По инициатива на Об 
щинската конференция 
на ССТН в Сурдулица 
на 12 февруари ще за
почне десетдневно тур
не на ръководителите 
на обществено-политиче 
ските организации и на 
Общинската скупщина, 
в рамките на което ще 
бъде извършена „инвен
таризация” на проблеми 
те по селата, а също та 
ка и на възможностите 
за разрешаване на същи

ръководство с

т. г.

ят на посочените дати, 
понеже .местните общно 
сти в срок от три дни 
след приемане на инфор 
мацията за посещението 
на общинското ръковод 
ство могат да предло
жат друг термин.

Разговорите на общин 
ските ръководители с 
представителите на села 
та са замислени като 
диалог „ръководство — 
ръководство", в рамки
те на който ръководст
во на дадена местна об 
щност ще информира 
общинското 
во за проблемите, пла
новете и акциите на на 
селението, организации
те и органите на селото, 
а ръководителите на об 
щината ще уведомят ръ 
ководството на местна
та общност е 
как може да им помог- 

общината. Разговори 
те ще бъдат използува
ни и за обмен на мне
ния във връзка с избо
рите в местните общно 
сти, които трябва да се 
състоят в началото на 
май т. г.

тят и пресекат с обикнове- Югославио, нима 
жертвите, които даде:

авн подкрепата на сепаратисти
те и националистите от Сло 
вения и Хърватско, както и 
срещу Драшковичевата „за
щита“. Той високо оцени у- 
оилията и мерките на ръко
водството на СР Сърбия, на 
Слободан Милошевич, в 
преодоляване иа драмата в 
Косово.

ни политически фрази, па 
затуй младежта от този 
край поръчва, че сме гото 
вп с животите си да защи
тим свободата и човешките 
права и достойнството на 
нашите братя от Косово". 
Тя остро осъди насърчения
та, идващи от северозапа
дната част на нашата стра-

И той изтъкна искания, с 
които да се запази единна 
Югославия, да се възстано 
ви нарушения мир, и даде 
подкрепа на сръбското ръ
ководство.

„Идвам от името на 3000 
граждани от българската на 
родност, живущи на терито 
рията на тази община — за 
яви Синиша Миланов, работ 
ник от „Ерма“. — Живеем 
в пограничен район 
сено население, където вла 
дее съгласие, мир, където не 
е съществено кой как се на 
рича, но какъв е като чо
век, как степенува стойнос 
тите на това общество и не 
говите придобивки и колко 
е готов да се бори за тях.

на.
„И днес трябва да кажем, 

че Косово трябва да 
поле
бирателство, а не паметник 
на стълкновения 
Това е наш дълг към 
ските юнаци, към светлите 
гробове от нашата история, 
към нашия производ и и- 
ме... Затова да не запазим 
Косово (н всяка друга част 
на нашата страна) да не 
браним там застрашените — 
би било предателство. А 
знаем как минават в тази 
страна предателите...“

Всички оратори бяха пре
късвани с бурии ръкопяска- 
ния и лозунги на подкрепа 
или осъда.

От митинга бяха изпрате
ни телеграми до Председа
телството иа СФРЮ н Пред 
седателството на СР Сър
бия.

те.
Ивица Николич, работник 

от „Тигър“ говори от име
то на работниците от „Ти
гър“ и трудещите се от Ба- 
бушнишка община: „Тук 
пред този паметник, симво 
лизиращ размаха на свобо
дата и предупреждание Иа 
неприятелите от всички ви 
дове, трябва да кажем: /ня
ма да преговаряме със се
паратистите и терористите, 
както и с техните покрови
тели ... Затоба поръчваме 
на кучани й рачани да не 
търгуват със сръбска земя 
и Югославия. Само невежи
те могат да си позволят та 
кива авантури..Той из
тъкна исканията: да дейст
вува правовата държава, Дъ 
рновшек да последва приме 
ра на своята делегация, ЮНА 
да се включи в осуетяване 
то на сепаратизма, албански 
те емигранти да напуснат 
Югославия, а Председател
ството на СФРЮ или да пре 
късне най-тежкия геноцид, 
или да си подаде оставка.

стане
иа любов, мир и раз-

Според календара, ко 
йто е направен в ОК на 
ССТН, „селското” турне 
на общинското ръково
дство ще започне в след 
ващия понеделник в Ала 
,киНце и Биновце 
завърши на 22 февруа
ри с разговор в местна
та общност в Сурдули
ца. Разговорите на ръко 
водителите иа Сурдулиш 
ка община с представи 
телите на местните об
щности в Божйца й То 
пли дол са запланувани 
за 1$, а в Клиоура, Дра 
инци и Кострошевци за 
21 февруари т. г. Съще- 
ствува възможност раз
говорите да не се състо

и раздори, 
косов-

със смс ръководст

и ще

Тъкмо поради застраша
ване на придобивките, сво
бодата и човешките досто
йнства на нашите приятели, 
които с векове живеят в Ко 
ебво, а които са пред диле
мата: да останат или да иа 
пуснат Косово, даваме все
обща подкрепа в борбата за 
свобода, да останат иа ве
ковните си огнища и търсим 
от органите на република 
Сърбия и федерацията да 
им дадат възможност за то

какво и

не

Ст. Николов к. г.
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ОБЩИНА СЛЕД ДЕВЕТИЯ ТРУДНИ ДНИ ЗА НЕЗАЕТИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБ
ЩИНА

Работникът не може да бъде 

оръжие на бюрокрацията
Работа търсят 1200 души

Могат ли незаетите в Босилеградска община, преди 
всичко тези с виеше и полувисше образование, а тяхното 
число понастоящем е 63 души (27 с виеше и 36 с полу
висше образование), през настоящата година да се надяват 
да бъдат приети на работа, е въпрос който все по-често 
се среща не само всред незаетите, но и всред общетвено- 
-политическата структура в общината.

к> Снндиклната организация в общината ще се застъпва 
спешни и възможно по-цялостни реформи, понеже те са 
единствената възможност за излизане от кризата. Арсо 
Тодоров, председател на Общинския синдикален 
казва: „С работниците не

работниците и те да се за
щитят от различни малвер- 
зации и злоупотреби. По
край борбата за повишава
нето на личните доходи тр
ябва да въздаваме и други 
условия, които ще защита
ват жизненото ранище на 
работника и семейството 
му. Покрай другото трябва 
да сс организира обществе
но хранене за всички, които 
не го ползуват.

за

съвет
може да се манипулира. Тряб

ва да се създават условия да работят и заработят. В 
това отношение важна роля трябва да изграят колекти
вните договори, които тябва да се изготвят и в крайна 
нужда стачките, разбира се онези които не да се зло
употребят, а да служат на работника и да премахват 
конфликните ситуации

Отговорът, с оглед на но
вия закон по трудоустроя
ване, който не предвижда 
обезателно приемане на 
стажанти и обществените 
определения за намаляване 
на работниците от админи
страцията, не може да бъде 
положителен!. Още повече 
ако се има (предвид, че в 
иовечето трудови колекти
ви и сега има технологиче
ски излишък, не се строят 
нови производствени обек
ти, а трудовите колективи 
стопанисват на ръба на рен 
табилността и с ниска аку- 
мулативна способност. Всич 
ко това твърде зле ще се 
отрази върху приемането 
на нови лица на работа.

Изхождайки от важност
та на проблема, през мина
лата седмица в Босиле
град, по инициатива на гру 
па незаети висшисти и ио- 
лувисшисти, бе организи
ран разговор с ръководите
лите на обществено-полити
ческите организации и пред 
ставители на Общинската 
скупщина. Живко Стоил- 
ков, председател на Общин
ския комитет на СКС, За
хари Сотиров, председател 
на ОК на ССТН. Арсо То
доров, председател на Из- 
пълнителения съвет на Об
щинската скупщина. В раз
говора участвуваха и Вера 
Костадинова ръководител 
на отдела по трудоустроя
ване и Йордан Арсов, ис- 
пектор по труда при Об
щинската скупщина.

След обстойни разисква
ния, при които незаетите и 
сега както и винага досега, 
покрай другото изтъкваха 
редица нелравилности: от 
изиграването на конкурси 
до трудоустрояване по при
ятелски връзки, което и 
най-много създава недовол- 
ствие всред тях, бяха при- 

няколко заключения,

изнамери възможност за об 
народване на свободни ме
ста и извън региона и ре
публиката. ВЦички рсоито 

вършат приемане на нови 
работници са длъжни на
пълно да зачитат Обще
ствения договор, самоупра- 
вителните споразумения и 
други критерии в областта 
на трудоустрояването. Тряб 
ва да се води разговор с 
всички които изпълняват 
едно от условията за пен
сиониране |и да се убедят 
да освободят техните места, 
при условие и докупуване 
на трудовия стаж, да се 
провеждат по-чести такива 
разговори и срещи с не- 
трудоустроените, като при 
това се анализира какво и 
колко е реализирано от 
предходните срещи, да се 
водят разговори и със сред 
ношколците и при това да 
се насочват към онези про
фесии от които се нужда
ят колективите, в община-

Борбата за ново време и 
за промени в обществото ра 
ботниците в СР Сърбия за
напред ще трябва да водят 
и на нов, изменен начин. За 
целта е необходим и нов, 
реформиран Синдикат. Този 
нов синдикат, който трябва 
да се изгражда в самостоя 
телна обществено-политичес

ва да се прекъсне с допис
ване и с доставка на мате
риали, подчертава Арсов. 
Ог особено значение е да 
се тръгне в съживяване на 
същинската дейност. В орга 
низациите на синдикатите 
във всяко предприятие и у- 
чреждение трябва конкрет-

В действуването има про 
блеми — изтъква Арсов, ка 
то подчертава че трябва да 
се възвърне доверието меж 
ду синдикалните организа
ции и Общинския синдика
лен съвет. Досега полямо 
число синдикални органи-

ка организация, която да 
подобрява и защитава об
ществено-икономическото и 
материално положение на 
членовете си на Деветия 
конгрес на Съюза на синди
катите в Сърбия освен ус
тав, за пръв път прие и 
програма за действуване. 
Според тази програма син
дикатите в републиката за
напред ще действуват като 
самостоятелна и независима 
организация.

та.
Инак, според евиденция- 

та в Босилегр адска общи-
нмя 1198на понастоящем 

души незаети. От това 462- 
-ма са без каквато и да е 
професионална подготовка, 
а 773 души са среднисти, 
полуквалифицирани и ква
лифицирани работници. Ме
жду тези с виеше образо- 

най-голямо число са

Арсо Тодоров, председа
тел на Общинския синдика
лен съвет в Босилеград и 
делегат на Кожреса в този 
смисъл казва: Тази са
мостоятелност 
мост не 
катът

вани е
просветни работници — 7 
души, след това лекари и 
юристи по 5 души, 2-ма ин- 
жинери лесовъди и пр. Ме
жду 36-та с полувисше об
разование също най-много 
са просветни работници, а 
след това социални работ
ници и пр.

и независи- 
значи, че Синди- 

става партия, която 
да се бори за политическа 
власт. Това не ни е целта, 
а да създаваме условия, по
добряваме и запазваме ма
териалното положение и 
жизненото равнище на чле
новете си. Новия Съюз на 
синдикатите в републиката 
се застъпва за възможно по- 
- бързи и цялостни рефор
ми. Всщност, те са и един
ствената възможност за из-

Синдикатите да станат същинска организация на работ
ниците

но да се посочат проблеми 
те в работата и да се при
емат
В този контекст цощински- 
ят синдикален съвет 
така трябва да мени 
да на работата си и до из
ражение да дойде коорди
национната му роля, 

Личните доходи на работ 
общината са низ- 

това е една от малвер

зации, на пример, от член
ския внос на ОСС заплаща 
ха коя колкото си иска, т.е. 
по свое убеждение. Някои 
организации се отказаха от 
идеята си и заплащат спо
ред правилника на 
Ние и сега се застъпваме 
на организациите да остане 
по-голяма част от членския 
внос. Но доколкото продъл 
жи практиката да заплащат 

10 или 20 на сто

програми.съответни

също
Присъствуващите ръко

водители на обществено-по
литическите организации и 
представителите на Общин
ската скупщина в разгово
ра не обещаха много. Обе- 
че, с оглед на настоящите 

обстоятелствата

мето-
ОСС.

ети
които в течение на година
та трябва да бъдат реали
зирани. Всички трудови ко
лективи общината
които в Босилеград имат 
трудови единици трябва да 
изнамерят възможност за 
приемане поне един или 
двама с виеше или полуви
сшо образование. Самоуп- 

общност

лизане от кризата.
ниците в 
ки и
зациите срещу правата на 
работника. Но правата на 
работника 
чрез други 
Арсов казва: — 
синдикален съвет счита, че 
трябва да се води органи
зирана правова помощ на

Един от начините за пос
тигане на целта в новия на 
чин на стопанисване е из-

условия и 
които носи със себе сто
панската реформа, това од 
тях и не можеше да се о- 
чаква. Може би, в разго
вора трябваше да вземат 
участие и най-отговорните

само
от вноса под въпрос е це-готвянето на колективни до 

говори. Ще 
Синдикатите и представите
лите на деловите структу
ри, собствениците на пред
приятията, работодателите. 
Покрай другото в тях ще 
се утвърдя цената на работа 
та и условията при които 
работникът работи. Разбира 

Арсов, ра

са засегнати и 
„мероприятия“.

ги сключват действуваме. С- 
обаче, че този проб-

локупното 
читам 
лем ще решим.

Общинският
от трудовите колективи, ко
нто трябва да реализират 
приетите заключения. М. Я.

поравнтелната 
трудоустрояване трябва даВ. Б.

се, продължава 
ботнициге своите права щс 
търсят и чрез стачкуване, 
което стана легално сродст 

борба. Не бива оба-

ОРГАНИТЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАДВ

И през летния и ирез зимния период запланувана е 
почивка предназначена за закуска и ще 

8 часа и 30 мниути до 9 часа.

во на
че да се позволи стачка яа 
стане деструкция, хаос и в- 

от нея да има Ново работно време половинчасова 
трае от

С новото работно време, както подчерта СОТИР СО- 
Изпълнителния съвет, от една 

възможност на заетите които завършават

место полза 
вреда. ТИ РОВ, председател натт «шевният съсет на Общинската скупщина в Изп^ителшшсъсет на ^ седмица засе-

Босилеград. ечалото на настоящата делова година),
Да,Ше взе решение за изменение па работното вре-
между другот общинската скупщина. Става дума за

и през летния и зимен пе-
период (от 1 ноември

започват о работа
14 часа и 30 ми-

31 октомври)
е за половин час

30 минути, а в петък до

В организацията на Съю- 
общи-

страиа се дава 
работното си време половин час по-рано, да мотат да за- 

потребн при съответните общински органи,
за на синдикатите в
ната досега преобладаваше 
форумна работа и разглеж 
даие на материали от виши 
органи. Новото време това 
яе позволява, т.е. от такава 
„работа" работниците ня
мат полза. От такова дейст 

има само бю-

вършат някои 
а от други ще семе в органите на 

изменение на работното време
Именно занапред през зимния

намалят разходите за отопление на про
сторните.

риод
до 31 март) всички общински органи ще 

30 мниути до 15, в петък до
период (от 1 април до

Впрочем, за изменение на работното време в орга
ните на ОС повече пъти досега даваха инициатива н от
делни местни общности и трудови колективи, което и има- 

Изпълннтелши съвет при оирс- 
М. й.

в 6 часа и 
нути. През лентият 
началото и краят 
по-напред, т. е. от 
14 часа. В събота не ще

яуване полза 
рокрацията, т.е. противни
кът на работника. Какво се 
га ще се предприеме та то
ва да се премахне? — Тряб

на работното време ха в предвид членовете на
си за посоченото изменение.6 до 14 часа и

се работи. делението
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„БАЛКАН“ БЕЗ "КОМПАС"ДИМИТРОВГРАД:В ЦЕХА ЗА КОНФЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

ТЪРСИ СЕ ИКОНОМИ
ЧЕСКИ ПЪТ С .ПЪТНИК*ПРИКЛЮЧИ ПЪРВАТА ФАЗА
« Вече няма

“уарГраб^кахо самостоятелно гостнлннчарско^гури. 
етическо предприятие „Балкан

ПРЕЗ ИЗТИКЛИТЕ ТРИ МЕСЕЦА В ТОЗИ ЦЕХ 
ИЗВЕДЕНИ 13 000 ПОЛИ И ПАНТАЛОНИ

СА Г1РО- копфекцпи са произведели 
13 000 поли и панталони. Те 

дни производственият 
о приспособензи

В босплеградската конфе 
кцня, която започна да ра
боти пщеди три месеца тези 
дни приключи първата фа
за на овладяването на про
изводствения процес. Вече 
са формирани бригади за 
конкретни производствени 
задачи. Бригадирите са из
държали всички теоретични 
проверки, а наскоро гова силеградската
трябва да го направят п ос 
таналите работници. Сетне, пето на 
чрез работа, и едните, и дру 
гите трябва да издържат и 
практическата част от обу
чението. Назначени са и ко 
нтгюлъри. които заедно с

бригадирите поемат цялата 
гршка за 
процес.

