
тяеШо С указ на президента на 
СФРЮ Йосизт Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство“ е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен ве
нец за особени заслуги в 
областта на информативна
та и графическа дейност и 
за принос в разви, "чето на 
братството и единството 
между нашите народи и на
родности

^ ДА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ИЩ

ГОДИНА XXIX И БРОЙ 1439 И 23 ФЕВРУАРИ 1990 Г. Ц ЦЕНА 0,50 ДИН.

ПЛЕНУМ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ ЗА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 
СЪВЕТ

В СЪРБИЯ

ЗА МИР, СВОБОДА И РАВНОПРАВИЕ Ьши е 1пе Мамя 

НА ВСИЧКИ В НОСОВО т СЕГАШНИЯТ СЪЮЗЕН ПЕРМИЕР ПОЛУЧИ ОБЩА 
ПОДКРЕПА В КОНСУЛТАЦИИТЕ

Председателството 
СФРЮ на 14 февруари об 
съди промените в Европа и 
света от аспект на между 
народното положение и вън 
шнополиггеческата 
на СФРЮ, както и от аспект 
на дейността на СФРЮ ка ц 
то председателствуващ не Ц 
обвързаното движение за Ц 
по-нататъшна разработка на 1 
решенията, които бяха при' §

Конференцията в Ш
Белград.

След като подчерта, че 1 
крупните обществено-иконо 1 
мически промени в Европа 1 
и в международните отно 1 
шения ускоряват процеса на 
европейската интеграция,
Председателството на СФРЮ 
оцени, че този процее все 
повече ще зависи и от сис 

на сигурността и об 
щата стабилност в Европа.
Подчертано е ясното опреде 
ление ь*а Югославия — на 
всички нейни републики и 
покрайнини — за политичес 
ки плурализъм и съвремен 
но пазарно стопанетво като 
основа за включване на на 
шата страна в интеграцион 
ните процеси в Европа и 
света.

Председателството 
СФРЮ се запозна с отчета 
на Съюзната конференция

на

■К- Последните събития в покрайнината показаха, че там съществува съдействие 
банския национализъм

на ал-
и сепаратизъм, юг ославския раздор и явната подкрепа на се- 

паратисттие от страната и чужбина — Ця лостна програма от мерки и акции за по
добряване на положението в Косово — Правовата държава трябва да гарантира ра
вноправен и сигурен живот на всички в покрайнината

дейност .
■

• -*| ■
ети на

Анте Маркович

на ССТНЮ за лредварител 
ните консултации във връз 
ка с кандидатите за г&ред 
седател на Съюзния изплъл 
нителен съвет в предстоя 
щия мандат. В тези консул 
тации е оказана пълна под 
крепа на предложението на 
Председателството на СФРЮ 
кандидат за председател на 
съюзното правителство да 
бъде сегашният премиер Ан 
те Маркович. Имайки пред 
вид това, Председателството 
на СФРЮ утвърди кандида 
турата на Анте Ма(роквич за 
председател на Съюзния из 
пълнителен съвет.

темата

Заселване, а не изселване: От заседнието на ЦК на СКС
на

жду Другото се подчерта, че органите на 
правовата държава трябва да гарантират 
равноправен живот, правна и лична си
гурност и 'сигурност на имуществото на 

фаждани в Косово. Всички еми- 
Албания, които са злоупотреби-

Съюзът на комунистите в Сърбия се 
застъпва за предприемане на енергични и 
ефикасни мерки, с помощта на които ще 
се осигури мир, свобода и равноправие 
на всички граждани ,в Косово, независи
мо от националния им произход и вярата

всички 
гранти от
ли гостоприемството на нашата страна ще 
бъдат изгонени: В Косово трябва да се 
заселят 100 000 сърби и черногорци...

В този брой:им
Това единодушно становище на члено

вете на Централния комитет на Съюза на 
комунистите в Сърбия, е основната хара
ктеристика на състоялия се в миналия ле- 

лленум на ЦК на СКС, който изцяло

Заседание на ОК на ССТН в Димитровфад

ТЕРОРЪТ В КОСОВО — ОТ СЕВЕРОЗАПАД

Събрание на граждани в Босилеград

ПЛАНОВЕТЕ ДА БЪДАТ В СЪГЛАСИЕ С ЖЕЛА
НИЯТА И — СРЕДСТВАТА

Актуално

ЗАКОНЪТ ЗА СТАЧКИТЕ Е ПРОТИВ РАБОТНИ
ЦИТЕ

Алексп Ташков отговаря на Михаил Иванов 
ЗА ЧИЯ СМЕТКА — ВТОРИ ПЪТ

(На страница 3 поместваме извадки от 
уводния доклад на Миломир Минич, 
Иретар на Председателството на ЦК на 
СКС, и акценти от заключителната реч на 
председателя на .ЦК на СКС д-р Богдан 
Трифуиович. В съкратеното издание на 
„Комунист“ публикуваме извадки от до
кумента ,3а мир, свобода, равноправие, 
демокрация и проспфитет на Косово“).

се- Стр. 4тък
беше посветен на политическото положе- 

в САП Косово. Централният комитетние
на СК в Сцрбия прие програма от мерки 
и акции за мир, свобода, равноправие, 
мокрация и просперитет на Косово. Това 
е цялостна програма за подобряване на 
обстановката в покрайнината, в коя го ме-

де-
Стр. 5

КАЗАХА

КОМУНИСТИТЕ В НША НЕ ПРИЕМАТ 

РАЗБИВАНЕТО НА СЮК
Стр. 6

Сурдулишки селскостопански теми

ДА ЖИВЕЕ ЗАКОНЪТ ЗА КООПЕРАЦИИТЕ!
Стр. 7

Отзиви
ГЕНЕРАЛНА ПРОВЕРКА НА МЛАДШИЯ СЪСТАВпример албанските нациогва 

листи и сепаратисти в Ко 
сово организираха дамоист 
рации и бунт, уверени, че 

момент да осъщестят 
си. Същевременно за 
се атакува всичко

липсата на готовност да ' 
приеме становището па мно 
зииството. Комунистите в 
ЮНА са заг|рижени и от ста 
новищата на ръководството 
па СК в Хърватско и особе 

от стремежите СК да се 
разедини ь*а национална ос 
нова.

Прекъсването 
въмреден 
правилото, чс едновременно 
с отслабването ь*а СЮК и а 
обществената сцена излизат 
силите на рег)реса. Така

ЮгославКомунистите в 
ската народна армия не при 

разбиването на Съюза 
югославските комунисти, 

на повече партии, а също 
са съгласни и с цре

На сградата на Центъра за култура в Босилеград 
ГРЪМООТВОДЪТ Е РАДИОАКТИВЕН?

Среща с археолог — любител 
ПРИВЛИЧАТ МЕ СТАРИНИТЕ

Един век на димитровградската гимназия

ОТ СЕМИНАРИЯ ДО СЪВРЕМЕНЕН ОБРАЗОВАТЕ
ЛЕН ЦЕНТЪР

емат
Стр. 8на сега е 

целите 
силело
югославско, социалистическо 
и комунистическо.
побързаха да 
край па СЮК.

така не 
дложеь*ието СЮК да се т|ран 
сформира в социал-демокра 
тическа партия и да проме 
ни името си.

но Стр. 9
Мнозина

*■ обнародват
XIV изпаКомунистите от Армията 

забележка 
СК в Словения

конгрес потвърди Висока признание иа художника Пернца Донкоп 
НАЙ-ДОБЪР ЗА КРИТИЦИТЕ

отправят остра (Част от уводния доклад 
на адмирал Петар Шимич 

иа Комитета
но адрес на 
поради ултимативното му 

XIV извън
Стр. 10на заседание 

на СК в ЮНА)отношение към 
реден конгрес на

паСЮК и



МИШ?™ ОТ ВСТЪПИТЕЛНИя ДОКЛАД НА МИЛОМИР ИЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА РЕЧ НА Д-р БОГДАН ТРИФУНОВИЧ

косово [ ирщш час? от СЯ но Сърбия предлага програма за мир, 
сьрш 1 тш ще остане свобода, раните, демокрация н

“ » —■»= втко*,опл1г _------т-т ... |1ЯЛ(,ППпросперитет на носовокрепа на сепаратистите от страната и чужбина ■ Ця- ™ ^ М 99т в«УУМ11У
лостна програма от мерки и акции в Косово

Като политическа партия, 
СК на Сърбия в този до
кумент яано казва какво в 
Косово и опрямо Косово тр 
ябва да се направи, за да 
се обезпечи най-сетне спо
коен общ живот на всички 
граждани, правово устрой
ство, 
и Ю
предък и демокрация. Не по 
втарям онези 
това няма
приети документи на СЮК 
и СК на Сърбия за Косово 
през последните две години. 
И като СК на Сърбия, и ка
то Република, направихме 

представлява негация на не големи усилия 
йното съществуване като дъ & в Косово да се подобри. Има 
ржава и застрашаване на ] шс добри резултати и лро- 
нейшгте най-витални нацио | мени, много неща са разяс- 
нални интфеси, та е неосъ ] нени, приети са конституци 
щРствимо дори и при усло | опийте промени, к*о имаше 
вия, че Сърбия сама трябва | и жестоки сепаратмстични 
да решава в условията на | отпори,
висички възможни външни | някои части на Югославия, 
натисци. Понеже няма тази 1 и от чужбина. Натрапено е 
сила, която н*а Сърбия мо I ново изостряне, демонстра- 
же да вземе Косово, подчер | цип н въоръжени нападения 
та Минич. § срещу държавните органи с

ята на пълно равноправие 
и еднакви човешки и де
мократически права. Косо
во е от витален интерес на 
цяла СР Сърбия. Всичко, ко 
ето ще направим ще бъ- 
це в тази насока. А 

само та-

ясна цел да се измени кон 
ституционното 
на Сърбия и СФРЮ. Всъщ
ност, лозунгите на сепара
тистите бързо и без скрупу 
ли се менят, а отцепването 
остава главната цел. Пре
ценка е, че СЮК и СФРЮ в

НАПАДЕНИЕ СРЕЩУ ИН- 
ТЕГРИТЕТА И СИГУРНОС
ТТА НА СТРАНАТА

- Под воала на демокрация 
се предлагат, каза Минич, 
националистическо - 
етичните програми, 
пална омраза, изключител 

великоалбански ромат

устройство

сепари
нацио гъкмо такава и 

кава дългосрочна политика 
на СР Сърбия открива пер
спективата за напредък 
мир в Косово и за албанци
те, и за сърбите, и за черно 
горните, и за всички други 
народи и народности. Ня
ма по-важна 
работа, отколкото тази ис
тина да дойде до всеки чо
век в Косово, а особено до 
младите албанци.

Предлагаме в докумен+га 
редица значителни мерки за 
спиране на изселването на 
сърбите и черногорците, за 
връщане на изселените и ид 
ване на онези, които желаят 
да живеят и работят в Ко
сово. Без цялостна програ
ма от този вид, зад която 
ще стои република Сърбия, 
като дфжава и гарант на 
събиране и рационална упо 
треба на финансовите сред 
ства за тези цели, няма из
гледи успешно да се про
тивопоставим на сепаратис 
тичния план за етнически чи 
сто Косово. От интерес на 
албанската народност е то
зи въпрос да се реши, най- 
сетне да се установи споко 
ек общ живот и гравов по 
рядък, за да се обърнат вси 
чки в Косово и в цяла Съ
рбия към работа, 
и напредък.

интешитет на Сърбия 
го славил, стопански на-ност,

тизъм и милитаризъм. Затуй 
в политическото действуване 
днес е необходимо постоян 
но разобличаване на иска 
нето „Косово — република“ 
от аспекта на единството на 
Сърбия, СФРЮ и обединява 
нето на Ев1ропа. За Европа 
това донася опасност от ми 
литантен

и
понеже за 

веченужда

политическа
М. Минич

състоянието
ислямски фунда 

тероризъм и 
агресивен нациокал-социал и 
зъм. За Югославия

ментализъм,

това е
нападение срещу интегрите 
та и сигурността на страна 
та, генератор на политичес 
ките и икономическите стъл 
кновекия и блокада и неги 
ране на самата югославска

подпомагнатии от
Б. Трифунович

момента са съществено от
слабени и разпокъсани от 
стълкновения, които доведо 
ха сеп ар атлетичните сили До 
самата ивица на въоръжен 
бунт. Необходимата интер
венция на държавните орга 
ни смири положението, но 
се поставя въпрос: как за
напред, какво да фавят де 
мократичните и социалис
тическите сили иособено 
СР Сърбия?

идея.
3 а Сърбия това искане

СЪВЕЩАНИЕ ЗА КОЛЕКТИВНИТЕ ДОГОВОРИ, СТАЧКИТЕ И НЕЗАВИСИМИТЕ СИН
ДИКАТИ

Страх от ново 

заместване СЪРБИЯ И ЮГОСЛАВИЯ 
НЯМА ДА ПОЗВОЛЯТ РУ
ШЕНЕ НА СВОЕТО КОН
СТИТУЦИОННО УСТРОЙ

СТВО

развитие

Предлагат се големи и ра 
знообразни влагания в Ко
сово:
ми, нови капиталовложения, 
строителство на съобщения 
дребно стопанство, научни 
проекти, развитие на обра
зованието и здравеопазване 
то. Става дума 
те условия за модерно ра
звитие и трудоустрояване на 
млади хо(ра, за свързване въ 
рху новн рефордши основи 
на косовските предприятия 
и институции с онези в Съ
рбия и Югославия .. .

чрез големите сметете настават като реагиране 
от изневерениле очаквания 
на сегашния синдикат, каза 
Вуясинович.

ИЗ След утвърждаване на проекта на общия колективен до
говор от 15 февруари общинските синдикални съвети и 
трудовите организации започна публично обсъждане на 
този документ

Със съвкупната си полити- 
предприетика, с всички 

или нови мерки в областта 
на държавния 
стопанство, образование, на 

СР Сърбия трябва по-

регулатив,
на Ми-Според мнението

Шел, Синдикатът в Съ- ука
вторно да потвърди, че уре
ждането на състоянието в 
Косово, равноправието, 
койния живот на граждани 
те и стопанския црогрес са 
от жизнен интерес за нея 
като цяло. Как инак да се 
осъществи модфно стопан 
ско развитие и демокрация 

Сърбия? Как иначе да се 
получат добри междуншрю 
пални отношения в Сърбия, 

живеят и големи ча 
сти, относно най-числени па 
родности? СК на Сърбия и 
република Сърбия крепко 
са определени за модерно 
стопанисване пазарно, демо 

в социализма.

за реални-
лан
рбия няма нищо гпротив 
зависимиле синдикати, но че 
всеки, който се явява, тряб 

излиза със своя про-

Междуобщинският синди
кален съвет в Ниш органи 
зира съвещание с председа 
лелите на общинските син
дика ли и едно число пред
ставители на синдикатите в 

колективи за

ние на работниците по ра
ботни места, правата, зад
ълженията и отговорности
те на работниците, личните 
доходи и останали ле права. 
Реалното степенуване на 
труда на работниците тря
бва да бъде осноинала стой
ност за колективния дого
вор, върху който Синдика
тите инсистират. А това е: 
какво е сегашното опреде 
пенис най-ниският личен до 
ход трябва да обезпечи ми 
нимум екзисленция на ра
ботника и не1тзвото семе
йство. Общият 
договор след лова може да 
се замести с отраслов там, 

Негови- 
са Синди-

ие-
спо-

ва да 
грама.

В разискванията по тези 
въпроси, участниците пора
ди много непознали неща, 
главно
това как да се претворят в 
живота изискванията на Об 

колективен договор. На 
Мил-

по-големите 
колекливните договори, пра 
вото на стачки и появата на 

синдикати.
ДЪРЖАВНИТЕ МЕРКИ НЕ 
ДОВЕЖДАТ ПОД ВЪПРОС 
ДЕМОКРАТИЧНОТО РАЗ

ВИТИЕ
в[поставяха въпроси занезависимите 

Уводни думи на тази лема 
изнесе Милорад Вуясино
вич, представител на Репу
бликанския съвет на синди- 

а върху въйлроса со 
Милан Шело, член

в която
• • • Да направим всичко 

хората в Косово, в Югосла 
вия

щия
пример Д-р Мирослав 
кович при обща забележка, 
на колективния договор, че 

има много мреписа- 
Закона

и чужбина да схванат 
следната истина: докато ал 
банското

катите,
спря и
на републиканскала делови 

изработка на ко
колективен сепарап I етично 

движение в Косово цредла 
га на албанската на)оодно- 
ст, тероризъм 
от Югославия, Съюзът 
мумистите на Сърбия и СР 
Сърбия предлагг реална

в него 
но от за личния 

боязъна, че за 
за приемане,

пъл- 
равионра-крация 

но национално
група за 
лективния договор. труд, изрази

дължеяшето 
покрай общия и отделни и 
единични колективни дого- 
нопц. ще се направи гали- 
матиас както с неотдавнаш 

обществени договори, 
всичко на това ми 

Мил кош гч.

където ие е приет, 
те подлисива чи 

' ката и Стопанската кама- 
При общеелвените пре- 

и държавното уп 
би, бил

вие... и отцепване 
на коподМилорад Вуясинович 

черта, че в Републиката, 
включително и покрайнини 
те, е оценено, че трябва Д 

колекливен дого 
вор, който би бил основа 
за колективни договори тру 

общности и предпри 
съответнит е

актове в пред

Само злоиамернн хора мо 
гат да лодтурят тезиса, че 
сме за политика на реире- 
сии в Косово, докато те са 
уж за демокрация. СР Съ
рбия, както пито СФРЮ, не 
могат и няма да позволял’ 
рушене на конституционно
то устройство, отцепване на 
част от своята

ра. про
грама за мир, свобода, рав 
ноцравие, демокрация и про 
сперитет на Косово. Това е 
цялостна развойна програма 
за функциониране на пра
вовата държава, равнопра
вието и афирмацията на ед

дприятия 
равление 
компетентен държавният ор
ган, изтъкна между Другото
Вуясинович.

вероято ните 
Понеже

се приеме
казаприлича,

Накрая на съвещанието с 
договорено в общинските си 
иди кални ст»вети и трудови 
те колективи да се раздви 

15 февруари лублич 
обсъждане на общия ко

лективен договор. По-точно 
разискване трябва да

ловите
Говорейки за стачките, ка 

то средство на синдикална
та борба, Вуясинович посо
чи, че в новите условия ра 

имал право да

ятията, ол носно
наквите човешки и демофа 
тически права на всички гра 
ждаки, народи и народнос
ти, за модерен и ускорен 
стопански развой, трудоус
трояване на младите, за афп 
рмация и фонизване на на

територия, 
промяна на гранаците, теро 
ризъм. САП Косово е нераз 
долна част на тези републи 
ка, част от нейната терито
рия, на която живеят и ще. 
живеят нейните 
т. е. гражданите от различ
ни националности в услови

нормативни 
прията. Деловата група ве
че е утвърдила деловия те
кст на този договор, въз ос 
нова на който на 15 февру
ари т. г. утвърден Проектът 

договор. Общият ко

жи ол
иоботниците 

стачкувал1 при условия, пре 
със закона и об ло ва

започне след утвърждаване 
Проекта от Съвета па 

в Съ

двидени 
щия колективен договор, 

се касае за пе
ние

поданици,на този 
лективеи договор съдържа

то на
Съюза на синдикатите 
рбия.

