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С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство“ е удо- 
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областта на информативна- 
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ОБСТАНОВКАТА В КОСОВО
! ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО ТО НА СФРЮ

ДА СЕ СЪЗДДДАТ УСЛОВИЯ СЪДБОВЕН ЕТАП НА 

ЗА ПОЛИТНЧЕСНО РЕШЕНИЕ ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА
* ЧИНИДАЧСЕ 1СТАКИДшзн?Г Е ЕДИНСТВЕНИЯТ НА- 

т'а вДюжнЙ?1БЖ11РйАн^аИНО обстаноВка- 
Югославия

тези процеси. То 
ва непременно трябва 
да бъде направено, по
неже е започнал съдбо
вен етап на икономиче 
ската реформа.

Председателството на 
СФРЮ изтъква, че е не 
обходимо антиинфлацио 
нните мерки да се при 
лагат енергично и да се 

структурните

АНТИИНФЛАЦИОНИТЕ МЕРКИ ТРЯБВА ДА 
СЕ ПРИЛАГАТ ЕНЕРГИЧНО, КАТО СЕ ВЪРШАТ 
ОПРЕДЕЛЕНИ КОРЕКЦИИ, ЗА ДА МОЖЕ ПО-ЛЕ
СНО ДА СЕ ПРЕОДОЛЯВАТ ТРУДНОСТИТЕ, КОИ
ТО СЕ ЯВЯВАТ В ПРАКТИКАТА

махват

__ като държава няма никому да допусне

в сА11 Косово да се ангажират и единици на Югослав 
ската народна армия. Задачата им е ясна: защита на кон
ституционния строй и осуетяване на насилието. Председ-

то на церите, повишава 
нето на валутните ре
зерви, икономическите 
отношения с чужбина <и 
редовните задължения 
на «съюзния бюджет.

Както се изтъква в

Председателството на 
СФРЮ тези дни обсъди 
началните резултати на 
икономическата рефор
ма и антиинфлационни- 
те мерки. Въз основа на 
уводни доклади на Анте 
Маркович, председател, 
и Божо Марендич, члан 
на Съюзния изпълните
лен съвет, и дискусията 
Председателството 
СФРЮ -константира, че 
са осъществели положи 
телни начални резулта
ти, особено когато ста
ва дума за обуздаване-

ускорят
промени в стопанството, 

съобщението от заседа- за да може то да се при 
нието Председателството способява към условил
ата СФРЮ посочи и ня та на пазара. При това 

трябва да се вършат и 
корекции

кои отрицателни проце 
си, отделно в разпреде 
лението на личните до
ходи « финансовата по- да може по-лесно да се

преодоляват трудности
те, които се явяват в 
практиката.

определени 
на приетите мерки, за

на

литика, като се застъпи 
за енергични мерки, с 
които трябва да се гьре

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК

Нови организационни решенияТанкове във Вучигърн

държавните органи в републиките иателството призова 
покрайнините да вземат мерки за премахване на отрица-

в Косово и цялата
Ш РАБОТНА ГРУПА Е ПОДГОТВИЛА ДОКУМЕНТ, КОЙТО щата и определенията От ос 

МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСНОВА ЗА ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА КО- . таналите конгресни докумен 
НГРЕСА * ти във връзка със стопан

ската реформа, политичес
ката система, преустройст
вото на СЮК, Косово и по 
ложението на части от юго 
славски народи, които като 
малцинства живеят в други 
страни.

Предлага се час по-скоро, 
а най-късцо в срок от една 
година, да бъде свикан ре 
довек конгрес на СЮК, ко 
йто да приеме нова Програ 
ма и Устав на СЮК.

Документът ще бъде обс
ъден най-напред на заседа
ния на централните и по- 
крайнтш ските комитети и на 
заседание на Комитета на 
СК в ЮНА, а след това и 
на пленум на Централния 
комитет на СЮК.

телното влияние върху сигурността 
страна и гражданите в покрайнината да се откажат от 
демонстрациите и други акции, с които се нарушава об
щественият ред и се застрашават животите и имуществото 
на хората. Сложните косовски проблеми могат да се раз
решават само въз основа на предложенията и становищата 
на Председателството на СФРЮ, които бяха изнесени пред 
делегатите на Скупщината на СФРЮ. но преди това в 
покрайнината трябва да се възстанови общественият ред

Председателството на Це 
нтралния комитет на СЮК 
тези дни обсъди въпросите 
и преложенията във връз
ка с по-нататъшната рабо
та на XIV извънреден кон
грес ь*а СЮК, които са вгра 
дени в отделен документ, из 
работен от работна група на 
Председателството на ЦК 
на СЮК. Председателството 
оцени, че документът на ра 
ботната група Представлява 
добра основа за продълже
ние ь*а Конгреса, понеже в 
него са записани предложе
ния за по-нататъшна демо
кратизация на отношенията 
в СЮК, редица нови орга
низационни {решения и про 
грамно-политически цели в

с многопартийнияунисон
модел и демократическото 
развитие на обществото.

Председателството на ЦК 
на СЮК предлага Деклара
цията да бъде основен до
кумент на Конгреса дока- 
то се подготви и приеме но 
ва Програма на СЮК. При 
дефинитивното приемане на 
Декларацията трябва да се 
вземат предвид амандмани 
те, които бяха 
второто пленарно заседание 
на Конгреса, както и нови
те амандмани и предложе
ния, които ще утвърди Цен 
тралният комитет та СЮК. 
Също така е предложено в 
отделен кратък документ да 
се систематизират станови-

и мир. както беИ Социалистическа република Сърбия, 
изтъкнато на състоялата се да 20 февруари сесия на
2ЕЖ "преснема Г ̂ ГпрТлпГ-е^чкТГерки
Епа°р=НезГс= & аЛИбз=елН„Гт°Н^И и 
Скупщината на САП Косово въведе полицейски час от 
91 чяга вечерта до 4 часа сутринта.

На заседание на Съюзния изпълнителен съвет беше 
мерките на Председателството на СФРЮ 

и на съюзното правителство защитават интегритета на
страната и са предприети с цел да се създадат условия

р разрешаване на косовската криза, понеже
да се намери трайно решение

приети на

ясно казано, че

за политическо 
това е единственият 
за тежките проблеми

И след най-новите мерки на
албанските сепаратисти се 

и терористични

начин
в южната покрайнина.

държавните органи на 
опитаха да органи- 

акции, но опитът им 
милицията и армията, 

косовска алтер-

Заседанис иа МОК на СКС 
в Ниш Каква е перспективата на 

тъкачния цех в Клисура?
ЕХ, ДА ИМА РАБОТНА РЪ
КА В КЛИСУРСКИ КРАЙ...
По в|реме на демонстрации
те в Косово
СЧУПЕНИ СА КАМИОНИ 
НА „ЦИЛЕ“

Полемики
ОТГОВОР НА АВТОРИТЕ 
НА МОНОГРАФИЯТА „ДИ
МИТРОВГРАД 1877—1945“ •

стр. 10

страната
ЕГеТосеуе?еНнТГеиеЯргичнИ мерки на
^е “^инициатива ня. така си „ На държан
натива, сепаратистите пР0“е™™Т™™*„ПуКОТ, палене на 
НИТемМпоКулипите°иИ в домовете на албанци и с дрънкане 
сТлючове и ДРУги «^а™идаРположението в покрайни-

—-
те, средношколците и уч учебните стаи, съвсем редки 
отново заемат местата работниците-албанци Р
са и политическите стачки обачеПродължава да е гол- 
предприятията. Напрезкетш албанските сепаратисти аг-
ямо, защотсуи на 7ствимата им! цел „Косово-репу-
ресивко се борят за не0_ 1 Албания”. Това показаха/и 
блика" в състава иа диалог между сърбите и
първите опити за *лбанците от друга страна,
кГоХГнап^авени на събрания в Косово поле и при- 
шинския квартал „Враневац .

Четете 

в този 

брой:

косово
РАНА
ПОЧИНА ЖИВОИН НИ- 
КОЛИЧ — БЪРКА

ОТВОРЕНА

стр. 3
Инициатива на ОК на ССТН 
в Сурдулица
ТЪРГОВЦИ, НАМАЛЕТЕ 
МАРЖАТА!

пата
стр. 6

стр. 4
Пет месеца след епидемия
та в Димитровград 
ЗАКЛЮЧЕНИЯТА ВСЕ а 
ЩЕ СА НА ХАРТИЯ

стр. 5



1 ПО СВЕТА НАС 1И У
СФРЮ — ЕГИПЕТ ЖИВКО ПРЕГЛ В САЩ БУДИМИР ЛОНЧАР ОТПРАВИ ПИСМО ДО ГЕНЕРАЛНИЯ 

СЕКРЕТАР НА ООН

Дърновшек 

в Кайро №Г0ШШЕ РЕФОРМИ 

М ПРЕДЕН №Н
За Косово с 

офанзнвиа остана
4

Председателят на Прс 
дседателството 
СФРЮ Янез Дърновшек 
през тази седмица на
прави тридневно носещ 
енне в Египет. С него 
в тази приятелска стра

на

Подпредседателят на Съюз 
ния изпълнителен съвет Жи 
пко Прегл през миналата се 
дмица в САЩ води разтвор 
с държавния секретар на 
САЩ Джемс Бейкцр. Бей- 
кър високо 
което досега .е постигнато в 
Югославия. В разговорите е 
станало дума за билатерал 
иото техническо сътрудни
чество. Югославското прави 
телство с изготвило подроб 
на цро^рама за това сътру 
днпчество и сега амеркаи*- 
ската страна трябва да се из 
бори Конгресът да я одобри 
без ио-големи изменения.

Живко Прегл води (раз
говори и в Международния

валутен фонд, където рабо 
гата за стенд-бай аранжма 
на за Югославия е в закл
ючителен етап и където е 
необходимо само формално 
одобрение на Отбора на ди
ректорите.

В разговорите в Ексим ба 
нката, американска държа 
вна банка, която кредитира 
износа на американски сто
ки е изтъкнато доброто съ
трудничество между двете 
страни. Тази банка, която 
кредитира Югославия и в 
изтеклите кризисни години 
е изразила готовността си 
доброто сътрудничество да 
продължи.

щ в писмото са изтъкнати основните факти за дейетвител-
албанците вното и конституционно положение на 

СФРЮ. Едностранчиви заключения на Европейския пар
ламент

шек и Борисав Йович в 
Скупщината на СФРЮ как 
то и скупщинските заклю 
чения за Косово

Тези усилия, които да да 
дат положителни ефекти, 
обаче се съвпадат с време 
то когато Европейският пар 
ламент вече взе кеблаго 

становище за об

Напоследък и Югославия 
дойде до убеждение, че сре 
щу жестоките пропагандни 
акции на Тирана на между 
народната сцена може да се 
протвопостави само със сил 
на офанзивна истина. Пие 
мото което албанският шеф 
на дипломацията Рейс Али 
ле изпрати на генералния 
секретар па ООН бе повод 
нашият съюзен секретар Бу 
димир Лончар на същия ад 
рее на изпрати свой отго 
вор, в когото са изтъкнати 
основните факти за дейст 
виталното и конституционно 
то положение на албанците 
13 нашата страна. На про 
ведоната преди няколко дни 
конференция за печат в Съ 
юзния секретариат на вън 
шиите работи портпаЗролът 
Иво Вайгл каза, че в пор! 
чението на Лончар се пвеоч 
ват и други моменти от зна 

• чен1ие за реално съблюдава 
не на обстановката в Косо 
во. Това писмо същевре 
менно ще бъде изпратено и 
на всички членки на ОН. 
Заедно с него ще бъдат при 
ложени и текстовете на из 
ложенията на Янез Дъ!рнов

оценил онова.

приятно 
стоятелствата в нашата стр 
ана. Срещу тази резолюция 
сигурно ще реагира Скуп 
щината на СФРЮ. Вайгл о- 
баче подчерта, че при ре 
шаването по този въпрос за 
падноевропейските предста 
вители са имали твърде едно 
странчив текст, 
отгразява цялостната димен 
зия на обстоятелствата в 
Косово. Като пример посо 
чи, че в резолюцията изоб 
шо не се посочва тежкият 
проблем на изселването на 
сърбите и черногорците, от 
където и започва проблемът 
на Косово. Инак в една

НЕОЧАКВАНО ПОРАЖЕНИЕ НА САНДИМИСТИТЕ 
В НИКАРАГУА

които не

ПОБЕЛИ ВИОЛЕТА ЧАМОРО
Кандидатът на опозицията Виолета Чаморо победила 

на проведените преди няколко дни президентски избори 
в Никарагуа! Според съобщението на върховния избирате
лен ■ съвет тя получила убедително повече гласове от досе
гашния шеф на държавата, т. е. лидера на сандинистката 
партия Даниел Ортега.

Проамерикански ориентираната Чаморо, която е на
чело на коалицията на единадесет партии на опозицията 
оповестила, че ще се застъпва за демократична и правова 
държава, както и за национално . помирение.

кретар на 
те |рабо-т. Будимир 
Лончар и съюзният се
кретар за икономичес
ки отношения Франц Хо 
рват.

Янез Дърновшек и до 
макинът му-шефа на' еги 
петската държава Хосни 
Мубарак със сътрудни
ците си водиха разгово 
ри за подобряване на 
билатералното, юсобено 
на икономическото сът
рудничество, за обста
новката на Билзки Из
ток и за активностите 
на необвързаното дви
жение.

външни част на резолюцията се под 
чертават положителните у- 
силия на югославското пра 
вителство в провеждането 
на реформата.

БУДИМИР ЛОНЧАР ВОДИ РАЗГОВОР СЪС ЗАМЕСТНИК 
— ДЪРЖАВНИЯ СЕКРЕТАР НА САЩМОСКВА

Последен шанс за КПСС НЕПРЕКЪСНАТИЯТ ДИАЛОГ Е ОТ 

ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕВсе по-многобройните обществени сили, включвайки 
и радикалното крило на КПСС, търсят пълна многопартий- 
ност и парламентаризъм.

Най-новите митнизи в повечето градове в /СССР от-
На тях е и Австрия посети и нашата 

страна. В приятелския и от 
кровен диалог положително 
е оценено развитието на съ 
трудкичеството между СФ
РЮ и САЩ. Покрай конста 
тапията, че постоянният ди
алог е от особено значение, 
че сс развиват стопансьсите 
отношения и че е увеличе 
но интересовагогето на аме 
риканските компании и бан 
км да влагат в югославско 
то стопанство, те изказаха 

занапред още 
повече да подтикнат сътру 
дкичеството между стопан
ските субекти, особено в об 
ластта на науката и техно
логията, съвместните капи
таловложения и индустриа
лното коопериране. Амефи-

Съюзният секретар на въ 
ншните работи Будимир Ло 
нчар преди няколко дни в 
Бел глад прие и води разго 
вори със заместник държа 
вния секретар на САЩ Ло- 
ренс Иглбергър, който в ра 
мките на европейското си 
турне след Унгария, Полша

криват нова страница в съветската история, 
извършено предупреждението: КПСС и лидерите на пере
стройката „вече не могат сами да' владеят“. 'Потърсено е 
да се формира коалиционно правителство.

От значение е да се подчераят проведените избори за 
Комунистите в тази република салитванския парламент, 

загубили на изборите. Сега за пръв път в историята на 
СССР в една негова република на власт ще бъдат непарти- 
йците.

ЮГОСЛАВСКО-ИСПАНСКИ ОТНОШЕНИЯНОВА БЪЛГАРСК4 АТАКА СРЕЩУ ЮГОСЛАВИЯ

РАЗГОВОРИ НА ШЕФОВЕТЕ ОА ДИПЛОМАЦИИТЕБЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ НЕ ПРИ
ЗНАВАТ МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО

щ Испанският министър на външните работи, който бе на 
посещение в нашата страната в петък и събота и на
шият съюзен секретар на външните работи Будимир Лон
чар водиха разговори за международните отношения и 
за доближаването на Югославия към европейските ин

теграции

готовността

противовес с желението за 
добросъседски 
между БКП и СЮК и нала 
.га „сериозно да се преизу- 
чат целокупните отношения 
между България и Югосла
вия“. За съжаление, доба- 

къгове в

Ог София пристига нова 
атака
Именно, Вшиият съвет на 
Българската комунистичес
ка партия преценил как в 

Югославия, особено 
в СР Македония се разпал 
ва ..антибългарска 
ния“, оценявайки я за „пру 
ба намеса във вътрешните 
рабоТи на Бълрафия“. Най- 
вишият форум на български 
те комунисти същевременно 
повторил известното стано
вище, че в България маке
донско малцинство не съще

отношенияЮгославия.срещу
връзка ще допринесе то да 
бъде здраво, стабилно, плу 
ралнстично, а все пак един 
ствено“.