Разбира сс, този резултат 
е осъществен благодарение 
на умението и усърдието на 
група майстори от общес
твеното предприятие „Цър- 
веиа звезда“ от Крушсвац, 
и чиито рамки работи бо- 

коифекция. 
Тяхната помощ в овладява- 

I производствения 
процес и занапред ще бъде 
необходима на младите и ис 
опитни работници.

През изтеклите три месо 
ца н боснлсградскня цех за

асортимент 
към настъпващия моден се
зон (пролет — лято). Две 
бригади шият мъжки панта 
ломи, две — женски компле 
ти и една бригада шие по

производствения приятие „Балкан“ — Дими
тровград. При това лред- 

занагсред за- 
всички досегашни

За това решение се опре* 
голямо болшинство от 

„Балкан“. На про 
референдум на 29 

тази година, за оста 
ТО „Ком 
Любляна, 
„Балкан“

вече десетина години, се о- 
пределиха седам заети. За 
излизане от състава па 
миас“ сс изясниха 13/, а п 

гласували. Със спора- 
косто те гла- 

било Предвидено

дели 
заетите в лриятието и 

държа
дейности, дори някои се и 
разширяват.

Ог друга страна една от 
най-гол см ите 
-гостилничарски

СР Сърбия „Путник“ 
е раздвижила илици- 

сдружаване с „Ба- 
лроведени 

на 6

ледения 
януари 
валс в рамките на 
иас-Югославия“ ог 
в чийто състав е

ли.
— Засега можем да бъ 

дем доволни от количество
то и качеството па проду
кцията и от трудовата ди
сциплина на 
Разбира се, това не значи, 
че всичко топа не може да 
бъде и ло-лобгре. Впрочем, 
без голямо трудолюбие и 
висока дисциплина ние не 
можем да овладеем произ
водствения процес н да ос 
ъщестпим добри делови рс- 

— подчерта Васил 
Такси, ръководител на бо- 
силеградската конфекция.

туристическо 
организа

ции в 
вече
атшза за 
лкан“. Вече са 
начални разговори и 
февруари тази година Ра
ботническият съвет на „Бал 
кан“ ще приме решение за 
приемане на инициативата. 
Това същевременно подра
збира формиране на рабо
тна група, която да подгот
ви проект за икономическа 
олравданост от това сдру
жаване, така че „Балкан“ 
отново ще се намери (най- 
-вероятио) в състава на ед
на голяма система.

работниците.

не са
зумеиисто за 
супаха е 
„Компас“ 
като
предприятие, в 
та в „Балкан“ с 
телпо обществено предприя
тие. Изяснявайки се против 
предложеното Самоуправи- 
телно споразумение, както 
изтъкна Слободан Гюров, 
секретар в „Балкан“, зана
пред димитровградчани те

да сс организира 
сложно обществено 

чийто със-
лтати с за самостоязу

'I'.

Наред с успешното овладя 
вале на производствения 
процес, с което сс привърш 
ва първата фаза, в трудо
вата единица в Босилеград 
и в общественото предпри
ятие .Дървена звезда“ в 
Крушсвац се полагат усилия 
да сс реализира и втората 
фаза в развитието па ^цеха. 
Когато стане това, в боси- 
леградската конфекция ще 
бъдат открити още 200 но
ви работни места.

стопанисват като самостоя
телно обществено гостилни- 
чарско-туристическо пред- А. Т.
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ОБЩЕСТВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА СТОПАНСТВОТО В 
СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Републиката и регионът 

имат „дълги пръсти*1
м. я.

Доволни от количеството и качеството на продукцията

ДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВО И ЗАЕМЪТ

Програми - и има и няма * ТЕ ВЗИМАТ 25.14 ПРОЦЕНТА ОТ ДОХОДА НА СУР- 
ДУЛИШКОТО СТОПАНСТВО, А ОБЩИНАТА — 10 НА
СТО

Ш Наскоро трябва да бъдат познати условията за ползу- 
ване средствата от Заема за стопанско развитие на Сър
бия. Разбира се, дотогава всички заинтересовани за те
зи средства трябва да имат изготвени програми, с кои
то да кандидатствуват за са средства

Какво в това отношение 
правят
предприятия, имайки пред
вид че в повечето от тях 
машините са отчислени с 
над 80 на сто, а произво
дствените им програми са 
застарели.

През последните години 
„Циле“ преодоля много про 
блеми. Но само с двама ин 
женери финална обработка 
на дърво и 350 работници, 
обучени за работа в самото 
предприятие, трудно може 
да се направи нещо повече 
в тази насока. Това значи, 
че за високопродуктивни 
програми липсват най-на- 
пред специалисти, а след 
това и високо квалифици
рана работна ръка и техно 
логически условия. От дру
га страна, като органича- 
ващ фактор изтъкват неиз
вестните условия, при кои
то ще се ползуват средст
вата.

Общественото положение на стопанството е цен
трална тема на много събрания, понеже става дума за 
въпрос от съдбовно значение за по-нататъшното развитие 
на обществото ни. И в Сурдулишка община през послед
ните две години бяха приети голям брой заключения да се 
намали вземането от дохода на стопанството, но все още 
липсва истинска акция на този план. Тези дни стопанско- 
-политическият актив на общината констатира, че съще
ствува само декларативна готовност да се облекчи поло
жението на стопанството. Тази констатация беше подкре
пена с примери от деветмесечието на 1989 година.

В споменатия период обществото е взело 52.3 про
цента от дохода на стопанските организации в Сурдулиш
ка община, относно с 6,49Ь повече отколкото в периода 
януари — юни?! През последното тримесечие на миналата 
година, както бе изтъкнато на заседание на вече спомена
тия стопанско-политически актив на общината, беше от
крита голяма офанзива срещу дохода на стопанството, а 
никой не попита работниците, неговите създатели. Уве
личени бяха облаганията за здравеопазване, образование, 
детска защита и наука. Така се увеличи, вместо да се на
мали, разстоянието между действителността и обществено
то определение, според което на стопанството трябва да 
останат 60 процента от дохода му.

в двете посочени програми 
става дума за изделия, при 
лагащи се широко в проми
шлеността особено в автомо 
билната и строителната. 
Иай-същественото всъщност 
е това, че тези програми 
представляват новина в тех 
нолигическия процес, отдел 
но в гумар ската промишле 
ност „Димитровград“. Съще 
времено с това в ГИД са в 
ход и договори с чужде- 
страни партньори, които би 
участвували 
ка програмите 
средства, но и

димитровградските

В „ДИМИТРОВГРАД“ ДВЕ 
ПРОГРАМИ

Гумарската промишленост 
.Димитровград“ е един от 
редките, който готви 
програми, с които се счита, 
че ще може да се конкури 
ра за средства от Заема. Пъ 
рвата програма е за рекон 
струкция на автоматичната 
линия за производство на 
профил као същата се при 
способи за производство на 
така наречените гъбести 
профили и нови секции на 
хомогенни профили, които 
засега са единствено изде
лие. С електрическото воде 
не на производствения про 
цес и пълен автоматичен 
контрол значително ще се 
увеличи производителността 
на труда и качеството на 
изделията.

в реализация 
не само съсдве
със знание.

А. Т.
В „ЦИЛЕ“ ЧАКАТ УСЛО

ВИЯТА
„„„ Общият размер на регионалните и републиканските 
данъци и облагания е 25,14 на сто, а на общинските е 10 
“ което Ще Рвче. че разрешаването на проблема с 
прекадената обремененост на стопанството най-вече 
виси от републиката и региона. Ето и конкретни примери- 
в оощината наи-голямо е облагането за основно об^ова: 
ние — 5,5 на сто, а републиканското облагане за пенси
онно и инвалидно оешурание е 10,87 процента. Регионал
ното облагане за здравна защита е още по-голямо __ 13 45
на сто.. Това обаче не означава, че и общинските обла
гания не може да бъдат по-малки. НаТботето на 
наи-отговориите политически и стопански дейци в общ - 
ната е направен договор да бъде направеня конк^на 
програма по намаляване на бремето върху плещите на 
стопанството и по рационализация на обществгаата^жда
да се'намалят идаеТ®' °благанията непременно трябва 
да се намалят, понеже стопанството е решило ла не дава

и “УжащиТ^ огао,г тода 
свое решение. Засега без отговор е въпросът може ли ла 
се стори нещо за намаляване на рега^^ните ^г жт 
бликанските облагания, понеже стопанството 
мо влияние върху решенията 
равнища. ’

и
Предприятието за произ

водство за мебли „Циле“, 
както ни осведомиха финан 
совият директор Йордан Ва* 
цев и секретарят на пред
приятието Асен Иванов, все 
още няма конкретни про
грами. • ход е изготвяне на 
програма за цялостна рекон 
струкция иа предприятието, 
защото 98 на сто от маши
ните и 84 на сто от остана
лите основни средства са 
амортизирани. Като идея 
налице е изграждане на цех 
за резане на дъски в райо
на на Висок.

за-

Втората програма е за 
производство на. пресувани 
гъбести блокове — от ком- 
плетната им преработка до 
изработка на готови части. 
Такава програма все още 
няма в нашата страна. И-

няма голя- 
които се приемат на тези 

С. Микич
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕКомунист
°РГ“ на Съюза на югославските комунисти 
и на Съюза на комунистите в Сърбия

СЕ

Брой 1710 година ХБУ1 
Белград, 9 февруари 1990

В Югославия
можно. Значи: всичко е възможно. Пре- 
V сването „а XIV извънреден конгрес на 
СЮК, не ще и съмнение, е изненада и за 
комунистите, и за безпартийните!, Това 

беше шок, а мнозина го обясняваха най- 
-често с изречението „такова нещо се и 
очакваше , което се употребява 
когато не се намират разумни 
През последните

вече нищо не

ЩЕ НИ БЪДЕ 

ПО-ДОБРЕ
е невъз-

условие за съществуване на една поли
тическа партия^ но и да изберат творчес
ки подход, за да могат при новите исто
рически обстоятелства да дадат истински 
отговори на всички големи въпроси на 
времето. Владееха се като управляваща 
партия. През последните години разоча
рованието изтласна някогашните надеж-

вннагн,
отговори, 

години много се очаква
ше и от пленумите на ЦК на СЮК, но 
надеждите не се сбъднаха. На въпроса 
очакваше ли се прекъсване на Конгреса 
На^~Често отг°варят „двете 
ра” и затова

ди.

В Партията постъпваха хора, които 
едва ли имаха някаква връзка с автенти
чната й идеология, а на партийните вър
хове се изкачваха и хора без морален 
тегритет. Кариеристите се набутаха в Пар 
тията и един ден се наложи тя 
ледне в огледалото, за да види навъсения 
си образ.

литическите върхове на републиканско- 
-покрайнинските организации 
на комунистите и всички „до последна 
капка кръв' се бориха за позициите на 
своята република, относно покрайнина 
не с цел да Им донесат щастие, а да ос
танат на
привеждат примери за тяхното 
ческо своеволие и голямо лицемерие.

страни в спо- 
предварително трябва да се ин-на Съюзасъмняваме в качеството на отговорите.

да се пог
Преди два месеца, в навечерието на 

Конгреса, „Комунист“ побликува 
философа Гайо Петрович 

ри езично заглавие „Многопартийна систе 
ма на комунистически партии”. Тогава 
професор Петрович между другото зая
ви: „В Югославия съществува многопар
тийна система, но не такава, каквато тр
ябва да имаме. Това е многопартийна си
стема на номинално кумунистически, а 
фактически национал-бюрократически па 
ртии. Ръководствата на тези партии раз
духват нетърпимост и кавги между на
шите народи, жестоко се карат и се об
виняват ] помежду си, но същевременно

интервю с власт. Тук няма нуждас характе- да се 
полити- Към действителността трябва да се 

отнасяме без предразсъдъци и да не раз
тваряме ръцете си панично като 
ни е сполетяло някакво природно бедст
вие: XIV извънреден конгрес е прекъснат 
— и това е югославска действителност. 
В Югославия все още живеят комунисти, 
и което е още по-важно — прогресивни 
хора, които поради разбираеми причини 
не приемат Съюза на югославските кому
нисти такъв, какъвто беше до този съдбо 
вен момент и които радушно ще разгър
нат прогресивността си в някоя друга 
партия, която ще успее да установи по- 
-крепка връзка с времето.

че ли
Конгресът е прекъснат. Не е известно

кога и как ще бъде продължен. В Уста
ва на Съюза на югославските 
е записано: „Съюза на югославските ко
мунисти Съчиняват членовете на СЮК, 
които са организирани в съюзи:* на ко
мунистите в Босна и Херцеговина, Черна 
гора, Хърватско, Македония Словения, 
Сърбия и в Съюза на комунистите в Ко
сово и Съюза на комунистите във Войво- 
дина, които са съставни части на Съюза 
на комунистите в Сърбия“.

комунисти

сътрудничат и сключват пактове, та всич 
ки да запазят за себе си властта. За да 
укрепят позициите си в тази борба, ня
кои от тези ръководства дават инициати
ви или пряко формират разни полупар- 
тии и неформални групици, с които

Делегатите на Съюза на комунисти
те в Словения напуснаха Конгреса и така 
всъщност казаха, че Съюзът на югослав
ските комунисти вече не съществува ни 
формално. Значи Извънредният конгрес 
на югославските комунисти нямаше шанс 
да мине под знака на „редовните“ ра
зисквания и решения.

из- Достатъчно имахме анемичан 
вечни привилегии, всички видове нера- 
цноналност, глупави идеолози, празни бю 
рократически глави, безделие и безсилие, 
живот на чужда сметка, скъпи коли, 
хвалби с малки и големи роли в партий
но-държавната йерархия, нелогични ди
рективи, унищожаване на интелектуалци, 
консервативни университети, догматици, 
които „знаят всичко“...

мир,
граждат диалектическо отношение: пон
якога се карат явно, а сътрудничат тайно, 
и обратно.

Според мен това не е здрава обста
новка и затова е нужно да се допусне 
формиране на истински политически пар
тии: комунистически^ ^социалистичерки); 
либерални...“.

Югославските комунисти отдавна не 
се владеят в унисон с постулатите, кои
то се намират в името //а Партията. Пра
веха компромиси, надхитряха се, праве
ха грешки и се владееха прагматично и- 
менно в моментите, когато се налагаше 
не само да бъдат принципни (което е и

Значи не е никаква тайна, че Съюзът 
на югославките комунисти, строго взето, 
престана да съществува още преди някол- 

Останаха да съществуват по-

Ще ни бъде по-добре, защото не мо
же да ни бъде по-зле.

Мнрко Арспчко години.

албанското кралство. Неговите твър
дения се състоят в иска за „Голя
ма Албания“ (а сръбските „свети 
манастири и споменикът на извест
ният бой на Косово, биха можали 
да бъдат обозначени и от двете 
страни да бъдат признати 
териториални“) и отдават слепотата 
за фъкта, че Косово не е албан
ска, а югославска територия, на 
която мнозинството е албанското на
ционално малцинство. Това, което 
изпусне Върховен, същото дочака 
Лека I.

Крайната застрашеност на ин
дивидуалната и колективна свобода 
на сърбите п черногорците Да Ко
сово в този бунт, опасността надви
снала над техните животи и съзна
нието за териториалната цялост на 
страната (която, между другото да

(На 2-ра стр.)

цо ои дава сметката за онова, което 
говор!г. особено не за онова което 
прави, а топа не би трябвало да се 
очаква пито този път. В това с по
следователен както и в отношение
то към Югославия, за която каза, 
чс 1941 ;година ле е трябвало да 
бъде защищавана. Миналата година 
тази същата Югославия раздели на 
западна и неточна, а с най-новото 
изявление потвърди че неговото на
мерение че тази източната — оста
ва без Косово, Сценарирто, според 
което трябва да бъде осъществена 
тази стратегическа ивл, очевидно с
кърваво.