До кол ко го
зависимиле синдикати, 
трябва да вземем поука, че

ционалните култури, за свъ 
рзване с Европа и света.поразпоредби за условията 

л ру доустроява не, разпредс-
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I

ТЕРОРЪТ в косово-от
СЕВЕРОЗАПАД

Ю КвНКРЕПН 31 ШШ 

10ЛПТКЧЕСВЙТЕ ЗАДАЧА
Макар че в лриевния (ред 

па заседанието на Общин
ата конференция на Со
циалистическия съюз в Ди
митровград, проведено на 
16 февруари тази година и- 
маше и други актуалтш въ
проси, като информация на 
Протеклите избори в ССТН, 
програма за работа на Об
щинската конференция на 
ССТН и Председателството 
му в .1990 и 1991 година за
писването на заем и др. — 
най-голямо внимание беше 
посветено на събитията в 
Косово.

— Не разбирам защо в 
нашата страна различно се 
гледа на драмата в Косово. 
Ако бяхме единни — албан
ските сепаратиста! и наци
оналисти не биха могли да 
се борят за осъществяване 
на своите мрачни 
През Народоосвободителпа- 
та борба Тито н неговите 
бойци успяха за четири го
дини да победят Хитлер, а 
мие вече девет години не 
можем да се справим с те
зи националисти и сепара
тисти. Като боец участвувах 
в очистването па Косово от 
бал петите и считам, чс и 
днес трябва да се вземат 
спешни мерки да бъдат из
гонени всички албански е- 
мнграитн, нямащи югослав
ско поданство. Нима ще 
позволим някой днес да се 
шрае с дадените през На- 
родоосвободителната борба 
I 700 000 жертви.

Спирайки се върху съби
тията в Косово Никола Сто
янов, изнесе, че то изтла
ска на заден план всички 
други въпроси. Разбираема 
е загрижеността на населе
нието в кашата община за 
съдбата на Югославия — 
каза Стоянов. Затова поло
жението в Косово трябва 
бързо и енергично да се 
разрешава, за да можем да 
сс посветим изцяло на про
блемите, които възншеват 
от мерките на Съюзния из
пълнителен съвет, до разре
шавайте проблема с незаето
стта и Др.

Слава Тодоров изнесе, че 
хората са разочаровани от 
неенергичността при разре
шаването на проблемите в 
Косово. Националистите и 
сепаратистите там, изтъкна 
Тодфов, се възползват от 
недоразуменията в СЮК, а 
иде им на ръка п прекъсва
нето на 14 извънреден кон
грес па СЮК. Що се касае 
да създаването на разни 
партии — добре е, че се 
прие закон по този въпрос, 
защото има и такива, на ко
ито начело застават откри
ти врагове на нашата стра
на като Туджман, Рутова, 
Драшкович и др.

то добави че тези дни в 
Ниш е проведено протестно 
събрание на словенци и хъ
рвати,
край. И .те — каза Живко
ви ч
ха политиката на ръковод
ните кръгове в СР Слове
ния и СР Хърватско, които 
дават открита подкрепа па 
албанските националисти и 
сепаратисти.

В Нишки регион всички 
са . па крак. Дава се пълна 
подкрепа па заключенията 
и мерките, които предлага 
11 ре; (ссдатсл с г ното па С Р 
Сърбия, ЦК на СКС и ПК 
на СК в Косово за прекрат
яване па буйствувапето на 
албанския сепаратизъм , и 
национализъм, защото това 
води към СЗратоубийствсиа 
воина.

Никакъв диалог не може 
да има с Ругова и нему по
добни водачи на разпи пар
тии. Мечтата на албански
те сепаратисти и национа
листи за откъсване на Ко
сово от Сърбия и Югосла
вия и присъединяването му 
към Албания няма да се 
сбъдне.

реалното информиране «а 
работниците е от особено 
значение, понеже 
„недоразумениячесто 
растващи в стачки, са плод 
именно на слаба осведоме
ност на работниците за в- 
сички въпроси, които жиз 
неио ги интересуват. Особе 
но, когато се касае до за 
плащане на труда.

На насроченото за края 
ма месеца т.г. заседание на 
Общинския комите на Съю 
за ма комунистите в Бабуш 
■нишка община на дневен 
ред по-конкретно ще се ,ра 
зисква въ|рху идейно-лолити 
ческите задачи на членове 
те, органите и организации 
те па СК за осъществяване 
ма стопанската и обществе 
па реформа. Тези задачи, 
произтичат от решенията на 
Единадесетия 
Съюза па комунистите в Съ 
рбия, както и с/г станови 
щата, цриеги па Второто за 
седанис на ЦК на СКС.

В период сме, когато сто 
папската реформа търси ко 
релпо преустройство па пр 
длриятията и тяхното съоб 
разяване с условията на па 
зармпта икономика. Заклю

редицаживеещи в този лре
единодушно осъди-

цели.

На заседанието 
място ще заеме въпроса за 
промените в класовия със 
тав на Съюза на комунис 
ите и процесите в уази об 

ласт. За разлика от феди, 
когато главно 
данни за класовата структу 
ра, без навлизане в оценка 

структурата на СК, то 
зи път ще се направи опит 
да се види кои са причини

отделно
конгрес на

Това е съвсем естествено, 
ако се има в предвид, кол
ко много терорът на албан
ските сепаратисти и наци
оналист там, подкрепяй от 
някои наши републики от 
север—северозапад, безпо
кои и населението в Дими
тровградска община.

се изнасяха

на

ПОДПАЛВАЧИТЕ — ОТ 
СЛОВЕНИЯ И ХЪРВАТ
СКО

В уводното изложение на 
Димитър Гюров, бяха наз- 

наи-невралшчните 
точки на събитията в Косо
во. Той подчерта, че в пър
вите години на конДрарево- 
люцията в Косово албански
те терористи и национали
сти скриваха своите мрач
ни планове и идеи зад Ти
то и Конститущията от 1974 
година, но днес обаче те от 
крито
Косово от Сърбия и 
славия и да го присъединят 
към Албания. Техните стре
межи получават подкрепа 
от СР Словения и от някои 
ръководители в СР Хърват
ско. Трябва час по-скоро 
там да се подсичат корени
те на тази злина, а не да 
се санират последиците — 
изтъкна .между другото Гю
ров. Подкрепяме напълно 
становищата и Заключения
та на Председателството на 
СР Сърбия във връзка с по 
ложението в Косово и ^мер
ките за уреждането му. Мо 
жем да изтъкнем и това, 
че положението в нашата 
община е стабилно. Поло
жението в Косово трябва 
да се разреши за да могат 
хората изцяло да се посвет
ят на всекидневните си тру 
дови задачи.

ГОЛЯМ УРОКначени

Обсъждай ки I шформаш 1я- 
га за провеждането на из
борите в ССТН и делегат- 
егенте избори и този път 
беше отчетено, че Пирот- 
ска община, най-меко ка
зано, некоректно се е отне
сла към Димитровградска, 
.не зачитайки договореното.

Това е добър урок зана
пред — да се отстоява на 
дадената дума. В противен 
случай могат да възникнат 
нежелани последици.

Димитър Славов, говорей
ки за набелязаната програ
ма за работа на ССТН зана
пред изнесе, че недостатъчно 
внимание

искат да отцепят 
Юго- Бабушница

чителните баланси в трудо 
вите организации, конто на 
скоро ще обсъждат работ 
ническите съвети, трябва да 
бъдат повод ясно и конкрет 
но да се проговори (и съот 
ветно приемат решения) за 
пазарното планиране и сто 
пакисване. Все по-често се 
говфи за премахване на 
.монопола върху работното 
място, облекчаване на сто 
панството от различни обла 
гания. (Тук трябва да се из 
тъкне, че облаганията пое 
тоянно нарастват, въпреки 
ясните определения, че та 
кова бреме то не може да 
носи).

те за напускане на редици 
те на СК, а още повече как 
ва е политиката на приема 
не на нови членове. Защо 
то има доста келогичности: 
в бабушнишкото стопанство 
например огромно мнозинст 
во от заетите са млади ра 
ботници, а редица първич 
ни организации на СК по 
цяла година, па и за две — 
три години не са вършили 
и не вършат прием на но 
ви членове.

е посветено на 
селското стопанство и село
то, а Вера Миланова гово
ри за необходимостта от 
взимането на спешни мер
ки за опазване на човешка
та среда. Николай Милев 
от с. Поганово изтъкна, че 
само'Т1равителната общност 
за иъгища и комунална дей 
ност не изпълнява обеща
нието си да уреди и попра
ви пътя в Погановско ждре
ло. Вместо да бъде по-добър 
— той стана по-лош — ка
за Милев.

Делегатите на конферен
цията обсъдиха и редица 
други актуални въпроси.

Преустройството на СК и- 
з и еква от всички първични 
организации да напуснат до 
сегашната практика в поли 
тиката на приемане на но 
ви членове, а да изнамери 
действени форми, които ще 
привлекат повече работни 
ПИ в редиците на СК.

В НИШКИ РЕГИОН — 
ВСИЧКИ НА КРАК

Взимайки участие в ра
зискванията Тихомир Жив- 
кович, председател ь:а Меж- 
; I ^/общинската конференция 
на Социалистическия съюз 
в Нишки регион подчерта, 
че напълно споделил изнесе 
ното на конференцията, ка-

От друга страна не по- 
-маловажно място в стопан 
ската дейност на гфедприя 
ти ята заема вътрешното ин 
формиране, което засега се 
оценява като недостатъчно 
и повръхностно. Ролята на

Говорейки за задачите на 
Социалистическия съюз в 
предстоящия пфиод Гюров 
подчерта, че неговия пре
стиж занапред ще зависи 
от това колко е в курса на 
събитията и колко се вклю
чва в разрешаването на 
жизнените 
гражданите и трудещите се, 
като ори това проявява 
слух за плурализма на мне
ния.

М. А. Сг. Н.

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ КЪМ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

проблеми на Разисквани) ле отчетете за работата на вменеше рргаие е тена
През миналата седмица в 

Босилеград се проведе ра
зширено заседание на Из
пълнителния съвет към Об 
щинската скупщина на ко
ето предмет на обсъждане 
бяха отчетите за работата 
през изтеклата година на 
правосъдиите органи, Об
щинското геодетско управ
ление, Секретариата за уп
равления и общи работи, 
Службата по обществени 
приходи и Секретариата за 
народна одбрана. Обща ха
рактеристика е, че и при за

труднените условия, без не 
обходими технически и ма
териални средства, те у сне 
шио са изпълнили общест
вените си задължения. При 
това обаче бяха изтъкнати 
и отделни недостатъци в ра 
ботата. Все още, както под 
черта председателят на Об 
щинската скупщина Спас- 
ко Спасков, има незачитане 
на работното време, от стра 
на на заетите в тези орга
ни, па дори и от страна на 
някои техни ръководители. 
Поради това не рядко има

оплаквания от страна на фа 
жданите които търсят услу 
ги, а отделни представки ос 
тават неразгледани и по ня 
колко години.

ки, които пряко действуват 
и върху работата на оста
налите органи. От друга пък 
страна яаява се излишък на 
лица които могат да бъдат 
преразпределени в други ор 
гани.

ХИТЛЕР ПОБЕДИХМЕ ЗА
ЧЕТИРИ ГОДИНИ, А 
СЕГА...

И в отчетите и в разис
кванията бе подчертано, че 
отделни органи се срещат с 
недоимък на съответни кад
ри. Геодетското управление 
например разполага само с 
трима специалисти от облас 
тта с която се занимава. По 
ради това тук не стигат да 
обработят всички представ-

И в разискванията, ста
нали след уводното изло
жение на Димитър Гюров 
беше дадена единодушна 
подкрепа на становищата 
на Председателството 
СР Сърбия и др. най-висши 
републикански 
ства за фекратяване на те
рора в САП Косово. Нацко 
Миланов боец от с. Изатов- 
ии между другото каза:

Отчетите понастоящем са 
на обсъждане в делегациите 
в местните общности и тру 
довите колективи, а на по
редната сесия предмет на 
разиквания ще бъдат и пред 
делегатите на Общинската 
скупщина.

на

ръковод-

М. Я.
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ССТН В БОСИЛЕГРАД

В0-

Плановете да бъдат 

в съгласие с желанията 

и - средствата

И занапред със 

съдържателна активност
с това и за по-ускорено и 
продуктивно трудоустроява
не на младите, преди всич
ко школувани кадри.

Като широк фронт на ор 
ганизираните социалистиче- 

сили и' Председателство 
в те-

Председателството на Об 
щинската конференция на 
ССТН в Босилеград, на про 
веденото през миналата се 
дмица заседание, обсъди и 
утвърди своя програма за 
работа и даде съгласност на 
програмата за работа на Об 
щинската конференция на 
ССТН през настоящата го
дина. В програмите се под
чертава, че ще се ангажи
рат по всички обществено- 
политически, стопански и 
комунално-битови пробле
ми. При това отделно вни 
мание ще посветят, на въпро 
са как и в коя степен се ре 
ализират приетите и утвър
дени заключения и станови 
ща. Ще раздвижват иници
ативи и търсят отговорност 
за онези с(ргани, тела и ли-, 
ца които не изпълняват при 
етите задачи. В това отно 
шение и Председателство
то и Конференцията всестра 
нно ще сътрудничат с оста
налите обществено-полити
чески организации, местни
те общности, трудовите ко 
лективй, сдруженията и дру 
жествата.

В рамките на всеобщата 
активност и Председателс
твото и Конференцията ще 
се ангажират за по-нататъ
шно развитие на стопанст 
вото както в обществения 
така и в частния сектор. Ще 
се залагат' зт повишение на 
производителността, доком- 
плектуване на вече същест
вуващите производствени це 
хове, откриване на нови, а

“ек™ и ьПгелГГ' 33 на «^отвени

но и от материалните възможности, които все пак са ограниче^ желанията,

ски
то И Конференцията, 
чение на годината ще се за

Социалистическият
успешно да действу- 

на политиче
лагат,
съюз,
ва в условията 
ския плурализъм и в уни
сон с интересите на всички 

техните органи-
Включвайки се в публич

ното разискване по повод 
предложеното проектоизме- 
нение на градоустройстве
ния план на Босилеград и 
допълнителното водоснабд
яване на града си (с Добри 
дол, Райчиловци и Радичев- 
ци) на състоялото се през 
миналата седмица събрание 
на гражданите босилеград- 
чани потърсиха тези два

ито не са изготвени“, а Мир 
ко Константинов 
че и със сегашното предло
жение се унищожават пър- 
вокачествени
ски площи. Пене Димитров 
бе на мнение, че в града 
трябва да има повече зеле
ни площи, а Васил Такев, 
че Босилеград е обкържен 
със зеленина и че площите 
трябва да се ползуват за 

важни въпроса не само спе- изграждане на жилищни и
помощни обекти, а че стро
ителните парцели трябва да 
бъдат по-големи. Раде А-

ластта на градоустройство
то Такев е злоупотребил 
обществения пост в общи
ната“. Стефан Димитров 
подведе под въпрос морал
ните му качества като го 
обвини че си е „налагал 
самоволието, особено в тру
доустрояването“. Тодор Ди
митров (тези Димитрови не 
са в родниниски връзки) 
каза, че „Такев е присвоил 
обществена площ, че я ог
радил и с нея разполага ка 
то че е частно имущество“.

Спаско Спасков, председа
тел на ОС подчерта, че гра
доустройственият план ще 
се меня съгласно с обще
ствените потреби и с жела
нията на гражданите. Недо
волни ще има, каза той, но 
ще бъде успех ако може 90 
на сто от Гражданите да ос 
танат доволни.

изтъкна, граждани, 
зации, сдружения и друже 
ства. С други думи и Пре
дседателството и Общинска 
та конференция ще се зала 
гат. Социалистическият съ
юз равноправно и по демо 
кратичен начин, с другите 
социалистически определе- 

организации ще застъп 
онези активности и

селскостопан-

ни
ват за
определения които водят на 
пред. Ще се ангажират и 
за реформа в собствените 
редове, методът и дейността 
си ще приспособяват спря
мо времето и искането на 
трудещите се.

И Председателството
конференция в

шно, но и отговорно да се 
решават. Още повече ако 
се има предвид, че в досе
гашното им решаване, осо
бено в областта на градо
устройството е имало про
пуски . принизена отговор
ност и непозволено изгра
ждане на обекти.

лександров потърси в храда 
да се предназначи място за 
купоПродажба на добитък. 
Вене Велинов и Панайот 
Дойчинов подчертаха, че тр
ябва да се уважават мне
нията на хората, но стано
вището на науката, т. е. на 
онези които са изготвили 
проектоплана. Димитър Ста 
менков каза, че най-напред 
трябва да се прокарат ули
ци, а не на хората да се 
позволява да строят, а сет
не да не могат да дойдат

и Об
щинската 
течение на настоящата го
дина ще разискват по въп
роси от областта на социа 
лната и здравна политика, 

областта на образовани
ето, информативната дейно 
ст, както и мерки и актив 
нос ти в областта на опаз
ването на жизнената ореда.

-ГРАД БЕЗ ПЛОЩАД

Според проектоизменения- 
та на градоустройствения 
план на Босилеград, което 
изготви Заводът за простор
но планиране от Вракя, в 
града ще се формират, т. е.

в
ЗАСЕГА ВОДОСНАБДЯ
ВАНЕТО — ЧРЕЗ БУНАР

Водата от Извор не е до
статъчна за града, който по 
стоянно се разширява. Съ
ществуват няколко възмож
ности сегашното количество 
(20 до 25 литра в една се
кунда) да се увеличи: вода 
да се доведе от извори в 
Милевци, Лисина, Църноок, 
от акумулационното езеро 
в Лисина или посредством 
бунари в Босилеград. За 
дългосрочно решаване на 
проблема, т. е. за 20 до 30 
години на Босилеград, Рай
чиловци и Радичевци тря- 
бават над 55 л/сек. Въпро
сът може да се реши на 
два начина: вода да се до
веде от езерото или да се 
обезпечи чрез бунари. Мо
ментално вторият

м. я.

БОСИЛЕГРАД

Моногафия за флората на Бо-
смлеградска община

Изпълнителшгг съвет на Общинската скуп- 
щица в Босилеград даде съгласие за 
на Монография за флората на Босилеградска об
щина и възможностите й за рационално ползу- 
паие. Автори на Монографията са: Новица Дран- 
джелович, Спас Сотиров и Властимир Стаменко- 
вич.

печатене

След няколкогодишно научно изследване на 
флората на Босилеградска община, начуноизсле- 
дователна група на Техноложкия факултет в Ле- 
сковац в съдействие с фабриката за лекарства 
„Здравйе“ също от Лесковац, подготви Моногра
фия за флората на Босилеградска община и 
можностите й за рационално ползуване. Авторът 

Монография е: д-р НОВИЦА АРАНДЖЕЛОВИЧ, 
редовен професор на Техноложкия факултет в 
Лесковац, а сътрудничат и д-р СПАС СОТИРОВ 
задочен професор и д-р ВЛАСТИМИР СТАМЕН- 
КОВИЧ научен сътрудник в института на „Здрав
ке“ от Лесковац.

вариант 
Имайки обачеБосилеград е по-евтин, 

предвид, че са необходими 
значителни средства водата 
от бунарите да се защити 
от замърсяване и че се на
лага с помпи да се изхвърля 
до сегашния резервоар след 
време може да излезие по- 
-скъпа. В досегашните ана- 

потвърдано, че ко-

до къщите си, а Янко Чипев 
изрази недоволствието си от 
низката цена. — Досега ня
колко пъти ми отвзеха пло
щи, но за последната пари
те ь*е исках да взема поне- 

бяха невероятно малко. 
И какво се случи? Затова 
защото не взех парите об- 
щинският правозащитник мс 
даде на съд! — каза той.

докомллетират три стро
ителни комплекси на площ 
от около 6,5 ха (квартал „О- 
ршце“, „Берков вир и 
„Кей“). В „Орище“ на при
мер е запланувано да се из
градят 40 индивидуални 
жилища и 96 колективни а- 

„Берков вир“

въз-

на
же

лизи е 
личеството на водата в из- 

Църноок, Лисина и 
Милевци е малко.