Разговори 
гост водиха и председателят 
на Председателството на на 
шата страна Янез Дърнов 
шек и председателят • на 
Съюзния изпълнителен съ 
вет Анте Маркович. В тези 
разговори особено стана ду 
ма за усилията на Югосла 
вия да укрепи институцио 
налните връзки с Европейс 
ката общност, Европейския 
съвет и ЕФТА с цел по- 
-бързо по-спешно да се в- 
ключи в международните' 
стопански и интеграционни 
процеси.

По време на разговорите 
стана дума и за отношения 
та между двете страни, осо 
бено в областта на стопаи 
ството, както и за крупни 
те промени в Европа. Да 
припомним, както подчерта 
в интервюто на испанската 
агенция ЕФЕ Будимир Лом 
чар, за дванадесет години 
от устанояването на дипло 
матически отношения сътру 
дничеството между двете 
страни се е развивало, но 
бавно. Лончар оцени, че две 
те страни могат да бъдат 
„не само под един покрив 
и средиземноморски съсе 
ди, но и връзка в бъдещо 
то европейско сдание, която

съседна
испанския канската страда е изтъкна

ла, че успешното провеж- * 
дане на икономическата про 
грама на Съюзния изтгьлни-

свя се, „определени 
Югославия“ погрешно схва
щат промените в България 
и се опитват нейната демо- 

да използуват

кампа-

Юратизация 
за актуализиране на, както 
се казва, така наречения ма 
кедоиски въпрос.

В най-новите атаки от Бъ

телен съвет, както и мер
ките на стопанската и поли
тическа реформа непосред 
ствено влияят върху подти 
кванелгария и в съобщението на 

Ви шия съвет обаче изобщо 
не се казва ше са маке
донците и. как могат така 
вълшебно да изчезват цели 
малцинства.

интересованието на 
американските делови кръ
гове за увеличено икономи
ческо и финансово сътруд
ничество междф двете стра

ствува.
В съобщението от плену- 

Вишия съвет, опове-Ма на
стено в понеделник в Со
фия се изтъква, 
българската кампания^, е в

че „анти-
ни.
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ЗАСЕДАНИЕ НА МОК НА СКС В НИШ ИН МЕМОРИАМ

Косово - отворена рана
“* ЗДАВА°ОГРОМНИВ'трудаости°НЕКсАмпР?гБЛЕМ Съ'

ж4?|2я™'вд аа™

Почина Живоин 

Николич - Бъркаразвитите краища. За съжа 
ление Съюзният изпълните
лен съвет все охце мълчи. 
За разлика от тях СР Съ- 
.рбия в този фонд за нераз
витите дава 52 ь*а сто от 
средствата.

(1911 — 1990)

и
Тома Велкоиич, председа

тел на ОК на СКС в Пирот, 
спирайки се върху актуал 
ната обстановка 
че цеховете, които „Първи 

“ е открил в Буяновац

ОТ НИ- п11IIИзправени пред твърде се 
риозна и сложна обществе 
но-политическа обстановка 

в страната, особено изосгр 
яща се от ескалацията на 
контрареволюцията и теро 
ризма в Косово, както 
единството в страната и в 
СЮК, ярко е изразено 
прекъсване к-а 14 извънре
ден конгрес, съществено вли 
яят върху актуал ната поли
тическа обстановка в Ниш
ки регион. В практиката не 
доволството на трудещите се 
предизвиква и обстоятелст
вото, че прокламираната по 
литика в областта на обле 
кчаване на стопанството не 
се реализира, съгласно 
върдените определения, но 
напротив обременяването на 
стопанството на република 
нско равнище рязко се уве 
личи.

мен облик на 
шаване и рушене 
ституционното

подчерта,пряко застра 
на кон- в!май

и Титова Мшровица създа
ват главоболия на пиротска

устройство 
на страната, предизвикаха 
бурни и основателни реак- 
акции във всички среди на та конфекция: и едните, и 
региона. На състоялите се ДРУ™те нямат оборотни сре 
митинги в общините и в тру детва, а в Титова Митрови 
довите колективи по повод ца не се Раб°™ достатъчно, 
събитията в Косово, недву- °™°сно чести са прекъсва 
смислено е изтъкнато мека нията на работа, 
нето за решително против- Любиша Митфович, пред 
опоставяне и радикално сло седател на скупщината нъ 
мяване на контрареволюци МРО, изтъкна, че Косово е 
ята и тероризма, както и на постоянно отворена рана. Та 
сепаратистичните тенденции зи покрайнина трябва да се 
и на всички видове подпре обърне с лице към Европа, 
па (СР Словения и СР Хъ- Югославия, а не да стане ре 
рватско), което сред наро- зерват и гето за 1Своето ка- 
да се тълкува като класи- селение. Решаването на дро 
чески облик на председател блема вижда в последовате 
ство към страната — изтъ льюто осъществяване на ве 
кка Р. Йович. че приетата „Програма за

свобода, мир, демокрация и
Той се едря и върху теж проспертет на Косово“, чрез 

кото икономическо положе инвестиции, които ще дадат 
ние на трудещите се и гра възможност да се завърнат 
жданите след замрзяване на изселените сърби и черно- 

• личните доходи, огорчение- горни и да заминат да ра- 
то и решителното искане на ботят там онези, които же- 
членовете на СК да продъл лаят.
жи работата си 14 конгрес 
на СЮК и съответно да се 
намерят отговори на най-нга 
болелите въпроси на днеш 
ното време.

Разискванията също потвъ 
рдиха доводите от уводното 
изложение. Лиляна Мило.й- 
кович, председател на ОК 
на СКС в Куршумлия с ко 
нкретни данни посочи, че 
обременяването на стопан
ството постоянно расте и че 
неразвитите общини в това 
отношение са в още по-кеза 
видно положение. Така на
пример обременяването на 
стопанството е нараснало от 
61 на почти невъзможните 
79 на сто! Зоран Анджелко- 
вич, председател на ОК на 
СКС в Ниш изтъкна, че е 
необходимо да се решават 
редом всички конфликтни 
положения, и то на най-ви
соко равнище. Показателен 
пример са мерките на Из
пълнителния съвет на Слове 
ния, които задълбочават на 
чалния конфликт, като це
лят към спиране на помощ
та от тази република за 
САП Косово и изобщо не-

ю
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С доста реалистични 
нкретни данни

и ко 
секретарят 

на Председателството на 
МОК на СКС в Ниш Ранко 
Йович, на заседанието на 
Междуобщинската конфере 
нция, състояла се на 23 фе 
вруари т. г., обрисува сега 
шното незавидно положение 
на Нишки регион по отно
шение на политическата об 
становка в региона. Той по 
сочи няколко пункта, твър
де важни в сегашния моме 
нт за общото настроение ка 
трудещите се и гражданите 
в региона. Преди всичко въ 
просът за Косово не се ре 
шава, което създава допъл 
нителни трудности и на Ни 
шки регион, граничещ се с 
територията на Косово. Осо 
бено е изострена обстанов 
ката в Курпгумлийска об
щина чиято територия опи
ра със 106 км на територи
ята на Косово.

На 23 февруари т. г. в Белград, както съоб
щава ТАНЮГ, след късо боледуване 
родният герой Живоин Николич — Бърка, първо- 
борец от Лужнишкия край.

След окупацията на страната през 1941 го
дина Бърка се присъединява към Народоосво- 
оодителното движение, първоначално в своя ро
ден край — Лужница, а след това в цяла Юго
източна Сърбия. Помни го населнието от Църно- 
травския край, Кукавица, Лесковашко. Работи 
върху създаването на народоосвободителни пар
тизански отряди — Лесковашки, Бабишки и пр. 
Участвува в боевете на Беляница, Гадж-ин хан и 
Душник. Комендант на Бабишкия отряд става 
през 1942 година, организира Врански отряд, а 
през 1943 г. след създаването на Втори южномо- 
равски народоосвободителен партизански отряд 
става командант на III баталъон. През 
1943 година под негово

почина на-

За нарасналия интерес 
към СЮК и зачленяване на 
младите в него говори Ли 
ляна Лекич, председател на 
ОК на СКС в Дрокупие. За 
стъпвайки се Републиката 
да предприеме всички мер
ки, които са в нейна компе 
тенция, тя се определи за 
спазване на законите, особе 
но на Университета в При 
щика, понеже е недопусти
мо да се отделят огромни 
средства, а студентите да не 
отиват на лекции, по>ради 
демонстриране.

От всичките изказвания 
пролича от една страна ого 
рчение, а от друга решимо 
ст обстановката в Косово 
да се стабилизира най-юпеш 
но, изказани бяха думи за 
двуличието на СР Словения, 
която подкрепя албанския 
сепаратизъм идейно, но ко 
гато става дума за матери 
ална помощ на тази покрай 
мина те се отказват, търси 
се 14 конгрес на СЮК да 
продължи с работата си, 
държавните органи и прави 
телството да проявят ло- 
- голям а решителност и пое 
ледователност в решаването 
ма актуалните проблеми и 
да проявяват по-голяма гьв 
кавост по отношен*ие па ве 
че приетите мерки за огра 
иичаване на личните доходи 
и п,р.

На заседанието бе обсъде 
па и информацията за из 
миналите «избори в СК на 
Сърбия, за които бяха изка 
запи оценки, че се премина 
ли в демократична атмосфе 
ра с повече кандидати и 
възможност членовете на 
СК наистина да избират, а 
не само да гласуват. Кому 
ниспигге от Нишки регион 
са решително срещу федера 
лизацията па СК и за по 
-голяма дееспособност па та 
зи организация във вече о- 
чертаващата се много парти 
йма система.

същата
ръководство се разгром

яват окупаторските сили па българската фашист
ка армия и куизлинговите части на Коста Печа- 
нац. По този начин 
бия

в Югоизточната част на Сър- 
се създава широка свободна територия, из- 

под името „Църма трава — Бързина 
държава ,^която отстоява и на най-големите офа- 

оългарските фашисти. На тази терито
рия се създават условия за приют на части на 
оългарското партизанско движение от Трънския 
отряд, па до Главния щаб, след това на маке
донското партизанско движение 
Косово.

— По повод на последни 
те събития в Косово видимо 

загриженосттае изразена 
на гражданите и членовете 
на СК в региона за оконча
телния изход и решение на 
проблема за Косово, ко и 
решимост всички мерки по 
следователно 
да се провеждат. Ескалаци 
ята на контрареволуцията и 
тероризма, като най-екстре-

вестна

изиви на

и отговорно

и частите от

В партизанското движение Ж. Николич 
ководи от отряд до баталъон, дивизия. Той 
растиа като комендант в един край, в който 
живее смесено население — сърби, българи ма- 
кедоиоци, -албанци, и оттук тръпна с население- 
го иа тоя край до окончателното освобождение 
ма Сърбия.

ръ-
113-

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА 
СКС

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
Народният герой Живоин Николич Бърка 

стана паи-авторитетната личност на народната 
революция в този край. След освобождението 
той е член „а АВНОЮ и АСНОС, народен депу- 
гат и «а Царибродска околия. Царибродчани го 
помият още в първите дни на свободата, когато 
о1 трибуната ма „Пашпгончето“, в центъра на 
града, говори п-ред масов митинг на населението 
О! Царибродска околия, което бе дошло да из
рази своята преданост към Народоосвободите- 
лното движение. д

През войната с меч, след войната с перо 
Ььрка защищаваше идеите на Народоосвободи- 
телиото движение, борейки л
-изкривявания и преправян 

Приживе стана

МОК «а СКС заПредседателството на 
изпълнителен секретар за развитието на СК 
и политическата система наименова Драган 
Здравкович, доскорошен председател ма 06- 

на СК в Долевац. С тозишинския комитет 
избор не е нарушена рационализацията, с 
оглед че МОК има само двама платени фун
кционера.

Инак програмата за рационализация се 
ускорява, тъй като от платците списъци бъдат 

четирима бивши функционера, ня
кои вещ; от следващия месец, а останалите 
най-късно до юни т. г.

!
Конференцията прие и о- 

риентацишша програма за 
1работа ма МОК ма СКС до 
средата ь*а настоящата годи

свалени се против различни 
на историята.

мирни признания а, отщищя."" МНОГ° ВОбННИ ипа.
Ст. Н.

Б. Н.
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НАВЕЧЕРИЕТО НА ПОГАСВЛНЕТОИНИЦИАТИВА НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН В СУРДУЛИЦА В БОСИЛЕГРАД В 
НА СОИ

ТЪРГОВЦИ, НАМАЛЕТЕ МАРМАТА! Подготовка за 

формиране на фондове
I

» ок НА ССТН ПРИЗОВА СНАБДИТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕ
ДЕЛЦИТЕ ДА НАМАЛЯТ ЦЕНИТЕ НА ТЕЗИ СТОКИ 
И ДА ПОМОГНАТ ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА

намалят маржата и по то 
зи начин да помогнат про 
лошата сеитба. Впрочем, то 
па е и от полза за тях, по 
неже ще се увеличат про
дадените количества (значи 
заработката им няма да бъ 
де по-малко), а от друга 
страна, но-голямата реколта 
е непосредствен интерес и 
на тях, понеже предприятия 

лема от повече аспекти, чле та снабдители същевремс 
ковете на ОК на ССТН за нь-о са и главни изкупвате 
белязаха, че сортовите се щц на селскостопанската 
мека, изкуствените торове продукция, 
и защитните вещества са Макар че засега е отпра 
скъпи между другото «и по вена само към снабдителите 
ради високата търговска на селскостопанските про из 
маржа. Например п;рн из водители, инициативата ига 
куствеиия тор „НМПК“ мар Общнската конференция на 

с 46 динара на чувал, ССТН мож.с й трябва да бъ 
а ^ при изкусвеиия тор де сигнал и па останалите 
„КАН“ тя р дори 76 дина|ра търговци да пообмислят за 
на чувал!? Затова Общип положението и съдбата си 
ската конференция на ССТН в пазарната икономика, о- 
к Сурдулнца призова сиаб ще повече, че някои голс 
дителите на земеделците ми търговиисюи ггредприя

тия в сланата използуват 
намаляпнето па маржите ка 
то мамин за приспособяване 
към условията на пазара.

основно образование, за физическа култура, 
обществена грижа за децата и за социал-

ссмейството
Фондове за 
за култура, за
на зашита и материалната осигуровка на 
ще бъдат учредени от 20 до 22 март, а ще започнат да 
действуват от първи април

И тази пролет сеитбата в 
Сурдулишка община ще бъ 
де дело на „.индивидуални 
те” земеделци, защо го от 
1996 хектара, които трябва 
да бъдат засети с пролетни 
култури 1857 ха са частна 
собственост. А в разговори 
те за пролетната, сеитба, 
конто се водят цри всяка 
среща ка представителите 
на общината със селскосто 
ланските производители до 
матира проблемът със скъ 
пите семена, изкуствени то 
рове и защитни вещества. 
„Доколкото обществото не 
намери качил да смекчи про 
блема, казват земеделците 
в Сурдулишка община, ние 
ще бъдем принудени да 
сеец домашни семена и да 
употребяваме минимални ко 
личества изкуствен тор и 
зашитни вешества. От това 
ще имаме вреда и ние, и 
обществото“.

Така говориха и участ

ниците в дискусията за про 
летната сеитба, която сс во 
ди на февруарското заседа 
ние на Общинската конфе 
решим на Социадистичес 
кия съюз. Обсъждайки дроб зованяе на пример ще има 

12 членове, фондът за кул
тура ще г/аброява шест 
па, колкото я --ГГ” 
обществената грижа за де
цата и съветът на фонда за 
социална защита и матери 
ала осигуровка на 
ството, докато 
фонда за физическа култу 
ра ще наброява само че- 
типма души. Половината 
от всички тези членове ще 
избират организациите за 
чисто действуване се фор
мират фондовете (основно
то училище. Центърът за 
социална защита, Центърът 
за култура...), а половина- 

изберс Общинската 
скупщина.