разобличаване да даде свой принос. 
Той изтъкна, че днес „под плаща за 
битка срещу сепаратистите на Ко
сово, всъщност се води борба сре- 

апбанското население“.

АНТУАЛНО

УГОВОРКА 

С ДЯВОЛА
щу

като екс-А на Косово се бунтуват олбан- 
сецесионисти, готови да ги

да поведат и оста- 
и черногорци при

готвят за самозащита пред

ските
пат и в смърт 
палите; сърби 
лряио сс .нахлуването па фанатизирапият те
роризъм.

В такива обстоятелства, цтш- 
змът на Върховен, неговия договор 

следвоенна Югославия„Хвърлиха ни бесилката на шия- 
констатацията, че битката за

с дявола, в 
представлява безпрцмерна притур
ка към правилото на староримската 

— с!тс!с о* 1трега (Раз-

та с
Косово е и битка за Югославия“, ка

на ЦК След като с получил гостопри- 
белградския печат („Ново- 

сн към та
за на изминалото заседание 
на СК в Хърватско Йосип Върхо
вен. Следовател!го, той се застъпи 
за „окончателно разобличаване на 
гази синтагма“, побързайки за

дипломация 
деляй и владей).

смство в
стн 8"), принадлежността

стратегия публикува н Лека I, 
амбициозен престолонаследникРазбира се, Върховен отдавна 

демократичната общественост
зи па

тона пред



2 Комунист

КОМЕНТАРИ
ЦЕНИТЕПРИМАМКА ЗА 

ТЪРПЕНИЕТО
КАК ДЛ ПРОДЪЛЖИ КОНГРЕСЪТ

ПОТЕКЛО НА „ПОПИТИ 

МЕСНАТА ЛУДОСГ
За щастие и Съюзният изпъ

не остава бези останахмеС другнм думи, това значи, че 
подготвеният “«ек^оряи™ удар »

ек с“с= ~„г акгггг
пия ден па ноември до края на но. Ц“и)с | м [гитат   дали
декември 1989 година. Това е гат. Мнозина се питат д
рекорд на рекордите в югосла- югославското стопанство^е ш>г
вските следвоенни години и в от пазарните и '

■ й песи толкова много, че не мо
ми най-доб,

Конгресната комедия на абсур
да чнйто последен чин бе изведен относително добре

стил на лакърдийно прекъсване, „удар“ търси и заверка па сега снс- 
който бе очаквано и открито пред- нелепите точки в политиката, коя- 
вестяван налага един актуален го показа своето опвко лице. Пони-
въпрос. какво да се прави? ’ кога до такапа степен агресивен тоя

Комично абсурдното заминаване метод търси н аиалоген отговор: ка
на словенските делегати от Конгре- кво, ще, относно какво могат ДВ 
са след като явно и демократически направят комунистите в Югославия, 
загубиха техните предложения и енергично, решително и бързо, п 
неготовността такъв изход да бъде полза па собствената си копсолмда- 
прист същевременно показа и това, пия? 
чс стратезите на тия церемониали 
много добре знаят защо направиха 
така. Наистина много явно бс ча- 
блягането на словенските сецесно- 
нисти и на хърватските наци-кому- 
Ш1сти, че «извънредният (дълго осу- 10 
етяван и безскрупулозио отлагам)
14-и конгрес на СЮК 
митират, а
Съюза на югославските комунисти 
да обвинят като авторитарен бас
тион на комунистическия конссрва-

съсв

Европа в мирновременните
дни. Утеха ле може да ни бъде гат да му помогнат н1/.жно
фактът, че инфлацията е измер- рито мерки. Нима У
"»"» твчпяс од„„ »
Доскоро, а и занапред това ще юсгьт на "Н гсЬРЮ
бъде постоянна практика, инф- на Председателст ,

измерваше между 22 и родоначалник на антиинфла- 
текущия ционнага програма Джефри 

Сакс подари цял букет компли
менти на предприетите мерки и 

забележка по адрес

Очевидно е, че почивката, по 
всичко личи. ще, послужи отново 
да се засили стратегията млято ос
нова е във формулата според 

наречените рсформисти
коя-

така
(словенските сецеанонистц и хър
ватските паци-комунисти) биха и- 

пълио и легитимно право зада изкомпро- 
по-голямата част на малц

своите посътпки на пленарното за
седание на Конгреса и след това, 
а че останалите догматици от оста
налата (по-голяма) част па Съюза 
на югославските комунисти нс са 
демократически „приели“ докумен
тите — Декларацията и променения

_ Устав — върху които, това се знае,
всички заедно работеха.

лацията се
в предишния и 21 в 
месец. Измервана по този 
чин, значи от 22 ноември до 21 
декември, инфлацията достигна само една 
58,8 процента. Това е малко за ма ирибързванто ооещание на 
спокойствие и за надеждата, че правителството, че цените ще 

осъществява- паднат много и оързо. Юи пред 
премиера без суета да

на-
тивнзъм.

Всекиму, който въз основа на ед
но такова „изявяване“ на недоразу
менията и несъгласията на югослав
ското политическо пространство 
а такива не малко на северо
запада на нашата страна „такива ^ други думи, почивката май-ве- 
каквито са“, би искал да прави р0ЯТН0 ще послужи да се подготви 
заключение за актуалното състоя- нов удар“ в съюзно партийното по- 
ние на съзнанието, неминуемо се на- широко л по-тясно ръководство, та- 
лагат и много релативизации. Тряо- ка че наречените реформатори
ва, впрочем, да се вземат предвид, знха извоювали заключителния етан 

(спо)разумното единство, кое- на разбиването на останалата (по- 
то уж предлагат политическите вър- голяма) част на единния СЮК. Най- 

Хърватско и Словения и важният въпрюс сега без съмнение 
неаргуменнрано нападат СК на Сър- ще бъде: дали словенските кому- 
бия и неговото ръководство, пък и нисти ще искат да разговарят като 
голяма част от народа, не е само самостоятелна политическа партия 
„политическа лудост , но и част ог ПОд сегашното или някое друго име. 
извънредно оркестрираната нова и дко д0 Конгреса (а те ще търсят стара стратегия, благодарение на ко
ято все до вчера се получаваха не 
малки привилегии за някои народи 
и народности в дългата повоенна 
история, а особено от седемдесе
тите години, когато Югославия по 
лукав начин бе прекроена според 
мярката на нацио-бюрократите.

последователното 
не на антиинфлационната поли ложи на 

признае несполучливата си пре 
обстоятелствата. Понетика ще препречи пътя на це

ните. ценка на 
така пише във вестниците.

Съдбата на нашата реформаКогато в Скупщината на 
СФРЮ беше приета прогамата продължава да е тежка. Цените 
на реформата, премиерът Анте продължават да се 
Маркович оповести тогава неве Грех е да не се каже, че има и 
роятна за мнозина възможност намаляване на цените, но този 
през първите шест месеца цени процес е много по-слаб от поскъ 
те да се покачат само с 13 на пленията. И за тези жизнени 
сто. Ония, които много добре факти икономистите имат убе- 
познават обстоятелствата в Юго дителни обяснения.

Твърдото становище на пра-

че за
покачват.хове в

неговата работа да не продължи) 
тая част на сецеонистите ще се про
възгласи за социалдемократическа 
партия (за което имат покрепа от 
голяма част на наци-комунистите в 
Хърватско, които заедно с тях и 
подготвят тоя „нов удар“) тогава за 
варианта на преговори не може и 
дума да става. Защото според логи
ката на буржоазните партии — на 
това няма да имат право нито въз
можност, защото това вече няма да 
бъде тяхна партия.

славия не искаха да повярват.
Такава преценка не можеше да вителството, според което стро
ен намери място в мозайката на гата финансова политика ще из- 
нашите стопански, още повече суши източниците на пари за 
на нашите политически обсто- безперспективно производство 
ятелства, понеже инфлацията е веднага срещна голям изпит. С

помощта на стачки бяха „изкар 
ни“ по-големи заплати, като

последствие именно на тези м 
подобни обстоятелства.Уговорка 

с дявола
~ бяха погазени някои принципни

Дни бяха нужни на хора от законопредгшсание. Това повли 
науката, докато проумеят с ка- я да се покачат и цените.

Дори и да приемем този фа
кт съвсем нормално нещо при

В новосъзданената обстановка 
болшинството в Съюза на югослав
ските комунисти — искали или не 
искали — трябва обезателно да из
трае върху консолидацията, имайки 
през цялото време предвид, че по 
малката част която разбива СК ще 
се потруди по всеюи начин да ги 

недостига на мнозина маргинализира, обезценява, относно 
да ги осуети в това.

кво Анте Маркович подхранва 
такива надежди. Воичко е в ре
да на нещата когато става дума нашите обстоятелства, налага се 
за замрзяването на цените на без стеснение да признаем по- 
енергията, личните доходи, лих- ражението на всяка идея за ед- 
вите и транспорта, но как да се 
премахне инерцията на масово, 
то покачване на цените? Как да

(От 1-ва стрО

споменем,
наши политици) съвсем природно са 
наложили искът за спешно и ефи
касно приложение на воички мер- 
ки на правова държава, за да бунтът Конгреса не стана поляризация меж- 
на Косово бъде спрян и да се за- ДУ демократите и недемократите, 
веде мир и правова сигурност. ™ между привържениците и про-тивниците на единството на СЮК и 

От тези иксове неотделимо е и единството на СФРЮ. Сепаратизмът 
застъпването за оставката на Пред- отъждествява демокрацията с разпа- 
седателството на СФРЮ, доколкото дане на Съюза на югославските ко
не е способно да обезпечи необхо- мунисти. Също така, отъждествя- 
димите мерки. С това всеки разу- ването на конфедеративната дър- 
мен 1ще се съгласи. Но, трябва да жавна и партийна структура дей- 
се има предвид, че на пътя на ра- ствува безнадежно, застрело по вре- 
зума се е изпречила утайка която мето когато широко се приема от- 
след себе си оставиха политиците делянето на партията от държава- 
и политиките, които с десетилетия та. В новите условия на лолитичес- 
Косово наблюдаваха като „размен- ка конкуренция СЮК трябва неми- 
иа монета“, като поле, през което, нуемо да се развива като модерна, 
при нужда, трябва да се реализират единна и ефикасна организация, по- 
целите, носени от логиката на сНуШе ставена на демократични начала в 
еХ хтрега.

инен пазар. Защто, ако го имах
ме, такива разлики не може да 
има. А сегашните разлики са 

се дестимулират предприятията доказателство за местна пазар- 
да не увеличават дохода си чрез 
покачване на цените?

Очевидно е, следователно, че на

на самодостатъчност и монопол 
на домашните снабдители, ка
то не се боят от никакви интер-

Мчтого такива въпроси може 
да се зададат не само на прави
телството, но къде да се нама-

венции със стоки от резервите 
и вноса. Всички продължават 
да сьщестуват и искат от дър- 

ерят истинските отговори, кога- жавата да ги защити от чужде- 
то невеселото ни ежедневие уп- странна конкурсния; а от мес- 
орито доказва, че едно са доб- тните големци искат да ги защ- 
рите намерения, а съвсем друго итят от конкурентите от друпи 
е действителността. Между ,,сра краща на Югославия. С такива 
межливите“ вести за ламалява- навици не се изгражда пазарна 

на стопанска дейност и антиинф— 
лационна политика. Един път 

добър (информативен (марке-* завинаги трябва да скъсаме с 
тинг, което, разбира се, изоб- идеологическите заблуди за па- 
що не е лошо, пристигат юписъ- зарната правдивост на чужда 
ци със стотина и • повече нови, 
по-високи цени. В магазините неравноправие. 
ме успяват да променят цените

не цените на някои стоки, 
които ни най-малко не липсваустройството и действуването си.

Стратезите на тези политики и Съюзът на комунистите на Сър- 
техните верни служители и създадо- бия винаги е бил и днес е готов на 
ха проблема Косово и бдят проб- демократичен диалог по воички от- 
лемът да трае колкото се може КрИТИ въпроси. Затова не (изненад- 
гга-дълго. Пренебрегват, че пожарът, ва масовата подръжка на членовете 
предназначен за Косово, с идеята в тия свои стремежи да останат 
той да бъде локализиран в ър ия, верни на политиката, за която се 
трудно може в тези рамки да бъде бореха на Конгреса

сметка и наследеното социално

Всичко има своя цена, пък и 
малко идат нанадолу, а мно- социалното (не)нападение.

Слободан Костич
спрян. Слободан Клякич Йован Маркович го повече нанагоре.



Комунист 3СК НА СЪРБИЯ

косово

СЪШИ ЗА МИНАЛИ 

ВРЕМЕНА
г>.

НА ИСТИНАТА 1ЮЧНТЕ
* КОРт9ВСКрТО ЛИЦЕ НА ВСИЧКИ НАШИ РАЗДОРИ ПОЛУЧИ КРЪ-

РИЙШШМШ
ЧИИ. ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ И ПОДОБНО, НО ЗА ВЪОРЪЖЕН 
БУНТ НА АЛБАНСКИТЕ СЕПАРАТИСТИ, КОИТО ВЕЧЕ НЕ СКРИ- 
п^п^?ЯТ,9?^ИЧЕСКИТЕ- СИ НАМЕРЕНИЯ ДО ОТЦЕПВАНЕ НА 
?,9^РАйНИНАТА ДА ДОЙДАТ И ПО ЦЕНАТА НА ЧОВЕШКИ. 
НАИ-ЧЕСТО НЕВИННИ ЖЕРТВИ,

й- НЯМА РЕФОРМИРАН И СЪЩЕ ВРЕМЕННО
НЕЕДИНЕН СЮК

Какви са становищата на' СК на 
Сърбия за прекъсването - На 14-ия 
извънреден конгрес. на СЮК? В тая 
републиканска организация 
ват, че прекъсването на

основа на предложения текст на 
Декларацията, да подтикне • крупни 

посоч ^°"ени и реформи и така стаби- 
Конгоеса пРоцесите в обществото, тя

е изнуден и предварително залпа- С11Рвкъсване стана фактор 
нуван политически акт, който на- А„с™билиза«ия на Югославия, 
нася огромна вреда и блокира за
почнатите реформи в Югославия.
При това привеждат

на
Ваичко като и досега почна по 

обичайния сценарий: организирани 
са успоредни демонстрации в П

уж студентски, докато в 
Печ, Гнилане, Призрен, Малишево 
Ораховац, Джаковица, Липлян, Жур 
и други места в Косово организи
рано се събирали по-големи групи 
на албанските сепаратисти. Все пак 
разликата тоя път бе видима: вече 
при самото събиране проявиха се 
рушителните, националистически и 
селаратистически намерения на ал
банските националисти, а и оръж
ието далече по-бързо и умишлено 
се употребяваше, отколкото в пре
дишните подобни обстоятелства.

Вестите от тая покрайнина, с 
всички усилия на Сдружения отряд 
на милицията и на всички прогре
сивни хора в Косово, вече повече 
дни предупреждават, че положение
то „на мястото“ не само не стихва, 
но от час в час става все по-драма- 
тично и по-кръваво. Албанците сепа 
ратисти тръгнаха в открит въоръ
жен, предварително подготвен и 
очевидно добре организиран кон
фликт, сеейки страх и неспокой
ствие не само във всички още ос
танали сръбски, черногорски, тур
ски, ромски домове и сред цялото 
неал банско население, но и сред 
почтените албански семейства, които 
също както и всички посочени се 
намериха пред прицела на сепара
тистите.

ратизма в Косово вече не крият на
меренията си. Довчера нелегално 
организираните 
групи тоя път злоупотребявайки по
литическия плурализъм, но и еви- 
дентните несъгласия между репуб
ликите, особено между СР Сърбия 
и СР Словения и ,'СР Хърватско, 
охрабрени от всички постконгрес- 
ни събития открито работят на раз
биването на териториалната цялост 
на Югославия, следователно не само 
на СР Сърбия и така изострят 
междунационалните отношения и 
конфлекти все пак с известни по
следици.

Следователно: албанските сепа
ратисти и националисти вече не от
ричат самото съществуване на СР 
Сърбия, в чийто състав се нами
ра и САП Косово, но открито тро
пат на границите на Югославия при
зовавайки гражданите на Покрай
нината, а и всички свои съмишле
ници в страната и вън от нея да 
им се приключат в открита борба 
за отделяне.