партамента, в 
главно са запланувани за
наятчийски и търговски ма
газини и ДРУ1^ обществени 
обекти, а в „Кей“ 10 колек- 

60 индивидуални 
жилища. На събранието бе 
потърсено па1рцелите за ин
дивидуално строителство да 
не бъдат над 400 м, което 

да се увеличи

пори в
Монографията, за която Изпълнителният съвет 
Общинската скупщина в Босилеград, на

бъде
Какви пропуски са наста

нали в досегашното градо
устройство свидетелствува и 

Без о- 
точно

по
печа-на наГражданите застанха

водоснабдяването следното заседание даде съгласие да 
тана и на български и сърбохърватски език, 

първата книга в която (ще бъдат научно си
стематизирани всички видове лечебни растения, 
кое кде вирее и какви са лековитите му качества. 
Онова което е от отделно значение е това, че 
в Монографията за всяко растение покрай науч
ното име ще бъде дадено и народното му име, 
както и болестите които то лекува.

тивни и становище 
краткосрочно да се подси
ли с вода от един буиар на 
Здравйе“ от когото водата 

насочи във

елипсата на площад.
глед, че не можеше

констатира дали си 
Васил Та-

ведиага да се
да се
отправи критика 
кев, бивш председател 
ИС, в предишния 
на ОС, а сега делегат

Сдружения труд на 
на СРС заяви, че

Въпросът за
водоснабдява

те повлияе 
числото им.

водопровода.
дългорочиото 
не трябва по-обстойно да се 
изучи. Решението, каза Спа 

трябва да зависи и от 
възможности-

ва
На събранието /на граж- 

моменти 
на де

мандат
в Съ-което наданите. Монографията ще бъде първ писан документ 

за този вид природни ресурси, с които разполага 
Босилеградска община а ще има влияние и 
върху по-нататъшното развитие на туризма в 
този край.

излизаше от рамките сков,вета на 
Скупщинадиалог и от- материалшгге

Средства ще търоим от ре- 
източници, но

мократичния 
говорното разискване, се 

мнения. Ди-
няма площад по

Допуснал и иие самите

да участвуваме.

Босилеград
чуха различни негова вина.ради

е —■ както каза — на предна 
целта

построи индивидуал- 
Инак по афес 

бяха отправени

Милованов, на лри- 
събраии-

Миак, средствата за печатане на Монографията 
ще бъдат обезпечени от Републиканския фонд за 
наука, „Здрваце“ в Лесковац, Общинската скуп
щина в Босилеград и Техноложкият факултет в 
Лесковац.

митър
мор, подчерта че мястозначеиото задобре подготвено 

и отговор на
ето не е 
като потърси 
въпроса „колко средства е 
изразходвала ОС греди 

години

Очаква се тези два въпро
са наскоро да обсъдят и де
легатите на ОС.

да се 
но жилище.
на Такев 
тежки обвинения. 
Димитров

м. яня- Димитър 
заяви, че „в об- В. Божиловза градо-колко 

устрой ствеии ко-лланове,
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АКТУАЛНО ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРЕД-

ЗАКОНЪТ ЗА СТАЧКИТЕ Е ПРОТИВ РАБОТНИЦИТЕ ГтшТшт
■ НИТО ЕДНА ВИСОКОРАЗВИТА СТРАНА НЯМА ЗАКОН, С КОЙТО СЕ УРЕЖДАТ ВЪ- ПЛ ГНДШ1 Д И

ПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА РАБОТНИЧЕСКИ ТЕ ПРОТЕСТИ

Съвегът на Съюза на юго 
славскнте синдикати оказа 
начална подкрепа на закон
опроекта за
много дилеми остават нераз 
решени. Преди всичко това 
е дилемата дали с този за 
кон, така, като е предло
жен, се въ\рши законна ре 
гулация на стачката или пък 
се ограничава 
работника да си служи с 
този вид класова и синди
кална борба. Повод за ед
но такова мнение е гцрека 
леният нормативизъм, с по 
мощта на който се урежда 
организирането 
Защото, спо|ред закоиопро-

ТРУДОВА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯмпетснтния съд, който с длъ 
жеи да вземе решение 
срок от седем дни. Ако съ 
дът ме вземе решение в цре 
двидения срок, стачката мо 
жс да започне. Според за
конопроекта организатфът 
па стачката

екта, организаторите на ста 
чката са длъжни да уведо
мят работодателя най-малко 
седем дни преди началото 
иа стачката, а ръководство
то в срок от три дни ще 
оцени дали стачката е орга 
низпрана съгласно закона. 
С други думи — оня, който 
с неспособността си е гури- 
нудил работниците да сс бо 
рят за правата си с помо
щта на стачка, решава да
ли може да сс организира 
стачка?!

Доколкото ръководството 
не им позволи да органи
зират стачка, работниците 
могат да се оплачат Цред ко

в

стачките, но Дилема вече няма. Пазарната икономика, коя- 
стопанската реформа изисквато се внедрява със 

радикал ни и рационални икономически промени. 
Преди всичко промени в начина //а стопанисване
то и отношението на всички субекти към трудови
те задължения. Необходимо е не само организацио- 

преустройство, но и нови схващания. Докол-

е длъжен да 
представи документация за 
целта на стачката и за на 
чина, по който ще бъде ор 
ганизирана тя. Всичко топа,

правото на
ИНО
кого по-скоро се скъса с досегашните схващения, 
навици и практика, дотолкова ло-бързо ще започ
нат да се осъществяват целите и задачите, които про
изтичат от стопанската реформа.

оценяват синдикалните ак
тивности, сс прави с цел да 
со застъпи острието на кла 
совата борба.

на стачки.
Танюг

коренно 'трудово разгра 
ничаване. Всички, кои
то не искат да отидат 
на сторителлите обекти 
във вътрешността и не 
изпълняват основните 

строителни критерии ще 
им се откаже гостоприм’ 
ство в Предприятието. 
Друг изход нямаме. Ра 
бога в Босилеград няма 
и няма да има. Затова 
е обезпечена работа, и

Това обаче заетите в 
общественото ггредлрия 

тие за строителство „Из 
градня" в Босилеград, не 
искат да знаят. И зана 
пред !продължават 
старите навици и прак 
тика, което не само, че 
затруднява 
пето на предприятието, 
но довежда под въпрос 
по-нататъшното му 
ществуване.

АЛЕКСА ТАШКОВ, КОРЕСПОНДЕНТ НА „БРАТСТВО“ ОТ ДИМИТРОВГРАД 
- ОТГОВАРЯ НА МИХАИЛ ИВАНОВ

За чия сметка? - втори път със

■ „ПОДМЯТАНЕ НА СЪМНЕНИЯ“, „БРАТСТВО“ БР. 1438

Във вестник „Братст 
во" бр. 1438 от 16 февру 
ари 1990 година е печа 
тан текст-отзив на Миха 
ил Иванов, помощник- 
директор на ГИД — Ди 
митровград, на 
,,За чия сметка?“, печа 
тан
1436 от 2 февруари 1990 
година. Тъй като аз съм 
автор на текста „За чия 
сметка?" считам за необ 
ходимо да кажа следно

стопанисва
на нас журналистите, а 
не и на хората в пред 
при^лието, платени 
организират производст 
вото и обезпечат работа 
за всеки зает, за да мо 
же той да работи и зара 
боти достатъчно за по- 
високо лично и общест 
вено жизнено равнище, 
тогава тази цел едва ли 
може да се осъществи.

Все пак нещо не ми е 
ясно — защо се обажда 
Иванов, когато нито аз 
в текста, нито работни 
кът, чиито думи посоч 
их не споменахме нито 
едно име. Не е ли това 
в духа на онази хубава 
народна поговорка, ко 
ято нашият народ прила 
га в такива случаи и ко 
ято е известна и на Ива 
нов?

И още нещо — няма 
ше ли да бъде по-добре 
и по-полезно, (да не ре 
чем „по-смело") ако Ив 
анов беше застанал пред 
микрофона по време на 
стачката, вместо да се 
дописваме чрез вестни 
ка?

мен знае) положението, 
пък и 'мнението на бол 
шинството заети в гума 
рата, и чиито думи бяха 
казани по време на стач 
ката, а аз само ги посо 
чих. •

ЩО се отнася до ура 
вниловката, за която Ив 
анов ми приписва, че се 
застъпвам, нека отново 
прочете текста в който 
пише „ . . . че това съот 
ношение |(1:3,2 
най-малката и най-голя 
ма заплата) е най-малко 
в общината и БИ БИЛО 
СМЕШНО ДА СЕ НАМА 
ЛЯВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ...".

Дали това е моето „ЗА" 
за уравниловката — ос 
тавям на читателите да 
кажат. Съгласен съм, с 
Иванов че „много знан 

умение и търпение 
са нужни на хората да 
се вдъхнови насърчение 
за по-висока произволи 
телност и икономичност 
на труда, което е оонов 
на предпоставка за по- 
големи заплати. .. ", но 
ако това е задача само

съда

текста’

в „Братство“ бр.

между
то:

В текста, който като 
повод взима Иванов, се
казва че „отговор на въ 
проса (за чия сметка е 
организирана стачката), 
най-точно даде ЕДИН 
ОТ ЗАЕТИТЕ, ИЗТЪКВ 
АЙКИ, ЧЕ В ГУМАРАТА 
ИМА ГРУПА, В КОЯТО 
СЕ НАМИРАТ И ХОРА 
ОТ ПРЕДИШНАТА РЪ 
КОВОДНА СТРУКТУРА, 

Значи, тази

„ИЗГРАДНЯ“: Мислят ли работниците за бъдещето на пре
дприятието си

Митко Рангелов, ди- 
„Изградня"

това при много добри 
условия и добра зара- 
ботка, в Белград, където 
добър строителен работ 
ник може да заработи 
и до 4000 динара — за
яви Рангелов.

ректор «а 
казва че през настояща 
та година отделен проб
лем ще, бъде това 
работа) на Територията 
на Босилеградска общи 
на няма, а повечето от 
заетите строителни рабо 
тници .не иокат да оти 
ват на работа във вътре 
шността. Ползуват се с 
различни видове злоупо 
треби и малверзации в 
изпълняването на трудо 
вите задължения. Зато-

ие,
че,

които.. .
„глупост“, както я нари 
ча Иванов, не е моя, но 

посочения работе на
ник, и /го на дългогода 
шен работник, който си 
гурно много по-добре от

От първи март ще за 
почне с работа и сепе- 
рацията в Радичевци, ко 
ято и миналата година 
се потвърди с добър до 
ход. Рангелов казва, че 
и при административни 
те работници трудовата 
дисциплина трябва да се 
изостри. Навреме да се 
следят воички източни
ци на дохода и разхо
дите и по отношение на 
икономисването да 
предприемат 
мерки. Само по 
начин, подчертава Ран
гелов, предприятието ще 
може да върви в крак 
с времето, което 
стопанската реформа.

ЕДНО ИЗКАЗВАНЕ КАТО ПОВОД

ДАЛИ САМО „ГИД“? ва пред деловите орга
ни се налага въпроса заятия в общината, които 

стоят на стъклени крака: 
износени машини, 
ниска производителност на 
труда и цр.

Изказването на С. Тодо
ров може би е сериозен 
сигнал да се направи щате
лен* анализ на състоянието

На. неотдавна проведено
то заседание ка Общинска
та конференция на Социали 
етическия съюз Слава- Тодо
ров, директор на ГИД, след 
като говори за положени
ето в Косово, се спря върху 
един върде парлив местен 
въпрос. Именно, както ка
за той, в неговия колектив 
от 1400 работници — към 
300 души се явяват като 
техноложки излшнек.

— Какво да правим с 
тях? Как да обезпечим пре
питание за тези хора? По
добни проблеми има и в 
другите предприятия — 
за Тодцров. Трябва ли да 
изтъкваме отделно, че този

въпрос може да наруши и- 
нак стабилното безопасно 
положение?

Преминаването от дого
ворно, към пазарно стопан
ство не ще върви безболез
нено. В предприятията се 
явява излишек от работна 
ръка, а на бю|рото на неза
етите чакат нови специали
сти. ..

склад, В рамките на сто 
рителното предпри 
ятие „Изградил1' в 
Босилеград и тази 
година( ще стопа
нисва магазин за 
строителен матери 
ал и съоръжения. 
Магазинът е снаб
ден с всички видо 
ве строителен мате 
риал, който може 
да се купи по дос
тъпни цени.

се
съответни

тозив стопанските, пък и в не
стопанските организации.
Тези дни, когато ще бъдат 
обсъждани годишните ба
ланси е удобен момент да 
се направи това, като се 
набелязат мерки за по- 
успешен вървеж напред.

Думите на Тодоров, 
кар че не бяха коментира
ни от никого, отекнаха. Те

ма-

сериозно загрижват ако се 
има в предвид, че освен 
ГИД, който от нова година 
стана самостоятелно

носи

ка-
пред-

приятие, има още предфи- М. А. М. Я.
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и на Съюза на комунистите в Сърбия

СЕ

ко гаунисти Брой 1712 година ХЬУШ 
Белград, 23 февруари 1990

ЪЛНОМОЩНИК НА ПЪРВА РАБОТА
След кой знае колко 

съюзно правителство „на което се вярва". 
Става дума за най-широко изразено дове
рие, коета вероятно би било още по-убед- 
ително на свободни и многопартийни из
бори. Политическите поени, които Анте 
Маркович със . своя екип спечели в общес
твеността могат да се обяснят като израз 
на задоволство на обикновените хора с 
досегашните реформни ходове и резулта
тите, които се очакват. Времето ще пока
же колко това доверие е оправдано.

Но не се касае толкова за въпросите 
на салюта популярност. Много е по-важно, 
че тъкмо сегашната криза 
правителство, което е на висотата на сво
ите задачи. Не се касае за някаква изкл
ючителна способност, въпреки че и това 
не може да му се оспорва. Нещата са 
преди всичко в най-сетне разбраната не
обходимост, че в политиката трябва да се 
действува конкретно и практично.

мата. А един от премиерите по 
на също толкова „'квалифициран„присъда на самоуправлението и политическата во- 

поли- ля на гражданите, които уж в това свой- 
тически връх трябваше да си подаде ос- ство непосредствено изпълняват 
тавка. По-важно именно е било на думи власт. Фактически цялата власт е задър- 
да се изкаже вярност към прокламирана- жана в изпълнителните съвети, зад които 
1а идеология, отколкото на дело да се пак стояха „невидимите ръце“ на парти- 
потвърждават стойностите на собствени- йните комитети, 
те програми.

време получихме

цялата

Еднопартийната система, и покрай вс
ички декларации за техния примат, наши
те скупщини сведе малко или повече до 
ролята на „големи бъбрилници“, каквито 
впрочем се считат и парламентите в мно
гопартийните системи. Но там поне се 
знае кои политически групации са полу
чили доверието на избирателите за свои
те програми и с това поели отговорността 
за тяхното реализиране. У нас обаче не е 
могло да се знае нито за какво са отго
ворни онези, чиято работа е да говорят в 
скупщините, нито онези, на които се до
веряват изпълнителните работи, а нито 
онези, които дърпат конците от партий
ните комитети.

Съюзният изпълнителен съвет за щас
тие се освободи от такава стяга. Вероятно 
би трябвало още повече да стане самосто
ятелен, па дори и по отношение на сама
та Скупщина на СФРЮ. Съществуващата 
Конституция със своите чисто идеологи
чески поставки за „единството на власт
та" внесе много конфузии в тези отноше
ния.

ни натрапи

Последователно към тези поставки
СИС спрямо Скупщината на СФРЮ би 
трябвало да се отнася с почти сляпа пос- 
лушност със задължение, с нея тъй да се 
каже постоянно да се консултира. Това 
именно би го довело в положение на оне
зи неспособни директори, които за всяко 
свое решение търсят одобрение на работ
ническия съвет, та така да свалят отго
ворността от себе си. Всъщност властта 
трябва да бъде разделена и то затуй, все
ки да носи своята част на отговорност. 
Работата на правителството, подобно, ка- 
кто и на всеки делови орган, се състои 
тъкмо в самостоятелно осъществяване на 
общата политика, която утвърждава пред
ставителното тяло.

Случи се именно това в съгласие с на
шите общи процеси към пазарно стопа
нисване, правова държава и многостран
на демокрация, един изпълнителен съвет 
да започне да се държи като истинско 
правителство. Може би ни самият пре
миер Маркович съвсем докрай да не съз
нава значението на своето неотдавнашно

Особено са замърсени тези отношения 
в нашата федерация, при което Скупщи
ната на СФРЮ се превърна в републикан
ски разделена „бъбрилница", докато Съю
зния изпълнителен съвет трябваше да се 
губи в безкрайно съгласуване на межДу- 
републикански спорове, при малко или 
повече безуспешно асистиране на държа
вните и партийните върхове. Докато ясно 
не се види до какви промени в полити
ческата практика ще доведе установява
нето на пазарна икономика, правова дър-

изявление, че югославската държава ще 
продължи по реформния път, без оглед 
на неславното прекъсване на 14-ия кон
грес на СЮК. С това е казано всичко, 
ето трябва за оповестения бракоразвод 
между държавната партия на умиране и 
.модерната държава в раждане, относно 

обичайното квази-авангардистко

ко-
Най-големите заслуги на сегашното съ-со^_ жава и многостранна демокрация, трудно 

ще се приключат сегашните полемики ок
оло „слаба" и „силна" федерация. Ясно е 
именно, че федерацията трябва да бъде 
толкова силна, колкото е необходимо за 
всички да се обезпечат основни права в 
стопанската дейност, политиката и всич-

юзио правителство е в това, че със 
ствена отговорност започна да реализира 
общите реформни начела, утвърдени в 
Скупщината на СФРЮ. Различните крити
ки, които са отправяни по повод на от
делни негови ходове, приемаше на зна- 

нродължаваше да работи според
Кри- К|И Други области иа обществения живот,

между
фразиране в бъдещето и неотложните по
треби политиката да започне да се вод/и 
като изкуство на осъществяване на оно
ва, което е реално и че тъкмо затова мо
же да се проектира 
тигнатите резултати.

пие, а
своите знания и по своето съзнание, 
тиките всячсски и ще се изострят. През по и достатъчно слаба сама да не започ- 
Скупщишата ще се кръстосват различни не да застрашава тези права, изхождай- 
отраслови и регионални натисци, наооче- ки от вече известните претензии на дог- 
;-!'И към отсрочване или смекчаване на не

стопанска дейност. Деле-

въз основата на нос-

Поради този нещастен брак и не можа 
та се претвори в живота Титовото поръ
чение, че трябва „да се мине от думи към 
дела". Вместо това главно се минаваше 

думи към думи".

матнчно-соцмалнстичеоката държва да 
„ощастливява" своите поданици и с квази-вите условия на

г атите за гях ще могат да си правят оглу
шки. Но правителството едва при евенту- -революционни мерки да „поправя" света, 

и съвсем изключителни отстъпки, в който живеем, 
ще трябва това и да прави. В про-

„от
алнм

Кризната ситуация просто накара се
гашното правителство най-сетне да се от
дели от идеологията и да мине «>РХУ 

работи. Още помним един от 
който се хвалеше, 
отива на консул- 

изпълнителен орган 
тогава, а и по-къс- 

общ про-

гъкмо
тивоположен случай ще изневери своята
програма и мандат.