Съгласно Закона за обще 
ствените дейности съветите 
на фондовете ще имат пред 
гедатели, а професионални 
те работи ще изпълнява Се 
кретариатът за общи и об
ществени работи. Планира 
се всички тези фондове да 
имат един секретар, който 
функцията да 
професионално, т. е. да е 
на щатна работа. Имайки 
предвид необходимостта от 
рационализирала работата 
на общинските органи на 
управлението и намаляване 
то на администрацията оча 
ква се това лице да бъде 
от състава на тези органи.

В навечерието на иогасва 
мето па досегашните об- 

самоуправителнй чле 
съветът защимски

общности на интересите 
Босилеград сс вършат под 
готовки за формираме на 
фондове. Вместо СОИ за 
основно образование от пъ 
рви април ще започне да 
действува фонд за основно 
образование, компетенции
те па СОИ за култура ще 
превземе фонд за 'гази дей 
кост, вместо СОИ за детска 
защита има фонд за обще
ствена грижа за децата и 
вместо СОИ за социална за 
щита ще започне да дейст
вува фонд за социална за

вей-

п

семеи- 
съветът на

жата

със семена, тор и защитни 
вещества („Властта — про 
дукт“, „Делишсс“ от Влади 
чин хан и земеделската ко 
операция от Йелашнтща) да

та щещита и за материална 
гуровка на семейството.

Изпълнителният съвет на 
ОС е оформил едно работ
но тяло, което върши под
готовка за успешно тран
сформиране на досегашни
те общински СОИ в общик 
ски фондове. В това работ 
но тяло подчертават, че 
подготовките се провеждат 
успешно и че фондовете 
ще се учредят от 20 до 22 
т. м. Очаква се от първи а- 
прил те да превземат ком
петенциите на СОИ. И раз
бира се, с тях да се извър
ши очакваната рациокали- 

Вместо досегашна- 
Скупщина,

К. Г.

СИНДИКАТИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА И КОЛЕКТИВНИТЕ ДОГОВОРИ

Съществува голям интерес изпълнява

В синдикалните организц 
ции в предприятията и заве 
денията в Босилеградска об 
щика владее голям интерес 
за колективните договори, 
които покрай другото тряб 
ва да регулират въпроса 
как на работника с най-ни 
зка заплата и на семейст
вото му да се осигури ми
нимална егзистекция. Една 
от причините за големия ин 
терес са и относително ни
зките лични доходи ка за
етите в общината, особено 
на работниците в местните 
предприятия и някои обще
ствени дейности.

зация.
та многочленна 
фондовете ще имат съвети 
с много по-малко членове. 
Във фонда за основно обра В. Б.

ПРЕД ОСМИ МАРТ В ДИМИТРОВГРАД

Премиера, посещения, 

гимнастика
В рамките на публично

то обсъждане на предложи 
ниге области, които да се 
регулират с колективните 
договори неотдавна по ини 
циатива на Общинския син
дикален съвет _бе -проведе
но съвещание с председате 
лите и членове на синди
калните ръководства в пред 
приятията и заведенията. На 
съвещанието бяха изтъкна
ти повечето предложения и 
сюгжестии как текста, ко
йто предложи Съветът на 
Съюза на синдикатите в Съ 
рбия да се конкретизира.

Конференцията за общес
твена дейност на жената в 
Димитровград 
акции за достойно чествува 
не на Осми март — между
народния празник на жена
та. В (рамките на чествуване

то активно се е включил и 
самодейният театър „Хрис
то Ботев“, който на 7 март 
ще даде премзгера на пи
есата „Големанов“ от Сте
фан Костоз.

поде разни
За реално степенуване на труда и условията на труда

семейството му да се осигу 
ри минимална егзистенция.

В. Б.
мото внимание, а работник 
ът основното екзистенциал
но условие На тържеството по слу

чай празника на самодей
ния колектив ще. бъде връ
чен п Орден братство-един 
ство със сребърен венец, ка 
кто и Грамота на Съюза на 
самодейците в Социалисти 
ческа Сърбия.

Ше бъде открита и изло 
жба на предмети от домаш 
но ръкоделие, уникални ггре 
дмети, стари фотографии и

на него и на

ви вик-аги да се ангажират 
провеждне становищата 

на СЮК: Те са добре под 
. готвени и идейно оспособе 
ни и главно са носители на 
всички промени. Но, както 
изтъкна дирекорьт все о- 
ще в „Братство“ са на ли 
це лошите отношения меж 
ду хоафта, особено между 
отделни шефове в производ 
ството, което има катастро 
фал ни последици в произ 
водство. Това трябва непре 
менно да се премахне и за 
целта комунистите трябва 
да намерят сили. Те сами 

От 180-те заети в Съюза считат, че както останали 
на комунистите са 32, от те и този проблем ще раз 
които 15 от непофедствено решат сами. Защото, това 
по производство. Обаче, как е само в техен интерес, в 
то сами изтъкват тук, интерес на колектива, 
ако се изключат от това 
число тези, които не идват 
на събрания или пък кога 
то дойдат само са пасивни 
наблюдатели-!, може да се 
каже че дваестина са гото

В ТО „БРАТСТВО“ В ЖЕЛЮША
в

оСпособни сами да се 

справят с трудноститеПредседателят на Общин 
съвет Ар-скяя синдикален 

со Тодоров казва, че засе
га съществуват повече неиз 
зестности и подчертава, че 
работниците в общината ак 
тзгзно ще се включат в по
нататъшните разисквания и 
активностите за приемане 

договори.

Др
ян' ТО „Братство“ с години бе предприятие, в което

ните интереси бяха над обществените, роднински връз
ки групировки и неединство в ръководството, се казва 

първичната партийна организация за идеи- 
оспособеност

лич-
Д е легации на Конференци 

ята за обществена дейност 
на жената ще посетят град 
ската болница и Дома за ос 
тарели лица.

Наскоро в Димитровград 
в организация на Конфере 
къщята за обществена дей
ност на жената ще започне 
организирано да се прове-^ 
жда рекреация 
Тук преди всичко ще бъ
дат обхванати жените ра
ботещи в трудовите органи 
зации, много от които ра
ботят при трудни условия и 
наистина имах голяма ну 
жда от възстановителна ги
мнастика.

в анализа на 
ната й, политическата и акционна

на колективните 
Очаква се наскоро да се об 
съди Проекта на колектив
ния договор, чиито делови 
текст през средата на ме
сена утвърди делова група 
на Съвета на Съюза на син 

Сърбия. Тби по

чалото на същата година 
са били само 57 ди

Обаче; много неща са се 
променили, променено е и 
ръководството, много лоши 
навици са премахнати. С 

производствена про 
цех за конфекция

когато 
нара все пак е нещо.

нова
за жени.грама и 

от кожи, с 90 на сто от 
производството за износ, 
„Братство“ има добри из 
гледи в днешните трудни 
условия на стопанисване да 
опетане, дори и да разши 

И лич

дикатите в 
край другото съдържа раз
поредби за условията при 
трудоустрояването, разпре

делението на работниците 
место на работа, задъл

женията и правата им, 
като и правата при утвър
ждаването на личните

Очаква се реално-

по ка-
рява производството.

доходи значително са 
увеличени. Наистина, декем 
врийските 1700 динара не са 
кой знае колко висока за 
плата но в сравнение с на

-им ните
доходи.
70 степенуване на труда и 
условията при които се ра 
боти да получат необходи-

М. А.А. Т.
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ПЕТ МЕСЕЦА СЛЕД ЕПИДЕМИЯТА ИЗПЪНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБ-В ДИМИТРОВЦРАД ЩИНСКАТА*ПЩИНА В БОСИЛЕГРАДЗапненията все още на харткв
IIV0лм кане'к!" е Реализирайо от заключенията на
ери итшалата ™™^"ТеЛеН съпет на 25 октом-1ат“л.Т ВЪВ °РМКа С СИИдамията
град бе тема на 
канската

Утвърден! срокове за !зготвяне 

на новнн развоен планРе- ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ХИ- 
ГИЕНИЗАЦИЯ НА ДИМИ
ТРОВГРАДна еитеро-

през август и септември в Димитров- 
Разговорите на представители на републи- 

ставители т т?рНае И инспекРи^ по здравопазване, пред- 
3., тгьпгпп а Репу®ликанск,,я Ф0ПД за водно стопанство, 
ганскиПо {ГЬ10зиото митническо управление и републи- 
гранттт^ РеТаРИаТ На вътРешните работи (контрол на 
'™',а„Т!|)' «а проектантските организации, Общинската 

скупщина и Здравния дом в Димитровград 
приятията които своята дейпост 
проведено на 21 февруари в

ка например до 31 май та 
година Общинският 

кретариат за управление и 
общи работи, трябва да из 

всеобхватна <информа 
за осъществяването на

Съгласно Закона за обще 
твеяо планиране, Изпълни

телният съвет на Общинска 
та скупщина в Босилеград, 
на проведеното през мина
лата седмица разширено за 
сидание, прие решение за 
изготвяне на обществен 
план за период от 1991 до 
1995 година. Сотир Сотиров, 
председател на Изпълнител- 

изтъквайки необ-

сезиЩо се отнася до подо
бряването ь*а водоснабдява 
нето на Димитровград т хи 
гиенизация на прада, .на до 
говора е констатирано че 
краткосрочните мерки в 
тази област -са станали дъл 
госрочни 
после пет месеца още не 
са реализирани! Това пре
ди всичко се отнася до ре-

готви
ция
развойния план в досегаш 
ния период и условиятата и 
възможностите за развитие 
ь*а общината фе3 следва 
щия. До 31 юли т.г. Изпъл 
нителният съвет ще изготви 
и даде на обсъждане проек 
торешение с основните 
развойни насоки, а до 15 
октомври и проектоплан ко 
тото ще обсъдят делегатите 
на Общинската скупщина. 
След публично обсъждане в 
местните общности и трудо 

колективи До 15 декем 
ври трябва да бъде оконча 

прието от страна на 
на Общинска

както и пред- 
провеждат на границата, 

Димитровград. понеже пито

Да напомним че посочени 
те заключения налагат крат 
косрочни мерки за разреша 
ване водоснабдяването 
Димитровградг и граничния 
пункт „Градина“ 
зация на
тогава бе посочено, че 
демията е предизвикана по 
средством питейната 
от стария водопровод, а из 
точникът на заразата е гра 
личният пункт.

След няколко часово ра
зискване констатрано е, че 
почти нито едно. от заклю 
ченията не е реализирано. 
Основна причина за това е 
недостигът на средства.

мислената и непоставена о 
могло да стане без градо-

ния съвет 
ходимостта от приемане на 
такова решение между ДРУ 
гото подчерта, че изготвяне 

новия средносрочен 
в ален а обще

конструкцията на стария во 
рада от границата до кон допровод и каптажа „Ивко 

тролните бариери, която да ве воденице“, както и за
пре отклоняването на път силване на „Пъртнопопии- 
иците извън зоната. Ако окото врело“ в смисъл да 

тя не се постави и фи са
нитарни възела няма да *Ао 
гат да осуетят нова . епиде
мия. И тук службите непо
средствено вързани за гра
ницата се считат за неком
петентни, а Димитровград
ска община няма пари, ма- 
кър че това е нейна тери
тория.

на
то на
развоен план е 
ствена задача и, че от спе
шно изготвените общински 
развойни планове ще зави
си изготвянето на обще
ствения развоен план на СР 
Сърбия. Затова,
Сотиров, всички общински 
субекти: предприятия,
ституции, фондове, сдруже 
ния и пр. трябва навреме 
да започнат с подготовки и 
предприемат съответни Дру
ги мерки за изготвяне на 
свои развойни планове. 0- 
ще повече че от тяхната це 
ленасоченост и реалност ще 
зависи и реалността на об
ществения план на 
община. Те не фябва да 
бъдат само списък от жела 
ния, но да се основават вър 
ху собствените 
сти и осъществените досега

и хигиени
същите, понеже

се захване и незахванатото 
количество вода, както и 
довпршаване на канализа
цията и пречиствателната 
система. Закъоненмето в та 
зи насока диктува недос
тигът на средства.

Що се касае до Републи
канския фонд за водно сто 
панство, неговият предста-

С1 ИI

вода вите

подчерта телно 
трите съвета 
та скупщина.ин-

Няма съмнение, че става 
дума за твърде важна и от 
говорна обществена задача 
не смо за общината като 
цяло, но и за всеки трудов 
колектив. Затова както бе

N
ЧИЯ Е „НИЧИЯТА ЗЕМЯ“

Имайки предвид, че е до 
казано че източникът на за 
разата е граничният пункт 
„Градина“ по-точно несъщес 
твуване на най-обикновени 
тоалети в зоната на така 
наречената „ничия земя“ — 
от самата 
до бариерата' за 
паспортите и 
контрол — под №1 е необхо 
Димо да се изгради модерен 
санитарен възел в посочена 
та зона. С това всички уча 
стници са съгласни но не и 
с това кой трябва да обез 
печи _ средства за строеж.

Най-кораво становище, че 
те не са компетентни за та
зи част от нашата терито
рия, застъпва .митницата, 
.макър че всекиму е ясно 
кой задържа пътниците тъ 
кмо на тази част. Станови
щето на републиканския се 
кретариат на вътрешните 
работи е почти подобно на 
митницата само с разлика, 
че те имат и конкретно 
предложение това да се 
разреши в договор с „Ин- 
терекспорт“ . от 
който е съгласен за сравни
телно късо време да по
строи Фри-шоп в посоче
ната зона между входната 
и изходна посока, както и 
един санитарен възел-то
алет с осем кабини. Но про 
блем сега, а и до сега е за

.
подчертано на заседанието 

Изпълнителния 
трябва навреме да се акти 
вират всички субекти-, раз 
войните планове за бъдат 

като

на съвет,
цялата

навреме 
при това се обосновават въ 
рху реалните възможности 
собствените ресурси и зако 
нит е на пазарната иконо 
мия.

изготвени,
възможно-

гранична линия
резултати.

С оглед на значението на 
въпроса, Изпълнителният съ 
вет покрай другото утвЦр 
ди и конкретни срокове. Та

контрол на 
.митнически

М. Я.

Тук ще бъде построен фри-шоп МИТНИЧАРИТЕ В АКЦИЯ
вител изтъкна че фондът се 
е отзовал 
като и за водоснабдяване 
и довършаване на

Ясно е че изграждането 
на граничния пункт не е 
устройствено решение. Факт 
е обаче, че първоначално
то решение е менявано ня
колко пъти, правени са ча
стични решения от случай 
до случай. Затова на споме 
натия договор бе- заключе- 
но Заводът за урбанизъм 
От Ниш, чиито представите 
ли също присъствуваха, да 
обедини всички досегашни 
решения и даде мнение за 
по-нататъшно изграждане на 
гпаничния пункт. Това тр
ябва да представлява доку
мент върху който да се о- 
босновават всички бъдещи 
активности в изграждането 
и уреждането на прехода.

„Клиринговият бизнес“ 

под контрол
максимално тъй

канали
зацията и пречиствателната 
система е обезпечил макси 

6 580 000малните 
Сега е проблем как общи
ната да обезпечи свое уча
стие от 5 700 000 динара. Об 
щииската скупщина трябва

динара.
Съгласно )с мероприя рат и внасянето на хра 

тията на Съюзния изпъ вително-вкусови стоки,
които не са подведени 
под санитален контрол. 
На всеки пътник се по 
зво ляв а от тези стоки 
под санитарен контрол, 
са му нужни докато пре 
бивава в Югославщг. Ос 
таналото отвзимат сани 
тарните инспеквдш и ун 
пщожават на граница-

лнитеден съвет за осуе
тяване и премахване на 
нелегалната търговия с 
ефективна чуждестранна 
валута като и на препро 
дажба на стоки, които 
граждани на източноев 
ропейските страни внас 
ят в нашата страна, на 
нашите гранично-пропу 
сквателни пунктове за
почна по-строг контрол. 
Граждани при които се 
намери по-голямо коли
чество стоки, предпазна 
чепи за препродажба все 
км дневно се връщат от 
границата или пък таки 
ва стоки ’се слагат под 
митнически надзор.

да намери начин посред
ством кредити, заеми или 
на друг начин в най-скоро 
време тези средства да о- 
безпечи. Защото, недостигът 
вода се чувствува и сега, а 
до туристическия сезон ня
ма много цреме.