Най-сетне, дойде време всички в 
Югославия без оглед на различията 
в становищата да се изправим пред 
суровата истина, че пред нас се 
намира враг. с който очевидно е 
много ясно, че няма какво да се 
погаждаме. Той ще бъде или на
пълно разобличен и унищожен или 
ние самите и нататък с празните

За каква дестабилизация се ка
сае може да се заключи по това 
че веднага след Конгреса, след ня- 

в колкомесечен някакъв си мир по- 
на тоя следва онтново снажен удар на ал

банските националисти. И това, на
ционалистите които внимателно 
следят събитията на Конгреса и из
явяват своето „съгласие“ с искани- 
ята на словенската „делегация“, 

и дълго спорния и Конгресът, който бе 
почти неразрешим проблем за кон- 
сензуса в СЮК. Договорено бе.

ри- сепаратистическиаргументите: щипа
В подготовката на конгреса

многобройните работни тела 
форум, съставени 
нова, в толерантна и демократична 
атмосфера, без проблеми 
сувани становищата по най-вадени
те програмни и реформеки теми, 
включително

на паритетна ос-

са съгла-

дъпго навесг- 
„последен поправителен 

~ „ изгшт“ на партия в усилията да
впрочем а в СК на Сърбия и оави обществото от кризата послу- 
след първата част на Конгреса при- жи, какъв ли абсурд, за нови гра-
емат становището — че в решава- -----
нето за съществените програмни 

определения въпроси, важни за рав
ноправието

яван като
из

рични изострявания на 
стабилното югославско пространство.

все по-на-

Затова в тоя момент няма време 
! юдностите, и в СЮК трябва да за големи дискусии. След консулта- 
се осуети надгласуването и майори- цилте в републиканските и покрай- 
зацнята. Поради това в новия Устав шшеките организации, Конгресът би 
трябва да се прецизират демокра- трябвало възможно по-скоро 
тичните механизми, с които — осу- продължи и окончателно, ако е то- 
етявайки евентуалните блокади в ва възможно след неславното прекъ- 
решаването — да се стига до един- сване, да завърши с приемане на

реформеките документи. СК на Сър
бия — бе подчертано — е за сво- 

Във връзка с това е и отно- бодно политическо сдружаване и 
шението към т. нар. съюз на съю- за политически плурализъм, чисто 
зите. ЦК на СЮК на заседанието обезателно условие е съществуване- 
ск непосредствено пред Конгреса то на различни партии. Обаче, за 
единодушно („за“ бяха и членовете плурализъм, който ще създаде въз- 
от Словения) прие становището за можност за сдружаване на гражда- 
това предложение да се разисква ните и през републиканските гра- 
при изготвянето на новия Устав, ници, а 
след Конгреса, с участието на най- 
широките партийни маси, които по 
тоя въпрос не са досега разисква

но, понеже делегатите от Сло- форми а същевременно и неединен
СЮК. Затова учудва, че делегатите

на народите и на-

да

ни решения.

не за плуразиъм. които 
ше води в по-нататъшни деления 
и конфронтация. Също е и със 
Съюза на комунистите. Няма ре

ли.
вения, и след тоя договор в ЦК на 
СЮК, принудиха Конгреса по пред- от Словения — и на много гласни в 
ложението да се изяснява, 
разискванията върху текста на Де- мени в обществото напуснаха Кон

греса по повод отбиването на амнад 
мана за „съюз на съюзите“. Защото

вече в своите искания за радикални про-

кларацията, стигна се до логичното 
деление на ония, които са „за" и

„съюз на само- 
- както с казано

„поотив" единния предложението за 
стоятелни съюзи“
и съобщението от неотдавнашното 
заседание на Председателството на 
ЦК на СК на Сърбия — действува 
„безнадеждно застаряло“ по време- 

когато се борим за отделяне на

ония, които са 
Съюз на комунистите.

Резултатът на гласуването деми- 
стифицира много неща. За единен 
Съюз на югославските комунисти 
гласуваха 1156, а за „съюз на само- то 

съюзи“ 169 делегати, коетосгаятелни
е най-убедит?лното доказателство 
за това, че на словенската делега- 

Конгреса не се противопо-
делегатите от Сърбия, ск на Словения, както и другите

партията от държавата и на дър
жавата от партията. В условията па
политическа конкуренция, за коятоция на

ставиха само
нито тук може да се говори за ия- рСПубликански организации 
какъв териториално обагрен кои- стъпват> СЮК очевидно трябва да 
фликт между демократи и недемо- ^ развива като модерна единна л 
крати, на „демократи", които са ефцедрна организация, а но като 

съюзи“, „недемократи“, някакъв п0 мярката на неедиината 
съюз. За

сс за-

От един протестен митинг в Сърбия: работниците търсят да се 
край на драмата в Косово

сложи
за „съюза на 
които са против
с. димен СЮК, впрочем, гласуваха

всички републики и ииициатор и поборник на идеята за
съюзите, е познато, и за-

устроен конфедеративен 
Това в СК ма Словения, като

такъв държава 
съюз. приказки и вътрешни разногласия 

ще му дадем възможност да изве
де въоржено въстание в покрай
нината Косово и с това му позво
лим да направи крачка към разби
ване и раздробяване на собствената 
пи страна. Досега за положението 
в Косово похарчихме много думи, 
приети са много резолюции, стано
вища и заключения и в тях е за
писано и написано много потреб
но и непотребно. А сега когато все 
по-често вместо думи се чуват кур
шуми да вярваме, че от Триглав до 
Гевгелня ще стане ясно, че не се 
касае за никаква борба за демо
крация или за политически плура
лизъм, но за организиран въоръжен 
бунт на албанските сепаратисти и

под-

В своите рушител ни походи, ал
банските сепаратисти с камъни на
падат всички возила, дори и вла- 

конто пристигат от Сърбия 
отиват към Сърбия. Поставят 

барикади на магистралните пътища 
към Покрайнината и в по-големите 

Населението в По- 
сиабдява

делегатите от
покрайнини (с изключение на 
от Словения), така че с ^настоява
нето тоят факт няколко Дии 
това д& се поставя р ДРУГ лДан с 

обссрвации за конфликт на
две — нова /и стара 
реформаторска — линии, води към органИзиране на държавното учре- 

конфикта дяване и на разделена партия, за- 
ювоите републикански

тия съюз па кове,
илиизненадва така упоритототова не

паблягане на тая републиканска ор
да помири две непоми- 

иеща. Още повече да укреп
не старият конфедеративен тип

след
ганизация 
рими градове в пея. 

крайнината хаотично сс 
с основни хранителни продукти, та
ка чс съществува опасност да на
стъпи недостиг на храна в ио-голе- 
миге градски среди. С една дума, 
крайно е време да се погледне на 
истината в очите и да се каже, че 
в южната покрайнина състоянието 
не е като пред война, но има беле
зи на военно състояние.

някакви поболшевишка и

замъгляване същината на
на Конгреса. Същината на конфлик- -пюрена в

предложените граЯИцИ и същевременно да я от-
Съюзът иа ко

та не е във връзка с
идеи за реформите, но е във връз- ДСЛи ОТ държавата, 
ка с отношението към единството м у пистите да бъде от една страна 
на СЮК. Затова решението реформиран, а от друга страна още 

разединен. Трудно с /и да 
как изобщо би функ- 

съюя. И къде би ни

иа сло- 
наггуснатяснскяте комунисти да

Конгреса в момента, когато след се замнСт 
откритите разисквания, трябваше 1июш1рал

приемат документите — с отвело това, 
СЮК и за обшесгво- 
Вмссто партията въз -----

повече националисти, добре воден и 
поменат от вътрешните несъгласия 
— н пс спмр около Косово.

Под плаща иа демократизация на 
отношенията и свободата Иа поли
тическо сдружаване на гражданите, 
водачите и организаторите па оепи-

тоя
да се 
много щетна за 
го като цялост.

Слободпнкп ЗекичБ. Радивойиш



4 Комунист

СК НА КОСОВО

ИЗНУДВАНИЯ И РАЗКОЛ
На заседанието на Председ.

ПК на СК на Кодемократи „да бо-ЦМ и всички 
йкотират, стачкуват и демоис--ИСКАНИЯТА НА СЛОВЕНСКИТЕ И ХЪРВАТСКИТЕ ДЕЛЕГА

ТИ НА 14-ИЯ КОНГРЕС СА ИДЕНТИЧНИ С ЛОЗУНГИТЕ, 
КОИТО ТИЯ ДНИ ИЗТЪКВАТ АЛБАНСКИТЕ НАЦИОНАЛИС-

ателството па
(26 януари) бе оценено, че 

на 14-иясово
изнуденото прекъсване 
конгрес, както се и очакваше, 
остави крупни негативни после 

покрайнина. Вече на 
албанските сепара- 

на сигнала от своите съм 
Словения и Хър- 

в акция. Как-

■грират.
ТИ множествоВсичко това и 

други факти налагат извода, че 
словенското ръководена многобройните събрания дици в тая 

другия ден 
тисти,
ишленици от 
ватско, тръгнаха 
то и миналата година, пак ста
наха прекъсвания на работата, 
улични демонстрации и оарика 
ди, насилно влизане в сръбски 
къщи и въоръжени нападения 
срещу органите на сигурността 
и реда. Но, всичко това бе мно 
го побрутално отколкото през 
миналите години, защото, косов 
ските конграши знаеха, че тоя 
път имат значително по-голяма 
подкрепа от Словения и Хърваг 
ско. За тая подкрепа, между 
другото и за изявлението на 
Председателството на ЦК да 
СК на Словения, на заседание 
то на ПК нд СК на Косово бе

На решението да се прекъс
не и продължи 14-ият нзвъире- в Косово бе изразено голямо не тв0 и' ръководството на косовс- 
дем конгрес на СЮК, в Косово сс доволство заради топа, което КаТа КОитрарсволюция същест- 
реагираше различно. Югослав- за тая покрайнина в конгресни- цува добро сътрудничество, че 
ски ориентираното население в те разисквания казаха словен- координират своите акции с 
Покрайнината за такава развръ екте и хърватските делегати, дел да ликвидират не само СК, 
зка на събитията на партийния защото топа прсдставявашс от- ,ю и Югославия. Това бс оче- 
конгрес обвини ръководствата крита подръжка на сепаратис-

между

неотдавнашнитевидно и през
на СК на Словения и на СК на тите. Практическо доказателст- акции и п кръвопролитието, кое 
Хърватско, които на тоя кон- во за топа са някои от лозунги- 
грес бяха дошли с улиматуми и те, конто се чуваха па демоне- албанските сепаратисти, а кои 
изнудвания, което делегатите от грациите в няколко косовски последвеха
друште републикански и покра градове, в конто буквално бяха слод като словенските делегати
йнински организащш на СК не повтаряни думите на словенски 1ШПуСПаха 14-ия извънреден кон
искаха да приемат. На словен- те и хърватските делегати... То с и с тоаа сс опитаха да пред 
ските приказки за новите стой па са: премахване на извънред- нзвикат разкол в СЮК. Към вс
пости, програми, критерии, си- Иото положение, спиране на ичко това трябва да добавим и
мволи и всичко онова, което ма идейно-политическата диферен- интерВюто на Лека I пред аген
рекоха „европейско качество на ция, освобождаване на Азем
живот", делегатите от Косово Власи и на всички политически
не повярваха. Добавят ли се към виновници. След това дискусии
това предложенията на делега- те На някои словенски и хърват
тите от Словения и Хърватско оки делегати потвърдиха, че тия
СЮК да се преименува в някоя две републики и досега не
социалистическа партия, да се участвуваха в осъществяването
премахне демократическият цеи на Югославската програма за
трализъм, вместо единен СЮК Косово, а и че нямат намерение
да имаме съюз на самостоятел- да участвуват в тая работа. По
ни републикански и покрайнин право те само повториха станов
ски съюзи, тогава напълно ста- Ището на делегатите от Слове-
на очевидно намерението им да Ния в Скупщината на Югосла

вия, че не желаят да участву
ват в реализацията на тая про 

Особено остро бе критику- грама за Косово, която неотда-
възобнови Съюзният изпъл

Косово пак предизвикахато в

утределвече

цията Франс-прес, в което тоя 
претендент на албанския прес
тол твърди, че е „установил мно 
го силни връзки с хърватите и 
словенците, които ще му помо 
гнат в натиска срещу Сърби-

казано, че представлява тежка 
провокация, с която словенско 
то ръководство в името на мни 
мата защита на албанците в Ко

В Косово от продължението 
на 14-ия извънреден конгрес се 
очаква да избере ново ръквод 
ство на СЮК и да приеме всич 
ки предвидени документи, меж 
ду другите и Резолюцията заКо 
сово, която предложи Предсе 
дателството на ЦК на СЮК. То 
ва, според преценките, които 
тия дни се чуват в Косово, е 
първия югославски партиен до 
кумент, в който откровено се 
казва, че Косово трябва обеза
телно да се защищава и защи
ти, че тук главен противник е 
албанският национализъм, че 
най-трагичният и най-тежък 
проблем е изселването на сър
бите и черногорците под нат- 
иок, че пито един патриот и 
прогресивен човек в Югосла
вия не може да се мири с осъщ 
ествяването на целите на албан 
ския национализъм за етничес
ки чисто Косово.

сово, откровено и директно се 
поставя във функцията на защи 
тник на албанските националис 
ти и сепаратисти. С тая подръ 
жка Председателството на ЦК 
на СК на Словения направи вра 

акт към САП Косово,

ликвидират СЮК.

жески
към Сърбия и към Югославия.

вано словенското предложение вна 
от конгресните документи да се ни телен съвет. В рамките на 
изличи терминът — братство и тая словенска „програма" за 
единство, затова, че по новите Косово е и решението на Из- 
словелски критерии, това е ед- пълнителния съвет на тая репу- 
ин от ирационалните елементи, блика да прекрати с отделяне 
които „миришат" на централи- то на средства за Фонда за по- 
зация. Защото обновеното ръко -бързо развите на недостатъчно 
водство в тая покрайнина точно развитите краища в Югославия, 
върху братството и единството — Това е още едно доказа
на албанците, сърбите и черно- телство — каза Шефки Битичи, 
горчите желае да изгражда ста председател на Синдиката на Ко 
билното развитие на Косово, сово — че не се касеае за гри- 
Също, възразено бе че словен- жа за към албанската народ- 
ското ръководство за Деклара- ност, но в играта са определени 
цията имаше едно становище сепаратистки цели, които пак 
преди 14-ия конгрес, а друго, се пречупват върху Косово. Це- 

противно, на самия Кон лта им е, чрез Косово да се про
тивопоставят на Югославия. От 
„своята" помощ на
най-голяма полза имаха те. Из състоянието в Косово — каза 

грес, на заседанието на ЦК на праЩаха я след три месеца, ко председателят на Председател- 
СК на Словения бе оценено, че гато лихвата я обезценяваше свото на САП Косово Исен Ка 
Декларацията е „напредничав мнгократно. С допълненията на мдомчай, а злонамерното и то-
компромис, който трябва да се Ю-програма това вече не може аа от отДелни хорау „ ’ „ 5 _ „ и ръководства в някои среди,
подържи , обаче на самия Кон да бъде така. Това в Словения какъвто в последно време
грес делегатите напуснаха това усетиха, и покрай всичко друго, случаят със Словения, още само

позовават работниците албан- влошава положението.

съвсем
грес. На ден два преда започ
ването на 14-ия извънеред кон-

— Единството в страната е 
Косово, условие за превъзмогване на

е

свое становище. Р. Йоветпч
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ЖЕЛЮШКИ ПАРАЛЕЛИ

НЯМА КАЛ ДО ГУША, НО
Някога в Бурела се Я

чуваше скоропоговорка 
та — „В Желюша__

БЕЛЕЖКА

С нарушителите няиа шета
ПОПРАВЕНА, ЗАЛАТА, 
СТАрот° УЧИЛИ- 
ЩЕ.. .

От началото на новата го 
дина в „Нишава“ в Дими
тровград от ден на ден се 
въдворява по-сериозна дис
циплина. Всички самоупра- 
ватилни органи са взели 
курс към установяване на 
ред, труд и дисциплина. 
Срещу нарушителите 
трудовата дисциплина се 
прилагат остри

В момента 
щето на новата 
щна сграда е в 
застой, но това сигурно 
няма да е за дълго, за- 
Щото желюшани 
много.

И сградата на старото 
училище вече не е оста 
вена на зъба на време-

200,00 динара, която Ми- 
тич трябва да навакса. По 
същата причина е наказан 
и Жарко Джелепчич, кой
то заедно с Митич пазел 
юнците. Тъй като и двама
та са имали подобни нару
шения и досега, наложена 
им е и парична глоба — 
л.д. ще им бъде намален за 
месеца с 15%.