конкретни 
предишните премиери, 
че почти всекидневно 
тапии в най-висшия 1 
на СЮК, в който инак

С установяването иа пазарна икино- 
мика и многостранна демокрация ще 'се 

неща и в работата на са
мата скупщина. Основното е тяхната ра
бота да стане по-конкретна. Само прн- 

са били иай-висш орган

изменят много

сами политици с
фил°б^тмного знания за икономическите 
и останалите жизнени проблеми на сра мила» БАИЕЦвидно те досега
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ИЗВОДИ ОТ ДОКУМЕНТА НА ЦК ИЛ СК ИЛ СЪРНИ})

СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ НА СМ ЗА МИР,
м
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* ДЕЛЕГАТИТЕ НА СК НА СЪРБИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НЛ СКУПЩИНАТА НА СР СЪРБИЯ СА ЗАДЪЛЖЕНИ СЬДЬР-- 
ЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ АРГУМЕНТИРАНО ДА ОБЯСНЯТ НА ПЪРВАТА ПРЕДСТОЯЩА СЕСИЯ ИА СКУПЩИНАТА И ДА ПРЕДЛО
ЖАТ ПРИЕМАНЕ НА ЦЯЛОСТНА ПРОГРАМА IIА СР СЪРБИЯ ЗА КОСОВО

стапяме нашите погледи, ииициати- 
и предложения като наш при

нос към тая програма. Смятаме, че 
Скупщината на СР Сърбия в де
мократична процедура по 
пето па Програмата трябва да бъде 
открита към тази и всички други 
инициатимви, които допринясят за 
решаването на проблема на Косово 
върху принципите на 
равноправие и правна еднаквост на 
гражданите като и 
независимостта
цялост на Сърбия и Югославия.

Политическото настроение, иска- е Шестото, а особено с Осмото за- други мероприятия да променим на
нето на гражданит.е на Сърбия и седание па ЦК на СК па Сърбия. кърпената национална структура ви
становището на Единадесетия кои- Съюзът на комунистите заета- на населението в Косово. Това под-
грес на СК на Сърбия!, е: проблемът на начело на борбпта за единна разбира не само спиране изселване-
на Косово трайно да се реши, да се Сърбим и за решаване нп косоиска- то ла сърбите и черногорците.

ссобо- та криза. С политическата акция и завръщане на изселените, както 
на СК на Сърбия и народа бе от- и пристигане на онези, който са

заинтересовани да живеят |и ра-

приема-но
установи равноправие, мир 
да и демокрация за всички граж
дани в Косово, без разлика на на- крита тежката и сурова истина за

верска принадлежност, Косово, съгледани бяха историчес- ботяг в Косово и да допринасят за
В най- кратъкционална и националноспре изселването на сърби- ките грешки па държавцта и пар- 

те и черногорците, да се създадат тията в предишните периоди и из- 
за завръщане на изселе- градена нова политика на практи

ческа акция и инициатива,. отговор
ност и публичност в работата.

Съюзът ма комунистите има яс
на политическа платформа за Ко-

неговото развитие, 
период в Косово трябва да се 
върнат, относно населят най-малко 
100 хиляди сърби, черногорци, сло
венци, мюсюлмани, македонци, хър- 

Югосла-

да се за-
запазването наусловия

ните и за идването на онези, които 
живеят и работят в Ко- 

и да се надделее албанския се
паратизъм и 1терориз,ъм1: С

Съюзът на .комунистите на 
нова иницати- 

ва за решаване на косовската кри-

териториалнатаи
желаят да 
сово вати и други граждани на 

вия. При това изхождаме от факта, 
че над сто хиляди граждани не са 
отчуждили своето имущество в Ко
сова, от готовността и на другите 
изселени да се върнат, както ,и 
ония, които не са живеели в Ко
сова а тамо да се населят, живеят и 
работят.

Необходимо е да се изправят по-

тази ОТГОВОРНОСТТАРОЛЯТА И 
НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИ
ТЕ В ОСЪЩЕСТВЯНАНЕ НА 
НАЦИОНАЛНО РАВНОПРАВИЕ 
И ДЕМОКРАТИЧНО РАЗИТИЕ 
НА КОСОВО

сово върху която е постигнато е- 
динство в Сърбия. Съюзът на ко
мунистите както и всички други 
прогресивни сили в решаването на 

СК на косовския проблем изхождат от по
литиката | на национално равиопра-

цел
Сърбия раздвижва

за:
Централният комитет на 

Сърбия — на заседанието си прове-
15 февруари 1990 година вие. от интересите на всички граж- 

сво- дани, от всички, народи и народнос-
_ [сърби албанци черногорци, литическите, правните и фактически други социалистически и прогрссив-

неправдини към сърбите и черно- ни сили трябва в Косово да деи- 
горците и другите граждани в Ко- ствуват така, че да се осъществява 
сово било да са ги направили дър- политиката на национално равно- 
жавните или други органи или са правие, междунационална толеран- 
последица на действуването на ал- ция и доверие и
банските националисти и сепара- кови — да се изгражда общ живот

на народите и народностите в По-

дено на
_ прие документа „За мир,
бода равноправие; Демокрация и 

просперитет на Косово“. мюсюлмани, хървати, турци и роми
Въз основа на определенията в — 0т държавния суверенитет на СР 

тоя документ раздвижва се най- Сърбия) и СФР Югославия, 
широка политическа Ьктивност и с промяната на Коснтитуцията на 
голяма мобилизация в Съюза на СР Сърбия установено е държавно 

Сърбия в Републи- единство на Сърбия и нейно рав- 
а особено в Косо- ноправие в Югославия и са запазе- 

не всички ония права на САП, по- 
чението и целите на раздвижените ради които те и съществуват в на- 
инициативи и акции, ЦК на СК 
на Сърбия задължава делегатите 
на СК на Сърбия в Обществено-по- специално през изтеклите две го- 

съвет на Скупщината дини, а това потвръдиха и събити
ята през изтеклите седмици, показ
ват, че гражданите на Сърбия са 

сесия определени и готови непосредствено 
да участвуват и допринасят в осъ-

Съюзът на комунистите и всички
ти

върху тези ос-
комунистите на 
ката [цялостно, 
во. Имайки предвид характера, зна-

тисти.
За осъществяването на положи

телната програма за мирен, свобо
ден, равноправнен, демократичен и 
икономически по-богат живот, за 
просперитет на Косово като нераз
делна част на Сърбия и Югославия, 
необходимо е отговорно ангажиране 
на всички граждани, стопански дей
ци, органи, организации, учрежде
ния, предприятия, местни общности, 
общини. Всички онези, които оби
чат Косово и Югославия трябва да 

напреднала, демократична и един- дадат свой принос.
на Сърбия. Изхождаме от това, че полити-

Сърбите и черногорците в Ко- ката за Косово може да бъде пло- 
г— въпреки че са подложени дотворна само ако й вярват и ако

я приемат [и албанците, и сърбите, бия 
са и черногорците и гражданите от 

всички народи и народности. Пром
яна на състоянието в Косово трябва 
да бъде плод на юбщата борба на 
всички народи и народности. Исто
рически и реален интерес е на чис
лящите се към албанската народ
ност в Косово да живеят и работят действуват 

в като равноправни граждани и по

крайнината.
Осъществяването на тази поли

тика, в условията на свободно и 
политическо организиране на граж
даните, налага на Съюза на кому
нистите да действува заедно с дру
гите демократически сили в Косоео. 
които са определени за равнопра
вие и мирен живот на всички граж
дани в Покрайнината, за икономи
ческо, социално и културно разви
тие на Косово, като неразделна 

част на единна Сърбия и Югосла
вия.

шата конституционна система.
Политическите процеси в Сърбия,

литическия
СР Сърбия съдържанието на то- 

аргументирано да об- 
първата следваща 

на Скупщината и да предложат
цялостна програма на ществяването на програмата за Ко

сово като съставна част на модерна,

на
зи документ 
яснят на

приемане на 
СР Сърбия за Косово.

ОТ КОСОВО СЕ ИЗСЕЛИЛИ 
400 000 СЪРБИ И ЧЕРНОГОРЦИ Съюзът на комунистите в Сър- 

се застъпва за демократични 
промени в Косово, които са част 

, от общите демократични промени 
в Сърбия. Върху политиката на

сово
на натиск и терор от албанските
националисти и сепаратисти 
решителни да не се изселват и да 
останат на своите вековни огни
ща, в Косово да живеят заедно с ал
банците и с всички други народи 
и народности. Това обективно е и 
в интерес на албанската народност 
— която сепаратистите и национа- 

блъскат в изолация и
междунационални конфли- даници на СР Сърбия и СФР Юго-

Косово и Метохия през целия 
повоеннен период 'бяха поприще на 
безпрепятственото действуване на 
албанския сепаратизъм и национа
лизъм, който 
крепа на националните /бюрократи- 
чески структури в легалните орга
ни — доведе до тежки последици. 
През последните четиридесет и 
осем години от Косово са се изсе
лили повече от

национално равноправие и терито
риална и държвана цялост на Сър
бия и Югославия в Косово трябва 
да се обединят, така че заедно да 

всички демократични 
политически сили и техните пред
ставители. Но могат да се приемат, 
като под плаща на борба за де
мокрация действуват от национали
стически и шовинистически позиции 
и против териториалната, и държав
на цялост на Сърбия и Югославия 

националното равноправие на 
всички граждани в Косово.

Освен застъпването за това Скуп 
на СР Сърбия да приеме

в съюз и с под-

листите 
открити 
кти, манипуларайки с 
ционали чувства.

техните на- славия.400 000 сърби и 
черногорци, а само в периода от 
1961 до 1987 година са се изселили 

130.000 сърби и черногорци.
е осъществявана се-

Бъдещото материално, културно 
и съвкупно обществено развитие на 
Косово трябва да бъде дело на ця
ла Сърбия и Югославия. Югосла- " 
вия не може да се освободи от от
говорността за състоянието в Косо-

около
Систематично 
паратистката цел за -.етнически чис
то Косово, застрашвана е 
и имуществена сигурност на граж
даните, сеяна е омраза и междуиа- 
ционален раздор и създавани делби 

р!а (иайоризацията и 
неравноправие

И СПИРАНЕ ИА ИЗСЕЛВАНЕТО 
И ПРИСТИГАНЕ ИА ОНЕЗИ,
КОИТО ИСКАТ ДА ЖИВЕЯТ В во, за неговото развитие. В Юго

славската програма за Косово са 
дефинирани задължениеята на вси
чки републики и на органите на 
съюзната държава и тя трябва по-

личната
щината
цялостна програма, в Косово да деи 
ствуват органи :на правова дърава, 
необходимо е Съюзът на комунис
тите в Косово и Сърбия по повод 
Косово да раздвижи и осъществи 
голяма трудова и политическа мо
билизация, защото това е единстве-

косово
Съюзът на комунистите на Сър

на бия раздвижва политическа иници- 
Разпрос- атива и най-широка обществена ак-

въз основа
фактическото 
сърбите и черногорците.
транявано е съзнанието за само ция с цел да се установи законност 
албанско Косово, изолирано, отделе- и функциониране на институциите 
но от Сърбия и [Югославия и обър- в унисон с ролята на правна дър- 

към Албания. Главните при- жава, да се осъществи политичес
ка стабилизация и обезпечи свобо- маните, турците, хърватите, ромите 
да, мир и равноправие за всички и на Другите граждани 
граждани в Косово, да се създадат обезпечат загарнтираните с кон- 
условия за съвместен живот в Ко- ституцията права и свободи, лична- 

период, а особено в Конститу- сово, да се открие Процес на ико- и имуществена сигурност, сво-
номическо развитие на ГГокрайни- бодата на труда и творчеството, ра

венството пред закона и органите 
на властта и т. н.

следователно да се провежда »и 
допълнява.

Първостепенна задача е за всич
ки граждани на Косово — на албан
ците, сърбите, черногорците, мюсюл- нияг път тежките проблеми на ко

совската криза да се разрешават 
по-бързо, по-успешно и трайно.

Необходимо е върху тези задачи 
да се афирмира такъв метод на 
действуване на комунистите, за да 
може, без оглед на отпорите и преп 

до всяка

нато
чини на това освен голямото не
гативно историческо наследство са 
и грешките на югославската Пар
тия и държава, правени в повоен- 
ния
цията от 1974 година, с която Сър
бия бе изкуствено и неисторически

да се

ятствията, да се стигне 
къща, до всяко семейство, до всеки 
човек. Във всяка община, село, учи
лище, предприятие, факултет тря
бва да се даде реална оценка на 
положението и върху нея да се об
ляга борбата против албанския на
ционализъм
дефинира положителна

ната върху пазарни начала и пер
спектива за по-високо материално, 
културно и цивилизаторско равни-, 
ще на живота. Тия инициативи раз
движваме дълбоко убедени, че са 
от жизнен интерес за всички гра
ждани, които живеят в Косово и Скупщината на СР Сърбия да прие

ме програма за мир, свобода, рав
ноправие, демокрация и проспери
тет на Косово. В тоя документ пред-

разделена.
Едвам с Деветото заседание на 

Централния комитет Съюза на юго
славските комунисти дефинира сво- 

отношение към Косово ка-

За осъществяването на тия цели 
и за трайно решаване на проблема 
на Косово, Съюзът на комунистите 
на Сърбия раздвижва инициативаето ясно

то най-тежък политически и мора- 
проблем на Югославия и фор- 

политика към Ко-
и сепаратизъм и да

програма,които ще дойдат на Косово.
Смятаме, че е необходимо и по- 

икономически и
лен
мулира цялостна

В Сърбия тоя прелом почна литически, правни,сово.



Комунист 3чнято практична цел да бъде разре
шаване на политическите и иконо- ?. нелегално живеят в Югославия 
мически проблеми и откриване на Съ“<евРаменно, трябва да °е „ве 
перспективи за съвместен живот и разгледат всички решения на оГ 
прогрес в тази покрайнина Това ГаНИТе В СР сР-ьбия, с които е ла
можДеИдаВсеаизг„Ф°РМУЛа на' оГнсТлл^^а П°ДаНСТВО на -«цаможе да се изгради общ фронт и „„„ СР Албани^ и които са полу-
ниДсили ДИНЯТ всички )прогресив1- СР "оЖ”™ на територията Уа 
ни сили. 1-1 Сърбия, а особено в САП кп-

А в Сърбия трябва да се осъщес вГе *°ДШП10Т0 се Утвърди, че то- 
мобилизация та всяка „„„ '«правено на противправен 

ми11редприятие’ Учреждание, тив 1 ако са Действували про-
институция приемствено да ,™,-С Конституцията утвърденото ус 

провежда своя дял от задължения- теРит°риалната цялост и
та в новата програма. държавен суверенитет на Сърбия и
Централният комитет на СК в Съп Н->гославия, да им се отнеме подани 
бияа и Председателството активис честв0 и имущество и да бъдат из- 
тите и работните групи най-интен- Г0Нени от страната, 
зивно ще продължат своето прис
ъствие в Косово и съвместно ще 
действуват с Покрайнински 
тет в провеждането на

тви такава 
община, 
школа,

на-

я коми- 
програмата. ПРЕМАХВАНЕ НА ДЕФОРМА

ЦИИТЕ В ПРАВОСЪДИЕТО

3. Нужно е 
за премахване на деформациите в 
работата на

ЗА ПРАВОВА ДЪРАЖАВА КАТО 
ЗАЛОГ НА РАВНОПРВНИЕ ЧО

ВЕШКИ ПРАВА И СВОБОДИ

да се вземат мерки

правосъдните, управлен 
ските и други органи, особено ко- 
гато става дума за уреждането на 
имуществено-правови отношения, ек 

и споприация, ревизия на купо-про- 
дажните договори, които са склю
чени под натиск и връщане на сво
еволно присвоената обществена соб
ственост.

Съюзът на комунистите в Сър
бия се застъпва г 
ефикасно предприемане 
с които

за решително
на мерки, 

се обезпечава мир, свобода 
и равноправие на всички граждани 
в Косово, без оглед на национална 

принадлежност. На 
всеки гражданин трябва да се обез
печи зачитане, осъществяване и за
щита на човешки права и свободи. 
Органите на правовата държава тр
ябва да бъдат залог, в Косово да 
се живее в условия на равноправие, 
правова имуществена и лична 
гурност. Ние сме за демократичен 
обществен контрол, конституцион- 

ност и законност, публичност в ра
ботата и отговорност в системата.

Съюзът на комунистите в Сърбия 
търси от правовата държава ведна-

бена употреба на сърбо-хърватския 
език и писмо и на езиците на ал
банската и

произход и по този начин да се 
осуети асимилацията 
циите чрез преброяване на населе
нието.

12. Смятаме, че е необходимо по
вече да се ползува опитът на висо
коразвитите страни в Европа и све- 
га при осигуряването на права на 
националните малцинства й същевре 
менна защита на държавните и на
ционални интереси.

и манипула-
останалите народности,, 

ще бъде валиден на цялата 
територия на републиката. Съглас- 

непосредствена ирофеси- но Конституцията на. СР Сърбия за- 
онална помощ на органите в Косо- конът трябва да гарантира равно- 
ео, като при това се обхванат всич- правие в служебната употреба на 
ки косовски общини и всички ор- езиците в Косово. Същото се отнася 
гани. които взимат конкретни ре- и до Закона за изгледа и употре- 
шения, засягащи правата и длъж- бата на знамена в СР Сърбия, ко- 
ностите на гражданите. ито трябва да се приложи веднага

За да може окончателно да се ^ последователно, 
разрешат проблемите с експропри- 7. Компетентните републикански 
ацията (Брезовица, Газиводе, Радо- 
нич, Ситница и други) и да се пре
махнат неправдините, предлагаме на 

га да вземе ефикасни мерки за окон Скупщината на СР Сърбия да сфор- 
чателно премахване на неправилно-

и религиозна В най-кратък срок републикан- който 
ските органи трябва да осигурят по- 
- гол ям а

си-

СТОПАНСКАТА РЕФОРМА ВЪВ
органи в най-кратък срок трябва да ФУНКЦИЯ НА РАЗВИТИЕТО НА 
оценят конституционността и закон- КОСОВО И ПОВЕЧЕ РАБОТНИ 
ността на покрайнинските предпи- МЕСТА ЗА МЛАДЕЖТА
сания (Конституция, закони и дру
ги предписания) и съгласуваността 
им с Конституцията и предписани
ята на републиката и да вземат мер 
ки в рамките на компетенциите си, 

помощта на които от правовия 
строй на републиката да бъдат пре
махнати покрайнинските предписа- успех 
ния, които са в разрез с републи-

мира специална комисия. Трябва да 
стите, незаконността и неправдини- Се преизучи законността на взетите 
те нанесени през изтеклия период решения и да се създаде правна 
спрямо сърбите и черногорците и основа за справедливо обезщетение 
всички граждани в Косово. Дър- и за премахване на останалите прав с 
жавните органи, обезпечавайки рав- пи и материални последствия. Съ- 
коправие «а гражданите трябва с щ0 така е необходимо да се прераз- 
нормативно-правова ,и _ практична гледат предписанията, мерките и дей 
дейност да попречат майоризацията ствията, с помощта на които в Ко- 
в Косово, която хората които са в сово е била извършена аграрната 
мацинство слага в положение на реформа и колективизацията и да

се премахнат неправдините.
4. Новите общини (Косово поле,

По-нататък в документа на ЦК 
на Съюза на комунистите на Сър
бия се казва:

Стабилизацията не общата ситу 
ация в Косово е главно условие за 

на обществената реформа. 
Перспективите на развитието на Ко 
сово са в неговата интеграция, в 
процесите на стопанската и общес • 
твената реформа в Сърбия и цяла
та страна с всички свои потенциали 
и при пълната подкрепа и помощ 
на югославската общност. С консти 
туционните промени са създадени 

републикански предпоставки за интеграция на сто • 
панството на Косово в стопанство - 
то на Сърбия и Югославия.

канските предписания.