Белград,

А. Т.
та.

ПО ДИРЕКТИВАТА НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА 
СЛОВЕНИЯ Покрай тези 

инспекторите и органи
те на вътрешните рабо
ти по-ефикасно осуетя
ват препродажбата 
стоки

мерки,НЕ ДАВА ПАРИ ЗА КОСОВО
ще да заплата и 109 хи 
ляди диНара па Войво- 
дипа за помощ в сани
ране последиците от ло 
шото време, като и па 
Сърбия та стойност от 
2818 динара. Тези прел
етна Сърбия би ползува 
ла за саниране последи 
Ките от наводненията 
през 1988,

Същевременно Репуб 
изпълнител

ниягга на тази републи
ка към Фонда за иераз 
витите възлизат на ■‘555 
милиона и досега тя е 
заплатила 202 
динара.

Неотдавнашното 
шение на Републиканс
кия изпълнителен съвет 
на Словения, според ко 
ето тази република да 
не заплаща част от задъ 
лженията си към Фонда 
за неразвитите преди ня 
колко дни на коифереп 
ция за печат разтълку
ва републиканският се
кретар за финанси Ру
ди Шапич. Според думи 
те му от преостаиалите 
353 милиона дълг, Сло
вения :не Ще заплати 170 
милиона, [които се на
сочват като помощ на 
Косово. Инак, задължо

рс-
на

на бит-пазарите. 
Под удар е и препрода 
жбата

милиона
на валута на чу 

жденциц който за еднаВ Съюзното митниче
ско управление казват, 
че „клиринговите чуж
денци" посят стоки из
ключително за търгови- 
я, а при това 1 нямат при 
себе си ни минимална 
стойност на чуждестра
нна валута, която да е 
достатъчна за пребивава 
ис в Югославия. Митни 
чарите строго контроли

Покрай това Словоми- 
я, казал гой, не ще за 
плати ни 
динара за котизация. То 
на са средства, 
според неговата прецен
ка, отиват (в СР Сърбия 
и САП Касово за интер

западногерманска марка 
заплащат 8 до 9 дина
ра. След тези мерки сто 
йността на динара се !по 
качи за гражданите на 
източноевропейските ст 
рани, което всякак ще 
влияе върху изнесянето 
па ефективната чеждес 
трайна валута от наша 
та страна.

157 милиона

които
ликаиският 
ен съвет на Словения е 
осведомил изпълнителни 
те съвети на Македони- 
я, Черна гора, Босна' и 
Херцеговина, че към тях 
ща изпълни задължени
ята си.

венции в стопанството, 
за заплащане на курсо
ви разлики ,и за общо 

потребле-и съвместно 
ние. Тази република не
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ДИМИТРОВГРАД ОТ СТОПАНСКАТА АКТИВНОСТ В БОСИЛЕГРАД

Изброени ли са дните на 

фонда за общи резерви?
4 юли“ отВранска баня в Босилеград33

, Земеделската кооперация „4 юли“ от Враиска баня откри 
спои магазини п Босилеград и няколко села ■ Босиле
град 
кол“
„Дсмо„“ от Дерпеита, а изкупвателни пунктове „Дом- 
продукт“ от Крушевац и „Ябланица“ от Лесковац

зини откри в село Радичев 
ци, Долна Любата и Боси
леград (квартал „Магурка“). 
В ход е откриване на мага 
зин с универсална дейност 
и в село Райчиловци. Оно
ва, което отделно охрабрява 
населението е това, че ма 
газините в Босилеград, Ра- 
дичевци и Долна Лъбата са 
регистрирани и като изкул 
вателни пунктови за всички 
Бидозе селскостопански про 
изведения и горски расте
ния, с което се създава по
здрава конкуренция и по- 
добро, по-качествено и ре- 

Понастоящем довно снабдяване. Покрай 
това земеделската коопера
ция „4 юли“ от Вран ска ба 
ня откри и изкупвателен 
пункт в село Гложйе, а пре 
дставители на кооперацията 
казват, че подобни магази 
ни и изкупвателни пункто 
ве ще открият и в другите 
районни центрове в общи- 

С това обаче интересът за ната. 
откриване на нови магази 
ни в Босилеград, а ведно 
и все по-голямата конкурен 
ция на босилеградското сна 
бдително предприятие не се 
завървша От началото на 
настоящата година за бо- 
силеградския пазар прояви 
интерес и земеделската ко
операция „4 юли“ от Бран
ена баня. Досега тази земе
делска кооперация, която ос 
вен със селско стопанство 
се занимава и с изкупува 
не и търговия, свои мага-

свои маоазини имат и „Първи май“ от Пирот, „Ии- 
от Лесковац, „Ратекс“ от Вучйе, „Титцн“ от Скопие,

Ако предприятията в Ди 13,50 динара. Според само- 
митровградска община про 
дължат както досега да из 
пълняват своите задължения 
към общинския фонд за об 
щи резерви, в най-скоро 
време ще се постави въ 
прос за неговото по-нататъ 
шно съществуване, едно е 
от заключенията от заседа 
клето «а Скупщината на 
фонда, което се състоя на 
23 февруари тази година в 
Димитровград.

7 предприятия и то 22 пъти. 
Макар че срок за връщане 
на средствата с 30 дни, ня
кои са ги задържали и по
вече от 4 месеца, за което 
са платили определена лих
ва и загубили праното пак 
да ползуват средствата. А 
знае се, че само с 6 на 
сто лихва тези средства са 
много по-евтипи от банко
вите кредити. Затова деле
гатите на Скупщината се 
съгласиха да се направи о- 
пит и црел тази година да 
се запази фонд, които спо
ред силите па стопанството 
псе пак може да окаже оп
ределена помощ на пред
приятията в общината.

управителния договор, кой
то са ' подписали всички 
предприятия, те са длъжни 
във фонда да внасят 20 ь*а 
сто от разликата между 
средствата, отделени в ре
зервния фонд на предпри
ятието и едномесечната бру 
то маса на средствата за 
лични доходи по окончател 
ната равносметката. Имай
ки предвид, че ловенето от 
предприятията не са отделя 
ли средства в своите фондо 
ве за резерва, то не са има
ли въз основа на Какво да 
внасят и в общия фонд.

Ако допреди няколко го
дини се казваше, че основ
на причина за незавидното 
и нередовно снабдяване в 
Босилеград и селате бе мо
нополът, който държеше то 
гавашната търговска органи 
зация „Слога“ — понасто
ящем предприятие за обо
рот, производство и услуж 
на дейност „Босилеград“, се 
га състоянието е изменено. 
В Босилеград свои магази
ни откриха, или пък ще от 
крият търговски предприя
тия не само от региона, но 
и вън от него, от другите 
републики, 
свои магазини имат: „Първи 
май" -от Пирот, „Демос“ от 
Дервента — Босна и Херце 
говина, „Титан“ от Скопие 
— СР Македония, „Инкол“ 
от Лесковац, „Ратекс“ от 
Вучйе, а „Домпродукт“ от 
Крушевац и „Ябланица“ от 
Лесковац изкупвателни пун 
ктове

Както бе изтъкнато в от
чета за работата на фонда 
през миналата 1989 година 
средства са сдружили само 
конфекция 
1323,40 динара и Съюзът на 
инвалидите по

„Свобода“ Средсвата от фонда, глав 
но за изплащане па лични
те доходи са ползувани оттруда А. Т.

Ех, да има работна ръка в Клнсурски край
Макар че беше открит 

Преди половин десетилетие, 
тъкачният цех в Клисура к*а 
текстилната промишленост 
„ТИГ‘ от Гърделица все о- 
ще не е прележал ,детски 
те си болести“. Годишните 
планове остават нвлзпълне 
ни с голям процент (мина 
лата година например бяха 
произведени 130 326 м су(ро 
ва тъка^, а това е само 
58% от заплануваната годи 
шна продукция). Известно 
число работници трудно ов 
ладяват
процес, качество на продук 
цията не е на нужното рав 
ншце, трудовата дисципли 
на също. Столовата не ра 
боти (проблемът с „топлата 
закуска“ изобщо ни е ма 
лък), остър е и прблемът с 
квартирите...
ПРОБЛЕМИ НОМЕР ЕДНО

Сред многобройните проб 
леми на цеха най-остър е 
липсата на работна ръка.
Тъкачният цех в Клисура е 
проектиран и пост (роен да 
работи в три смени, а по 
настоящем работи в две (не 
комплектни) смени. В спи 
съка на приетите работни 
ци през изтеклите години 

. се нами)рат 86 имена, но. в 
цеха днес работят само 52 
работника (38 в производст 
вото и 14 в „режията“). От 
бившите работници само 
трима са уволнени поради 
недисциплина,
са напуснали цеха своевол 
но поради преселване и
школуване на децата във _ ех, да има работна ръ 
вътрешността на страната, ^ в Клисурски край въпро 
омъжвне, намиране на по- сът може би щеше да бъде 
хубава работа, а някои са излишен — отговаря Велко 
преценили, че (работата в вич_ _ Защото с малки ка 
цеха не е за тях. За да се питаловложения тук може 
получи пълна представа за 
остротата на проблема с ра 
ботната ръка, е нужно да 
да се знае още един факт: 
ежедневно от работа отсъст 
вуват по болест и- други п(ри 
чини всеки пети работник 
от производството и по два 

работника от „режия

Няма съмнение, че с от
криването на тези, а може 
би и магазина на още някои 
търговски предприятия, до 
значителна степен е премах 
.чат монополът в търговията 
и оборота ,който дълги го 
дини имаше босилеградска
та снабдителна организация, 
а дали ще се подобри и 
снабдеването на население
то — остава да се види.

производствения

М. Я.
производителността на тру 
да, увеличават се икономи 
ите, намалява се бракът...

— През 1988 година в це 
ха са произведени 72154 м 
сурова тъкан, а 

беше

ПО ВРЕМЕ НА ДЕМОНСТРАЦИИТЕ В КОСОВО

Счупени са камиони наланската 
по-голяма 

с 58 172 м, относно с 80,6 на 
сто, въпреки че С$роят на ра 
ботниците беше по-малък с 
4,6 на сто — в подкрепа на 
горното твърдение казва 
Владимир Велкович, гръково 
дител на цеха.

продукция
Видимо развълнуван, Ки

рил Виденов, водач на ка
мион-фургон в мебелното 
предприятие „Циле“ от Ди
митровград, показва счупе
ните стъкла на кабината и 
метачите отзад, както и 
бройните следи от камъни 
по ламарината на камиона, 
направени преди някой ден 
когато Виденов карал ме
бели в Косово.

— Трябва да се работи, 
защото голяма част от про
изводството на „Циле“ се 
продава чрез десетина на
ши магазини навред в тази 
покрайнина, казва Никола 
Леков, шеф на шофьорите 
в „Циле“.

викат и да удрят с камъни 
и какво ли още не по каби
ната и целия камион. Не 
смеех да спра, нито пък да 
карам бързо, защото може
ше да се случи някой от де 
монстр антите да пострада 
под колелетата на камиона, 
тъй като мнозина от тях бя
ха виснали на камиона. А 
тогава мое чудо, та ничие, 
казва Кирил. Ние предвари 
телно знаем, че нещо подоб 
но може да ни се случи, но 
работата е работа, мебели
те трябва да сетнат до на
шите магазини, защото от 
това зависи и моята запла-

ИМА ЛИ ЦЕХЪТ БЪДЕЩЕ?
Както вече казахме кли 

сурският тъкачен цех има 
много проблеми, преди всич 
ко няма работници, а на 
шата страна започва ера на 
пазарната икономика, а тек 
стилната промишленост е в 
тежко положение... Има ли 
цехът бъдеще?

Както изтъкват в „Циле“ 
досега никой ‘ от водачите 
ка товарните камиони в 
„Циле“ не е отказал да ка
ра мебели в Косово, но по-

— Преди Милошево, село 
близо до Пршцина, по пътя 
"алетях на група демостран 
ти, все млади хора, ученици 
най-вероятно. Щом видяха 
моя камион*, започнаха да

останалите

ради лошото положение в 
тазита.

покрайнина е црието
решение за определено вре 
ме там да не се карах ме
бели.

да се създадат условия за 
производство на одеяла и я- 
мболии. След това цехът мо 
же да стане центф на до 
малшото ръкоделие в Кли 
сурски край. Както е извее 
тно „ТИГ“ произвежда пле 
тиво и чрез нашия цех мо 
же да го дава на наши ра 
ботници и на други гражда 
ни и сетне да откупуват го 
товите изделия. , Декор“, 
трудова единица на „ТИГ“, 
тук може да организира 
производство на таписерии 
и тъчене на поняви от от 
падъци тъкан. »

Това е трети случаи в Ко 
сово да 
на „Циле“. На камиона на 
Бо^рис Миланов е 
предното 
Никола Цветков демостран1

страдат камиони

счупано
стъкло, а към

тите са стреляли с пистолет. 
За щастие двата

ма
та“. куршума 

са улучили металната частВ кратката история на 
цеха на „ТИГ“ в Клисура 
се забелязва и 
линия.

възходяща 
Реализацията на го 

дишниге планове ежегодно 
се увеличава с няколко про 
цента (в януари т.г. изпъл 
нението. на годишния план 
е 63 1 на сто), повишава се

между двете стъкла па ка" 
бината, което е спасило жи 
вота на Никола.

Кирил Виденов показва счупените мигачиК. Г. А. Т.
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вЯИВ ШШШВ ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунист
и На Съюза на югославските комунисти ' Брой 1713 година хьуш
и на Съюза на комунистите в Сърбия Белград, 2 март 1990

ВРЕМЕ НА ИСТИНСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕРИ
К

С лед няколко дни Централният 
тет на Съюза на югославските

вестен брой членове и да им отнемат ку
раж в борбата за опазване на‘ единството 
на СЮК и на югославската общност на 
равноправни народи и народности.

Тези дни беше хубаво казано, че Съю
зът на комунистите има Причини да жи
вее заради трудещите се в страната, а съ
що така и заради ония, които искат да го 
погребат, поне да осуети намерението им 
заедно с него да погребат и стойностите, 
които са изградени и скъпо платени в но
вата история на югославските народи и 
народности. Организатор и предводител на 
нашата революция беше именно Съзът на 
комунистите. Затова в тази историческа 
мисия и отговорност никой не може да 
вземе мястото му. Най-малко могат да му го 
вземат ония ръководители в Съюза на ко
мунистите, които прибързано повдигнаха 
бели знамена пред първите, все още не- 
дефинирани програми на някои опозици
онни партии. Нарушаването на единство
то на Съюза на комунистите и подаването 
на стихията може само да върне общес
твото назад. Това може да се докаже ек- 
зактно не само въз основа на това как и 
в кой период се развивахме в материално 
отношение, но и въз основа на отношение
то структури към Съюза на комунистите. 
За да докажем това, не е нужно да оти- 
дам далече в (миналото. Достатъчно е са
мо да погледнем числеността на работни
ците в СЮК. През 1961 година от сто чле
нове на СЮК 37, са били работници. До 
1974 година този процент е увеличен с 3. 
И днес, когато статистиката показва, че 
голям брой работници ;са напуснали Съю
за на комунистите, работниците са най- 
-числени в СЮК.

Макар че не са достатъчни за задълбо
чен научен анализ, тези проценти показ
ват, че СЮК не е абстрактно нещо, той 
е организация на дейни живи хора. В за
висимост от идейната, политическата и 
организаицониата способност и от яснота
та на обществената цел и ефикасността 
на обществената акция на Съюза на ко
мунистите работническата клсса ще се бо
ри за програмата на СЮК или ще отстъп
ва и ще се пасивизира.