Зарад отсъствие от рабо
та уволнение от работа, у- 
словно на една година, е на 
казан Драгче Йованович. В 
1989 година 
отсъствувал 10 дни, без чи- 
ето й да е одобрение.

Както ни уведоми секре
тарят на „Нишава“ Иван 
Янков, занапред никому ня
ма да се гледа през пръсти. 
Всеки, който 
трудовите си задачи, ще му 
бъдат показани вратата. 
Твърдият курс в „Нишава“ 
засега

изгражда- 
учили- 
малък

„ кал
до гуша ... Бурелци 
днес не могат да си 
вят майтап за сметка на 
Желюша, защото най- 
голям брой 
Бурела вече 
сли там! И кал

Наред със съживяване 
то на самодейното кул 
турно-художествено дру
жество „Иван Караива
нов

пра

могат
жители ОТ 
са се прене 

няма тол 
кова, много, разбира се 
ако изключим по-малки ц 
те улици и сокаци.. .

на

желюшаии 
мерки и за поправка

санкции. 
Десетина работници са ми
нали пред дисциплинарната 
комисия.

Коца Виденов, овчар в Ли 
гшнци, е наказан с 
ратяване на трудоустроява
не, условно, в срок от една 
година. Защо? Преди десе
тина дни Виденов взел да 
се поиграе с трактора на 
кооперацията в стопанския 
двор на фермата в Липин- 
ци. При това нанесъл щета 
на возилото от 200,00 дина
ра. Наложено му е щетата 
да навакса.

взеха
на

прек- неоправдателно
Председателят 

тната
на мес

организация на 
Социалистическия ■■и ■

съюз
село Желюша Мило- 

рад Георгиев, млад 
кергичен човек, ни уве 
доми, че в тази местна 
общност е надделяна па

в
1и е- не изпълнява.

1И1 5
сериозно е пораз- 

мърдал всички ония, които 
не са си гледали работата, 
както трябва. Инак и 
може ако искаме да прове
ждаме реформата — споде
ля Янков.

сивността и вече усиле
но се действува по вси- 
чклг показатели.

Лазар Митич, пазач на 
юнци също е наказан с уво 
лнение от работа, условно, 
е срок от една година. И 
той не си гледал работата 
и едно юне се обесило. 
„Нишава“ тегли щета от

И

не
Ч'/г

БОРБА ЗА ОПАЗВАНЕ 
НА ЧОВЕШКАТА СРЕ-

М. А.; :
Село ЖелюшаДА МАГАЗИНИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА НЕРЕДОВ

НО СЕ ЗАРЕЖДАТзалата в Културния дом. 
Набаван и нов инвентар, 
като за целта са израз
ходвани над 3000 конве 
ртибилни динара.
2000
изразходвани за изграж

то: реновира се и зана
пред ще служи за потре 
бите на местната общ
ност. Взимат се мерки 
■и за подобрение на у- 
личното осветление.

Такава е Желюша. Ре 
ши ли да направи нещо, 
ще го направи! Сили и- 
ма. Важно е да има и 
сговор.

Голяма борба е започ 
нала местната общност 
за опазване на човешка 
та среда. Най-трудно е в 

планинските селаНад
динара ще бъдатОт пет години на

сам водим акция за из
граждане, ши канализаци . дале на .здоринатор на

водопровода от с. Гра- КА До преди известно време почти всички магазини в Бо
силеград бяха полупразни. Много по-зле бе обаче 
лата особено в планинските, в които нямаше основ
ни стоки. В някои и сега равтовете са празни

За досегашното нередов
но снабдяване съществуват 
повече причини, казват в

я. Коства ни много, но 
много по-скъпо ще стру 
ва, ако не я засилим... 
Лятошната епидемия — 
ни е голямо предупреж 
дение — споделя Георги 
ев. Обезпечихме и сре
дства за изкарване на 
сметта — добавя той.

Когато желюшани чи-

в се-
па, а поправена е и ка- 
пелата в гробищата. С 
една дума, голямо пред 
пролетно почистване.

Предприятнте за оборот, 
производство и услужи а де
йност, в Босилеград. Орга
низацията не винаги разпо
лага с оборотни средства, 
добавчиците не изпоръчват 
стоките на време, а за от
далечените и планински се
ла основната причина са не 
проходимите пътища. В- 
сички стоки, поне не вина
ги, не може и да обезпеча
ваме, казват в това пред
приятие. Известно число 
стоки толкова поскъпнаха 
че хората не ги купуват, а 
стоките в складове още по
вече поскъпват.

М. Андонов

ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

Осуетяването на заразни болести е 

превъзходна задача
стят септичните ями — 

само в Желю-вояи не 
ша, но и в със дните се
ла. ..

— Доскоро мнозина 
желюшани щом понасъ- 
берат смет — я изкар
ваха в Нишава. Това се 
га е забранено, пък и с 
обезпечаването на вози 
ло за изкарвана сметта 
на Козарица жителите 
би траябвало да спазват 
Договора — казва Геор
гиев. (Друг въпрос е, че 
сметта от Козарица се 
връща обратно в Димит 
ровград ,и Желюша чрез 
Нишава и при валежи, 
но що да се прави, ка
то друга депония засе
га няма).

Днес В Желюша, не 
че няма кал до гуша, ио 
вече няма да има и смет 
До гуша, макар че има 
ше..,

Наложено е яа жел
юшани да освободят и 
тротоарите от дърва, пя 
сък и др. материали.

В рамките на превантив
ната защита, отделно вни
мание ще бъде 
върху редовното контроли
ране на нобитъка, който се 
продава, средствата с които 
се превозва, и обектите къ- 
дето живее, както н 
трола на всички видове ме 
со и месни произведения 
които са в оборот.

ще върши инжектиране на 
животните срещу болести
те: шуштавац при говедата 
и Ентеротокцемия при ов
цете и това годишно по е- 
дии път, срещу свинска ку- 
га два пъти в 
едновременно с това н сре
щу червения вятър — боле
ст, която е доста разпро
странена на територията на 
Босилеградска община. Сре 

беснииото и дехелмин- 
тизация при кучетата по е- 

път в годината, а за

Съгласно съюзния и ре
публикански закон за здра
вна защита на животните, 
Ветеринарната 
Босилеград, тези дни изгот 
ви своя програма за рабо
та за период од три годи
ни (1990—1991 и 1992 
па), къдсто главен акцент 
се слага върху осуетяване
то и спречаваието на зара
зителни болести при живо
тните особено на онези бо
лести, които вече са разпро 
странели в 
община.

посветено
станция в Магазинените са заинтре- 

сованн магазините мм да 
бъдат хубаво и на време 
заредени. През последно 
време те полагат усилия и 
положението почти се нор
мализира. В безпътните се
ла обаче все още е трудно. 
В някои от тях няма осно
вни хранително-вкусови сто 
ки. Хората в тях наистина 
през есента се снабдяват с 
необходими токи, но всичко 
това, преди всичко поради 
финансови трудности, не 
могат на направят. Пред
приятието от Босилеград, 
което е главен снадбнтел на 
населението в общината, за 
всички нередности в това 
отношение не може да е 
виновно. Впрочем, не е за
дължено да поддържа и пъ 
тищата в общината.

годината, а
коп-го; у (-

В областта па днашостич 
ните и лабараторнйии 
следвания иде се върши нз 
следване само на онези бо
лести, за които е установе
но да ' 
торията 
община, каквито са: тубер
кулоза, след това спречава 
не и осуетяване на трихине 
лозата при животните, как 
то и изследване и осуетява
не болестите при 
рибите и зайците.

щуиз-
Босилеградска

дии
ловджийските два дтьти.

съществуват на тери- 
I на БосилеградскаСпоред тази програма, за 

която сс изясниха и члено
вете на Изпълнителния съ
вет към Общинската скуп
щина в Босилеград на пос
ледното си заседание, дей
ността па това здравно ве- 
домтво ще бъде насочено в 
превантивна защита, диаг
ностично и лабораторно из 

имунопрофялак- 
както

През настоящия преиод 
от три години, според при
етата програма за работа, 
Ветеринарната станция от
делно внимание ще 
щава и върху ежегодното 
подобрение условията за ра 
бота, както и по-рационал
но ползуваме на средствата 
които се обезпечават от ра 
зличните общински и репуб 
ликански източници.

лосве-лчелите,

В областта на имуиопро 
филактичната здравна заел сд вале,

тика на животните, 
и подобрение условията за 
оказване на здравна защи-

щита, а с цел осуетяване ма 
някои заразителни болести 

периоди през настоящия 
от три години Ветеринарна 
та станция в Босилеград

та и ло-рационално ползу
вано на средствата предна
значени за тази цел. В. Б.М. Я
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ПОЛЗУВАНИ ИА СРЕДСТВА ОТ САМООЕ-ПРОЕКТОПРОГРАМАТА ЗАБОСИЛЕГРАД:
ЛДГАНЕТООТЗИВИ

ОЩЕ НЕЩО ЗА ИМЕ
НАТА НА УЛИЦИТЕ В 
ДИМИТРОВГРАД

На публично 

обсъждане
}

( ГРАД БЕЗ СВОИ ГЕРОИ" — „БРАСТВО", 19 ЯНУ
АРИ 1990 ГОД.)

■ Общинското седемгодиш
но симоблаганс и на 
практика се потвържда
ва. През изтеклата годи
на по този начин, са о- 
безпечени и за различни 

комунална дси-
пад

■№

Статията на Здонка Г. Саилснкопа, печатана в 
„Братство“ от 19 януари т. г. срещна добър прием сред 
читателите в Димитровград и сред димитровградчани, 
живущи във вътрешността на страната. Сегашната Оо- 
щинска скупщина трябва да поправи грешката, напра
вена е преименуването на някои улици в Димитровград. 
Този акт на скупщината, конто същност беше натрапен 
от шепа хора в града, не беше достатъчно проучен и 
предизвика негодуване сред гражданите. А знаем е как
ва жестокост тези ръководители и „силни на деня с 
нахвърлиха срещу телевизията и „Братство“, когато т зи 
информативни средства направиха ошгг да предунр д- 
ят че е направена грешка. Не случайно тези хора из
хвърлиха имената тъкмо на местните хора — учители.
адвокати, актьори, а по политическо убеждение кому
нисти и е това промениха местния КОЛОРИТ НА ГРА- 

НЕГОВАТА НАЦИОНАЛНА САМОБИТНОСТ. С 
— бяха изхвърлени имената па онези хора, 

това столетно оста-

видове
пост изразходвали 
200 000 динара. През нас

ее очквват тритоящата 
пъти повече средства пълнител) ю водоснабдяване 

с питейна вода на Босиле
град Райчиловци и Радичев 
ц„ и около 100 000 динара 
за довършване на канализа 
ционната мрежа в Босиле
град, и изграждане на про 
ектодокументация за кана
лизационна мрежа на село 
Райчиловци. Или общо от 
седемгодишното 
салюоблагане в течние на 
настоящата годила се очак 

да бъдат обезпечени око 
ло 600 000 динара.

махленски пътища в 
общности (тези 

и запланувани та- 
нас-

ски и 
16 местни

в началото 
година общин

Въведеното
на изтеклата

самооблагане, за пери 
от седем годили, започ

ва да дава съответни резул 
По този начин са о- 

безпечени и за различни пи 
довс комунално-битови де
йности са изразходвани над 
200 0Ш динара. Ползуваха 

общности: в
Босилеград, Назърица, Яреш 
лик, Брапковци, Рибагрни, 
Долна Лисииа, Рикачево Би 
стър, Долно Тлъмино и дру 
ги които имаха готоии про 
грами шш пък където вре 
мето налагаше да се интер

които са 
кана 
тоящата 
от средствата 
бъдат обезпечени от само
облагането, ще бъдат анга
жирани около 350 000 дина 
ра, 50 000 динара ще бъдат 
ангажиран за реконструк
ция на регионалните иъти- 
гца в общиггата, 46000 дина 
ра за изграждане и рекогг 
струкция гга телефонна мре 
жа в отделни местни общ 
лоста, 50 000 динара за до-

ско активност ггрез
годигга). За целта 

които ще
од

татгг.
ДА И 
една дума
конто към края на миналото и в 
виха следа в просветата и, културпта на този град.

Считам, че при повторна промяна на имената на 
улиците трябва да се вземат имената на онези хора, 
конто нещо са допрннелн за града, а при топа да не се 

националния нм произход. Трябва да се имат

общинско
ги местните

гга
гледа
предвид следните лица:

1 Станко Пауновия, комунист, активен деец 
сръбското комунистическо движение. Работил с кому- 
ннетите в Цариброд и е тях съден през 1930 година.

2. Учител Чеда, Алексич Чедомир — Чеда, дългого- 
войггн в Цариброд п Лу- 

властите заради комунистичс-

на М. Я.

иеимра с тях.
дшиен учител между двете 
кашща, преследван от
ската му деятелност. ___

3. Браннслав Нушнч (1864—1938), писател, коме- 
диограф. Участник в Сръбско-българската воина 1885. 
По това време пребивавал в Цариброд и Желюша. Ра
ботил за побратимяване на бъргарскнте н сръбски вои- 
нпци. Написал разкази под заглавие „Приповетке 1едног 

Желюша и Цариброд, атмо-

както 
Кирилов, 

на Координа- 
отбор за следене

През настоящата 
Рашкоподчерта 

председател 
ционння 
реализирането ма срсдства- 
та, с оглед на увеличение- 

личпитс доходи, ко- 
и нам-голям източ- 
очаква да бъдат о-

КАБЛОВА ТЕЛЕВИЗИЯ В ДИМИТРОВГРАД

Направена е първата врачкато г.а 
пто са 
пик, се
безпечени трл пъти повече 

отношение на изтеклата 
година. За целта Координа 
циоиният отбор в съдейст- 

компетентните орга- 
и тела в местните об-

каплара“, в ко!гго описал 
сферата, в която се водила войната и срещи с хората.

4. Алеко Константинов, български писател, автор 
на популярния „Бай Ганю“, страстен турист. При посе
щението си в Цариброд и по долината на Ерма напи
сал фейлетони, които влезнаха в българската литера
тура.

в Каблова телевизия — съвременно постижение което дос
та дълго време се ползува в света, има възможности да 
стане реалност и в Димитровград

Инициативата на заинте
ресованите граждани от Ди 
митровград е приета и пър
вата качка в тази насока е тите да се 
направена: оформен е орга
низационен отбор, който 
сключил договор с младеж
ката кооперация в Димит
ровград, която трябва да 
проведе анкета сред граж
даните на Димитровград и 
установи заинтересован оста 
им за този вид телевизия.
Младежите вече я провеж
дат до началото на февруари 
е анкетирана една трета от 
населението. Интересът сред 
жителите на града е над с> 
чакванията.

Имайки предвид, че в Ди
митровград има около 2200 
ТВ абонати за цялостно 
покриване на града с каб

1Ю

лова телевизия са необходи 
ми милион динара. При ус
ловие половината от абона- 

съгласят за каб- 
лова телевизия, това значи, 
че всеки ще трябва да за
плати по хиляда динара 
(най-вероято на два пъти). 
Ако се има превид, че с кабло 
вата телевизия се дня въз 
можност на прием на осем 
световни програми и значи
телно подобряване на 
нала на трета програма на 
телевизия Белград и радио
програмите, предвидената 
сума — една средна запла
та — изобщо не е голяма. 
Затова от ДИМИТРОВ
ГРАДЧАНИ,
кабловата телевизия ще 
„пристигне“ в града.

вие с5. Младен Панов от Гоиндол. Организатор на со
циалдемократическата партия през 1911 година. Работил 
за сближение на двете социалистически партии от Пи
рот и Цариброд. След освобождението 1944 година беше 
пръв председател на общината.

6. Поп-Никола, свещеник, пръв председател на 
Народоосвободителния отбор на Цариброд 1944 год.

7. Илия Златанов — Лича от Желюша, боец от 
царибродския партизански отряд „Момчил войвода“, 
член на Оклийския комитет на СКОЮ за Царибродска 
околия.

нп
щности и въз основа на 
средноорочната 
програма на общината из
готви проектопрограма за 
ползуване на тези средства 
в течение на настоящата де 
лова година. Тази проекто 
програма понастоящем е на 
публично обсъждане в мест 
ните общности, а след това 
предмет на разискване ще 
бъде и пред делегатите на 
трите съвета на Общинска 
та скупщина в Босилеград, 
най-вероятно на поредното 
заседание.

развойна

8. Константин Константинов, български писател, 
дългогодишен съдия в Цариброд до Балканската война. 
В своите спомени ,Д1ЪТ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ“, остави ху
бав запис за Цариброд и хората от това време.