ДА СЕ ОСВОБОДЯТ МЛАДИТЕ, 
КОИТО НЕ СА ВЪРШИЛИ 
САБОТАЖИ И ТЕРОРИЗЪМ

граждани от втори ред.
1. Застрашаването на сигурността

и елементарните права и свободи Зубин поток, Обилич, Ново бърдо, 
на хората в Косово от страна на Щимле, Щръпце, Малишево) зна- 
албанските националисти и теро- чително допринасят
ристи и нарушаването на консти- ка правовата държава, осъществява те органи да окажат помощ на по- 
туционността и законността изис- ие На правата, свободите и равно- крайнинските органи, а също така 
кват най-голяма отговорност и ан- правието на гражданите, прекрат- и сами да вземат мерки за после- 
гажиране на съответните държавни яване на изселването на сърби и. дователно спазване на републикан 
органи в Републиката за спешна и черногорци и за завърщане на ония, ските предписания които се прила- 
коренна промяна на съществуващото които са се изселили. Покрайнината лат на цялата територия на репуб- 
положение. Централният комитет на и републиката трябва да окажат по ликата. Особено внимание трябва да 
СК в Сърбия подкрепя мерките, ко мощ на тези общини, както и

Председателството на СР всички останали общини, за да мо- 
Сърбия и органите в Републиката гат в материално, организационно, местожителство на лица от Косово
за защита на хората, имуществото, кадрово и техническо отношение да в Косово и други краища на репу- можностите във всестранното разви- 

усторйство и цяло- бъдат способни за отговорно и за- Кликата; регистрация на коли и дру тие на дребното стопанство във вс- 
СР Сърбия и СФРЮ. конно изпълняване на задължени- ги возила; набавка на оръжие и ички сектори на собственост, в ап-

Считаме че компетентните орга- ята си и за осъществяване и защита утвърждаване и плащане на обще- гажирането на средствата иа граж- 
ки в Републиката и покрайнината на правата и длъжностите иа граж отвени приходи и данъци. даните и на чуждестранния капи
трябва в най-къс срок да създадат даните. 9. Предлагаме на Скупщината на тал в производствени цели, с макси
организационно-технически, кадрови СР Сърбия да изучи необходимостта малкото ангажиране на младата об
ет материални условия за единно __п и възможностите за формиране на разована и професионално оспособ-
действуване на органите по сигур- СВОБОДНО ПОЛИТИ 1ьски клонове на републиканските' орга- ела работна сила и по-бързото ре-

Републиката и за тяхното ОРГАНИЗИРАНЕ ЗА ни в косово заради непосредствен шаване на проблема на |безработи
ефикасно и законно действуване. ГРАЖДАНИТЕ и ефикасен контрол над спазването цата. Също така е необходимо по-
Това изисква конкретни мерки за и прилагането на републиканските -рационално и по-ефикасно ползу-
кадоово^укпрепване по-добра профе 5. Съюзът на комунистите в съ- .ПредписаНия, и над извършаването ване иа големите природни богат- 
‘ Р У техническа подготвеност рбия се застъпва за свободно поли- да решениЯта. Изпълнителният съ- ства и потенциали и същите да

състав на тическо организиране на граждани- вет на Скупщината на СР Сърбия бъдат поставени във функция на
те. Със закон за цялата репуоли- тряриа да обсъди инициативата се- ефикасното развитие върху иконо- 
ка трябва да се създадат иеобходи- даЛището на някои

Компетентните органи и -уЛ мите органи, а™ ^ова допуска естество- ВездеЛието, «ваш». грубите
трябва предимно да се а”га*“рД. ™ския плурализъм, включително и п * стено п Косово, а за остана- ^™Явдства сре1цу общественото иму 
Р^У„аРа3вКрРажеасНкеиТте "и* за да се от- = ~~Гна „а албан-

чането^и ос^етява^ето^нГтърговия тическо сдружаване пито в една ш За0тъпваме се компетентните зтоупотрIбXан^ачкитеПпре™не'., 
с оръжие и накрртици, както и ДРУ- част на Сърбия не мож ^ д органи съгласно закона да освобод- то и 'бойкотът на труда, блокадата
ги Ризточници на финансиране на използуванеI за Дрганизации ко- >1Т или да дадат наказателно-право- на производтвото, изплащането 
вражеската активност на сепаратис- тически п р свободите и ' пра- ви облекчения на участниците в де- лични доходи без работа
шт?и'терористите в Косово, ито' застРа“аваярСаВ0 „ ДаИ Гнациона- монстрациите в Косово или иа дру характеризира единброй предприяТвърде е важно органите в Ре- вата на други хора има г пац ^ ги виновници за углавни дела във тия в Косово е в конфликт
публиката съгласно Конституцията, листическо-шовинисти ши Ц връзка с демонерациите, преди всич с основните реформата определе ■
пряко да поемат провеждането на се застъпват за Гнния с“рой и за- ко на млади хора с .изключение „а НШ1 на реформата и Интересоте
съюзните предписания за режима на на“^териториалната ця,- организаторите и чиновниците за у- Ш-те хиляди безработни Никой
на минаване на държавната грани- "Рашава „„гета на СР Сърбия ™авни дела и няма право да разорява и унищожа
па и контрол на пътническите съоб лост' » вртова отношение не мо- Дела против живога на хората ва Огромните материални средства,
'пения през държавната граница на и • бодио политическо ор 11. Застъпваме се веднага да бъ- които работническата класа на Сър-

Косово. дапане и практическа идейност дат Взети мерки ,и да се създадат бия и Югославия, въз основа на
платформата „Косопо-републи- правови, организационни и полита- солидарност и в интерес на всички 

Велика Албания". чески условия, та в предстоящото граждани, влага в Косово
е Смятаме че е неопходимо Скуп преброяване иа населението всики

1 СР Сърбия в най-крат- гражданин да има възможност сво-
приеме закон за служ- Водно да декларира националния си та.

за укрепване 8. Застъпваме се

Стопанската структура на Косо
во трябва да се променя и издига 
преди всичко с по-бързото разви
тие на преработвателните мощности, 
модернизация и реконструкция как
то и с по-плътното и по-ефикасно
то ползуване на наличните мощно 
сти и средства. Значителни са въз -

на се отдели за въпросите, каквито са: 
уреждане на постоянно и временноито взима

констиционното 
стта на

ността в

сионална и
и оптимален национален

вътрешните работи в ко-органа иа републикански мически начала.сово.
по -

с работни .

па
коет (•

на

територията на
2. Съюзът на комунистите 

рбия сочи необходимостта съгласно 
законопредписанията, неотложно,
най-къс! срок да бъдат изгонеда от ст- щииата иа
раната всички лица от НСР А лоения, щ
който не са югославски поданици, ьк срок да

в Съ
ня

а за това
да не понесе никакви последици — 
казва се между другото в докумен-

ка“ и



КОМЕНТАР

СПИРАНЕ НА ЛЕНТАТА
През изтеклите дни всички очи и 

\нш бяха обърнати към Косово, къ- 
дето платените терористи и засле
пените сепаратисти с брутални де
монстрации се опитаха да осъществ
ят отдавна поставената си цел — 
отцегтване на тая Югославия. На тия 
вести лошо се почувствува и едно 
от сложените обществени предирп- 
яртия „Застава" в Крагуевац. Породи 
недостиг на части, които се произ
веждат в „Заставилата“ фабрика 
„Рамиз Садику" в Печ и в други 
колективи — кооператори в южната 
фъбска покрайнина, трябваше да 
спрат производствените лепти във 
фабриката за автомобили 
папски возила. Първо 15, а 
22 хиляди работници бяха изпратени 
V дома им, а технолозите в „Заста
ва", конструкторите и шлосерите 
денонощно изработваха алатп за час 
тнте, които се произвеждат там, та
ка че тяхната продукция да бъде 
организирана под покрива на матнч 
ната или в съседните фабрики.

В началото на миналата седмица 
работниците се завърнаха във фаб
риките, обаче от монтажните ленти 
слизат <не комплектуван и автомобили, 
докато в стопанските возила про
изводството и не можа да се орга
низира, защото от Печ не присти
гаха шастш. Аналитиците на „Заста
ва“ веднага пресметнаха, че поради 
тоя застой са загубени 144 броя во
зила, чиято пазарна стойност възли
за на 86 милиона конвертибилни ди
нара. Това са най-лепосредствсните 
„горещи“ щети, а за косвените ма
териални и нематериални няма све

дения. Например,- застоят в произ- с части и под. Но, поставя сс сери- 
водството ,иа камиони 
сътрудничеството

та политика, й нейния живот. За то- 
застрашава озно въпросът дали е мъдро 'и це- ва говори последното заседание на 

италианския лесъобразио да сс работи и за фаб- Председателството на СР С/ьрбия, па 
„Ивеко“, с млята помощ тая фабрика риката под своя покрив, особено за което бс подчертано, че работниците

по фабриките в Косово, 
феме на терористическитс демон
страции са отстъствували от работа, 
не могат да приемат заплати. Плюс 
това, казано бе, съгласапо на зако-

с

опия чисто оборудване е много скъ
по и специализирано. Д точно така
ва с фабриката за метални конструк 
ции „Рамиз Садику“ в Печ, под чий 

По времето когато па врата „Зае то покрив со намира и една от най- 
тапа" виси огромното въже на току- -големите преси ма Балканите. Може нопреднрисанията, ония, които ловс- 
щата неликоидиост, когато поради би някой ще каже, чс е трябвало чс дни не са били на работните си 
драстичното секваме па пласмента след демонстрациите и подобните места във фабриките, ще бъдат от-

988 -и 1989 година да сс пуснати от работа. Следователно, тря 
възможности вземе оная преса и да сс пресели в бваше държавата да се намеси за 

фабрич- Крагуевац, или някаде по-близко да могат прости икономически и за
пати цена, когато се правят огром- до Крагуевац. Но, изключвайки цс- конни работи да се провеждат в 
ни уселия за по-успешно връщане пата на това начинание, дали топа живота.

американския пазар и намираме бц било решение в условията, /пла
на куповачи ц Германската Федерал то сс касае за запазване на Косово Държавата и политиката би хря
на република п други държави, тия п неговото спасяване от челюстите бвало Да обезпечат мир и ред, сво- 
мъки, конто па крагуевашкмя гигант иа всевъзможни беди и изостона- бода и законност. В такива условия 
доносе обезиокояпавшя вятър от Ко лост, когато сс планира изграждане- вярваме, че и тая преса няма да се 
сово, го отклониха от главното па- то ма попи обекти тъкмо в Косово, преселва от Печ, но че и „Застави- 
правленпе па борбата за икономи- 7» пите“ ленти няма заради нея да
ческо съществувание п просперитет „Застава", независимо от привър- стоят неподвижни. Когато хората от 
и го принудиха да се занимава с пакостта си на сръбската политика Косово, преди всичко албанците, раз 
други п нспопребпп работи. към Косово и поради потребата да берат, че при всичките солидарност

оцелее, ще бъде принудена да търси 
и такива решения, които не са мно
го мъдри. Но, струва ни се съдбов
но с решаването иа тоя и подобни

со опитана да застане па нозе и по- 
-сериозио да излезне па световния 
пазар.

които но

на домашния пазар се опитва да удари през 1 
създаде какви таквн 
за продажба и намали

и за сто- 
посло па

могат да имат само това, което спе
челят със собствените си ръце и 
със собстевния и ум, няма да рушат 
това което ги с хляб храни, нито 
ще секат клона на който седят. Впро 
чем, не е забелязан нито един слу
чай по времето на най-жестоката на 
ционалистическа еуфория на албан-

Някон искат па ръководството на 
„Застапа“ да припишат одговормосг, 
че не било далновидно, че не е на
мерило алтернативни източници за проблеми — на отношението на по- 
снабдяване, така чс тня удари да не 
би застрашили производството. Осо
бено слсд подобния опит от ноември 
по-миналата и март миналата годи- помни, че фабриката „Рамиз Садику“ 
иа. Познато е, обаче, че влизането в п Печ о политическа фабрика, не по 
сделка със САЩ „Застава“ влезе в 
голяма битка по разграждане на мо
нополната позиция на своите доста
вчици и кооперантп, откривайки иа- по механизмите на присъствието на 
ралелни източници за обезпечаване политиката, специално на негативна-

лмтиката и икономиката. Мнозин
ството знае, а не е лошо да сс при-

ците в Косово, техните сънародници, 
които работят в словенските фаб
рики, да са стачкували или чупили 
алатите на своите работни места.

самия смисъл, .но по механизмите 
па определението за изграждане и

Миодраг Стоилович

АКТУАЛНО Многопартийна пъстрота
През май 1988 година Съюзът на 

югославските комунисти получи своя 
пръв следвоенен конкурент; тогава 
в Любляна беше формиран Словен
ският селячески съюз. През следва
щите двадесетина месеца в Югосла
вия нови политически партии изник
ваха като гъби след дъжд, па не е 
възможно всичките да се изброят. 
Според едно от новите сведения в 
Словения са формирани 12, в Хър
ватско девет, в Сърбия осем, в Чер
на Гора шест. на Косово три, в Ма
кедония и Босна и Херцеговина по 
две политически партии. Обаче, ко
гато този брой на „Комунист“ се 
намери в ръцете на читателите, тези 
сведения вече ще бъдат непълни. 
Политическите партии са формирали 
работници, селяни, пенсионери, ад
вокати, университетски фофесори, 
„зелените“, миротворители ... Едно 
от доказателствата, 
тийността е засегнала почти всички 
слоеве на югославската обществе
ност е и опитът -на Азем Власи и 
неговите арестувани сътрудници, с 
помощта на- своите адвокати да фор 
мират една нова политическа пар
тия, чието название би било Соци- 
алдемократическа.Отрекоха се от то
ва когато разбраха, че на Косово 
вече някой. отстрани е формирал пар 
тия с такова название.

Все пак, не би трябвало да се 
очаква, чс Азем Власи ще се отка
же от намерението,един ден да фор
мира някоя своя политическа пар
тия, защото опитът показа, че това 
е отмъщение ма бивешите наказани. 
3. Чичак, Ш. Джодан, М. Веселица . 
поради своята маспоковска актив
ност в Хърватско през седемдесетте 
години бяха няколко години по за
творите, . а днес са най-ревностите 
партийни лидери в тази република.

Едно от качествата на мнозинство 
то новофс/рмйрани партии са кад
ровите инциденти. Именно, няколко 
основатели на тези партии вече са 
загубили своите предводачески по
зиции, а в някои се е стигнало до 
сменявания на комплетните ръковод
ства. Някои партии вече успяха да 
извършат основни ревизии на сво
ите първи програми и статути, а 
някои вече си и промениха своите 
названия. Например, това е напра- 
гила бивешата младежка организа
ция в Словения, която неотдавна се 
прекръсти в „ЗСМС“ (За свобода на 
мислещия свят), 
зи партия вече са предвестили, че 
наскоро ще се назовава >— Либерал
на партия.

Втора характеристика на мнозин
ството нови партии е 
иизмът. Именно, техните програми са

насочени върху срутяването на ко
мунизма, но какво вместо това ще 
строят — това все още не са греши
ли. Все пак, съществуват и пар
тии, на които антикомунизмът не е 
целта, а: премахване на смрътното 
наказание, забраната на абортуса, 
по-големи пенсии, по-малки данъ
ци, здрава храна, ненасилие в спор
та, създаване «а Съединени Евро
пейски Държави и т. «. Разбира се, 
и пътищата до тези цели са раз
лични. Някои партии това желаят 
да осъществят с класическа полити
ческа борба и превземането на вла
стта, докато другите се отричат уча
стието във „вършенето на властта“, 
но «е се отричат от организирането 
на стачки, бойкоти, писането на 
петиции и други облици на натиск 
на властвуващите структури.

Голяма пъстрота съществува и 
когато става въпрос -за местопреби
ваването «а новоформираните пар
иш. Повечето от тях нямат просто
рни, в които да се събират члено
вете, а някои даже нито адреси, па 
ръководствата със 
комуницират единно чрез пощенски 
фахове. Интересен е фактът, че ме
стопребиваването на партията УЙДИ 
(Сдружение за югославска демокра
тическа инициатива) в Титоград, а 
че ръководството живее в Загреб и

•няма намерение да се преселва в 
Черна гора.

Трябва отделно да се изтъкне, 
че 'ръководствата на новоформира- 
иите, югославски партии са едино
душни само в осъдата на официал
ните информативни средства, защо
то не им посвещават необходимо 
внимание. За да «адоместят това,
някои партии издават свои вестни
ци, но в твърде ограничени тира
жи.

С това буйстване на новите пар
тии, тяхната пъстрота и гласните 
ръководства не би трябвало да се 
придава някое особенно политическо 
значение, защото вече първите из
бори ще разпилеят много сънища 
на амбициозните лидери на многото 
новофо(р\шрани партии.

че многопар-

мо лидерите на те- своите членове

антикому-
Растко Йоветич
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палава а«в
УСЛОВИЕ ЗА ПО-ВИСОКА РЕНТАМШНПГТ Оа живее занонът за коопеоааиите!

■ "•■I ■ НК1||Л |||Л^ | ^3 Сред селскостопанските производители в Сурдулишка
община съществува голям интерес за формиране на ко
операции, понеже смятат, че това е единственият начин 
да се освободят от икономическия терор на „комбина
тите“ Н Няколко инициативи на Общинска конферен
ция на ССТН

СУРДУЛИШКИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТЕМИ

От заплануваните 317 V.. 
житни растения досега „ 1,, под изкуствени

се закъснява. ° на зърнените култури обаче

насърчаване развитието на 
икономически изостаналите 
краища.

С производството

треви и
над 

засеят на зър- 
' пените култури обаче се за
къснява. Очаква 
пшеница, ечемик 
растения да бъдат 
към 100 ха. Площите за тях 
обаче все още не са ни фор 
мирани. За целта не са о- 
безпечени и средства. За
хариев изтъква, 
ворът иа въпроса кога пред 
приятието

Законът което да оказва правна и 
организационна помощ на 
селяните при формирането 
на земеделски кооперации 
и да дава компетентни от 
говори на всички въпроси, 
които се задават от селяни

за земеделските 
кооперации е замислен и при 
ет като начин и средство за 
интензивиране «а селскосто 
панство. Селскостопанските 
производители в Сурдулиш 
ка община — такова е в- 
печатлнието от изказванията 
на състоялото се в средата, 
на февруа)ри заседание на 
Общинската 
на ССТН —

Овцефермата
ятието 
ство

се с овес, 
и други 

засети
на предпри- 

за оборот, промзвод- 
и услужна дейност 

„Босилеград“ в Босилеград 
която все още не ~ 
сва рентабилно, може 
присъедини към успешните 
животновъди само при две 
основни условия: предприя
тието само да произвежда 
прехраната за овцете и ов
цефермата цялостно 
пълни капацитетите си. За
сега цялостно не е изпълне
но нито едно от тези две 
условия. В овцефермата тря 
бва да се отглеждат 4 
яди овце, а сега има около 
2 500, докато сеното 
га толкова се

М7 ха под изкуствени тре
ви и зърнени култури до
сега са засети над 100 ха с 
качествени треви: 45 ха в 
Извор, 40 ха в Паралово, в 
Ь^лут 12 колкото и в Ре- 
сен, а 10 ха в Зли дол. През 
миналата есен от 
щи получихме около 300 
на сено, а само едно 
количество е набавено от 
селскостопанските произво
дители в общината. Каче
ството 'на сеното 
чително високо,

стопани-
да се те.

че отго- Каква трябва да бъде ро 
лята на ССТН при форми 
райето на земеделски коопе 
рация? Като се има пред 

мигалото

тези пло- ще започне да 
произвежда житни растения 
за овцефермата 
от това с каква скорост ще 
се засеят заплануваните пло 
щи под треви. Под въпрос 
е дали това ще стане и след 
две години.