Съюзът на югославските комунисти все 
още има иай-голям брой (членове, незави
симо от това, че някои негови ръководства 
успяха да изпъдят от неговите редове из-

коми
комунисти

ще се събере на първото си редовно засе
дание след прекъснатия XIV 
конгрес, на което той не може да си до
пусне обобщени „рутинни" разисквания. 
Положението в страната и Съюза на кому 
нистите се характеризира с многобройни 
противоречия. То изисква задълбочена, ана 
литична и твърде конкретна дискусия и 
дългосрочни акционни заключения и ста-

извънреден
Затова, след всичко, което се случи в 

СЮК, възниква въпросът какви са ни про 
фесйоналните 'политически работници 
Съюза на комунистите. За мнозина от тях 
сигурно не може да се каже, че са „про
фесионални революционери" като ония от- 
героичните дни на революцинната борба. 
Разбира се, това не е и не може да бъде 
също,понеже не са същи нито времето, ни- 
то условията. Но всяко време се нуждае 
от свои „професионални революционери“ 
по бойкост, готовност за лишения, идейна 

чистота и по способност с лич-

в

повища.
Разбира, се, тази цел не може да се 

осъществи лесно, понеже живеем в свят
и време, когато пукат шевовете на всич
ки досегашни и „стандартни“ отношения 
и институции, които бяха скроени и уши
ти по мярката на знае се какви „полити
чески кроячи“. За съжаление все още и- 
маме такива кроячи. Те се опитват да кро 
ят и шият, често пъти и без достатъчно 
плат и конец, „нови одежди“, за отделни 
обществени общности и отрасли. Бюрокра 
цията, която дълги години уреждаше от
ношенията през призмата на Собствените 
си интереси все още не е сразена нався
къде. От ден на ден тя губи ориентация 
и затова става все по-опасна и по-агресив

и морална
ния си пример да влияят върху средата си 
и да я мобилизират на акция. Затова тря
бва да се внимава какви хора идват на
чело на отделни части на СЮК, колко са 
предани на идеята на социализма и на ю- 
гославската общност на равноправни на
роди и народности.

И днес, както и винаги досега, битката 
започва в първичната организация на СК. 
Кой и как ще поведе тази борба и как ще 
я води !и разширява по-нататък — 
ще зависи от степента на съзнанието и 
идейната зрелост на всеки, който 
в Съюза на комунистите или вече е негов 
член. А за фактора на съзнанието през 
последните години не се полагат достатъ
чни 
га не е

тована.
Новите обществени и исторически си

ли, които се явиха и се явяват на нашата 
плуралистична политическа сцена, макар 
и че правят първите си крачки, са все 
по-силни, по-влиятелни и все по-решител 
ни да не попускат.

При такива реални, обстоятелства Съю 
зът на югославските комунисти е прину
ден да живее и да се развива по собствен 
път като хуманистична демократична пар 
тия, достатъчно способна да се приспособ
ява към съвременните процеси както в 
страната, така и в света, разбира се, зара
ди просперитета на страната.

Безспорен е фактът, че съдбата на Съ
юза на югославските комунисти е в него
вите ръце, тя зависи от неговата вътрешна 
сплотеност и единство, от яснотата на кур 
са, който ще следи е годините пред нас и 
от способността му ефикасно да провеж
да решенията и становищата, които ще 
бъдат приети в продължението на XIV из
вънреден конгрес на СЮК.

Това е истинската и неизбежна тема, 
която тези дни се обсъжда на голям брой 
събрания на комунистите в покрайнините, 
републиките и Организацията на СК в 
ЮНА. Ще я обсъждат и членовите на Цеи‘ 
трал ния комитет ца предстоящия пленум. 
Изобщо не е чудно, че тази тема, макар 
и широка и разнообразна, е сведена до 
едно заглавие и един тематичен израз: из 
граждане на единството на СЮК- От това 
как и с каква сила, идейна сплотеност и 
организирана ефикасност Съюзът на ко
мунистите ще мобилизира широкия фронт 
на социалистическите сили, преди всичко 
работническата класа, ще зависи по-на- 
татъшиото развитие на събитията в стра
ната, следователно и в междурепубликан- 
ските и мсждунационалиите ни отноше
ния.

постъпи

грижи. Разбира се, марксизмът нико- 
създавал фетиш от този фактор, 

понеже съзнанието не е някакъв „дух, са
мостоятелен и отделен, който управлява 
с процесите и отношенията в обществото, 
което произтича ют диалектическата ця
лост на обществените процеси и което е 
тяхна съставна част не • само, че е неза
меним фактор в акцията, но е и материал 
на- сила, която насочва и ускорява проце
сите разширявайки влиянието им. Тя 
щевременно е защитна стена на система
та, която се изгражда съзнателно.

съ-

Борислав Вучетич

ст4/сшу.ално Все по-снажният печат на хър
ватския политически живот не дава 
актуална борба на левицата, а обик
новената и предупреждаващата про
моция на десния анахронизъм. Часът 
на мрачните разделения, който на 
тези простори е спрян през отдав
нашните четиридесетте години, пов
торно е активиран, предлагайки вре
мето на историята-на злите дуси. И 
колкото това и да е чудно {и неве
роятно, изглежда, че зверът е полу
чил статуса на добронравствено до
машно животно, с мандат на добро
волно припитомяване. Това е част 
от европейската демократична стра
тегия, но и стртаегия на комунистите 
и тяхното виждане на демократи
ческите процеси на тези наши. про
странства. Обаче, малки са {изгле
дите другата страна да забрави соб
ственото историческо помнене на

(Па 2-ра стр.)
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2 Комунист

КОМЕНТАРИ I

Й. Е. ТИТО
ПРОМЕНИ НА КОНСТИТУЦИЯТА

ДВУЛИЧНИ ЗАЩИТНИЦИ ПЪЛНОМОЩИЯ 9
Трудно е да се установи «ой той ни най-малко не е нежен за- 

понече и по-добре разгражда дело- щото за него между другото тш.р- 
то и личността на Йосип Броз Ти- ди, „че е произнасял присъди’ упре- 
то:_ усташката емиграция, отделни ци и предупреждения като 'класои 
неини сътрудници и съратници или наставник“, че е чил категоричен 
ония, които за себе си твърдят, че и че е карал водата в едно корито 
са негови политически наследници, че не е зачитал по-инакви миеии- 
Напълно са разбираеми причините я . . . така че много дълго с 
зарад които Тито напада усташката дължило облагането върху една лич- 
емиграция, а до известна степен мо- ност, особено когото Тито поостарял 
гат да се разберат, и причините на Това днес, също се плаща" 
отделни негови сътрудници, защото И Йелеиа Ловрич, една ’ от най- 
Й. Б. Тито лесно ги отстраняваше пъргавите журналистки на седмич

ника „Двнас" отнеотдавиа член но 
Централния комитет па СК в Хър
ватско за Й. Б. Тито мисли подобно: 

„Не зная дали Тито би

ПА
ОТГОВОРНОСТе про-

Иитервентният внос, както и сто- щината на Словения, но същевреме- 
ките от резерва, намалиха, а при пно. и запазва предложението, ко- 
иякои произведения и доста снизи- ито за тази републиканска скушци- 
ча цените, за което тези дни се на са неприемливи. СИС не се е 
говори доста. Казват ,че това е само определил по отношение на проце- 
началото, понеже едва с 10—12 про- дурата на приемане на амандманите. 
цента учестие на стоките за широ- Затова членовете на Конституционна 
ко потребление в общото домашно та комисия на Словения заключиха, 
предлагане биха били условие внос- че ще отстоят на . това да не под
ът да действува в пълна степен. То- крепят приемането на амандманите 
ва твърдят в Съюзния секретариат в пакет, 
но търговия, който до голяма слепен 
провежда програмните поставки на 
СИС, но на начин, който е по-ефи
касен от когато и да било по-рано.
Именно разрешителните и разпреде
лението 1на вносните контигенти са 
прехвърлени от камарните сдруже
ния на търговията директно на Се
кретариата за икономически отноше
ния с чужбина. Така този ресор ре
агира и ефикасно на сигналите, ко
ито му отправя пазара.

Очевидно е, “че правителствените 
ресори трябва да имат съответни пъ
лномощия, за да
правителствена политика като ця
ло. Това особено се относя до пъл
номощията, които съюзното прави
телство трябва да получи след про
мяна на Конституцията. Във връзка 
с това съюзното правителство вече 
оповести своето предложение, по ко
ето засега се изяснават републикан
ските и покрайнинските скупщини.
Би могло да се каже, че това пред
ложение федералните единици под
крепят, но не всичките и не точно 
в онази степен, в която е необхо
дима на съюзното правителство. То
ва произтича от реагирането на пред 
ложението на СИС 'В комисията на 
конституционни въпроси към Скуп
щината на Словения. Считат, че въз 
основата на новото предложение за 
промяна на Конституцията на СФРЮ 
може да се заключи, че СИВ значи
телно разширява съдържанието на 
своето предложение, и в него е вк
лючил доста инициативи на Скуп-

от тези сътруднически и привиле
гировали постове.

Малко по-трудно е обаче да се 
разгадае защо Тито критикуват и се 
гашното ръководство на СР Хърват
ско, което на няколко пъти с гор
дост твърдеше, за себе си, че те са 
единствено правоверни наследници- 20. 01. 1990 год.). 1 
ти и защитници на неговото дело Може би тези неоспорими скло- 
и личност. Тези правоверни наслед- ности и 'способности на Йожа Вла- 
ници на неговото дело на 11 кон- хович и Йелена Ловрич картинно 
грес на СК в Хърватско се скри- да детронизират Тито, провъзглася
ваха зад големия (без много вкус вайки го за абсолютист са били от 
направен) Титов портрет с петолъчка 
в зеницата на окото му. Това ръко-

завършил 
като Чаушеску, до което накрая би 
довела неговата власт, която също 
беше авторитарна. . .“ („Старт“ от

Поставя се въпрос дали с такова 
становище ще се допринесе СИС да 
бъде онова, което от него се очаква 
в страната, която поради парцели- 
зация въз основата на Конституцията 
от 1974 година, е доведена до грани
цата на съществуване. Ъ образло- 
жението на предложението на Кон
ституцията, което на кандидатите 
поднесе преди няколко дни в Скуп
щината на СФРЮ д-р Стипе Шувар 
ясно подчерта, че „новата Конститу
ция трябва ясно да определи ико
номическите функции на държавата: 
да има икономически компетенции 
преди всичко в защита на пазара 
от монопола и нелоялната крнкурен 
ция... както ,и интеграция в насърча 
ване на икономическото единство на 
страната“ ... А доколкото до Юго
славия се касае „тя е съюзна дър
жава и такава би трябвало да оста
не, па и от това изхожда и Предсе
дателството на СФРЮ — Югославия, 
като такава д? има свой държавно- 
-правов субективитет. който се из
разява във функциите на федера
цията. .. Би било абсурдно в скоро
шната европейска федерация да на
влизаме с Югославия като конфеде
рация, гкакто що би било еднакво 
абсурдно в тази общност да навли
заме с унитарна страна“.

решаващо значение за избирането 
им в ЦК на Югославия и ЦК на 

водство, а съгласно с това и него- СК в Хърватско, 
вия орган „Вйесник“ твърде често Хърватското ръководство и ,Вйе- 
иредупреждават за нападките от СР сник“ успешно депонизират Й. в. 
Сърбия и СР Черна гора на най- Тито и когато не посочват неговото 
виталните политически принципи, име, но споменават държавни и пар- 
равноправието на народите и народ- тийни решения, приети по времето 
ностите, братството и единството и та когато Тито имаше 'решаваща дума, 
ка нататък... Почти не минава а което не се нрави на хърватското 
реч, която произнасят хърватските ръководство и днес. Своеобразна 
ръководители в нея поне един път критика на Титовото ръководене 
да се не цйтира някоя мисъл от Ти- представлява лекотата, с която хър- 
товото дело. Подобно е и с ония ватското ръководство прие поли- 
амбициозни текстове в изданията на тическия плурализъм и многопартий- 
„Вйесник“, в които главни аргументи ната система, в което главна дума 
пак са Титови мисли. Естествено, имат маспоковските партии,

бъде ефикасна

чиито
подбират се Само ония цитати, кои-, някогашни водачи (Туджман, Чичак) 
то влизат в техните дневнополити- в Титово време в затвора прекараха

няколко години.
Същевременно на маспока през 

мисъл на това ръководство и на те- 70-те години, който именно по Ти- 
зи вестници ни най-малко не им това инициатива беше свален от 
пречи и те, отвреме-навреме, твърде хърватската политическа сцена. Йо- 
активно да се включат във все по- сип Върховец и „Вйесник“ призна- 
острите критики на Титовата по- ват „едно критическо становище, ед- 
литика в следвоенния {период, осо- но критическо размишление, което 
бено на оная в края на живота му. можеше да има свое оправдание в 
Един от Титовите критици във „Вйе- общото състояние на югославските 
сник“ е и Йожа Влахович, пър

„Данас“, а 
Централния

чески задачи.
предаността \ към ТитоватаНо

отношения и за новото нарастване 
на централистическо-унитаристични- 
те концепции в страната“. („Вечер
ни лист“, 7. 01. 1990 година).

ви
редактор на седмичника 
отнеотдавна е член на 
комитет на Съюза на югославските 
комунисти. Спрямо Тито, като най- 
велик син на хърватския народ,

В разискванията, което по про
мените на Конституцията 
трябва да последват и с които та-

тепърва

зи процедура тактично ще се до
веде докрай, безпорно би трябвало 
да се има наум лще едно становище 
на Председателството на СФРЮ, ко
ето на делегатите на Скупщината на 
СФРЮ презентира д-р Шувар. Касае 
се за

Растко Йоветич

това, че „федерацията, освен 
предписване на началата и основите

НОВА половични решения, временни или от този път“. Точно - така говореше на икономическа и политическа сис 
трайни съюзи. Демокрацията съще- Владимир Шекс! тема, би гарантирала основните
ствува или не. Нещо трето е само боди и права на човека и граждани-
обществената хипокризия. На тако- ^ - ДРУГИ думи, за да се осъщес- на и би се грижила за запазване 
ва заключение насочват именно про- тви сънят за другата независима, на суверенитета и териториалната 
грамните основи на опозицията, а значително по-голяма от онази пър- цялост, за сигурността и отбраната 
преди всички тяхната челна сила — вата (хубава моя родина, от Загреб на страната, за международното по- 
Хърватска демократическа общност Д° Шестин!) трябвало би да потекат ложение и за отношенията с други 
на бившият червен комисар Франьо потоци от кръв. Тогава няма да е държави и международни организа

ции. В компетенция на федерацията
, хваща паника и от самата мисъл би принадлежало

Преди няколко дни в Шибеник каква би била тази втора незави- 
първенците в тази партия (Туджман сима. И в този свой страх са нераз- 
и Джодан) съвсем разкриха поли- делими, за щастие на сърби и хър- 
тическите си карти: търся отделяне- вати. 
то на Хърватско като самостоятелна
държава, те търсят присъединяване- в това е и шансът и едните и 
то на Босна и Херцеговина към другите на предстоящите избори да
„майката Хърватско“, а сърбите в хвърлят камъни по Драшкович и Не е ли тъкмо всичко това съдъ- 
Хърватско провъзгласяват като хер- Туджман, които открито заговарят ржано в правителственото предложе 
цеговски, хървати. За разлика от братоубииствена война. Наистина, ние на конституционните промени И 
своя духовен водач Анте Павелич, измежду едните и другите, нека да ке е ли правителствената 
те изпуснаха само да провъзгласят сме реални, дражевисти и усташи реФ°рми <за които 
Баня лука да именуват за столица • усташи, цизн0 ограничени
на своята друга независима! съществува разлика: едните носят промени) единствената

бради, а другите вратовръзки.. Ножът тегратинна програма, онази, на която 
им е от същата ковачница. Поръче- тази страна здраво се облага в ед

ин период на незапомнени 
ни и други делби.

сво-

НЕЗАВИСИМА нищо чудно, че хората почти сегаТуджман.
и утвърждаването 

на основните механизми на макро
икономическото насочване, каквито
са кредитно-монетната, 
и валутната система и политика и 
икономическите отношения с чужби
на“.

данъчната

(От 1-ва стр.)
собственото поражение, па в ней
ните действия, без оглед на демо
кратичната камуфлажа, все повече 
се чувствува лудата изключител
ност, която демократическите рефор
ми на комунистите тълкува като своя 
сила и правото на ново историчес
ко уреждане на сметките.

програма 
се търсят пре 

конституционни 
югославска ин

А как ще се стигне до тази неза- 
Докато лявата демократическа ре- Еисима, обясни на своето турне по 

публика Хърватско се опитва да Австралия (в Аделаид) един от пър- 
свърже развързаните конци на юго- венците на тази партия Владимир 
славското единство, то дясната част Шекс. Той заяви буквално: „Всички 
на Хърцатско желае да отсече и да онези, в страната, които на хърват- 
си прокара път на някаква си нова ското национално движение нрепре- 
независима държава в Хърватско. В чат пътя, могат те и да са наши 
такава политика на съвсем противо- рождени братя, вярвайте ми, ще 
положни гледища не може да има

националнията от Шибеник са недвусмисле
ни, както и тези от Пазова. Нито 
„хърватска пролет“, нито \„сръбско
то възраждане“ не са весници на 
демокрацията и щастливите хора.