Надявам се. че примерът на местната общност в 
Лукавица трябва да се последва и в Димитровград. _ Те 
взеха имената на Тодор Ценев и Иван Славов, боици 
от НОБ, пргресивни младежи. С това действително ще 
запазим имената на тези хора от забрава, младите по
коления ще получат шанс да научат нещо от примера 
им и при това да запазим местния колорит на града.

Р БОГДАН НИКОЛОВ

сиг-

Според тази проектопро
грама запланувано е изграж 
дане, разширяване и прочи 
стване на 90 километра сел

зависи дали

А. Т.

Хайде да доведем Европа!НИЕ И СВЕТЪТ

Не един, мнозина казват: „Ние, 
Югославия де, трябва да бъдем Ев
ропа“. А, бре, хора, какво значи 
това „ние трябва да бъдем Европа“? 
Нима не сме? В училището ни каз
ваха. а и на днешните деца говор
ят, че нашата страна се намира на 
Балканския полуостров, който пък 
от своя страна се намира в южната 
част на европейския континент. Ако 
ние не сме Европа, тогава препо
давателите по история и география 
и писателите на учебници по тези 
предмети трябва да ни платят гол
ямо обезщетение и да ни кажат 
едно громко: „Извинявайте“!

Добре де, може и да не са ви
новни хората, нали науката откри
ва все нови неща, както в насто
ящето и бъдещето ,така и в мина
лото, та може навярно да е откри
ла, че ние не сме Европа. Ако е 
така^ няма дума, ние непременно 
трябва да станем Европа! Но как? 
Тия, гдето казват, че ние трябва да 
бъдем Европа, ни предлагат да оти
дем в Европа, да се включим в нея.

Право да ви кажа, тази идея не 
ми се нрави. Какво ако отидем там? 
Докато си накупуваме туй-онуй, вре
мето ще си мине. Какво тогава ще 
видим от Европа? Когато се върнем 
в милото ни отечество, докато се 
похвалим на съседи, роднини и при
ятели какво сме купили (и виде
ли?!), много работи ще ни останат 
незавършени.

Не, ние не трябва да отиваме в 
Европа! Много по-добре е да дове
дем Европа при нас! Да, да, точно 
така. От едно такова решение ще 
имаме голяма полза. Тъй като почти 
всички сме селяни по произход, 

много добре знаем какво значи да 
ти дойде гост от белия свят. За раз
лика от сега, тогава ще знаем как
во трябва да правим. Ще направим 
ново разпределение на покъщнината, 
ще измием пода, ще очистим сте
ните от паяжина, може и да ги ва
росаме, ще въдворим чистота и ред 
в ходника и мазето, дори и на та
ван (откъде я знаем каква е тая 
Европа, може би ще поиска да ви
ди какво имаме и под покрива).

Ще изметем двора, може и някое 
цвете да посадим.

Все пак най-важното е това, че 
тогава ще имаме хубава възмож
ност да се похвалим на Европа (и 
на света, разбира се) с много не
ща. Ето например ние моежм да 
научим Европа как се организират 
и провеждат събрания, защото ние 
сме световни рекордьори в това от
ношение. В предконгресните, кон
гресните и следконгресните дни ние 
проведохме толкова събрания, кол- 
кото се провеждат в някои страни 
за десет, дори и за петдесет години. 
Ние заемаме едно от първите мес
та ло броя на законопредписанията 
и по упоритостта си да ги изменяме 
и допълваме. Имаме най-много от
пуски по болест и пенсионери-инва
лиди по отношение броя на заетите 
(значи висока е грижата ни за тру
довия човек), най-много автомобил
ни заводи по отношение броя на 
произведените автомобили, най-гол- 
ям брой командировки и търговски 
представителства в чужбина по от
ношение

най-голям брой участници в между
народните симпозиуми, които там 
непременно изнасят доклади. Ние 
сме в световния връх по необрабо
тените площи (800 хиляди хектара), 
по броя на издадените учебници 
(още преди десет години бяхме на
писали и отпечатали 12 500 учебни
ка). Ние имаме 8 металургични фа
култета, а една Федерална Репуб
лика Германия, която се гордее, че 
е Европа, ги има само 2. Със ’ 100 
хиляди записани студенти Белград
ският университет все още е свето
вен рекордьор. На 10 хиляди жи- 
тела ние имаме 100 висшисти, а 
ФРГ само 40. Ние имаме над 170000 
служебни автомобили, а една Шве
ция например гн има само 42. Ние 
имаме. . .

Когато се увери какво ние имаме, 
Европа само ще ни приеме в обяти- 
ята си. И ще 
идва при нас.
Европа, а и Европа )ще стане като 
— нас!

продължи редовно да 
Така ние ще станем

на реализирания оборот, Ванче БОЙКОВ
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8о1даЗ^?^СК^м5мд^ЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА
ЗАЩО БЕЗДЕЙСТВУВА

МЛАДЕЖКАТА ОР ГАНИЗАЦИЯ?

А КОНГРЕСЪТ Е ДАЛЕЧМламинг конгрес
-■ П и 12 пан ■ Много

на ист^° ТРУД е "УЖСн на нетина във връзка
ления: Оьюзъ- с орга™,аСпИ»тГРИе СДПа "еприят- Реформно настроение•». по™,« -д^аЗЕ: ЙЕ. гг,гг».п!?м-,
*а „да не се застрашавай огрп«н^ ^ само повтаря- се състой йрез май 1990. Се 

спие зймен сън в Н& СИСТемата : сега га всички чакаме конгреса,
действителност Н Кът На нашата бурна а конгресът е далече. Това

й този вакум, който пара
лизира организацията Ни.

Според Вас коя е причи
ната за това закъснение?

— Ние предлагахме кон
гресът на младежта в Сър
бия да с% състой час по- 
-скора, за да не „изстине“ 
ентусиазмът «й за промени. 
Същото
МОК на ССМ в Лесковац и 
други младежки организа
ции, но републиканското 
младежко ръководство не 
ни послуша, оправдавайки 
се, че в кратък срок не мо 
же да подготви проектодо- 
кументите на конгреса. То 
ва оправдание обаче е мно 
то тънко. Мисля; че се ка
сае преди всичко за страх 
на младежката бюрокра
ция от загуба на креслата 
и привилегиите.

Обикновено се мисли, че 
бюрократизмът най-малко е 
характерна черта именно на 
младежката организация?

— Това е точно само ко- 
гато този бюрократизъм се 
сравнява с бюрократизма в 
останалите обществено-поли 
тйчески организации. И пре 
ди, а особено през послед
ните няколко месеца се у- 
верих колко лесно младеж 
ките функционери стават 
бюрократи и кариеристи, 
даже и по-нахални от въз
растните.

дос-
т на

На проведеното на 30 я 
нуари заседание на Републи 
канската конференция 
Съюза на социалистическата 
младеж в Сърбия в Белград 
бяха приети 
Ясна Ристанович, 
на РК на Съюза

ДУШКО
Дател на РК на ГГ1йРеДСе"
н?™ие^а?беДСедаТ™™
Кочевич. Според него те са 
Разрбани като Яйчен став и 
че не може дума да става 

преследване зарад по- 
-инакво мнение.

Дина. ОдофенТ^т^ 
та на бъдещата младежка 
??лнаИЗаЦ11Я’ КаТо с“‘Остоя-
Телна, и социалистически на
Дороави^ЗГЬКНа Душко ^

на

оставките на 
секретар 

на младеж
та и Алесандар Кочевич, 
председател на Комисията 
за политическа система. От
хвърлено е и ттредложени- 

Утвърдждаване отго-во?о°?ТПняНа Предса«а^
р°™ н на председателя на 
Републиканската конферен
ция по мнение на някои де
легати зарад уж, груба и 
педемокоатическа разплата 
с гшщнаторите на Движе- 
нието за демократична об
кова.

Защо? Дали идеите на мла 
дите вече станаха анахро- 
«ни, а ръководствата не са 
способни да артикулират 
нови. Или пък младежки
те^ предложения се 
ха“ в платформите на „ 
зрастиите“ политици? Д 
е липса на

ката организация също без 
действува (раббти само мла 
дежката кооперация).

— Отговорът съдържи е- 
лементи от 
въпроси — заяви Николич. 
— Някои наши идеи вече 
не са актуалии, други са в- 
градени в политическите 
платформи на СК и Соци
алистическия съюз, липсата 
на политически ойит ни из
тласква към обществените 
маргини... Все пак основ
ната причина е в голямото 
разстояние между началото 
на реформната вълна сред 
младежта и младежките 
конгреси. Ние първи бяхме 
за промени, а последни про 
веждаме конгрес. Нашето

за

всички ваши„удави- 
,въ- 
,али

политически 
опит, поради която младеж 
ката организация не успява 
да се справи с новите об-

ето за

предложиха и

стоятелства и да се намери 
място в непредвидимата

Осъдени бяха и най-нови- 
п. събития в Косово, както 
и подкрепата, която на ал 
банските

развръзка на политически
те и други конфликти в ©б 
ществото?

Тези

След няколкочасови рази
сквания, в които се чуха и 
двете страни — една 'която 
даваше подкрепа на програ
мата и друга която 
чествяваше като антисръб-

сепаратисти оказ- 
ръководствата на СР 

Словен».я и СР Хърватско.
въпроси зададохме 

на Миролюб Николич, 
седател на ОК на ССО 
Сурдулица, където младеж-

ват
предя ока- в

С. Д.
ЖЕЛЮША

Културно - художествено
то дружество „Иван Кара
иванов“ в село Желюша, 
което беше 
1980 година 
оживена дейност в първите 
три години от създаването 
си, беше съвсем заглъхнало. 
Тези дни обаче 
то се съживи. Благодарение 
инициативността на младок 
ката организация в селото, 
при съдействие и подкрепа 
на местната общност и ос
таналите обществено-полити 
чески оржанизации — това 
самодейно кутурно художес 
твено дружество наново за
почна с дейна работа.

За новогодишните 
ници желюшките самодей

ци приятно изненадаха сво
ите жество „Иван Караиванов" 

готви подбрана културно- 
художествена програма. Съ
що така желюшките само
дейци вече правят подготов
ка за връщане на гостува
нето на самодейците от се
ло. Габер в Народна репуб 
лика България, което ще 
стане до края на 1990 годи-

Иван съселяни с хубава про
грама. Под ръководство на 
амбициозния и енергичен 
председател на дружеството 
Симеон Симов и при пълна 
подкрепа на цялата младеж 
ка организация, вече се съ
живиха и танцовата, дра
матичната и рецитаторската 
секции.

Желюша, като 
леми и неизчерпаеми сили 
в самодейността, наново ще 
възвърне някогашните си 
позиции като най-напредни- 
чаво село в Димитровград
ска община.

Вече за международния 
празник на жената

самодейното дру-

основано през 
и което разви9)

Караиванов“ дружестве

на.
село с го-ОТНОВО Заслужава да се отбеле

жи, че съживяването на са
модейното дружество ще 
подбуди към самодейна ак
тивност и по-раншните ак
тивни членове, а такива и- 
ма мнозина.действува праз- 8

К. Г.М. А.март

МИЛОРАД КОЗИЧ била в дългогодишната разплата с прогресив
ните

През септември 1942 година българската 
хора в своята страна и затуй повече пъти полиция ликвидирала партизаните начело с 

разбивала появяването на Народоосвободител- Жйка Антич от Суково (който се отлъчил 
ното движение в нишавския край. Провалите от Суковския партизански отряд). Предал ги 
в Народоосвободителното движение предимно бившия партизанин Драгушн Златкович - Бли- 
ставали с вмъкването на полицейски агенти в хер, който след раняването си бил заловен, 
редовете йа движението!, С разузнавателна а сетне действувал като български агент (тъй 

дейност в Пиротския край ръководел капитан като над болницата в Пирот било инсценирано 
_ . Александър Горчилов, който до края на окупа- „бягството му“).
През време на окупацията,^ тъй като бъл- цията бил разузнавателен офицер в разузна- През есента на 1943 година полицията ли- 

гарската войска завзела Цариород, Бабушни- вателната организация (военна разузнавателна квидирала при Градище край Пирот група пар- 
Ца> Пирот и границата се приближила почти служба) в Калотина. Ведно той бил и комен- тизани при което загинал м видния боец Пе- 
до Бела паланка, продължава нова ера на „ти- дант на „ловната рота", т. н., един вид военна тар Игнятович - Лозовски, родом от с. Гнилане 
хата война“, но епицентърът на главните съби- наказателна експедиция, която извършила мно- край Пирот. През юни и юли 1944 година 
тия се помества към „новоосвободените“ кра- жество злодейства в този край. била разкрита група партизани привърженици
шца — Пирот, Бабушница, а от началото на През януари (14) 1942 година били, разбит в .Сопот, от конто една част били избити, а 
1942 година към Ниш и по-нататък, на тери- Нишавският партизански отряд от 22 бойци другата били закарани в лагери. Българската 
торията, която завзе българският окупационен п село Гостуша. В района па Бела пода (Ба- наказателна експедиция разстреляла на 14 ок- 
корпус (Нйшкият край, Топлица^ Ябланица), бушница) през февруари 1942 година ловната томври 1943 година в село Стол (Бабушница) 
„Тихата война“ само донякъде придобива ня- рота йа Горчилов заловила и избила местната 48 Селяни, а няколко десетки ранила и интер- 
кои нови форми: на завзетата, или „новоосво- десетина ((9 лица). Подобни провали и убий- нирала. Българските 
бодената територия“ се работело върху укреи- ства станали и в селата Кърнино и Радоше- герите „Гонда вода“ в България и „Еннкьой“ и 
ването на властта, а на тази и на своята ДРУ- вац. „Св. Кирил“ в Гърция привържениците на На-
га територия се организира безпощадна борба Голям провал в организацията па Народо- родоосвободителното движение. Адските мъче- 
против Народоосвободителното движение и о с пободи тел и ото движение станал през април пия в лагерите малцина издържали. Разстрел-

населнието. Прила- 1942 година в Пирот. Провалът извършдл яни били също така и група
гайки методи на най-суров терор, убийства, агент на немската служба на сигурността (БДС) РъсоЙЦй (Пйрот) в МестНоСтта 
масови разстрели, опожаряване и изобщо със в Ниш Мирослав Затович - Зотке, иначе лк>- па С*ара плаюша.
злодейства, които надминавали и злодейства- тичевац. Немците доверили следствието на гру- ОСВОБОЖДЕНИЕТО И ВАРИАНТИ НА
та на най-коравите фашисти па следователи, агенти на дирекцията на по- „ТИХАТА ВОЙНА“ В СЛЕДВОЕННИЯ

На „присъединените“ територии наред с лицията в София — Виктор Гсрганов, Ангел По- ПЕРИОД
установяването на окупационна власт (държа- Пов и П. Петков. (Тази група по-късно провали- ~ ь. - рт6Ьа • гпетои„. аойна т^айи_ 
вен и полицейски апарат) се извършава заси- ла и Народоосвободителното движение в Ниш, Ьългашщ ГюгославГ^ осттна та-
лена българизация във всички области на жи- когато бил ликвидиран градски» комитет па дата „к™ чгвъоле,п в Ньой
Вота, Фамилиите презимена се прекръстват на ЮКП в Ниш), При провала В Пирот, българ- ^ ™ у. тобе-шт^кя от че-
ов“ бългапгки език се провъзгласява за един- ската полиция заловила и емисари на Дража Югославия излезиа каю победителка от че 
™ вЛ?е„ УчилищаТв Пирот и Бабуш- Михайлович - подполковник Александар Ви- ™р“™^а « реВ„°Л^” ^т'ви
ница работят ия български език, а учители даиович - Еугеи (родом от Цариброд) и Чнрко 1а на големи материални и човешки жертви. 
гГ^претГОлаватели^се довеждат от Стария. Чиркович, поручик на ДМ, Баварската поли- България пък. макар че повече от четири го- 

В Парибгол и Шрот се създава профа- преценила, че от дейността па четничес- Дини беше предал хитлеров съюзник и носител
пгястка* младеж ка* организация „Бранник“, в “итс емисари може да има полза и бил на- па окупацпошщ власт голяма.част от терп- 
която се включват и цчашитс се от основните „равен договор за взаимно сътрудничество в торията на сърбил и Македония, по стечение 
Витоша Г ОШОВИ лпГкйий“). „БратШк“ бий йрбата против Народоосвободителното дви- на обстоятелствата, не яагуб,, шпцо. Подлбата 
"йзирайТ вое2^рш.цип на десетини, же?шс. двама, „то Видаиович кггго ко- и^света ЧгярмиЧепвекпта
чети ппл/жипи а част от чясноветс му били меидапт нй четпическия щаб 43 в Ниш и лиция в ялта и проииквансю на Червената 
\пцкЬогшипапи' гакто члс1говстс на „Хитлйр- Мирко Чиркович, като комендант иа Чегьр- аРМ11я на Балканите, доведе до септемвраш- у/шформираии. както членовете а тир о^^ ^ ^ в ИшШ1я край ло.късио ския преврат в България, а начело на държа-

Българската полиция имала голям опит в сътрудничат с българската разузнавателна слу- па™ аастш,а ,У°“° 1п°сковско) р1-коподстпо Д“" 
борбата против комунистическата и изобщо жба и българския окупационен корпус, относно миг ров — геоларо». 
против прогреевшгата дейност, който тгридо- с неговия П(аб в Ншпка баня.