Без оглед, 
изкуствените ливади е ви
сококачествено (друг е въ
прос, че количеството му е 
малко), както и оповестява
нето че

конференция 
го смятат пре 

ди всичко като начин и 
средство за освобождаване 
от икономическия терор на 
така наречения обществен 
сектор (в случая това са 
комбинатите „Власина-про- 
дукт“ от Сурдулица и „Де 
лишес“ от Владичин хан и 
земеделската кооперация 
„Йелашница“). Затова селс 
костопанските производите 
ли в тази община проявяват 
голям интерес за формирт- 
не на кооперации.

то-
малко си зависи вид

(формиране на земеделски 
кооперации и с помощта на 
законна и политическа сила 
в следвоенните години), то

опитът от
да по-

е изклю-
но площи

те с треви са малко. За 
това през

зи въпрос има голямо поли 
тическо значение. Засега е 
известно едно: Общинската 
конференция на социалисти 
ческия съюз в Сурдулица не 
иска да повтори грешките 
от миналото. Нейна задача 
е да ослушва гласа на на 
рода и да дава инициативи 
пред органите ка властта и 
други органи, които взимат 
(решения от значение за сел 
скостапанската дейност. ОК 
на ССТН е готова да се про 
тивопостави на всеки опит 
да се затруднява формира 
нето на земеделски коопера

че сеното отхил- настъпващата 
пролет запланувахме с тре
ви да засеем още 100 ха _
казва (Васил Захариев, 
роном

още се- 
намагаи, че 

слага под въпрос как да се 
прехранят стадата докато 
излезнат на пасищата.

В „Босилеград“ изтъкват, 
че попълването на овцефер
мата изобщо Ме е под въ
прос и че същото ще стане 
през течение на тази годи
на. Храната, може би не е 
толкова сериозно като до
сега, обаче все още е про
блем. — От заплануваните

аг-
в предприятието и 

задължен за плановото му 
развитие. Той

капацитетите ще 
бъдат попълнени тази го
дина, рентабилността на ов
цефермата ще бъде под въ
прос или съвсем низка до
като целокупната храна не 
се произвежда в общината 
и в_собствена „кухня“, вклю 
чвайки и производството на 
житните растения. Впрочем, | 
само със сено добитък не 
се отглежда.

подчертава, 
че за целта са обезпечени 
п необходимите 
„Агробанка“ 
за подтик ще насочи 110 950,00 
динара. Тя ще 
22 190,00

средства, 
като средства НЕ СМЕЯТ ДА СЕ ПОВ

ТОРЯТ ГРЕШКИТЕ ОТ МИ
НАЛОТОотпусне и 

динара кредити. 
Кредити на стойност от 104 В дните пред пролетната 

сеитба сурдулишките земе 
делци и животновъди се инхиляди динара ще отпусне 

и Републиканският фонд за В. Б.
ОК НА ССТН ПРЕДЛАГА СЛЕДНИЯ КОНЦЕП:
За да помогне формирането на земеделски коопера

ции в общината, Общинската конференция на ССТН пред
лага следния концепт:

В (равнинната част на общината (селата Алакинце, Ка- 
лабовце, Биновце, Дугойница, Сувойница и Масурица), къ- 
мето се строи напоителна система може да бъдат форми
рани една, две или повече смесени кооперации. В полупла
нинските мСста, които са голям „резерват“ за производство 
на здрава храна е подобие да бъдат формирани 
стопанско-организационни пунктове“. ОК на ССТН предла
га да бъдат формирани 9 такива пункта: „Власина за 

шейна рид, Власина Стойковичева и Власина Округлица; 
„Клисура“ — за Клисура, Драинци и Кострошевци; Бо- 
жица“ — за Божица и Топли дол; „Върла“ — за Върла, 
„ ежа Топли дол, Вучаде и Битвърджа;
но Гамановце“; ,Д1ачкатица“ - за Мачкатица^ и Дшю, 
Киевац“ — за Киевац, Дути дел и Бациевце и „долн 

Гомаповце“ - за Долно Романовце и Чурковица.

НОВИНИ ОТ „КООПЕРАНТ“

МЕСО И МЛЯКО — ЗА ТРАКТОРИ
„Кооперант“ в Димитров 

град прави усилия да се до 
ближи до селскостопански
те производители.

Икгересованието за набав 
ка на селскостопански ма
шини е все по-голямо 
ден на ден.

за развитие на животновъ
дството.

С товаот мероприятие ще се 
.'■вдейетвува за значително 

интензивиране на животно
въдното

Оказва
им помощ и съдействие в ор 
ганизирането 
менно производство. Както 
ни уведоми Йован ВЛАДИ
МИРОВ, директор на „Ко
оперант“ в скоро време 36 
селскостопански производи
тели в Димитровградска об 
щина ще получат трактори, 
които ще отплащат с доста 
вка на месо и мляко. Ще 
бъдат набавени също и 60

Съвременното 
селскостопанство изисква и 
съвременна организация на 
производството.

„селско-
на по-съвре- производство, ма

кар че и досега в тази на
сока се предприемаха изве
стни крачки.

В план в настоящата го
дина е да се създадат и 24 
хектара нови малинови гра 
дини в Поганово, Драгови- 
та и Бански дол. Тъй като 
средства за тази акция не 
са обезпечени от фонда за 
насърчение на изостаналите 
краища, „Кооперант“ ще се 
отнесе за средства от заема 
за стопанско възраждане на 
Сърбия.

От цруга 
страна — и липсата на ра
ботна ръка кара производ
ителите да се обзавеждат с 
механизация.

ЮНДИ И ОВЦЕ ЗА РАЗ
ПЛОД

или да се ограничавации
свободата на кооперантите 
самостоятелно да ръководят

„Кооперант“ мисши и за 
ж ивотновъдите.

Чрез „Агробанка“ в Бел- 
бъдат набавени 70

тересуват от „хиляда и е- 
динл въп(роси, които са свър 
заьи със законната възмож 
носг за формиране на 
перации. Някои от 
проси бяха зададени 
споменатото заседание 
ОК на ССТН. Кой и как 
може да сформира коопера 
ция? С каква дейност, спо 

закона, може да се за 
кооперацията? Мо

мотокултиватори чрез пол
зване на средства от заема 
за стопанско възраждане на 
Социалистическа република 
Сърбия.

с кооперациите си.коо 
тези въ 

и на
град ще 
иородисти юнци и 530 овце. 
Средствата ще се обезпечат 
чрез международния фонд

КАКВО СТАВА С НАПОИ
ТЕЛНАТА СИСТЕМА?наМ. А

Напоителната 
„Масуршпко поле“ 
Проектирана и лолуляризи 
рана от страна на официал 
ната сурдулишка политика 
като проект, „който ще в- 
несе истинска революция в 
растениевъдството в равни 
ината част на общината“, а 
днес има големи изгледи да 
стане иай-голямата несполуч 
лива инвестиция в Сурдули 
шка община. Системата о- 
ще не е завършена и не се 
знае кога ще бъде завърше 
на, а освен това вече и цро 
пада (между другото и по 
радц нелегално ползуване). 
Затова ОК на ССТН отпра 
ви инициатива до копетент 
ните

система
бешеПРОГРАМИ ЗА БЪДЕЩЕТО

ред 
нпмаваДобро стопанисване—залог за успех гаг ли новите кооперации 
да си вцрнат кооперативни 
те домове и останалата соб 
ствеиост на бившите земе 
делски кооперации? Какво 
сдружават кооперантите? А- 
ко някой кооперант почине, 
могат ли неговите наслед

Ш Земеделската кооперация „Средорек“ в Долни Стри- 
жавац край Бабушлица прие развойна програма за на
стоящата година, За реализирането й ще трябват 20 ми
лиарда динара

Тези дни посетихме ко
операция „Средорек“. От ди 
ректора на кооперацията Ла 
зар Костич узнахме какви 
са развойните й планове 
през иастояшата година и 
какво се предвижда за ид
ната година.

Като приоритетна задача, 
на кооперацията, която засе 
га е поместела в частна сг- 
ра;/д е да си обезпечи под
ходящи помещения. Освен 
това „Средорек“ планира да 
построи и работилница за 
сервизиране на селскосто
пански машини. Проектосме 
тката за работилницата въ 
злиза на 9 милиарда коивер 
тируеми динара.

да и овце ще се изразход
ват 4 милиарда динара. С 
кредити, които няма да се 
връщат, ще се насърчава ра 
звитието на животновъдст
вото, но не се забравя и ра 
звитието на растениевъдст
вото, на първо място отгле 
ждапето иа пшеница, сетне 
ще създадат къпииови гра
дини и някои други видове 
овощия.

В кооперация „Средорек“ 
работят само 12 души, но 
в настоящата година се оча 
ква да бъдат (приета още 
8 души. „Средорек“ с амби 
циозиите си планове се вкл

С цел да се подобри изку 
пуването иа млякото в ид
ната година се планира да 
бъдат набавени нови разхла 
дателни уреди и уреди за 
изследване на млякото. За 
тази цел ще се изразходва 
1 милиард динара.

Не е занемарен и транс
портът . „Средорек“ ще иаба 
ви едно возило, но и меха 
низация за частните селско 

производители,

гащи да наследят правата 
му в кооперацията или по 
друг начин да разпологат с 
имуществото, 
рантъг е сдружил в коопе 
(рацията? Могат ли новофор 
мираните земеделски коопе 
.рации да . снабдяват селско 
стопанските производители 
със сортови семена, изкуст 
вени торове, защитни веще 
ства, селскостопански маши 
•ь*и и алати?

Ръководейки се от този ин 
терес, Общинската конферен 
ция иа ССТН в Сурдулица 
отправи към Общинската 
скупщина инициатива да бъ 
де сформирано едно

което коопе

органи час по-скойб 
да бъдат сформирани еки 
пи за поддържане и експло 
атация на напоителната 
тема и за организация на 
селскостопанското произвол
слво на площите, за чисто 
напояване се сфон напои 
телцата система „Масуриш 
ко поле“.

стопански 
за които според думите на 
Л. Костич, ще се йзразход 
ват 6 милиарда динара. Зиа 
чително внимание се посве 
шава и на подобрението иа 

обитъка. За

сис

ючва в производството на 
здрава храна.породите иа д 

набавка на породиста гове Д. Чирич тяло, К. Г.
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(„ГРЛД БЕЗ СВОИ ГЕРОИ", „БРАТСТВО", БР. 1434)НА СГРАДАТА ИА ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА 
В БОСИЛЕГРАД ОТЗИВИ

ГРЪМООТВОДЪТ Е 

РАДИОАКТИВЕН? ГЕНЕРАЛНА ПРОВЕРКА 

НА МЛАДШИЯ СЪСТАВВ Програмата за развитието па основното образова
ние, културата, физическата култура, детската и социална 
защита в Босилеград през настоящата година, която дсло- 
гатнте па Скупщината на СОИ за посочените дейности 
приеха преди известно време покрай другото се казва, че 
е необходимо да се „извърши дсмоппфанс на съществу
ващия гърмоотвод на сградата на Центъра за култура и 
същият да се подмени с друг -тъй като сегашният гръмо
отвод според оценките на инспекции е радиоактивен!?

И МАЛКИ ПОТОЦИ, КОИТО Й НОСЯТ ПРИВЕТИ ОТ НАРОДА“ — ™ВА Е Е- 
ДИН ОТ ИРАЦИОНАЛНИТЕ ПРОЕКТИ (РАЗБИРА СЕ, ЗА СЪВСЕМ РАЦИОНАЛ
НИ ЦЕЛИ — ВЛАСТ И ПРИВИЛЕГИИ) НА ЮГОСЛАВСКАТА БЮРОКРАЦИЯ А 
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ГЛАВАТАРИ СЕ ОПИТАХА ДА СТАНАТ „ПО-ГОЛЕМИ

Това произтича от анали
за, който през септември 
дишалата година извърши
ха специалисти на Инсти
тута „Борис Кидрич“ от Вин 
ча. В
се изтъква, че йонизацион- 
ните детектори за дим, по
ставени в помещенията на 
Центъра не црябва да ди
гат сигнал за тревога, поне
же дозите на излъчването 
на ЙДД са в границите на 
нормалното. Два йоннзаци- 
онни „управители" се нами
рат вън от подложките си 
и трябва да се върнат на 
мястото си. В този отчет 
обаче се подчертава, че „ра
диоактивният 
трябва да се премахне, т. е.

КАТОЛИЦИ ОТ ПАПАТА“
В статията си „Град без 

свои герои“ („Братство", 19 
януари 1990) Здснка Тодоро- 
ва-Свилснкова повдигна цел 
тронния въпрос във връзка 
с преименуването па дими
тровските улици: защо бяха 
изгонени имената на видни
те местни хо)ра? Тя спомена 
бившите ръководители (С. 
Златкович, М. Димов, С. То- 

И. Иванов), които 
пипат моралното задълже
ние да съобщят на обще
ствеността мотивите, пора
ди които взеха това ираци- 
онално решение, но те не 
се обаждат, въпреки че от 
публикуването на статията 
измина повече от един ме
сец. Богдан Николов („Още 
нещо за имената на улици
те“, „Братство“, 9 февруари 
1990) също засегна този въ
прос, като подчерта, че „те
зи хора не случайно изхвър 
лиха имената тъкмо на ме
стните хора“. Констатацията 
му, разбера се, е точна, но 
не е достатъчна да бъде 
отговор на въпроса.

Въпросът, за който тук 
става дума може да полу
чи истински отговор само 
ако се разглежда заедно с 
един друт въпрос: защо из
общо беше нужно да се 
меняват имената на улици
те? Това (за Димитровград 
в случая) е исторически въ- 
ррос и в тази констатация 
няма никакво прекаляване, 
понеже това е пункт, на кой 
то се стълкновяват две епо
хи — една стара и ирацио- 
нална, и друга цова, реална.
За пояснение тук ще при-

да се постави класическа 
защита".

Дали гърмоотводът изпу
ска радиоактиви лъчи със 
силно въздействие на окол
ната среда 
се казва. Достатъчно е обаче 
предупреждението, че на о- 
бекта трябва да се постави 
класическа защита ог гръ
мотевици. Тези и подобни 
вредни явления по жизнена
та и трудова среда са още 
едно доказателство, че е нуж 
на по-сериозна защита на 
природата. Това всъщност е 
причина повече за форми
ране на доброволно еколож- 
ко дружество в Босиле
град.

Според стария лош оби
чай на ръководителите от 
пашите краища реализаци
ята на този проект не мо
жеше да бъде убедителна 
ако не бяха премахнати и- 
мената на видните местни 
хора. Макар че не изпуска
ха нито една възможност 
да се похвалят с „високото 
равнище на националната 
самобитност на българската 
народност в СФРЮ“, на 
практика те упорито затри
ваха един по един елемент 

тази самобитност. На 
този план не ги вразумиха 
пито предупрежданиеята от 
републиканско равнище.

Още едно местно (и не 
само местно) „качество" е 
характерно за решението да 
се преименуват улиците в 
Димитровград. Идейни твор 
ци на това решение са ста
рите дългогодишни ръково
дители, които по този начин 
искаха да си повдигнат още 
един паметник и да оставят 
„достойни наследници“ (за 
такова нещо имаха доста- 

влияание). Да, това

педем начина, по който бе
ше съставен новият „ката
лог" на имената на дими
тровградските улици. Глав
ната улица, разбира се, но
си Тиговото име, а всички 
по-важни улици ((условно 
казано, улиците, които се 
„вливат" в главната улица) 
носят имената на най-близ
ките Титови предвоенни, во
енни и следвоенни сътруд
ници (с изключение на ония, 
които по-късно станаха „не
благонадеждни“). Тук изоб
що не е трудно да се пред
стави голямото въодушевле
ние на провинциалния бю
рократ и догматик от „ге
ниалното изобретение". Пред 
сгавете си това да беше 
нагфавено преди 15—20 го
дини: информации във всич 
ки вестници и по радиото 
и телевизията, похвали от 
форум! сит е трибуни „за п ре 
красния пример за преда
ност на социалистическата 
революция“, награди, при
знания, успешна кариера...! 
Ех, живот мил, да можеше 
да бъдеш вечен! Решението 
на тогавашното Димитровград 
ско ръководство, разбира 
се, не е оригинално. Това 
е {един от многобройните и- 
рационални проекти на юго
славската бюрокрация, с ко
ито тя дълги години си съз
даваше легитимитет пред 
народа и успешно скриваше 
своя неуспех, догматизъм и 
неспособност, 
димитровградски ръководи
тели само се опитаха да 
бъдат „по-големи католици 
от папата“.

покрай друготонего в отчета не

дцров,

на

гръмоотвод
В. Б.

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА

При пазар — без пазар

тъчно
решение между другото бе
ше и генерална проверка на 
младшия състав димитров
градски ръководители, по
неже и в Димитровград, 
както и в цялата ни страна, 
за калъп ка кадровата по
литика дълги години се взи 
маше един изкълчен прин
цип: не е важно колко си 
способен и морален, важно 
е да си послушен и винаги 
да викаш — „да живее ре
волюцията!“.

Тогавашните

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ

ЗА ЗДРАВА ПИТЕЙНА ВОДА В ДИМИТРОВГРАДДимитровградският пазар е построен преди няколко 
години, асвалтиран е и са поставени пет-шест щанда. По 
едно време имаше и телена ограда, но... Имаше дума да 
бъдат засадени около тополи да не духа вятър. Имаше дума!

Днес, особено когато няма зеленчук за продажба и 
времето е лошо или студено, пазара става тук, на улица 
„Моша Пияде“ и в началото на улицата към пазара. Хо
рата тук поне имат малко завет и се крият от вятъра. А 
пазарът стои празен. Говори се, че наскоро пак трябва да 
се премести на друго място, което също е „забутано“. А 
това значи пазарът и занапред ще се прави на същото 
място както и днес — на улицата.

Урен-ща се "Строшена чешма«
„Строшена чесма“ — един потреба поради присъствие 

от най-старите квартали в па фекални води. Досега яя- 
Димитровград е получил и- колко пъти беше започвана 
мето си по чешмата със поправката й и все до днес 
същото име, която винаги не е завършена, 
е била своеобразна резерва 
за снабдяване на Димитров
град с питейна вода. През 
последните няколко години 
често е забранявана за у-

канала на около тридесети
на метра от • чешмата. Ще 
се направи нов бесейн за 
събиране на водата, ново 
място за утайка и ще 
бъдат подменени търбите 
от каптажа до чешмата. 
Целта е да се спре навли
зане на фекални води от 
околните септиктанкове ма
кар че канализацията тук 
вече е завършена) и обез
печаване на здрава питейна 
вода. В момента, когато на 
Димитровград недостига пи
тейна вода, реконструкцията 
ка „Строшена чешма“ е част 
от програмата за подобря
ване на снабдяването награ 
да с достатъчни количества 
питейна вода. Но /реконстру 
кцията за да даде пълния 
ефект, е необходимо цялост 
но уреждане на околността

А. Т.
Тези дни шфинта около

чешмата пак е разкопана. 
Строителното предприятие 
„Градня“ започна санация 
на каптажа, намиращ се в

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪД В БАБУШНИЦА

82 УГЛАВНИ ДЕЛА
V-До общинския проку 

рор в Бабшница минала 
та година • са подадени 
184 заявления, 5 повече 
в сравнение с 1988 годи 
на. Против познати ви 
яовници са 
105, а против непознати 
48 заявления. През 1989 
година са подадени заяв 
ленид против 143 позна 
ти виновници за углав 
ни дела, относно с 10 по

престъпност са заявени 
34, а от областта иа ои 
гуряостта в движението 
24 лица. 47 лица са ос 
вободени от обвинения 
та, докато против 82 ли 
ца ]са възбудени съдебни 
дела.

Общинският съдия за 
в Бабушни

..1а., , 1*1

подадени

на чешмата, почистване на 
канала и защита на същия 
от замърсяване. И още не
що — „Строшена чешма“ 
вече не трябва да бъде во
допой за добитъка, който 
отглеждат жителите на то-

нарушения 
ца лани е взел 89 реше 
ния. С 821 решения се
налагат наказания^ а със 
7 решения обвинените 
лица, |са освободени от 
отговорност.