Миленко Предраговичбъдат премахнати, милом, или силом Слободан Куюнджич



Комунист 3
СКУПЩИНАТА НА си СЪРБИЯ

СКЪПА МАМА
НА БиХ ЗА ПРОМЯНА НА СЪЮЧТ-гд^гл^Х-ч И НА ^куПЩИНАТА 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СКУПЩИНЛТI Н^°Д^ТИТУЦИЯ' ДОКАТО 
ЛЕНО, ЗАЩОТО СЕ ЗАСТЪПВА ЗДАнч.Д^СЛОВЕНИЯ Е ОТВХЪР- 
НА НЕЗАВИСИМИ ЮГОСЛАВСКИ д|рж1ви.”ДОГ°ВОРЕН СЪЮЗ

Щщ] Ж*

Най-интересната чсат от? разисква
нията на сесията на Скупщина на 
СР Сърбия (вторник, 20 февруари) 
бе /за сигурностното 
то положение в Косово, което тък
мо по времето на 
отновно стана взривно. Поправо за
каните на албанските

На същата сесия би трябвало да 
се гласува закон 
САП Косово за завръщането в 

на изселените сърби и 
черногорци и други граждани, за
кон за изправяне на всички

и политическо-
неправ-

ди, сторени на сърбите и черногор- 
тоя вторник ще бъде п0Р-кръв™в от дан196В ^з^н^огаобож-

ГТн вДН^-а-™€5 Г““ ~
се стачкуваш^ д“нс?рираше СЛЗД 1°ва- трлбвал° бм
шеше, пукаше. . .

тия разисквания

Т

да се гла
сува закон за общо школуване в 
Косово и закон за създаване и дей
ност Л;.на републикански секретариат 
за Косово със седалище в Покрай
нината.

— Нашите непосредствени зада- 
чи — каза д-р Мирослав Джордже- 
вич на съвместната сесия на трите 
съвета на Скупщината на СР Сър
бия, са обезпечване на пълен ред 
и мир, лична и имуществена сигур
ност

х

Делагатът Милица Раич даде ня
колко предложения. Между другото 
предложи в Косово да се въведе 
военно управление,- което делегати- сто хиляди изселени граждани дори 
те посрещнаха с аплодисменти. След не са отчуждили своето имущество

По- в Косово. А готовността и на други 
а изселени да се върнат, както и на 

онези, които не са живели в Ко
сово да се населят там, да живеят 
и работят, най-добре говори за реал
ността на тази програма.

на всички граждани, които 
живеят в Косово, ефикасно осуетя
ване на всички вражески и терорис- 
тически акции, бе зразлика в кой 
вид се явяват: създаване на усло
вия за цялостно провеждане на про
грамата за мир и просперитет на 
Косово. Ние сме «уверени, че мирът 
и развитието, които ние предлагаме 
ще бъдат по-силни от индокрина- 
цията и определенията за война и 
убийство, които предлагат албански
те сепаратисти.

на кратки отсечки да произвежда 
положителни ефекти.това предложи да се закрие 

литическата школа в Кумровец, 
спестените от това средства да се 
дадат за потребите . на милицията в 
Косово.

Предложението на съюзното пра
вителство най-пълно е синхронизи
рано с предложението на Председа
телството на СФРЮ да се гласува 
нова Конституция, С новите предло
жения се създават нормативно-инс- 
ттиуционални възможности за довър 
шаване на икономическата реформа, 
започнала с амандманите по-минала- 
та година, а отива се и по-нататък

Според оценката на Бехаид Ах- 
мети, косовските сепаратисти биха 
престанали да действуват, ако Пред
седателството на СФРЮ би било е- 
динно и ясно казало, че за уреж
дане на състоянието в Косово ще 
употреби
ституционни средства.

КРАТКОСРОЧНИ ЕФЕКТИ

На сесията делегатите единодуш
но приеха предложението на Съюз^-Правната държава установява 

своите функции във всички облас
ти на своята компетентност и в 
осъществяването 'на всекидневните 
й задачи. Това преди всичко се от
нася до подобряването на работата 
на органите на управлението и на 
право съдиите органи; до изправяне 
на неправдите, които са направени 
с експроприяцията, анулирщю на за- 
кокопредприсанията, които десети

летия не позволяваха на изгнаните 
сърби и черногорци да се завър
нат на :своите огнища в Косово и 
т. н. Същевременно трябва да се из- 
борим колкото е възможно по-бързо 
да се изкоренят безделието, сабота
жите,
твеното и частното имущество и 
окончателно да се пресече пътят на става за нея. 
всички видове незаконно поведе
ние и постъпки.

всички законни и кон ния изпълнителен съвет да се прис
тъпи кам промяна на Конституцията 
на ДОгославия; подкрепиха и пред
ложението за конституционните про- политическата надостройка. Предло- 
мени на Скупщината на Босна и жените промени в областта» на поли- 
Херцегонина, докато предложението 
на Скупщината на Словения /бе от
хвърлено защото се застъпва за 
конфедеративна Югославия, по-точ
но за Югославия, която би била „до
говорен съюз на 
славски държави“.

1
и предлагат промени в областта наМилош Лабан заяви, че е непон

ятно, в Косово да не се работи и 
за това безделие да се получават 
заплати. Трябва безделниците да се 
отпуснат и по този начин ще се 
спестят средства, които може да се 
използват за населване на Косово, 
което всеки ще ни одобри. Лабан 
се запита и дали милицията има 
достатъчно пълномощия. В Косово

тическата система са радикални. Те 
означават завземане на нови про
странства на политическата демокра
ция и на правната държава. Същев
ременно, предлага се укрепване на 
субективитета на федерацията в сфе 

— С предложението на съюзното рата на .изпълняването, 
правителството да се при стъпи към 
промени на Конституцията на СФРЮ 
— каза Ратко Маркович, член на 
Конституционната комисия на СР 
Сърбия, предложени са промени на 
онези решения в Конституцията от 
1974 година, които общественото раз
витие, а преди всичко икономическа- Скупщината на Босна и Херцеговина

напРавиха 3Рели за про- би трябвало да се обединят мени. С приемането на това предло
жение на Съюзния изпълнителен съ
вет ще се създаде възможност за 
завършаване и закръгляване на сто
панската реформа, за демократи
зация на отношенията в областта на 
политическата система, ще доприне
се за функциониране на правната 
държава и укрепнал би субективи- 
тетът на федерацията в онази сте
пен, която е необходима за осъще
ствяване на стопанската реформа и 
изпълняване на с конституционната 
процедура приетите съюзни закони 
и други преписания и общи акти.

независими юго-

сме допуснали такава демокрация, 
каквото няма никаде в света, а об
щественото мнение не би трябвало 
да ни спира да вършим своята ра- 

посегателства срещу общес- бота — защото враговете на Сърбия
винаги ще създават погрешна пред

Предложението на Скупщината на 
Босна и Херцеговина за прояна на 
Конституцията е далече по-фрагмен 
тарно, така 
Съюзния изпълнителен

че предложението на 
съвет и на

ЗАДАЧИТЕ НА СЪРБИЯ
и въз

— Задача е на държавата Сър
бия, каза Зоран Соколович на края 

Един от участниците в дебатата на на разискванията за Косово, към 
съвместната сесия на трите съвета онези, които са предатели на стра- 
бе и Батрич Йованович. ната, да предприеме 'всички мерки,

да отговарят по законите на тая 
страна. СР Сърбия ще прави това. 
Скупщината на СР Сърбия търси от 
Скупщината на СФРЮ и Съюзния 
изпълнителен съвет да предупредят 
компетентните органи в СР Слове
ния за възможните последици от 
по-нататъшното оказване на под- 
креп^ (явна и тайна) на сепаратис
тите в Косово.

ВИНОВНИЦИТЕ СЕ ЗНАЯТ основа на тях да бъде съчинен един 
единен проектоакт за частична, 
амандманна промяна на Конституция 
та на СФРЮ-

— Сегашното кипящо положение 
в Косово — каза Батрич Йованович
— е плод на дългогодишната анти- 
сръбска политика на ръководство
то на Югославия, като се почне от 
Брионския пленум. След тоя пленум 
страната управляваха Тито, Кардел 
и Бакарич, и те пред историята по
насят отговорността за албанизаци- 
ята на Косово. Доказателствата за
това са, че властта в Косово взеха Убеден съм, че с провеждането 
великоалбанските идеолози, начело на нашата политика ходът на наща- 
с Фадил Ходжа. Покрайнините след та ще тръгне в положителна насо-” 
това станаха фактически федерални ка< На онези граждани в Косово а к011СТИ'гУЦИониост. Една ,репуб- 
единици, а .извършена бе антисръб- които са излъгани с общанията на лика еАностРаничиво промени отно- 
ска и антигагославска индокринация сепаратистите трябва да станс ясно “унията във федерацията, установя- 
иа албанската народност в Космет. върХу какво се определят и за ка- Ваики за себе

Блокадата ма промените 
ната Конституция се заканва 
веде до пълна деструкция на съюз

на съюз-
да до-

в основата си конфе- 
деративна позиция, а друга като схва 

няма съответни промени в 
съюзната Конституция все докато е 
в „колета“ заедно са другите проме
ни, установява със собствената си 
конституция 
ка система

Батрич Йованович предложи до ритет които съдържа нашата поли- 
28 март да се предложи и този ден тика или за гинения и „ЪрП0Пр0_ 
да се гласува в Скупщината на Сър- литие_ което предлагат сепаратисти- 
бия съответно решение към Кон- те д всеки, който предлага насилие 
ституцията на Сърбия, с което да трябва да знае че е го долучм 
се създадат правни предпоставки за и0 по собствения гръб 
осуетяване на майоризация на мно- 
зинствената народност в САП Косо
во. Този член би трябвало да съдър
жа становището за установяване на

кво не, че

по-инаква 
от тази,

са положени в съюзната Конститу
ция. И самата федерация, съзнател
на че промяната на съюзната *Кон- 
ституция има малки изгледи да бъде 
осъществена, гласува съюзни 
ни без конституционна

политичес- 
чиито основи,

Политическите, правните, иконо- 
и другите мероприятия, 

които се предлагат предпостваят ие- 
съвет на националностите в скуп- само спиране на изселването на сър- 
щините на покрайнините, които би- бите и черногорците 
ка били паритетио съставени как- на голям брой граждани в Косово, 
то и за учредяване на такива съве
ти в скупщините 
пален състав.

мическите

зако-
основа.но и отиване

Сега, когато се разглеждат предло 
Откликът на гражданите вече през . жейията за частични 
тия три дни показва, че своята про- измения в Кон

ституцията трябва да бъде ясно, чо 
такавп конституция ще може

със смесен иацио-
грама ще осъществим. Повече от

Р, Йоветичсамо



ЖЕЛИ1ЦНА ПОЛИТИКА ните опити говорят че жилищата и 
досега най-малко се делвхи по крит<* 
рия на „зестра\пеност“.

Съмнение побуждат и промени
те в данъчната политика. Какво 
значи увеличението на данъците за 
хазаите, които дават гюд наем свои 
жилища. За празните жилища и за 
онези, които дават обществени жи
лища под наем, да не говорим.

Новата жилищна политика засега 
не трябва да нападаме, но не трябва 
много и да я хвалим. Тя тепърва 
трябва да покаже своите качества. 
Определението за постепенност не 
може, но и не трябва да бъде добро. 
Нещата днес се бързо променят. 
Импровизациите вече не се изпла- 
щат. С цялата хвалба и критика 
мнозина мислят, че приетитят Закон 
за жилищните отношения много бър 
зо ’ще бъде попълван с определени 
амандмани. Това достатъчно говори, 
че работата не е доведена докрай. 
И макар че нашата страна с аман- 
дманите има горчиви опити, не тря
бва да се прекалява. На едно място . 
Калигула на Ками казва: „По-добре 
е да се товари с данък порокът, 
отколкото да се изнудва добродетел
та". Времето бързо ще покаже дали 
новата жилищна политика наистина 
ще донесе съществени промени или 
ще остане само сума. от добри идеи 
подправена с компромиси.

ОКОНЧАТЕЛНО ИЛИ 

ВРЕМЕННО
•&СЛЕД МНОГО ОТЛАГАНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ, СКУПЩИНАТА НА СР 

СЪРБИЯ ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВА ЗАКОНА ЗА ЖИЛИЩНИТЕ ОТ
НОШЕНИЯ. ОБАЧЕ, МНОЗИНА СМЯТАТ, ЧЕ ТОЯ ЗАКОН МНОГО 
БЪРЗО ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДОПЪЛВА С ОПРЕДЕЛЕНИ АМАНД
МАНИ, ДАЛИ ТОВА ЗНАЧИ, ЧЕ ТАЯ РАБОТА НЕ Е ЗАВЪРШЕНА 
ДОКРАЙ?

-голяма новина, която. Законът за 
жилищните отношения донася. То
ва е искането от цената на квадра
тен метър жилище да се отвземат 
разноските за първичното комунал
но уреждане на строителните площи. 
С това квадратен метър жилище, по
степенно до 1992 година, би станал 
по-ефтин с 20 до 70 на сто в зави
симост от месторазположението. Вме 
сто , сегашните две хиляди и нещо 

и предварително предвестиха, че до- марки, квадрат жилищно простран- 
колкого законът бъде приет, ведна
га ще търси иадопълваие въз осно
ва ип научни икономически анализи

След редица перипетии и отлага-така че от коренните пазарни проме
нил, Скупщината на ’СР Сърбия най- ни в тази област не'е останало поч- 
-после гласува новия Закона за жи- ти ‘ нищо. Членовете на тази секция 
лищните отношения. Окончателният биха против гласуването на Законп 
текст на закона, поизменен и дока
ран след бурните разисквания, про
тести и противене за жилищната по
зиция на различните категории на
селение, предлага една нова, на ико- на жилищния фонди.
номическите условия приспособена Такива и подобни мнения не са Ио пространството за рационали- 
визия на жилищното бъдеще в Сър- усамостени. В обстанопката когато зация с това не завършава. С въвеж 
бия. Още от първите разговори и всеки ,има своя верзия на същата дането на икономически наеми ще 
предвестия на жилищната реформа, приказка, това е неминуемо. Точно се обезпечи допълнителен капитал 
промените в тази облист получиха този конфликтност на различните за иитсизивиране на бедното жлищ- 
епитета на нан-революционни проме интереси и доведе до това, че някои но стротителство. Още повече, за- 
ни в цялата стопанска и обществена от идеите, които се намириха в на- щото Законът ясно подчертава, че 
реформа. Колко окончателният текст челния текст на Закона изцяло са средствата за амортизация на жлищ 
на закона оправда такива амбиции изоставени. Някои други решения пия фонд изклучително могат да се 
и до коя степен предложените реше- са смекчени и определен им е мио-

ство според тия предвиждания ще 
струва нещо повече от шиляда мар
ки.

ползуват за изграждане на нови 
ния съответствуват на действител- го по-дълъг срок за изпълняване, жилища. Въпреки тези икономически 
ността, остава да се 4види. Всичко, отколкото това бе предвиждано в логически решения 
което ставаше от първия проект на началото. Към тия компромиси се 
закона

оставена е за
конна разпоредба за обезателно от- 

до окончателното му гласу- прибегна най-вече благодарение на деляне на жилищно строителство до 
ване води към заключението, че от исканията на Синдиката да се отложи 1992, а за солидарно строителство 
по-качествен и практически обрат, плащането на икономически наеми до 1995 година. Предлаганите, вярват, 
без разлика на обещаващия тон на и занапред да се делят обществени че предприятията до този срок ще 
законните решения, все пак ни раз- жилища. Попускането пред тия ис- обезпечат апартаменти на най-застра 
деля много време. За това има пове- кания частично намали началния ра- шепите. Началният радикализъм най-

дикализъм на жилищните промени, -вече бе накърнен точно с тоя член 
В причите на жилищната криза Това, обаче, не значи, че те са в Закона. Особено, защото досегаш- 

най-добре могат да се видят и при- напълно загубили своето качество, 
чините на кризата в цялата наша ‘ Становището жилищният въпрос 
система. Почти всички несполуки, да се решава с. лични средства се 
идейни заблуждения, икономически задържа като главно ■ определение 
парадокси и ^политически волунтариз и в окончателния текст на Закона, 
ми, намериха своето място в жили- Според думите на предлаганите -вър- 
щния хаос и в неправилностите в ви се към това приблизително да се 
жилищната политика. От войната на- изравни положението на онези, кои

то до жилище ще дойдат чрез купу
ване с онези, които ще живеят в об
ществени жилища и ще плащат ико
номически наем с онези, които по
ради големите наеми ще решат да 
откупват обществените жлища. То
ва определение, без разлика на всич 

в (желищното ^състояние ки забележки и протести, изцяло тря 
бва да се подкрепи. И тук не бива 
да се правят компромиси

Това което внася обърквания са 
напълно противоположните сметки, 
които се явяват в последните месеци 
за това по кой начин ще се полчу- 
ват кредити за купуване на жилище, 
а особено за това какви ще бъдат 

и лихвите.