ТИХИЯТ фронт(4)
„ТИХА ВОЙНА“ ПО ВРЕМЕ НА ОКУПА
ЦИЯТА НА ЮГОСЛАВИЯ

власти интернирали в ла-

селяни от село 
„Каца камЬк“против всяка съпротива на

— Следва —
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*'кттпл&а& тшгутг^елт а 14ък*/етб&
_ в ОСНОВНОТО УЛИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИ МИТРОВ" --лпл*п

Проектоплан за кннгонзда- с опреСНЕНИ ЗНАНИЯ ПРЕЗ ВТОРОТО 

телсиа дейност на нздате 

лстео „Брашно“ за 1990 г.

ь
В БОСИЛЕГРАД

младежки организации и 
организациите на Червения 
кръст.

подавателите, по-качествени 
подготовки и ио-тясир сът
рудничество с родителите, 
отделно с родителите на о- 
нези ученици, които илоста- 

овл а дяваното на учео-

Съглаоно годишната лро*
работа, основното 

„Георги Димитров“
грама за 
училище 
в Босилеград, второто пол у 

Опи запятия за- 
5 февруари. За то

Според думите, на дирек 
тора на училището, през в- 
горото полугодие по-голямо 
внимание ще се посвети вър 
ху приложението на едиак 
ви критерии при оценяване
то на учениците, което е об
особено значение за по-голя 
мо мотивиране на ученици- 

както и активности за 
създаване на състезателен 
дух при учениците. Още но 
вече, че сега настъпва пе
риода на първите училшц- 

състезаиия. В рамките 
всеобщата активност 

през второто полугодие учи 
колектив :—

1. СКАЗАНИЕ ЗА КОСОВС1САТА БАТКА, роман 
за младежи, автор МИЛУТИН ТАСИ I, арспод 
от сърбохърватски па СТЕФАН НИКОЛОВ, в 
еьнздателство с „Вук Караджич", Белград. 
„Единство“ Пршцина и „Дневник“, Нови Сад;

2. ДЕВОЙЧЕ БЕЛО ДЪРВЕНО, народни песни от 
Босилсградско, събрала и подредила ВУКИЦА 
СТОИМЕНОВА;

3. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ, репродукции 
българската народност в Юго-

годо с уче пат в 
ИПИ материал.

През второто полугодие 
обезателен

помпа па 
па време, попечето от учи
телите, този период използ- 

чрез съответни семи- 
или пък са

повторно като 
вид се въвежда добавъчно
то и допълнително ооуче- 

едиа от важните 
на слаби-

виха,
нари, кържоци 
мостоятслшг подготовки, за 

па знанията и ние, като 
мерки за помощ 
те ученици да овладеят с 
учебния материал, а онези 
пък които показват склон
ност и талант 
лена област, още повече да 
разширяват знанията 
Ще се посвети по-голямо 
внимание и на извън класо
вото обучение. Михайлов 
изтъква, че през първото по 
лугодис всички възможнос
ти в областта на свободни
те активности не са използ
вали. Все още има полета 
за нови видове активности. 
Ще се активират в това от 
пошепне и всички училищ
ни субекти — от училищ- 

сьвет, класните ръково 
и класовите обш- 
до пионерските и

опресняване 
възпитателно - образоватсл- 

методи. Защото както
па тс.

художници от 
славия;

4. ЧЕТИВА за VI и VII клас (две книги) по оъл- 
основните училища на българ-

н I не
подчерта -директорът па • у- 

Владимир Михам 
лов, с успеха през първото 

вито учителите, 
са довол-

Ч ИЛИ I''ОТО към опрсдс-гарски език за 
ската народност; полугодие 

вито родителите
Особено с успеха на у-

осмокласопото
в Долна Любата, 

със сла

ниси. наНови заглавия пи щечелиците от каолишето 
настоява по-често да контак 

местните общности 
това и с родителите, 

отношение вече е за- 
една обща роди-

ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

5. СТИХОТВОРЕНИЯ, автор 
ДЪНКОВ;

6. ПЛЕС НА ИГРИВИТЕ ДНИ, стихотворения, 
автор — ДЕНИЦА ИЛИЕВА;

7. СЪЛЗА ВЪРХУ КОРЕНА, стихотворения, автор 
— СТЕФАН МАНАСИЕВ;

8. СТИХОТВОРЕНИЯ, автор БИЛЯНА ЦВЕТКО- 
ВА-АНТОВА;

9. ЦАРИБРОДСКИТЕ КАМБАНИ, разкази, автор 
— ЗДЕНКА ТОДОРОВА-СВИЛЕНКОВА;

10. СТИХОТВОРЕНИЯ ЗА ДЕЦА, автор — МИЛО- 
РАД ГЕРОВ;

училище
кгьдето учениците 
би бележки

70 на сто. От мерките 
Владимир

АЛЕКСАНДЪР тира с 
а с 
теза

Ввъзлизат на
пад
и активностите,
Михайлов особено изтъква:

на трудова-

иланувана 
юлска среща, на която ще 
бъде изнесен доклад:

: могат да помог
на своите ученици при

„Как
заздравя ването родителите

нат
овладяването на възпитател 
ио-образователния процес“.

М. Я.

както при 
така и при пре-

та дисциплина,
учениците,

пия 
дители 
пости.

В рамките на ндейно-поли 
тическата и професионална 
подготовка и през изтекла- 

ваканция Педаго-

I

УСПЕХЪТ НА УЧЕНИЦИТЕ В ОЦ „ВУК КАРАДЖИЧ“ В 
БАБУШНИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ

ПУБЛИЦИСТИКА И НАУКА

И. ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
НА ДИМИТРОВГРАДСКИ КРАЙ (1964—1990), 
автор — ПЕТЪР ТАСЕВ;

12. НАРОДНИ ОБИЧАИ ОТ БОСИЛЕГРАДСКО, 
автор —ВАСИЛ СТАНЧЕВ;

13. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН ПОДЕМ НА ЦАРИ
БРОД (от освобождението от турцитс до при
съединението към Югославия 1877—1920), автор 
— БОГДАН НИКОЛОВ;

14. ФЛОРАТА НА ОКОЛНОСТИТЕ НА БОСИЛЕ
ГРАД И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЦИОНАЛ
НОТО Й ИЗПОЛЗВАНЕ, автори 
АРАНДЖЕЛОВИЧ, д-р СП. СОТИРОВ, д-р ВЛ. 
СТАМЕНКОВИЧ и В. РАНДЖЕЛОВИЧ.

та зимно 
пгческият институт за усъв- 

на възпита- ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА 

СЪС СЛАБ УСПЕХ
ършелствуване 
нието и образование във 
Вра/тя в съдействие с Об
щинската самоупр авителна 
общност в Босилеград орга
низира* професионални 
нари по математика, сър
бохърватски, биология, ис
тория, география, български 
език и физика, 
присъствуваха
преподаватели 
образование и възпитание 
в Босилеградска община. 
Организирани бяха и 
нари за учителите от първо 
началните класове, както и 
за директорите, техните по
мощници и педатозита в у- 
чилищата, на които също в- 
зеха участите първоначал
ните учители от Босиле
градска община. Повече от 
семинарите се

Враня, а семинара* по 
Босиле-

I

ду основното и средното у- 
чилище. За да мотивира у- 
ченишгге към по-добър ус 

съвет ще

центърОбразователният 
„Вук Караджич“ в Бабуш- 
ница има общо 410 учеии- 
ка, от които само 38 наето 
завършиха учебните заная- 
чия през първото полугодие 
с положителен успех. Най- 
-добър успех са постигнали 
учениците от IV слас с при
родно-техническа насока, до 
като най-слаби са ученици
те от I клас текстилна на-

семн

пех, учителският 
въведе съревнования по от 
пделни предмети,

класовете в учили- 
интензивира рабо-

Н. на които 
съответните 

от основното

д-р I както и
между 
щето, ще 
тата в допълнителното и ре
довното обучение, като при 
това се раздвижат инициати 

по-голямо ползуване 
ла нагледните ччебни сред-

Забележки, предложения и указания във връзка 
с проектоплана се приемат до 25 февруари т. г.,изпрате
ни до редакцията за книгоиздателска дейност на „Брат
ство“ .

! семи-I: ви за
сока, докато трима ученика 
са останали неоценени.

Според мнението на пси
холога на това училище 
Снежана Петрович. най-чес
тите причини за лошия ус
пех са слабите предзнания. 
слабата мотивировка, липса
та на трудови навици, несвъу, 
заност на програмите меж-

Неколцина автори предложиха заглавията на сво
ите ръкописи, но все още не са доставили ръкописите 
до Издателството. Според решението на Издателския 
съвет в окончателния план за книгоиздателска дейност 
ще влезат само онези заглавия, чиито автори доставят 
на издателството предложените ръкописи в три акзем- 
лляра. написани на пишуща машина на български език 
най-късно до края на февруари т. г.

Издателство „Братство“ — 
Редакция за книгоиздателска дейност

ства.
Сбщият брой на отсъст

вията достигна 8102 часа, 
което средно възлиза около 
2С отсътвпя на ученик. Бро
ят на оправданите е 6411 н- 
ли средно по 16, докато не
оправдани има 1691 отсъст
вия, или средно по 4 на V- 
ченик. Според думите на 
психолога, през това полу
годие е намален броят на от
съствията по отношение на

I

\
проведоха

: ВЪВ
български език в

I град.

СИГНАЛИ ще повече ако се има пред
вид, че тези деца, лишени 
от възможността да се вкл
ючат
в редовния живот и рабо
та за целия живот са на 
плещите на нещастните си

само две се учат и живеят 
в специални училища във 
вътрешността на република
та. В Центъра за социална 
работа в Босилеград казват, 
че с една малка част в раз
ходите участвуват и роди
телите им. За изпращане на 
останалите деца в такива 
училища 
сто няма средства и Център 
ът не е в състояние да пре- 
взме целокупната финансо
ва грижа за тях.

Тези ученици, вместо спе
циални училища, отиват в 
основното училище „Г. Ди
митров“. Разбира се, не мо
гат да овладяват с необхо
димата програма. В един и 
същ клас отиват по две-три 
години, докато не преста
нат. Полза от такова „шко
луване“ няма никой, а вре
да почти всички: и редов
ните ученици и децата с 
психическофизическите 
достатъци, и родителите им, 
и обществото като цяло. О-

Разумни с неразумно отношение същия период миналата го
дина.
сред учениците е по-добра.

Образователно 
телнпят съвет при образова
телния център „Вук Карад- 
жич констатира, че успехът 
е незадоволителен, понеже 
повече от половината уче
ници са със слаби бележ
ки. За това влияе успеха на 
учениците от текстилна на
сока, понеже тук учат пре
димно ученици, което в ос- 

„пре- 
клас 

слаби

Инак дисциплината
колко толкова

възшгга-
Ц| В Босилеградска община съществуват седем деца от учи

лищна възраст с психофизически дефекти в развитието 
си, но само две се школуват в специални училища във 
вътрешността. За останалите почти никой не се грижи казват тук-про-

Снгиализирайкн на това 
нелепо явление и поведение 
вместо заключение ще при
ведем следното: не може и 
не трябва да се вя^ва, че 
обществото е затворило о- 
чи към този проблем. Сред
ства за школуване има. 
Друга е въпрос защо Цен
търът за социална работа 
ч Основното училище, раз
бира се и родителите, не с- 
дружат сили и не тръгнат 
на път по който със съв-

Числото на децата с те- от всекидневния живот, ра
зумните с неразумното си от 
ьошеиие към тях не пред
приемат покрай всички не 
обходими мерки, с което те 
дг се въведат в живот и 
р.а почуетвуват поне мини
малната част от хубостта 
му.

Драстичен пример за бе
зотговорното отношение на 
ръзрастните и разумните 
към проблемите на децата 
с пиехофизичеоки дефекти 
и оемействата им към де
цата с над седемгодишна 
възраст. От седемте деца с 
проблеми в развитието си

лесни и душевни недостатъ
ци . в развитието си от у- 
чилищна. възраст в Босиле- 
.градска община е сигурно 
по-голямо от това което съо
бщават официалните лица. 
Относително е само за коя 
степен дефекти се касае. За 
деца от предучилищна въз
раст с такива дефекти и за 
онези,, които изобщо не по
сещават никакво училище 
точни сведения също така 
няма. За всички едно 
е общо: покрай това, че 
различните им дефекти на 
известен начин ги отделят

новните училища са 
веждани“ от клас в 
(без оглед че имат 
бележки учениците минават 
в по-горен клас).

Накрая да кажем, че уче
ниците от 111-1 паралелка с 

Стоянкласов ръководител 
Стоянович са провъзласени 
за най-добър клас през из
теклото полугодие, понеже 
имат над 80 на сто положи
телни бележки.

местни сили да помогнат 
на децата, на които е на
истина необходима чужда 
помощ.

не-

В. Божилов Д. Чирич
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Г олям 

футболната
интерес за 

игра
Футбол

МОЖЕ ЛИ „АСЕН 

БАЛКАНСКИ“
И ПОВЕЧЕ? Спортният

*.

у кивот в Дими 
тровдрадския край започнал 
организирано да 
ва през 1926 година

бил упражнен натиск клуб 
ът да се преименува и му 
било дадено 
чар“.

Иовосъзнаденият клуб бил създаден от

Срещите между двата клу 
ба се провеждали 
често, а спортната публика 
се увеличавала от ден на 
ден. Привържениците се 
разделили на две: едни би
ли за „Граничар“, а други 
за „Граджански“. Всичко 
това се развиваше стихий
но и по почин на самите 
играчи. Братя Китини (Ван- 
чо, Петър, Кола) най-големи 
привърженици на „Гражда
нски“, а Бора Брезнишки на 
„Граничар“. Подсилен „Гра 
джаиски“ имаше следните 
играчи: Иван Йотов — А- 
ща, вратар, Гена Тошев, 
вратар; Ица Попов, десен 
нападател, Сота Принцът, 
минал от „Граничар“, Ари- 
тон Аритонович, ляв напа
дател, Никола Ставков — 
Джими, десен полузащит
ник, Кръста Петров — Кли- 
сарът, ляв флангов напада 
тел, Аргир Златанов — Гра
динарски (минал от „Грани 
чар“) централен нападател, 
Тоша Златанов — Градина 
реки, защитник; Кола Пе
тров — Китин (минал от 
„Граничар“), централен за
щитник, Санда Марков — 
Жъцат, защитник (минал от 
„Граничар“), Войча Драга
нов, десен флангов напада
тел, Митко Берен делии ски, 
ляв флангов нападател, Ге
орги Андонов — Гъора, де
сен нападател, Добрин То
доров, защитник. Сокол Ан
тов — Цола, нападател, Ба
са Истатков, централен за- 
:• тг-ник, Маринко Делчев — 
Йовшин, защитник, Пеца 
Пейчев — Шушняр, защит
ник , Гьока Пайташев, ляв 
флангов нападател.

За футболните мачове 
владаел голям интерес и те 
представлявали най-нолямо 
развлечение за царибродча 
ни. Футболният клуб „Гра
ничар“ сс състезавал с раз
ни клубове като „Победа“ 
от Пирот, футболния клуб 
от Бела Паланка, сетне с 
някои клубове от Ниш, с 
..Дубочина“ от Лесковац и 
други отбори от югоизточ
ната част ма Сърбия. По 
начина, на който били съз
дадени „Гранпчап“ и „Гра- 
джански“ се създавали клу 
бове и по селата. Та 
кпва имало в Лукавица. 
Жслклна. СмпловмИ, Славн
ия и др. Чрез тях хората 
си намирали развлечение и 
забава, сближавали се взан 
мно и се запознавали; раз
бивали спортния живот в 
града и по селата.