вече отколкото през по- 
година. Пора 

от об
миналата 
ди углавно дело 
ластта на

зи квартал, защото всеки 
има чешма от водопровода 

А. Т.д. ч. „Страшена чешма“стопанската в двора
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СРЕЩА С АРХЕОЛОГ-ЛЮБИТЕЛ
ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СРЕД
НОШКОЛСКИЯ ЦЕНТЪР И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ 
НА ОС В БОСИЛЕГРАД ПО ПОВОД РЕФОРМИРАНЕТО 
ИА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕПривличат ме старините От идващата есен-ван гимназия?

За Игор Анджелкович 
узнах съвсем случайно.

По друга причина 
сетих образователно-въз 
питателната организаци- 
я „Иосип Броз Тито" 
Димитровград. За 
ми каза
центъра. Повод да 
срещна, с него' о факта, 
че той пет дена 
канцията е пребивавал в 
пзследователната станци 
я Петница край Валево.

■ Как

Създадени са материални и кадрови условия за гим
назиален тип средно училище. Босилеградската гимназия, 
която през 1976 година се преобрази в средно насочено 
училище, в дългата си история се потвърди със забележи
телни резултати в подготовката на кадри за различни 
професии, които след следването се афирмираха нашир 
из страната.

Това покрай другото подчертаха членовете на обра
зователно-възпитателния съвет на средношколския обра
зователен център „Иван Караиванов“ и на Изпълнителния 
съвет на ОС в Босилеград когато застанаха на станови
щето от идващата есен в Босилеград отново да се открие 
гимназия. Това становище и мнение те -доставиха и на 
Регионалната СОИ за средно насочено образование в Ле- 
сковац.

® Как беше 
ца?

— в групата бяхме 23 
от всички краища на Ю- 
гославия.

През ваканцията рабо 
тахме предимно 
тичеоки, така че 
доста и свободно време. 
През март пак трябва да 
ходя, понеже тогава ще ' 
се проведе практиката.

Ще изследваме Петни 
чката пец^зра 
от станцията. Препода
ватели ни бяха 
ти и абсолвенти 
хеология. Много съм до 
волен, още повече че на 
мерих приятели от цяла 
та страна.

Я Ще има ли влияние 
тЕоето пребиваване 
в Петница и любо
вта към археологи 
ята при избора на 
професия?

— Бих обичал да след 
вам археология, «о. . . за 
сега нищо не се 
Обичам |и история, гео
графия, математика. О- 
ще е рано за окончател ( 
но определение.

в Петни
ло

в
него

директорът на
теоре-

имах
се

през ва

Каква ще бъде съдбата на този иск и дали от идва- 
щата есен в Босилеград ще бъде открита гимназия засега 
не е известно. Без оглед, че съществуват „сигурни“ 
мистични решения, неизвестността е голяма понеже на те
риторията на региона гимназии ще съществуват само в 
четири общини. Ганче Василев, директор на Средношкол
ския център казва, че училището в Босилеград изпълнява 
основните критерии за откриване на гимназия. Според 
критериите на Републиканския секретариат за образование, 
наука и физическа култура в крайграничните общини за 
откриване на гимназия трябва да има най-малко 12 па
ралелки, а за професионалните поне осем паралелки. Сега 
в осми клас в основното училице се учат 155 ученика. Всич 
чките не ще ^е запишат в гимназията, |но поне за три 
паралелки ученици винаги ще има. Преди години в тукаш
ната гимназия учеха ученици от Божица; и Клисура. Очак
ваме ученици да дойдат и от други краища. Застъпваме 
се за повторно откриване на гимназия — казва той, не 
само че това търсят родители и ученици, но и затова че 
предприятията и заведенията в (общината не са заинтере
совани за откриване на професионални училища.

Да припомним, гимназията в Босилеград е открита 
през 1942 година и съществуваще (освен с тригодишно 
прекъсване когато бе открито средно икономическо учи 
лище) до 1976 година, когато се трансформира в средно 
насочено училище. По време на съществуването си тази 
гимназия високо носеше факела на образованието в об
щината. Със солидните преподаватели и ученици тя се 
потвърди с хубави резултати !в подготовянето на млади
те за следване на различни |виши и полувиши училища, 
и академии, които след завършаването на следването си 

| ставаха афирмирани радетели на прогреса в страната.

В. Б.

опти-
се случи да се 

озовещ в Петница? недалеч

— От нашето учили- 
ще бяха се приявили до 
ста ученици за матема
тика, физика и други 
области. Само 
бадах за археология и 
най-вероятно това бе ре 
шаващо да ме повикат 
в Петница.

студен-
по ар-

Игор Анджелкович 
® Имаш

аз се о-
Лц помощ от 

някого, да те насо
чи в коя посока да 
вървиш в археоло
гията, защто се знае 
че нашият край от 
давна има значител 
ни находища?

Н Защо точно| архео
логия?

— Обичам старините. 
Интересува ме създава
нето на цивилизацията. 
Събирам стари предме
ти, стари пари. От дядо 
лги ‘имам разни 
съдове и други интере
сни предмети. Имам мо 
нети от 1810 година.

— В училището най- 
-голяма помощ имам от 
преподавателя Димитър 
Илиев, който също е лю
бител на археологията.

знае.

стари

Той дори ми даде ня
кои книги за това, 
взимам и от други.

I

а
А. Т.

защото множество вече изразени противоречия 
все повече се изостряха. Макар че самата Резол 
юция в началото се третираше като политичес
ки цроблем, самият факт, че БКП сред първи
те, а може би и най-активните, застана на стра 
ната на Резолюлията на ИБ, отношенията меж
ду ЮКП от една и БКП, КПСС и другите из
точноевропейски страни от друга страна в този 
край придобиха във все по-голяма степен на
ционален призвук, който в по-късния период 
беше от съдбовно значение при вземането на 
становище във връзка с Резолюцията. Засиле
ната пропагандно-субверзивна дейност, 
след Резолюцията на ИБ действуваше от Бълга
рия, гарнирана с все по-гласна „тиха война" 

вид на диверсантско-шпионска дейност, та
ка да се каже за едно денонощие сруши всичко 
създадено от освобождението дотогава и нано- 

границата и без- 
Царибродска око

Милорад КОЗИЧ ния се развиваха нормално, а органите на власт 
та сътрудничеха във всички дейности, включи
телно и полицейските органи.

Нашите граждани, които се учеха или ра
ботеха в София имаха свой клуб на Народния 
фронт на Югославия, който допринасяше за 
развитието на добросъседските отношения (ор
ганизиране на културни манифестации, младеж 
ки трудови бригади и под.).

Все пак, не може да се твърди, че „тиха
та“ война и в тези години беше напълно загл
ъхнала. Именно тя тлееше в много сфери, ма
кар че рядко излизаше на повръхността. На
следството от миналото, лошият опит от периода 
между двете войни, когато великосръбската 
политика нанесе много зли ни на народа в този 
край, но налице бе непримфяването на опреде
ни великобългарски тенденции с успешното 
развитие на междусъседските отношения. Не 
бива да се занемари и част от официалната 
българска политика, която повече формално 
приемаше граничния статус на този край, както 
и значителното нехайство на югославската поли 
тика, която в много сфери този край беше 
оставила на влиянието от България. Към образ
ователната, а с това и политическата конфу
зия допринесоха и просветните дейци, ангажи
рани от България, които не винаги нарочно, 
не правейки разлика между учебните планове, 
провеждаха обучението като чели се намират 
на територията на България, което даде отри
цателни резултати, особено в обучението по 
география, история, и изобщо във възпитанието 
в югославски дух.

В политическия живот владееха разногласия 
и стълкновения между отделни ръководители: 
за някои се считаше, че са изфорсирани (орг. 
сефетар на ОК на ЮКП Мирко Тодоро,, и до.), 
а някои се считаха за занемарени (Бора Ба ,ев 
ски а имаше и делби между кадрите, които 
кипнеха към БКП (братя Гоцев — Костадин и 
Младен, Костадин Еленков, Епстати Станков) и 
ми които като учестиици в Царибродския 
Ш1'“’ '„А,,, ,уГОЯд ясно бяха на линията на 
ЮКП (Бачевски имено още в отряда се ечн- 
ю „ ' .„пиинист защото забраняваше на Ни-

>'-П ” •”
Ппирмансто на Резолюцията на ИБ намери 

в Царибродския край твърде подходяща почва,

ТИХИЯТ ФРОНТ (6)
НЯКОЛКО ГОДИНИ „ТИХА“ ВОЙНА 

НА КОМИНФОРМ

В годината след войната започна да се осъщ 
ествява пълно равноправие на населението в 
Царибродския край в границите на СФРЮ. Гра
ницата беше установена там, където беше до 
Априлската война, но сега това беше граница 
на съединение, а Цариброд „мост на съединение 
между България и Югославия“, както изтъкна 
Георги Димитров, когато на път за среща с 
Тито мина през Цариброд през 1947 година. В 
целия край, населен с население от българ
ската народност училищата работеха на 
език както и средните училища в града. 1ъи 

достатъчно просветни кадри за 
провеждане на обучение на български език, 
беше открита Учителска школа, в която се уч 
ха и ученици от Босилеград. Временно ояха 
ангажирани от България към 120 преподавате
ли (66 учители и 61 преподавател и гимназиален 
преподавател). Освен югославски печат в Цари 
брод редовно идваха -и вестници от България 
( Работническо дело“, „Отечествен фронт , „иа- 
^Г=ж“Ди да • Развиваше се твърде 
нжижгна ^културна дейност (Културен дои,са^ 
деен театър, танцови състави, а наскоро 

5 Да излиза и вестник за българската нароцрос^ 
„Глас на българите“) ^по-^аюирер^

„Мост“. Двувласт- 
двете страни 

земята си

която

във

во донесе безпокойствие на 
покойствие сред населението в
пия.

Още при първото запознаване с писмото на 
Сталин (март—април 1948 година) Околийският 
комитет на ЮКП прояви колебание. Стигнаха до 

по-раншни нетърпимост, бо-
като нямаше

изява множество 
дезненн амбиции и лични недоволства с мно
жество призвуци на националистически стано- 

тлеели фи отделни лица. На съ-вища, които 
брание с полип гческото ръководство, на което 
от името на ЦК на Комунистическата партия 
на Сърбия присъствува Риста Антунович, първи 
направи изстъпление Борис Бачевски, тогава 
член ,на околийското бюро на Партията и про
курор, който безрезервно прие сталинските об
винения. Останалите чланове на помитета при
видно подкрепяха становищата на ЮКП. На 
събрание, проведено на 29 юли, този път в 
присъствие на Петар Стамболич, за становища
та на Резолуюцията се изясниха членовете «а 
комитета Илко Младенов и Борис Ценев, тога- 

повереник на вътрешните работи (Бачевски 
не присъствува на събранието под лретекс, че 
бил болен). Секретарят на комитета Васил Стан
ков—Леико тогава здраво стоеше на позициите 
на ЮКП, както и по-голям брой други членове 
на ръководството. Наскоро след това Илко 
Младенов, Борис Ценев и Бора Бачевски неле
гално минават границата и избягват в България 
и там създават първото емигрантско ядро за 
вражеска дейност против Югославия.

г в „Братство“), с редица 
| вестник „Другарче“, списание 
: ииците, собственици на имот от 
{ на границата редовно рия притежа-
| (558 собственици от наша Р цп хектара 
| ват в България 1 «2‘“КТ$0 Г»* ”“ 
; ва обработваеми площи, иш (към сто-
\ хектара, гори); Ггшцарски фаждан 365 хектара 
! Дина) притежават в яашага с,р Па-
- «03 хектара са обработваеми площи ш 

■ сища и 90 хектара са обраснали Р

ва

:•

| Гражданите <:и^^°арияПнад стотина уче- ! «вателни листове) в България, над а
вини и студенти ^чеха и следа гото заети 
подобно беше « положението е съобще-
в България. Железопътните и пътните

■:

— Следна —
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От семинария до 

съвременен обра 

зователен център

сго години от създаването на димитровградската гимназия ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ХУДОЖНИКА ПЕРИЦА ДОН-ков

Най-добар за критиците
На нишкия художник 

(син на димитровградския 
художник Душан Донков) 
от по младото поколение от 
Белград тези дни пристигна 
едно високо признание: На 
града на критиката за най- 
добра самостоятелна излож 
ба в Белград. Касае се име 
ипо па изложба, която ми
налата година ма художни
кът Перила Донков устрои- 
в белградският Дом па мла 
дежта. Това е обаче само 
едно от редицата признания, 
които топи млад х удожник 
през последните години по 
лучи навред из Югославия, 
мреставлнки се преди всич 
ко с югославската група на 
НОВИ ЕИФОРМОЛИСТИ.

Наградата, която П. Дон 
ков получи тези дни, при
съждат критиците по изоб
разително изкуство на гр. 
Белград в сътрудничество 
па „Студио Б“ на Радио Бс 
лград, па затова е и още 
по-значителна и на самия 
автор особено скъпа.

Порица Донков инак в мо 
мента се представя на още

една значителна югославска 
манифестация — на излож 
бата „Зимен салон“ в Хер- 
пег Нови. По 
йоланд Тодорович, историк 
но изобразително изкуство 
(изкуствовед) от Сараево и 
един от селекторите на та
зи изложба, дава преглед в 
разнообразието на изобра
зителни течения между мла 
дите автори. Също и жела
нието на организатора (Га 
лерията „Йосил Бепо Бен- 
кович“ в Херцег Нови) е 
изборът на изобразителни 
медии да бъде възможно по- 
разнообразен (художници, 
скулптори, графици). Меж
ду авторите от Сърбия мла 
дият нишки художник Пе
рила Донков е застъпен с 
маслени картини „Без за
главия“. Селекторът на тво 
рци от нашата република 
Йован Деспотевич изтъква: 
„Изобразителното изкуство 
на Перила Донков, нишки 
художник от по-младото 
поколение, съвсем е в ка
тегориите на реанимиране
то на енформела, също с 
префикс нео-енформел“.

След такива признания и 
забележителни представя
ния използвахме случая да 
попитаме Перица Донков 
какво му означава всичко 
това?

— Считам, че тази послед 
на награда е 01 изключител 
но значение, понеже я при
съждат критици по изобра
зително изкуство 
П. Донков. — Обаче разо
чарован съм, че всичко това 
за нашата среда (Ниш) съ
всем не е важно, понеже не 
желае да чуе и приеме съ
щинско качество. С години 
живея и раб01я в този град 
почти незабелязан и без ат 
елие, без оглед че призна
ния пристигат от всички 
страни.

мнението на

Можем днес само да пред 
полагаме какво са имали 
предвид хората, които през 
1879 година са пренесли та 
ка наречената учителска се 
минария от Белоградимик в 
Цариброд. Сигурно е само, 
че намеренията са им били 
просвещаване на хората, ко 
ето и днес е основна зада 
ча на образователно-възгш 
тателната организация „Й. 
Б. Тито“ в Димитровград, 
някогашната гимназия, коя 
то продължила делото на 
семинарията.

М I™

РЯ
■

До учебната 1890/91 годи
на училището е било е два 
класа, записано е в летопис 9Ш

гаЙЯЯНI
Vната книга, чиито страници 

и днес се изписват в учили 
щето. От 1890/91 година до 
31 август 1914 година, то се 
е и именувало като трето 
класно народно училище, а 
сетне
Пръв директор, както е за 
писано в летописната К1ги 
га, на открития трети клас 
е бил Дончо Паунин. .А от 
първи септември 1914 годи 
на с решение на Министер 
ството за народно просвеще 
ние се откри и I пашази 
ален клас с две паралелки 
на общински средства и ди 
ректор Георги П. Николов.“

като пропшназия.
Старото училище в Димитровград

Общинската скупщина). На 
правена е програма, която 
е приета не само в кол ек 
тива на образователния цен 
тър, ко и от трудещите се 
в града. За разлика от дру 
ги програми тя съдържа не 
само чествуване но и довър 
шаване на започналите стро 
ителни работи на работил 
г.тща за машинна елециал 
ност, уреждане на учебните 
стаи и дооборудване на ка 
билетите. За реализация на 
програмата са ангажирани 
и__хора от изкуството извън 
училището 
журналисти и други. Само 
то чествуване на юбилея ще 
бъде връхка точка с реди 
ца активности в |реализация 
на програмата за цялостно 
уреждане на училищния 
комплекс, в който днес но 
ви знания в най-съвременно 
оборудени кабинети получа 
ват 326 ученици.

Юбилеят ще бъде и повод 
да се направи стогодишна

равносметка на училището, 
повод за редица изложби, 
повод да си споменим за 
плеядата видни хора излез 
ли от чиновете на тази об
разователна институция, ра 
ботещи днес навред из стра 
ната.

заяви

В летописната книга още 
е записано: ,Деветнадесети 
февругри 1915 година — по 
покана на директора Геор 
ги Николов родителите на 

III и IV класучениците от 
взеха решение за отвар 
на II гимназиален клас“. Та 
ка училището през учебната 
1914/15 година има записани 
260 ученика и 105 ученички 

всичко 365 души. За

яне
А. Т. Д Девич

художници,
БОР

или
обучение са се стараели пет 
учители и девет учителки. 

Зачитайки посочените да Излошба на анварелиста 

Богдан Нинолов
ини, днешното средно насо 
чено училище се подготвя 
достойно да ознаменува сто 
годишния юбилей. Сформи 
рак е комитет за чествува 
не на юбилея, начело на ко 
йто е Слава Тодоров (по то

В частната художествена 
галерия (бутик-ателие) на 
Аиджелка Ковачевим в гр. 
Бор на 8 февруари, тази го 
дина,
лист от Димитровградско, 
живущ в гр. Ниш, откри са 
мастоятелна инложба на ак 
варели. С над 20 най-нови 
акварели той се пред став и- 
пред любителите на изобра 
зителното изкуство в Бор, 
като творец, чиято художес 
твена четка дълбоко е потъ 
вала в пределите на родния 
Висок. Б. Николов 
иа с изтънчен усет за по 
етичност и прозрачност пре 
създава мотивите, залегнат! 
в неговата сетивност още от 
най-ранна възраст.

Сладжана Джурджека 
нович, дипломиран изкусто 
вед в историческия архив 
на гр. Бор, откривайки из 
ложбата каза:

„Акварелът, като художе 
ствена техника, носи със се 
бе си мкогостраиен чар, но

същевременно и опасност. 
Чарът се състои в непосред 
ственото доживяване, във 
възможността доживяното 
да се пренесе, съобщи в са 
мия .момент на създаване... 
Акварелът притежава вели 
чието ка непосредствено ко 
мунициране между твореца 
и наблюдателя..

Опасността е в невъзмож 
ността да се правят корек 
ции. Затова добрият акваре 
лист трябва да Притежава 
сигурна ръка и чиста емо 
Щ1я. Всичко това са отлики 
ма Богдан Николов. Тема 
тично неговата преокупация 
е пейсажът, което е и най- 
-подходящ за този вид тех 
пика. На всички пейсажи до 
минира атмосферата. Тук са 
разпокъсани облаци, мъгли, 
но и пейсажи на летни и 
слънчеви следпладне сцени, 
които залязващото слънце 
изписва с най-необикновени 
фигури. Това са импресии 
за небе и вода, заснети .мо

ментални (рефлекси...“
Струва ни се, че-тук би 

била излишна всяка добав 
ка към тази наглед „повръх 
ностка“ оценка, но изразя 
ваща същността на акваре 
ла на Богдан Николов.

Да наломеним още, че то 
ва е още една от пореди 
цата изложби, 
художник през последните 
две
зира навред из страната и 
чиито акварели са продаде 
ни в редица страни «а Ев 
ропа.