че причини.
Бранислае Кривокапич

сам тоя хаос постоянно се увелича
ваше. Погрешните решения в жили
щната политика причиниха много- 
бройни социално-иконмически после
дици. Разликата между онези, ко
ито имат все повече и онези, които 
имат все по-малко получи пълна ил
юстрация
на населението Пътят до покрив над 
главата стана картина и отражение 
на нерационалността на социалисти
ческата икономика и на нейната мно 
го хвалена, а все по-неправедна, со
лидарност. Доброта идея, без иконо
мическа основа, се превърна в своя
противоположност.

Днес,’ след всички направени гре- месечните отплащания 
шки и с кризата, която стана нераз Разликите в преценките са драстич- 
делен спътник на нашето всекидне- ни. От една страна говори се за ме- 
вие, изправянето на тези грешки сечни суми, които са и два пъти по- 
няма да върви лесно. Във всеобщото големи от средния месечен личен до- 
и гръмогласно определяне за рефор- ход в стопанството, а то друга стра- 
ма на жилищната политика пред- на, все повече се говори за рати, 
ставлява една от най-чувствителните които дори и с пресметната лихва 
области. Че опитите нещата да се ще бъдат значително по-малки от 
поставят на своето място ще бъдат износите, които наемателите на квар 
изправени пред много дилеми и от-, тири плащат на своите хазаи. Какво 
пори това предварително можеше да е истина от това?

Оттам и многобройните На този въпрос не е лесно да се
отговор. Каква ще бъде съдба-ее очаква.

отсрочвания, измения и допълнения, 
веднаж отхвърлени и отново при
емани предложения, И когато За
конът е приет, все още има такива, 
които смятат че след толкова 
не яденето е много загоряло. Такова ща в 
е становището на Секцията за жили- дат в ред. Това, което внеся обърк- 
щна политика и комунални дейнос- ване и поради което аз последно 

ГК на ССТН в Белград, че време с пресметванията във връзка 
силните изменения и с жлищните кредити и се явяват зна 

чително по-малки износи отколкото 
по-рано, тъкмо и представлява най-

даде
та на жлищните кредити, а с това 
и начина на тяхното изплащане и ' 
износите на отделните рати, няма да 

докато някои не- 
нашата икономика не се дове-

меша- зе знае все

ти към 
следствие на 
допълнения от Проекта са изпадна
ли основните реформеки становища,

Урежда единна редакционна колегия. Гла- Адрес на редакцията: Белград, Площад 
вен и отговорен редактор на всички издания „Маркс и Енгелс“ № 11; телефони: централа 
на „Комунист“ Влайко Кривокапич. заместник 335-061 и Нови Белград, Булевард „Ленин“ № 6, 
главен и отговорен редактор Борислав Вучетич, телефон 627-254. 
главни и отговорни редактори на републикан- 

С Указа на Президента на Републиката от ските и покрайнинските издания: Момир Бър- 
22 декември 1964 година „Комунист“ е удостоен кич, Зия Диздаревич, Славко Герич, Реджеп 
с Оолен народно освобождение, а с Указ от Хайрулаху, Новак Иованович Бранко Кръстим, Печата се всеки четвъртък на сърбохър- 
™ пекемвои- 1974 година с Орден братство и Мирко Михалевич и Манчо Митевски. ватски, относно хърватскосръбски език (кири-
^ттьт^гио със златен венец. Председател на Издателския съвет на из- лица и латиница), словенски, македонски н ал-
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тг лтглиппен оедактоп на” всички издания на Петрович, заместник председател Слободан Ио- гарски, италиански, унгарски, румънски, ру- 
Допушат“? Влайко Кривокапич. ванович. еински и словашки езици.

Комунист
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на импута и затуй се очак 
ва тазгодишната сеитба да 
бъде относително по-скъпа.

Условията за кредитира 
не на селскотостопанското 
Производство са променени 
съществено с новата моне 
тарна политика, която в ос 
новата си е твърде рестрих 
тивна. С оглед на факта, че 
вече не съществува класич 
но финансиране на аграра 
от прървичната емисия, тря 
бва да се потърсят нови из 
точници, а това се преди в- 
сичко собствени средства, 
средства на селскотостопан 
кия отрасъл, банкови сред 
ства на преработвателната 
промишленост, търговията и 
туризма.

Превръщането на 3 985 ми 
лиона динара краткосрочни ните на 
в дългосрочни кредити, ед 
но от мероприятиета на Съ 
юзния изпълнителен съвет 
за подобрение положението 
на аграра. Срокът на връ 
щане е 15 години, а начало 
то на отплащане — едно де 
сетилетие
ник-съюзния секретар за сел 
ско стопанство Милан Прос 
тран в разговор с журналис 
тите на 21 февруари т. г. 
Конверзията на кредитите 
обхваща |растеииевьдпото и 
животновъдното

Простран подчерта, че це 
селскостопанските 

и Хранително-вкусовите из 
делия в течение на година 
та ще се формират свобод 
но и че 80 на сто от вноса 
на произведения са ли бера 
лизирани. За насърчаване 
развитието На селското сто 
панство от бюджета ще бъ 
да-г отпуснати 3 865 милиона 
динара, относно към 5% от 
общата сума.

За педсгоящатта пролетна 
сеитба, спафед Простран, са 
обезпечени достатъчно из 
куствени торове, защитни 
средства са растенията и се 
мената. Недоимъкът на до 
машни семена па царевица 
ще се навакса с внос на та 
кива от 4 хиляди тона.

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИНОВ 
от Село Бранковци — Боси
леградска община, еднакво 
успешно изпълнява 
женията си

печен и сигурен пазар: за 
вълна, мляко. . . Миналата 
година Велинов продал 
ло 1800

око-
клиограма месо. И 

тази година казва, 
ма да бъде по-малко, те
лета, агнета.

— Онова което не само 
и останалите сел

скостопански производители 
от нашето село, а сигурно 
има такива примери и в ос 
таналите села, че обществе 
ните имоти с които стопан 
исва обороткго-услжното и 
производствено предприятие 
„Босилеград“ от Босилеград, 
вюпочавайки тудс м селско
стопанската дейност, оста
ват необработени, а не искат

задъл-
___ __ „ и в трудовия
колектив, Предприятието за 
поддържане 
от Враня

каза зъмест
че ня-

на пътищата 
пунктът в Бо

силеград, където е 
стоянна работа и

на по мен нов_ къщи,
село Бранковци, като до

бър и напредничав 
стопански

в
производ 

ство, складовете от храни 
телпо-вкусови произведения, 
резерви и изкуствени торо

селско-
производител •— 

животновъд. Тези дни се 
срещнахме с него 
говаряхме, но не за рабо
тата му в трудовия колек
тив,

и раз-
ве.

а за селскотопанското 
производство.

Попитахме го, колко до
битък има, каква е печал
бата, кои са проблемите в 
областта на

В СЕЛАТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СЕ РАЗДВИЖВАТ ИНИЦИАТИВИ ЗА ФОР
МИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАЦИИ

ДОЛНОТЛЪММНЧАНИ СА ПЪРВИселското сто- 
и как успява да 

зи-
панство 
обезбечи храна за през 
мата?

— Вижте какво. Всичко 
се постига с работа. Ако чо
век иска да има нещо, тряб 
ва и организирано да рабо 
ти. По време на сезона и 
от сутрин до вечер. Разбира 
се и в селското стопанство 
съществува правилото, вся
ка работа трябва предвари
телно да се запланува, кой 
какво ще работи и коя ра
бота първо да се работи. 
Без договор и съгласие и 
сезонната работа не върви. 
А не рядко в сезона, рабо
та която се завърши за един 
ден, в други условия не мо 
же за една седмица. Пома 
гат ми и децата, косят, жън 
ат. . . Все пак най-голяо 

бреме носи съпругата ми. Тя 
и лете и зиме е всред до
битъка. Ако не ги пасе, тя 
ги храни, а ако не ги хра
ни, с тях е по синьора. Ето 
такъв е селскостопанският

В това село е формиран инициативен отбор, който на 
4 т. м. ще обсъди подготовките и ще насрочи учредително 
събрание за откривана на кооперацията

След приемането на Зако 
на за земеделските коопера 
ции, който даде възможност 
на селскостопанските произ 
водители 
селскостопански 
ции, в Босилеградска общи 
на започнаха да се раздвиж 
ват инициативи за формира 
нето им. В това отношение 
първи са селскостопанските 
производители в с. Долно 
Тлъмино, които преди годи 
ни в селото си имаха земе 
д елека кооперация. Долно 
тлъминчани, както и д)руги 
жители в босилеградсюите 
села не са доволни от се 
гашното положение в об 
ластта на селско стопанство 
и са готови. — казва Кроне 
Николов, председател на 
Скупщината на местната об 
щност в Д. Тлъмино, да 
формират организация коя 
то ще се занимава със сел 
скостопански въцроси и коя 
то коренно може да мени

ланските производители ос 
нователи на кооперацията 
могат да бъдат и други ли 
ца,- които са готови в сел 

бита на хбрата в селата. В ското стопанство да вложат 
това село е формиран ини собствени средства. Освен с 
циативен отбор, който на 4 производството, кооперации 
т.м. ще объди досегашните те могат да се занимават 
подготовки и щс даде насо и с друпи дейности, какви 
ки за дейегвуване, т.е. за то са изкупуването, откри 
формиране на кооперация ването на магазини, отпус 
та. • Николов подчертава че кане на кредити... т.е. с 
се очаква Да се насрочи и онези дейности които могат 
учредително събрание, като да увеличат селскостопан 
припомня че в откриването ското производство и да об 
на кооперацията могат да лекчат и подобрят селския 
участвуват и заинтересова бит.
ки граждани от останалите Как занапред ще се пол 
села. Разбира се, заявява зува законната възможност 
той, които са готови в ко и предимствата за увелича 
операцията да вложат из ване на селскостопанското 
вестна парична сума. производство в общината

С приемането на Закона засега е трудно да се каже 
за земеделските кооперации понеже от приемането на 
в СР Сърбия селскосггопан Закона не измина дълго вре 
ските производители получи ^ме, а болшинство от насе 
ха правото си да формират лението в селата не са ос 
кооперации каквито те ис ведомени, че без по-голяма 
кат, т.е. каквито им са не процедура могат да си фор 
обходими, а не онези които мират собствени коопера 
друпи им предлагат и на ции. 
трапват. Покрай селскосго

да си формират 
коопера

А. Велинов

да ни ги дадат на нас, раз 
бира се под наем. Минала
та година например и аз и 
някои мои съселяни търсех 
ме да окосим техните пло
щи в местността „Бумбар“, 
те не ни ги дадоха, а оста 
наха неокосени. Това към 
какво води! По този начин 
и дума не Може да става 
за развитие на Ькивотно- 
въдството !в общината, а 

отговорно и сигурно казвам, 
че има възможност за по- 
цел енасочено развитие. Ну
жни са инициативи, работа 
и отговорност — добави Ве
линов.

живот, ако искаш да имаш 
трябва организирана и уси
лена (работа. Но аз съм сви 
кнал
та не се страхувам. Още по 
вече, че когато работим чув 
стувам се по-силен и кре
пък, и когато зная че тя ми 
донася добра печалба. Тре 
божи ме обаче фактът, че и 
след толкова приети закл
ючения
ското стопанство все още не 
е станало на здрави крака. 
Отделно когато става дума 
за него в нашата община, 
а преди всичко това дето 
предприятието за тази дей
ност все още не се орга
низира в това отношение. 
Може би сега новият за
кон за образоване нга земе 
делски кооперации хце до
несе по-добри дни за нас 
селскостопанските произво
дители. Разбира се ако и 
в тях не се вмъкнат различ 
ни бюрократични елементи.

Инак, аз понастоящем от 
глеждам 30 овце и 4 крави, 
но това не са крайните ми 
възможности. Мога да от
глеждам и повече, но пак 
повтарям, първо трябва сел 
скостопанският

и от рабона това

М. Я. ф В. Б.

СНАБДЯВАНЕТО ЗНАЧИТЕЛНО Е ПОДОБРЕНОВ БОСИЛЕГРАД И СЕЛАТА

и договори, сел-
през последните три месе
ца са отражение и на субек 
тивни и на обективни при 
чини. Между другото чле
новете ца Изпълнителния 

съвет констатираха, че за 
лошото снабдяване основ
ните причини са недоимък 
на материални средства, ло 
шата пътна мрежа и общи
ната, преди всичко до мага 
зините в планинските се
ла, недостатъчното действу- 
ваие на потребителните съ
вети, испекциоииите органи 
и недостатъчно насочената 
политика в това отношение. 
Поръчва се скъпа стока ко
ято след това стои и по 
няколко месеца в магазини 
те, което значително затруд 
ява редовността в снабдява 
пето. И още нещо. На за 
седанието на Изпълнителния 
съвет бе изтъкнато че и 
някои магазин ери безот 
говорно се отнасят към ку 
пувачите, а и към трудо 
вите си задължения. Не ряд 
ко в магазинате може да 
се види бележка на някой

артикул „продадено", а дали 
наистина е продадено или 
пък се очаква нова цена 
е открит въпрос. Цената на 
отделни стоки е далеч по- 
голяма от тази в съседните 
общини или пъц в магази 
ните които са на територи
ята на Босилеградска об
щина. Така например в ма 
газина на земеделската ко
операция „4 юли“ от Вран- 
ска баня, в село Радичевци 
100 кг брашно 
по-евтино от същото • което 
продава предприятието от 
Босилеград с 90 динара. По 
добен е случаят и със сухо 
месните произведения които 
са по-некачествени, а по- 
скъпи от тези в Сурдулица 
или други общини. Тези и 
редица други факти говорят, 
че занапред и отговорните 
за сиабдеването в босиле- 
градското снабдително пред 
приятие трябва по-отговор 
но. да се отнасят към този 
въпрос, като изнамират дру 
ги снабдителни и производ 
ствени организации които

Нередностите към края на 
изтеклата година и първия 
месец от настоящата година 
в областта на снабдяването, 
както в града, така и в се 
лата, се подобрява. Предпри 
ятието за оборот, производ
ство и услуги „Босилеград" 
от Босилеград, което е и 
главен снабдител в община 
та, разполагаше с 68 мага
зини, от това десетина в 
града, а останалите' по се
лата. В пъреки че няма до
статъчно оборотни средства 
полага усилия 
магазините преди всичко със 
стоки от първа (необходи
мост. Крачка напред в това 
отношение правят и 8-те ча 
стни магазини, които стопа 
писват _ на_ територията на 
Босилеградска община.

Снабдяването, като важен 
не само жизнен но и общес 
твено-политически проблем 
тези дни бе предмет на ра
зискване и пред членовете 
на Изпълнителния съвет на 
Общинската скупщина. При 
топа бе подчертано, че не
редностите които се явиха

предлагат качествени и по
евтини стоки.

Имайки, всичко това пред 
вид. Изпълнителният съвет 
взе решение Снабдяването 
не само в обществения но и 
в частния сектор по-често 
да бъде предмет на обсъж
дане и да )се активират с 
работа потребителните съве 
ти. Общинската пък скуп
щина да предприеме спеш
ни мерки за подобряване на 
пътната мрежа до отделни 
села. В това отношение тя 
започна и да действува. Те 
зи дни прочисти и приело 
соби за движение пътя към 
село Църнощица и Дукат. 
Казват, че това кце правят

тип 500 е
да зареди

производи
тел да получи някаква си 
гурност па тогава —* под
черта Велинов.