— Следва —

твърдеСпортният център „Па 
рк’ в Димитровград ве 
че се съживява. Освен 
атлетиците, които трени 
рат всекидневно след 
завръщане на групата 
от Медулин — И футбо 
листите започнат с тре- 
нинзи. Като

се разви- „Грани-имеНа много от тези въ
проси отговор ще даде 
събранието на Скупщи
ната на клуба, която 
се проведе на 16 февру 
ври тази година.

т„ по по-
мин на младите, които оби 
пали да спортуват. Най-гол- 
ям интерес владаеел за фуг 
бола. Главни

„ следните члено 
ве. Сота Принц, вратар (о- 
пинчарски работник), Ста
мен Пуля, защитник, инте
лектуалец, Асен Димов — 
лаладжийски, защитник, те- 
неквджия, Кирил Йорданов 

Чедото, полузащитник, 
ветеринар, Буда Гошич 
лузащитник безработен, Ки
рил Георгиев — Гърбин, по 
лузащитник, шлосер. Това 
била защитата. Нападател
ният ред съчинявали: Пре- 
драг Джокин, сервитъор, 
Цана Мишин, опинчарски 
работник, Митко Ташков 
— Беренделийски, работ
ник, Панта Дойчев, шивач; 
Аргир Златанов, шлосер; 
Санда Марков, обущар, И- 
лия — Лича Ингилиз, 
сер, Васил Манов, шивач; 
Тоца Йовшин, шивач, Кола 
Китин, опинчарски работ
ник; Санда Николов — Чво 
рът, търговски работник и 
други.

Наскоро този 
разви. Все

инициатори 
за организиране на футбол 
гшя спорт били: Алексан
дър Алексич (Цана Ми
шин), опинчарски робтник, 
Васил Манов, шивач, Тодор 
Иванов (Тоца Йовшин), 
вач, а по-късно им се при
общили и Никола Петров 
(Кола Китин), опинчарски 
работник, Александър Ни
колов (Санда Чворат) и 
братята Предраг и Мата 
Джокини. Те започнали да 
събират доброволни даре
ния в пари, за да купят топ

Ще

В настоящата година 
мнозина клубове ще 

във Втора сръбска 
футболна дивизия — юг. 
С обединяването яа „Ю 
мко” и „Динамо”, както 
и на „Кристал” и „Ти
мок” в

мичели едва 
чакат отново да започ
не футболния 
борба за точки.

И във футбола, както 
и в другите спортове ви 
си въпроса — може ли 
„Асен Балкански”

шинат по

сезон и

един отбор под 
название „Тимок — Кри 
стал” — се освобожда
ват места т л клубове от 
по-малките дивизии в II 
сръбска дивизи'.

да по
стигне и повече откол- 
кото досега? Може 
през идващата пролет 
да надмине очакванията 
(и досегашния опит) — 
борба за съществувание 
в Междуобщинска регио 
лална футболна диви
зия!

ка.
Пръв внесъл пари за фут

бол Кола Китин, а след не
го и други. Разширил се 
кръгът на доброволните да 
ритсли на пари, а през 1927 
година Цана Мишин, Санда 
Чвсрат и Предраг Джокин 
заминали за Пирот, където 
купили първата кожена топ 
ка (футбол) и с нея започ
нало да се играе в тогаваш 
пия Цариброд.

Първият футболен клуб в 
Цариброд бил основан през 
1927 година по името „Рад- 
нички“, тъй като бил съста 
вен от работници. Обаче 
това не харесвало на бур
жоазния режим и наскоро

ЛИ

шло-

Може би сред канди
датите за влизане в по- 
-висш ранг на състезава 
не ще се нареди и ,,А- 
сен Балкански”. Засега

спорт се 
по-голям брой 
започнаха да 

Така по-късно
През есента „А. Бал

кански” 
осмо място, значи в сре 
дата на табелката (и по- 
-рано през есенния се
зон имаше подобно кла 
сиране, но после се бо
реше да не изпадне). 
Може ли да се очаква 
че тази годана

млади хора 
спортуват.
бяха създадени условия 
формиране на два 
за да могат взаимно да се 
състезават и да придобият в 
качеството си и зарад уча
стие в междуградски!^съ-

реален шанс съществу
ва. Дали димитровград- 
чани ще го използват — 
ще видим.

се класира на
за

клуба,

д. с.
стезания.

Вторият футболен клуб 
бил създаден през 1934 го
дина под название „Граджа 
нски“, а съчиняваха го 
нпте футболисти: Васил Ма 
нов (минал от „Граничар®), 
инициатор и организатор на 
клуба. Бил и 
клуба. Манов е 
спортен съдия в Димитров
градския край; следват Мир 
ко Ранчич. Мита 
„Свинчето“, Гено 
впатар. хлебопекарски ра
ботник, Ина Попов, впатар, 
чиновник. Джока Пайтин. 
обущарски работник. Васил 
Истатков, обущарски работ 
ник, Георги Андонов, хлебо 
лекарски работник, Митко 
Димов — Каладжийски, тс- 
чекнджня, Борко Внтоми- 
ров, столарски работник. 
Никола Станков — Джими. 
шлосер.

Само за една година от 
създаването си. футболният 
клуб „Граждански“ удвоил 
броя на члоновете си, за
крепил се и станал равно
правен съперник на „съгра
жданин" на „Граничар“.

АТЛЕТИКА

АТЛЕТИЦИТЕ СЕ ВЪРНАХА 
ОТ МЕДУЛИН

история 
та няма да се повтори? 
Идват ли по-добри дни

след

за димитровградския
футбол?

На последния въпрос
тренъор внационалниячленовете на 

отбор.
Атлетиците не седят 

сяръстени ръце. След завр
ъщане от Медулин — дими
тровградските атлетици ве
днага предължили да трени 
рат в спортния център „Па 
рк“, като по такъв начин 
желаят по-добре да сс под
готвят за предстоящия се-

Г рула од седем ат лети ни, 
членове на 
„Железничар 
тези дни от Медулин. Там 
те прекараха една седмица 

заедно със 
от всички кра-

ггьрвиятди м итров град с ки 
се върнаха съседва ли може да се о: 

говори. За да се осъще 
стби едно такова жела
ние са необходими по- 
-щателни 
Да бъдат разрешени ре
дица въпроси, които то
зи клуб не е в състоя
ние да разреши.

Джокин
Тошев,на подготовка

спортистите 
пща на страната.подготовки и

Този път димитровградски 
го спортисти наистина са 
имали възможност да нау- 

миого от по-възрастните 
си колеги, преди всичко от

зои.
чат Д. с.

НЕ1-НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕОТ ЕКОЛОГИЧЕСКИЯ ДНЕ 
ВШ1К

Искали ние или не, все
кидневно ни се натрапва въ 
проса за жизнената среда 
в кстго живеем, в която все 

евно ни обкръжват не 
ма.-ц количества дим, прах, 
частици пепел, аерозоли 
какво ли още не.

О; въздуха за който пи 
някога втълпяваха в глави
те с безцветно невидимо 
съшьство, което 
Ш72ата какво е остана
ло/ — Всичко друго само 
ие ;грава 
Тор: с може би и разбира
емо >а големите градове, ко 
ит<-> в последно време се по 
гвъ' лиха като пай-замърсе
ли, ссле нлвие на развитата
промишленост в тях. Може 

е разбираемо защото от 
КР<■•) време за това ие се е 
№>’/', :а сметка в смисъл на 
онзу;; прочута мисъл на Луй 
XIV „Слез мене и потоп че

Желюша — отбор юнаци за 
па .реката и 

изключение
ка бъде“, по ие може да 
бъде при 
ликото" решение 
тс IVадове, които искаха да 
парират па големите гра
дове и без ориентнровка 07 
варяха най-различни фабри 
км на тежка или лека иро- 
мишлсиост които даваха 

загуби отколкого А

замърсяване 
единственото 
„Циле“, който вместо в рс- 

есе боклук на купи- 
ц съседните дворове

емливо „нссиолуч- 
на малки

ката паки ща
СЪОБЩЕНИЕхората.

Думи за всички тези по
стъпки са излишни, защото 
тук трябват дела и съвест 
и нищо повече. Ако вече за 
етмте в тези предприятия 
нямат слух да превземат не 
що по този въпрос нека си 
кажат гражданите думата. 
Бива ли и по-нататък града 

няма слух за новите 
в страната и све-

II

Драги читатели, мнозина не са си издължили 
абонамента за вестник „Братство“ за изтеклата 
1989 година, а вече нзчита и януари от настоя
щата 1990 година. Затова ви молим да направите 
това в пай-скоро време.

Цената на вестника от Нова година е увели
чена на 50 пари.

вече
ход. да обър- 

виимаиието па зсмърсм- 
в. малките градове, ко 

могат да бъ-

Нашата цел еобгръща
нсм
., елите
иго никак не 
,ат .малки, защото всеки за 
мърситсл С вредител на 

жизнена среда и

жизнена среда. ГОДИШНИЯТ АБОНАМЕНТ за „Братство“ сс- 
га е 25 динара, полугодишният — 12,50 динара.им да 

настоялия 
•(■д __ да сс борим за здра- 

ореда! Докога

зз.г а вата
Съобщаваме, че цената на некролог без изра

ботка на клише струва 10 динара, а ако се из
работва и клише — сумата сс увеличава с цената 
на същото, която диктува печатницата.

Чекови записи за абониране на в. „Братство“ 
изпращайте иа следния адрес:

нищо друго.
Като по инерция в Дими- 

повечето фабрики
ва жизнена 
само?

Може би пес докато ре
ката ие почернее а дворове 
те па къщите до „Циле“ ис 
побелеят от грипа.

тровград 
са „кацали“ до к без това 

Нишавазамър'.спата река 
унищожавайки
флора и Фауна която им се 

път.. Гумара-

всеки вид ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО“ 18 000 Ниш Кей 
29 декември 8. Текущата сметка на „Брат
ство“ е 62500-603-9529, СДК — Ниш.иаизтърсвала

„Свобода“, Братство“ в Здс/лт Т. — Свилеиковп
та,

СТРАНИЦА И
■ЛЕАТСТВО“ М- 9 ФЕВРУАРИ 1990
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забава

нощ да се провикваАКЪЛИЯ ДЕТЕ — Ама го въртех, ама го 
въртех!...

Така печално завърши тя 
хното „богоугодно“ сдружс 
пие. И двамата от този ден 
напуснаха Манастирчето.

, А ДОЛЕ ХИТЛЕР“

цяла 
„Горе Хитлер!“.

Циганчето Бумбар в иър 
во отделение учил в „Дол
ното училище“ (Към ж. н. 
гара) и останал да повтаря. 
Следваща година го запи
сали в „Горното училище“ 
(в „Строшена чешма“). А ма 
пка му» от хитрост или про 

се хвалила но ма-

Демокрация„ПИСУВАЛИ, ДАВАЛИ ..
Йоиапка Митина получа

ваше от общината някаква 
парична помощ. Колко й са 

колко са ги изпла 
щали, те са си знаели, но 
Йоваика со оплакваше па- 

иадяемо. Когато ми- 
покрай общината,

У миналият петак разока ме ба
бата рано на сабайле бъш у най- 
слаткият сън:

дявали иПрез Втората световна во 
йиа, когато Цариброд „отно 
во влезе в границите на Бъ 
лгарня“ един ден повикали 
в обвитата по справка пя 
какъв мъж от „Строшена 
чешма“. Между другото пн 
талн го на коя улица жи
вее, а той отговорил:

— А доле Хитлер! (вместо 
„Адолф Хитлер).

Изял някоя тупаница, п ог 
български

стотия, 
хала „Чуй петъл“:

„Моят Бамбур излезе мно 
го акълия дете. Лапи учеше 
първото отделение в „Долно 
то училище“ а съга 
първо отделение V 
то“.

ляво и 
наваше
тя се спираше пред вратаг 

посочваше с ръка: — Дизай се Манчо» кой 
стану? — Кво има бре бабо» кво си 
се разокала. Не су турци 
палили!

замайта и
— Те гьи! гшсували-дава- 

ли, пнеували-давали, а Йо- 
ваика спс с празне рукье! 
Плю! — шпокаше към пра-

учи у 
„Горнъо

село за-
БАНИЦА ОТ БЯЛО БРАШ
НО •гага и чумосваше с разпе

рени пръсти.фашизираипя 
кмет и го наказал да пре
спи в общинското мазе и

— Айде Малчо да однесеш пет- 
-шес гървал»е сиревье на пазар» че уз 
неш некой динар да има за сол и 
за гас.

По едно време Тоша Ма- 
дин и дядо Цветко от на
шата махала (Цветко Мага
рето“, както на подбив му 
викахме ние децата, защо 
то се препитаваше от дре
бни услуги преноса-превоз, 
които нзвърваше с магаре 
нцето си), бяха се договори 
ли да станат калугери на 
Манастирчето. Тоша, като 
по-млад, ходеше по просия, 

Цветко домакпнетду

Записал: Тодор Лнткалов

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

ДЕДА МЛАДЕН И 

БЕЛИ МЕМЕД
Помисли се кво да правим. Пра

ва йе бабата, сиромашия налегла до . 
нч, а скупотия голема.

а дядо
вал и наглеждал магарен
цето ои.

Един ден на дядо Цветко 
се прняла баница, ама от 
бяло брашно. И заръчал на 
Тошо на всяка цена да го 
изпроси. Добре ама Тоша 
или забравил, 
не му дали, понеже тогава 
с бяло брашно не месеха фу 
рнаджите. Като се върнал 
вечерта, дядо Цветко, кой
то през целия ден си „то
чил“ зъбите за мечтаната ба 
ница, се разлютил, започнал 
да го хока, дори замахвал 
с ръката си (едната му бе 

саката). Тоша мълчал, 
мълчал, па като скочил, хва 
нал го за здравата ръка и 
започнал да го върти около 
себе си, налагал го по за- 

и на всяко плесване

Наднго кантуту па право на па- 
зарат. Оно студ, дуяул йедън ветар 
до кошчуну ме продува. Стану до 
йеднога нашинда, да се мързнемо за 
едно. Народ минуе и одминуе, ни

кой ни да се обърне. Ка погледа мал 
ко по-натам... има кво и да видим. 
Струпал се народ около йедну лиму- 
зину ко овце на солило. Надзърну, 
народ купуйе сирегье!

„Защо носиш ралиика?“ 
„Милостиви, аго, нося го 

да не ми го открадне ня
кой“ — отвърнал дядо Мла 
ден.

При края па турското ро 
бегво в Звопския край гла 
вей турски заповедник бил 
някой си Бели Мемед. Той 
бил все и всичко. Народът 
го запомнил добре. Преди 
петдесетина години от най- 
стари хора чух и следната 
нсторийка:

Един ден Бели Мемед до 
шъл в село Ясенов дел — 
центърът на селото бил в 
днешна Петковска махала. 
Била пролет и Бели Ме.мед 
заседнал пред кафенето, ка
то си сърбал кафето.

По едно време минал дя 
до Младен, завръщайки се 
от оран, като носил ралиика 
на рамо. Видял го турчинът 
и го попитал:

или никъде
„А такава ли била рабо

тата?! И ти ли си от онези, 
дето крадат, щом от краж
ба се страхуват! “

Наложил го добре и му 
казал да остави ралиика, а 
ако някой го вземе, той ще 
му купи друг.

И наистина на утреден дя 
до Младен намерил рални- 
ка пред кафенето, там, къ- 
дето го и оставил.

Оттогава в селото вече ра 
лиици не се краднели.

Записал: Йордан Миланов

ше

— А бре, питам нашинцатога, о- 
ния там джабе ли дава сирегьето та 
га толко облате?дника 

му подвиквал:
— На ти бяло брашно, на 

ти баница!
И не забравяше да при

бави:
— Йок море. Това йе братко о- 

дозгоре, а ели н>шъото сирен>е ушНим 
йе по-добро оди нашето. А малко по- 
-йевтино га дава него у продавндцу 
па народ купуйе.

— Па ко га пущише преко гра
ни цу ту? Ели нас сваку гървальуниуз 
нейоше, а и гьи Ьи пуиггайоше 
Велю, па на Божу.

ШШт&®ват1
ма

— Е Манчо промени н>им се кме- 
тат, па Би олабил кой на дека сака, 
голема демокрация!

— Море 'бем ти туя демокрации), 
заради ньу ми остаде 
сирегьето!

непродадено

Манча
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