ва време председател
художникът-акваре

които този

три години органи

при IX)

Сградата на училището днес Ст. Н.
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ИнТврвю с д"р МЛАДЕн Владимиров

Димитровград е Биологически
застрашен град

Ш[дапп||; НА 
ЩИНАТА НА 
СИЛЕГРАД

ФУТБОЛЕШЯ^ОТЪОР^^МЛАДОСТ“^^  ̂ЕО-

СРЕДСТВАТА КШ щ 

пит ПРОБИЕМ
Другарю Владимиров, Вие 

като загрижен привърже
ник на здравата среда и 
професор, който тъкмо пре
подава на студентите пред
мета — екология, запознай
те ни с тази млада научна 
дисциплина, за която в по
следно време много се го
вори.

на кислород в тях които за
страшаващо се отразяват 

върху екзистенцията на ри
бите и анаеробните бакте
рии като резултат на от
падъците в тези води и 
водят към трулеене на съ
щите. Особен проблем в те
зи отпадъчни води е при
съствието на детергенти, ко 
ито притежават фосфати, а 
те ускоряват процеса на ев- 
трофикация на водите. Тех
нологията в производството 
на детергенти трябва да се 
усъвършенствува и_ произ
вежда върху натрий-карбо- 
рат, който е по-малко опа
сен.

стване и разхлаждане на от
падъчните води.

Друг замърсител че пред
приятието „Циле“, което пре 
.работва дърво и изхвърля 
всекидневно огромно коли
чество отпадъчен материал 
във вид на прах направо в 
съседните дворове на хора
та и в направление на дет
ската градинка. Недалече от 
нея е и Здравният дом, а 
болницата е в непосредства- 
ната близост на Гумарата. 
С развитието на туризма и 
гостил ничарско - туристиче

ското предприятие „Балкан“ 
не реши проблема с отпадъ 
чните води. Той също няма 
колектор за пречистване на 
отпадъчните води, така че 
от канализационната систе
ма направо се изпускат в 
реката. ЛГО „Братство“, коя-
шяк # 'ш&штяшж.

С години 
ставата

наред, сред- 
! Представляваха 

ограничава-
исква по този и друш въ
проси, отнасящи се до рабо
тата и дейността на фут
болния отбор, 
ко за понататъшното му 
ста(ртуване във футболното 
първенство.

И този път бе г 
че „Младост“ сега 
ални условия за успех, оба
че недоимъкът на матери
ални средства могат небла
гоприятно да се отразят вър 
ху крайния пласмент. Сред
ствата които се обезпечават 
по дсегашните критерии не 
дават сигурност да задовол
ят и най-необходимите по
треби. Затова както под
черта председателят на Пред 
седателството на Скупщина
та на футболния отбор, Вла
димир Стоименов, ще бъде 
нужна помощ и от други 
субекти, преди всичко от 
страна на Социалистическия 
съюз като фронт на туде- 
щите се, Общинската скуп
щина и трудовите колек
тиви.

един
щите фактори за по-успеш
на изява на футболния от
бор „Младост“ от Босиле
град. Поради 
ваше да се откаже някоя 
футболна среща, а да не го
ворим за някои организи
рани и съдържателни под
готовки. Този проблем е 
актуален и сега пред за
почването на втората част 
от тазгодишното футболно 
първенство, в което боси- 
леградският отбор има ре
ални условия и шансове да 
бъде на. върха на табелка
та и идната година да се 
намери с по-силни отбори 
в по-горен ранг. Недоимъ-

от

а преди всич-
— Да, екологията е мла

да научна дисциплина, ко
ято разглежда взаимоотно
шението {между живите ор
ганизми и околната среда, 
както и всички научно-по
следователни връзки в 
зи система. С развитието) 
промешлеността и съвремен 

технология жизнената

това се случ-

изтъкнато, 
■има ре-

та-
на

ната
среда все повече става за
страшена. Затова еколози
те водят сметка за всички 
земни сфери, които правят 
единствена еко-система. Днес 
най-голям проблем е замър- 

атмосферата и 
осо- 
Той

Какво бихте казали за 
страмното дело на човеш
ката глупост на Козарица?

— Обикновено депониите 
се намират на няколко ки
лометра извън града на 

строго подбрано място за да 
не може да замърсяла жиз 
кеиата среда. В Димитров
град тази локация не е а- 
декватно подбрана защото 
дъждовете постоянно отна
сят този отпадъчен матери
ал и замърсяват околната 
среда. Технологията на съ
храняването ,на отпадъчния 
материал тук не се спазва, 
а и което е особено заст
рашаващо това е опожар
яването на гората и спуска
нето на смота в предвечре- 
ните часове върху града.

сяването на 
отделни нейни части, 
бено озоновия екран, 

по-тънък
а някои еколози пред-

кът на средства и сега ос
тава открит въпрос и до
вежда под въпрос успеха, 
който босилеградските фут
болисти постигнаха през е- 
сенния полусезон. Имайки в 
предвид това, новоизбрано - 

Председателството 
Скупщината на футболния 
отбер, на проведеното не
отдавна заседание, на ко
ето присъствуваха и пред
седателят на ОК на СК в 
Босилеград, Живко Стоил- 
ков, председателят на ОК. 
на ССТН. Захари Стоиров, 
председателят на ОСС, Арсо 
Тодоров и представители от 
Общинската скупщина, раз-

с 1 наднес е
сто,
виждат че в предстоящите 
50 години озоновия екран ще 

до 50 на сто. С 
и интен-кзтънее и 

това се увеличава
на излъчването на 

лъчи с 5
то на

?итета
ултравиолетовите
на сто, а в някои случаи до 
25 на сто. Това са застра
шаващи факти, които с ДУ- 

могат да се изкажат.

Участвувайки в разисква
нето за проблема, Захари 
Сотиров, между другото под 
черта че не само Социали
стическия съюз, но и оста
налите субекти ще се поста
раят срдествата да не бъдат 
проблем. Разбира се в (рам
ките на своите възможно- 

М. Я.

ми не
Тук е .необходим само здрав 
разум. !

Такива нелепи паметници 
па (не)културата по отно
шение на жизнената ореда 
май че имаме доста?

Едно от нелепите дела е 
и унищожаване на обра
ботваемите площи (за което 
строго са водили сметка о- 
ше старите римляни и тур
ни) . недостига на градски 
чешми, нерационалното из
сичане на горите (с което 
се унищожава и животин
ският свят), появата на епи
демия вследствие замърся
ване на питейната вода и

Кои са днешните пробле- 
еко -системата?

то се намира в местната об
щност Желюша не само че 
замърсява реката с отпадъ
чните води, но и с най-раз
лични твърди отпадъчни ма 
терии (вълна, крака и пр.1 
С развитие на съобщител
ната система, селищата до 
магистралния път (Градини, 
Белеш, Лукавица, Желюша) 
са особено застрашени от 
замърсяването главно с из
духващи газове и оловни 
съединения. Даже и расти
телните култури които се 
произвеждат на тази почва 
съдържат оловни съедине
ния. Да спомена и шумове
те, които също са специ
фичен вид замърсител на 
жизнената среда понеже се 
отразяват и на нервната 
система и на сетивата на 
човека.

ми в
— Най-големият проблем 

днес в областите с развита
лромшпленост е замърсява
нето на атмосферата *и хи
дросферата. Отпадъчните во 
ди на ядрените термоцен- 
трали и други индустриал- 

постройки увеличават 
средната температура на те
кущите и застояли води, ко
ето отрицателно се отразя
ва върху екзистенцията на 
растителния и животинския 
свят в тези води. Особен 
проблем е аеро-замърсява- 
нето в градоустройствените 
среди така 
сс натрапава мисълта на е- 
дин учен „как човекът от- 

клона на който седи“.

сти.
ШАХМАТ

ВАСИЛ СТОИМЕНОВ — ЧЕТИРИДЕСЕТИ В РЕПУБЛИКА
ТА

На неотдавна проведено 
то републиканско шахматно 
първенство сред 92 пионери 
и 45 пионерки 
Стоименов 
град се класира на 40 място.

Васил Стоименов, ученик 
в основното училище „Мо 
ша Пияде“ се проявяваше на 
шахматното поле, но това е 
един от по-заб ел е жители ите 
му успехи.

Тези дни шахматната сек 
ция при „Моша Пияде“ се

готви за участие на регио 
нално шахматно първенст 
во, което ще се проведе 
през април в Г а джин хан. 
Заслужава да се отбележи 
и това, че освен Васил, в 
състава
ския отбор ще влезнат още 
двама негови братя: Иван и 
Роки, а треньор на шахма 
тистите е баща им, извест 
ният спортен деец в Дими 
тровград Васил Стоименов.

Д. С.

ни
Васил 

от Димитров

Димитровградна
пр.

Какво е Вашето мнение 
за Димитровград, дали той 
наистина е екологически за
страшен?

Димитровград е екологи
чески много замърсен град, 
което ще рече че е и за
страшен, но аз лично се 
надявам че съвестта при хо
рата ще събуди и това ко
ето е останало да се запа
зи. поне за поколенията ко
ито идват.

че винаги ни

сина
Футбол: Проведено годишно отчетно-изборно събрание в

Ще бъде от полза Да 
всички да
ните димитровградски 
мърсители?

„Партизан“
Споменавате отпадъчните 

води като един от главните 
замърсители на водата. Ка
жете ни нещо по-конкретно 
за тях или по-точно за тех
ните последици.

Последиците на тези от
падъчни води са недостиг

споменете глав-
НИКОЙ НЕ ИСКА ДА БЪДЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ

ка с кай-ларливите пробле 
ми из дейността на клуба. 
Отчетено беше, че „Парти
зан“ през изтеклата година 
е показал задоволителни ре 
зултати, особено в началото 
на еенния сезон', когато от 
10 мача загубил само 1. В 
края на есенния сезон „Пар 
тизан“ се е класирал на пе 

. то място.
Що се касае до финаноо 

вите резултати — клубът е 
работил домакински и с 
малко средства. Това до 
известна степен зле се е от 
{пазило и върху резултатите. 
В последните месеци напри 
мер футболистите на „Пар 
тизан“ не са имали и ко- 
пачки, поради недоимък иа 
средсгва. В „Партизан“ се е 
работило крайно любител 
ски, което е същинска ряд 
кост в днешно време.

Когато се мина към изби 
райе иа ново ръководство — 
възникнаха трудности. Мно 
зина предложени кандидати 
отказаха и този въпрос си 
остана открит.

за-

Единственият селски фут 
болен клуб в Димитровград 
ска община „Партизан“ в 
Желюша проведе на 12 фев 
руари годишно отчетно из 
борно събрание. В присъст 
вието на голям брой делега 
ти и гости беше изнесен от 
чет за 
през
нансоов отчет. След това ста 
наха разисквания във връз

— Димитровград с твърде 
интересен по отношение за- 

на еко-системата ищитата
покрай това че е {планински 

благоприятно 'про- 
климатичен

Разговора води:
3денка Т. Свпленковаград с 

ветряване в 
смисъл. Обаче индустриал- 

зони са несполучливо
ТЪЖЕН ПОМЕН

Иа 23 февруари 1990 година се навършват три тъжни 
години от преждевремената смърт на нашия мил съпруг 
син, баща, свекър и дедо *

работата на клуба 
изтеклата година и фи ните

разместени в градската се
лищна система тъкмо по 
отношение духане на ветро- 

Непоиятно е как от- Радко Каменоввсте.
делни жилищни згради, дет
ска градинка и здравни до- 

са построявани в не- 
близост на

ОБЯВА ирепродавател в Осповното 
училище в Димитровград
Напусна ни тогава когато 

трябваше само да се радваш па 
своите блпгодети, които създа
де за всички пас със своето 
трудолюбие и разум. Винаги 
беше, сега си и ще бъдеш пъ- 
стводпа звезда във вескидпев- 
пата творческа работа па (тво
ите трима синове, снахи и вну
чета.

мове
посредствената 
някои фабрики, които са и 
главни замърсители в гра-

В Ниш се търси къ
щна помощница (за 
всички домашни рабо 
ти и помощи иа же- 

— инвалид). Обез
печена е квартира*, хра 
на, осигуровки и за
плата от милиард и 
половина стари дипа«■

да.
Да кажа конкретно не

що за първия димитров
градски замърсител — Гу
марата която се занимава с 
каучукова промишленост. С 
отпадъчните си води тя за
мърсява течението иа река 
Нишава и това не само хи
мически, но и термално. 
Разбира се че е трябвало 
да има колектор за пречи-

на

ра.
За справки по тел 

фон (ОЙ) 43-915, се- 
мейство Араиджелов-

синове 
и Радицп

ич. д. с.
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сатиРа * забава
МОМЧИЛО ДРАГИЧЕВИЧ, 
САРАЕВО

ГУСТАВ КЪРКЛЕЦ

ЕПИГРАМИАФОРИЗМИ
.АС

ДА МЧГв ГРЯБВА АА “ ПРОДАДЕ' ЗА СВИНЬАОТГОВОР КЪМ БЮРОКРАТ

НАЙ-ЛЕСНО СЕ ВИКА „ХОП!", КОГАТО ДРУГ СКАЧА. —1 Всяка власт с1 от бога, 
не от дявол иечист!
— Не й вярвам, не мога — 
аз съм си атеист!

ЯТ СТАНАШСПОДАР ДРУГЛРСКАТА КРИ™КА: ДРУГАР Е, мсц побратиме! У моз живот зака- 
сувал сам и од стоку и од човеци, млого 
пути. Послепьи пут 
како.

од свин>у. Еве
КОГАТО ЛИПСВАТ СИЛНИ АРГУМЕНТИ, РЕШАВАТ 

СИЛНИТЕ ГЛАСОВЕ. Имал сам зедну свин>у — белу и мър- 
шаву. Мислил сам: кад ЗУ уштро^м, че се 
смири, че се оправи на зедекье. Али, штро- 
3-ач се обави и — свин>ата потражи вепра. 
Ману аметом да зеде. РЩе по кочину, ску- 
чи. Морал сам да зу терам — код марве- 
н>ака.

ВЕЩА ВЕЩИНА

Нашата (критика прилага 
— от много мерак — 
нов метод: ръка протяга, 
а подлага крак.

ОНЕЗИ, КОИТО СЕДЯТ, ГЛЕДАТ ОТВИСОКО ТЕЗИ, 
КОИТО СТОЯТ.

Од воловска кола одвози’ дзапьишта, 
на препьишта тури, кош, догура' и’ до 
врата на кочину и 
угура’ у кош. Азд за Бабушницу!

Марвеньак работи на свихьуту кец е тре- 
бе и — за }у върну’ дома.

Узутру, жена однела помине у 
да на 'рани свин>у. Кад тамо, свшьа нем 
Жена иде по двор и мами свшьу: „Гудър! 
„Гудър!“ Окну и мене, да зу тражимо. 
Одим и чузем да негде свшьа гърди, али 
ЗУ не видим. Надзърну’ у кош. Свшьа се 
укачила на прегеьишта и улезла у кош! 
Допадла всц се оназ работа код марве- 
ньака, па би ишла за Бабушницу., Оче зош!

За зу искара’ из кош и укара' зу у 
кочину. Али, она диже със брън>у врата, 
излезе из кочину, п^ право при кола. 
Тъг жена рече:

—А, овоз нез'е за дозлък! Него, да те- 
раш ти овоз на пщац и да продадеш.

— У първи “понеделник свшьа си сама 
улезе у кош и ’— за зу откара' на гоцац. 
Нродадо’ пошто-зашто, само да се курта- 
лишем од беду,

Минуше три дъна, и жена ми рече:
— За нечу да дозволим да наша кочина 

буде празна, него да идеш на гоцац и

ЗА ЩАСТИЕ НЯКОИ ХОРА ИМАТ ЗЪБИ ПО-СЛАБИ 
ОТКОЛКОТО Е ТЕХНИЯТ АПЕТИТ. ШКЛАЬИ, свиньуту некако

НА НАШИЯ ПАРНАСДА СЕ ГРИЖИМ ЗА ХОРАТА. НЕХОРАТА СЕ ГРИ
ЖАТ САМИ ЗА СЕБЕ СИ. кочину

а!
Във Загреб -— казваха прия

тели —
живеят два вида писатели: 
едни — награди да раздават, 
а други — да ги получават.

ЦИТАТИТЕ ЧЕСТО СА ПО-СИГУРНО УКРИТИЕ ОТ
КОЛКОТО БАРИКАДИТЕ.

МЕЖДУ ГЕНЕРАЦИИТЕ НЯМА. ИМА 
САМО СБЛЪСЪК МЕЖДУ ТЕЗИ, КОИТО ИДАТ, И ОНЕЗИ, 
КОИТО НЕ СИ ОТИВАТ.

СБЛЪСЪК

САМОКРИТИКАНАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

ПРИЯТЕЛ ОТ БЕЛГРАД Щом лъвица пожелае 
да приспи лъва си 
как в нощта да го примами: 
срича мои епиграми.

знае
Една нощ звъннал домаш 

ният телефон на един бивш 
босилеградски функционер. 
Местният главатар някак се 
събудил и вдигнал слушал
ката:

— Па... имам ги... Дра 
жа. Пера, Жика ... ама 
вие...

— И други приятели ня
маш в столицата?

— А, имам, имам .. . Ради 
ша, Радойе, Вукойе ...

А не можеш да 
кой съм аз?

— Извинете ... но аз... 
Почакайте докато се разсъ
ня ... ще се сетя, извинявай 
те, обезателно ще се сетя!

— Море, докато се сетиш, 
„оная работа“ ще ми порас
не като фабричен комин! 
— отсекъл на чист шопски 

„белтрадчанинът“ и

да купиш другу свшьу.
У ДРУЪи понеделник, за отидо’ на пи- • 

Зац. Спази’ оног човека што сам му про
дал свшьу. И он докарал свшьу. Исто 

продал, али
... Хало ... кой е? —

попитал със сънлив глас.
— Здравей, приятелю! — 

обадил му се някой мъж на 
чист сърбохърватски език. 
— Обаждам ти се от Бел
град, нима не позна гласа 
ми? Хей, нали сме прияте
ли, бе!

— ... Може да сме ... про 
щавайте... не мога да си

се сетиш онаква како 'што сам му 
оваз' црна. За га пита’:

— Призатеъу! Продаваш ли свшьуту?
— Продавам — рече он.
Погоди’мо се ми и за потера’ свшьу 

дома. Стиго’мо у мрак.
Кад узутру, жена се уокала:
— Дозди брже у кочину!
Кад тамо, има кво и да видим: свшьа 

побелела! Била оварбана, па се валала у 
брлог и — варба отпадла. Ониза човек ми 
продал моз'ту свшьу! Преварил ме, поган 
зедан! А! Мене никоз незе остал дужан, па 
нече ни он.

език
спуснал слушалката.

спомня...
— Е, как не можеш? Па 

кои приятели имаш в .Бел- 
град? К. Г.

У треБи понеделник, за откара’ свшьу 
на пизац — обричену. ЛЬу^и се удзиразу 
у кьу, питузу ме од какву зе сорту, пошто 
зе. Али, за си чекам моз у мупггеризу. И 
— дозде.

— Здраво, прщателу!
— Здраво 1
— Како свшьа што ти продадо’?
— А! Добра з'е, добра.
— А овада свшьа?
— Она зе зош бола. Кад зу заколеш, 

не мораш да зу шуриш.

Актуален съвет
оздравееш, не

/.„ине-яш/ 
[швврцввля'. 
; ряшкявялО

/^воли ме 
< еоремьт,.улоое-торе. ч Превари се он и купи зу. ДОма, еве, 

три неделе како сам зу продал. За мис- 
лим да зе до съг проникла три пута, а 
кол’ко пути з'е преврнула кочину ,— то5 
си зназе оназ човек.

Азд у здравзе!

• I «

X
Радош Горскил.1Г
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