За печалбата Велинов не- 
радушно говори. Казва, че 
цената все още не е реал
на, а онова което най-мно 
го обезпокоява, не само него 
но и останалите селскосто 
панехи произвдителие все 

още е нередовното плащане, 
и че за всичко няма обез-

и към останалите за сега от 
сечени планински села. При 
това обаче ценна помощ 
трябва (да дадат и местните 
общности. Защото, снабдява 
нето е, не само проблем на 
предприятието и Общинска 
та скупщина, но и на мест 
ните общности.

М. Я.
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Кога ще започне 

реконструкцията 

на площада?
ПО-ДОВОЛЕН ТВ-АУДИТОРИИ

Собстпешщитс на телевизионните апарати о общината 
ще бъдат по-спокошш отколкото досега — когато РТВ чес
то ги
пли не за качествено приемане но програмите й

След приемането на Зако 
на за обществено ипформн 
ране в СР Сърбия (през яну 
ари тд\), собствениците на 
рндио н телевизионните апа 
рати в Боснлеградска общи 
на покрай съществуващите 
задължения към РТБ полу 
чиха и по-достойни права.
Без оглед, че не във всички 
феди в общнанта може да 
се следи програмата на 
РТБ, особено телевизионна 
та, това предприятие от из 
вестно число хора търсеше 
да Му заплатят „услугите“.
Едно число пък не запла 
щаше, понеже приемането 
на програмата с некачествс 
но и поради честите, дефск 
ти на системата за пренася 
не на програмите. Поради 
тези причини РТБ и тези 
собственици на радио и ТВ 
апаратите често бяха в кон 
фликт. Решаваха то посред 
ством Общинския съд в Бо 
силеград. .

една сред инициаторите в 
това отношение да се изос 
три и отговорността на 
РТБ. Сега и н чл. 36 па За 

,копа се казва, че РТБ е дл 
ъжпа в срок от седем дни 
ог деня на осведомяването 
да премахне дефектите 
в Пренасянето па радио и 
ТВ програмата. В противен 
случай ще бъде наказана с 
10 хиляди динара. Но, и за 
напред с открит ттросът 
кой в случай па съдебен 
спор на хората ще издава 
удвостовсрешия, че по.ради 
вина па РТБ не са могли 
да следят програмите й.

Даш занапред и РТБ и 
онези които „забранят“ да 
заплатят услугите й изост 
рят
си. И да създават условия 
радио и ТВ програмите да 
пристигнат и в онези домо 
ве, в които поради липса, 
на нрспредаиатсли и фуги 
съоръжения всс още ие са.

даваше па съд без оглед дали им е създала условия
гаражи, построени иа обще 
ствена площ като временни 
обекти. Всички собственипи, 

Иванов, са иолу- 
съответ-

Макар и бавно, изгледът 
на Димитровград все пак 
се мени, особено когато ста 
ва дума за глваната улица. 
Центърът, по-конкретно са
мият площад обаче остава 
с изгледа си, който е полу 
чил след освобождението, 
т. е. от слагане на паветата.

С реконструкция на Га
дилото кафене естествено е 
да се направи и реконструк 
ция на площад. Проект и 
за едното, и за другото е 
направен едновремено, още 
преди две години. Макар и 
със значително закъснение 
реконструкцията иа Гацино- 
то е пред завършаване, по
не строителните работи, кои

Разбира сс, в посочения 
Закон задълженията за за 
плашане ла услугите па 
РТБ, като носител на ра 
дио-телевизиомиата програ 
ма в Републиката, не са из 
оставени. В член 38 на За 
кома сс подчертава, чс або 
намент прябва да заплаща в- 
секи собственик па (радио, 
относно телевизионен апа 
рат където с обезпечено ггрм 
смаис па програмите. Б про 
тпвеп случай с парично на 
казаипс до 100 динара (чл. 
83) ще се накаже онова ли 
не, което не оеведомн, чс 
ползува радно-ТВ апа|рат, 
т.е. ако ползува апарат, от 
чисто ползувано се отказа

изтъква
чили решения от

общинска служба да 
бутнат гаражите, 
никой не нрави, въпреки из 
теклия срок. Значи, първа- 

започне ре-

ната но това

та крачка да 
конструкцията на площада и 
улица, „Маршал Тито“ всъщ 
ност трябва да направи Се 
кретариата за общо управле 
ние на Общинската скуи-

който трябва да на- 
собстве

идина,
ложи или проведе

решения за бутанените си 
на гаражите.пзаимоотгопорността

ло.
В Боснлеградска общшга 

досега програмите па РТБ 
не се „хващаха“ и поради 
честите дефекти иа техни 
ческите съфъжения за пре 
насяна на програмите. Тя бе В. Б.

В БОСНЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

ЧЕТИРИ НОВИ ТЕЛЕФОННИ ЛИНИИ
и разширяване на телефон
ните централи в районните 
центрове: Бистър, Горна Ли 
сина, Долна и Горна Люба- 

целта са запланувани 
около 46 000 динара. В Об
щинската скупщина казват, 
че средствата, ако се ползу 
ват навреме и целесъобраз
но, няма да бъдат под ■ въ
прос. Още повече, че стъл
бове към Паралово и Гру- 
инци вече са побити, и че 
съответна помощ, предим
но с труд, ще окаже и на
селението от съответните 
местни общности.

Покрай това, през настоя-

Об-В плановите документи за 
настоящата година в Боси- 
леградска община покрай 
другите активности са 
белязани и съответни актив 

областта на инфра- 
В това отно- 

внимание 
върху

съвместна комисия на 
щинската скупщина и По
щата да направят проверка 
на всички телефонни линии 
и същите да превземе и ре- 

поддържа бо- 
силеградският пощенски от 
дел. Става дума за телефо- | 
нните линии Бистър — Наз- 
ърица на дължина от 10 км, 
Долно Тлъмино — Карама- 
ница На дължина от 7 км. 
Гложки дол — Гложйе на 
дължина от 4 км, Две реки
— Църнощици — Дукат на 
дължина от 9 км и Горна 
Лисина — Горна Ръжана — 
Плоча на дължина от 14 км
— линии, които Общинска
та скупщина преди изгради, 
но все още технически не 
са приети от страна на По
щата в Босилеград и пора
ди това не рядко са в дефе
кт и по няколко месеца.

Сотир Сотиров, председа
тел на Изпълнителения съ-

-4
на-

Г - ’ ,уЗата.
довно да гиности в 

структурата, 
шение отделно 
ще бъде посветено

Площада в Димитровград
В програмата за тази го

дина са предвидени 500 хил 
яди динара за уреждане на 
улицата. Това подразбира 
разширяване на коловоза, 
изаботка на дъждовна - кана 
лизация и тротоар от дясна 
та страна на улицата. И, 
разбира се, нова асфалтова 
настилка. В рамките на ре 
конструкцията на площада 
трябва да се разреши дви
жението, като се насочи от 
улица „Маршал Тито“ към 
улица „Изплава“, да се на
прави малко островце на 
средата и да се уреди така, 
че да може на него да се 
провеждат и определени ма 
нифестации. С уреждане на 
площада и реконструкцията 
на Гациното кафене цен
търът на града ще получим 
сравнително нов, съвремен 
кен и преди всички функци 
онален изглед.

то провежда строителното 
предприятие „Градня“. Спо
ред сведенията получени в 
„Градня“ остава да се сло 
жи мазилката и подовата 
настилка и да се боядише 
каквото трябва. Пред край 
са и работите около елек
трическата и водопроводна 
та инсталации, които също 
са в закъснение поради сту 
довете. Защо тогава не за
почва и реконструкцията на 
площада, а ведно с него и 
на улица „Маршал Тито“ до 
изхода към шосето към гра 
ницата,

— Проект за реконструк
цията на площада има. Наи
стина предстои малко из
менение, но това не е преч 
ка, изтъква Небойша Ива
нов, директор на фонда за 
пътища и комунална дей
ност в Димитровград. Основ 
ната причина, задето рекон 
струкцията на площада не 
се провежда са частните

по-нататъшното изграждане 
на телефонни линии Боси
леград — Радичевци на дъл 
жина от 3 км, Босилеград 
— Груинци на дължина от 
6 км, Босилеград — Пара
лово на дължина от 5 км. 
Горна Лисина — Долна Ли 

4 км.сина на дължина от 
Пофай това запланувано е • щата година запланувано е

шаооаапоааопоаооопаоаоао°°°°°°°апаас°асш1:|ааосш1:10аас|псша|:1аааасшс

АЛБУМ

вет казва, че реализирането 
на заплануваните активно
сти зависи не само от Об
щинската скупщина, но и
от готовността на предпри
ятието на ПТТ от Враня, в 
рамките на което работи и 
отделът в Босилеград.м. я. А. Т.

ЗА ПО-ДОБРО СНАБДЯВАНЕ НА ДИМИТРОВГРАД С ПИТЕЙНА ВОДА

Нов резервоар на „Манастирчето“
и Фонда за комунална дей 
ност на 15 февруари е под 
писан договор за рекон 
струкция на извора на „Ма 
настирчето“. Договорено е 
да се направи нов резерво 
ар от 50 м3 и да се построи 
хлоринаторна станция. Ра 
ботите ще проведе строител 
ното предприятие „Градня“ 
от Димитровград, а стой нго 
стта на работите е 253 хи 
ляди динара.

Какго е известно, след е- 
лидемия га на енгереколит 
случила се през миналата 
година и изключване на во 
допровода 
це“ от системата на водо 
снабдяване в Димитровград 
се усети голям недостиг на 
питейна вода. Тъй като Ди 
митровград сам ие може да 
се справи с проблема, иа по 
мощ дойдоха и съответните 
републикански институции. 
Направена е програма за 
цялостно разрешаване на 
този проблем, която тези 
дни започва да се реализи

лац“, Мирослав Йованович, 
реконструкцията е необхо 
дима поради факта че тър 
бите са страдали от сегггик 
танка на Здравния дом, ко 
йто се намира наблизо и ко 
йто е извън функция, поне 
же Здравният дом е прик 
лючен на канализията. За 
да не се случи и новите тър 
би да страдат, ще бъде на 
ложено на Здравния дом 
септиктанка да затрупа със 
земя.

Забравената звонска 

хидроцентрала
„Ивкове водени

Това каменно здание всъщност е бившата хи
дроцентрала, която преди три десетилетия и поло- 
вина, сами си построиха трудолюбивите хора от 
Зво/щи. Тя им служеше дълги години, като при 
това им даваше и твърде ефтииа електроенергия, но 
все пак звончанци я зарязаха и я оставиха да пу
стее! Обаче какво време дойде — нищо чудно 
пак отново да се сетят за малката хидроцентрала...

Тодор Петров

Тези дни също трябва да 
започне реконструкцията на 
водопрвдната

Всичко това, както и ре 
конструкцията на „Ивкове 
воденице“, за която е изго 
твен проект, ще допринесе 
за подобряване на снабдява 
нето на гражданите с качест 
вена питейна вода в доста 

А. Т.

мрежа
улица „Едвард Кардел“ (бив 
ша „Христо Смирнекски“) 
на дължина 75 метра. Как 
то ни осведоми ръководите 
лят на трудовата единица 
„Водопровод“ в „Комуна

в
ра.

Като краткосрочно реше 
ние е предвидено калтира 
не на извора на „Манастир 

ж чето“. Между „Комуналац“ тьчни количества.оамараооаооаопапааоааппоаоааооооаааюпаапоавповооимасвош
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СЪВЕЩАНИЕ НА 
ЗА НА социалистическаза^н-^младеж вЕЙ'ишкиИреЕгиКонФЕРЕНЦИИ НА СЪЮ“

Развитие върху придобивките 

на сръбските социалисти
Съюзът на

Пумата на иявоате не се чува■ ■ •
.— Оръжие?
Нямам пистолет, 

явам „Раднички“ от Белград, 
чийто съм член, да ми обез 
печи.

— Средства за подготов
ката?

но се над

социалистическата младеж в Сърбия 
ства в нова

концепцията за господство 
на правата и свободите на 
гражданите, на политически 
неутрална правова

ска система ще дава възмо 
жнрст за свобода и равно- 

.. правие в действуването на 
отделни лица, групи, съюзи, 
сдружения и партии при из 
барна конкуренция на те
хните политически и иконо 
мичрски програми.

От момента когато мла 
дежката органгизия на Сло 
вения в Порторож се пре 
върна в Либерална партия, 
Съюзът на социалистическа 
та младеж в Югославия ве 
че и не съществува. В даде 
ното положение считаме за 
депласирано и да се лровеж 
да Тринадесетия конгрес на 
Съюза на социалистическата 
младеж в Югославия. Така 
нареченият федерален съвет 
на младите може Да се съз 
даде и без провеждане на 
скъп, а ненужен конгрес.

Що се касае до бъдещето 
на социализма Д. Тодарович 
изтъкна, че младежката ор 
ганизация в Сърбия ще се 
бори за социализъм при па 
за:рен начин на стопанисва 
не, като се бори с Коксти 
туцията да се гарантира 
плурализма на равноправни 
те облици на собственост. С 
предприятията трябва да ръ 
ководят менаджери, специа 
листи, които предварително 
да бъдат подготвени в раз 
ни училища за • менаджери. 
Трябва да се зачита и прин 
ципа на самоорганизиране 
и самонастаняване на рабо 
та — подчерта между дру 
гото Д. Тодорович.

изра
Р™ със со^“аа “ 
чна ласока. Сърцевината на 
програмната основа на бъ
дещия социалдемократичес 
ки съюз на младите в Съ- 
рбия ще представлява заст
ъпваме за свободно и хума 
нно общество, парламенгар 
яа система и правова 
жава. За

— Недостигат. Налага се 
да се потърсяГг спонзори.

Политахме Р. Алексова и 
за активността на Съюза на 
младежта в 

__ Слабо работи младеж
ката

държа-
независимо деполитизи- 

рано и финансово самосто 
ятелно съдопроизводство, за 
силно влияние на цивилно
то общество - 
чрез преки секции на граж 
даните. Демократическото 
оощество виждаме

ва,

„Свобода“.
на държавата организация. Съществу 

ва само на хартия.
дъ;р-

устава и основни
те определения на програ
мата на новата политичес
ка организация на млади
те в светлината на Дванаде 
сетая конгрес на младежта 
в Сърбия, който ще се ра
зисква на 11 и 12 май в Бел 
град. Това решение 
то на проведеното на 23 фе 
вруарн съвещание с предсе 
дателите на общинските ар 
ганизации на Съюза

— Причината?в съеди
нението на хуманна насока 
на социализма и цивилизо
ваните придобивки на съвре 
менния свят, което ни отва 
ря врата към икономически 
развято и богато общество, 
в което свободата на чове 
ка и отделния индивид ще 
бъде условие за свобода за 
всички — добави Тодоро
вич. Той изтъкна и това, че

— Не зная. Струва ми се, 
много. Макар че 

от 6 -месеца съм председа
телка, нашата организация 
почти не действува. Некол- 

„Свобода“ са все и

че ги има

Посетихме Ружица Алек
сова, председателка на Съю
за на младежта и известна
та спортистка 
пионка по спортна стрелба 
от Олимпиадата в Сеул да 
видим как върви възстанов 
яването й след неотдавнаш
ната операция в Белград. В 
Рибарска баня е Прекарала 
42 дни. Как се чувствува 
сега?

— Много добре. Вече мога 
да се движа Н без патерици.

— Каква беше обстанов
ката на лечение в Р. баня?

— Извънредна. Бях обкъ- 
ржена с внимание. Особени 
грижи за скорошното ми оз 
дравявайе полагаше д-р То 
мислав Милошев;

— Има ли изгледи наско
ро да започнете с трениров 
ки?

цина в 
вся.
— Предприемате 
акции положението 
мени?

ли някои 
да се

е взе- вицешам-

новата младежка организа 
ция ще се стреми към раз
ни видове на политически 
плурализъм и парламентар- 
но-представителска система, 
в която централна политиче 
ска категория ще бъде гра
жданинът с неотчуждимите 
си права.

Социалдемократическият 
съюз на младежта в Сърбия 
ще се бори за въвеждане на 
непосредствени й тайни из
бори, с повече кандидати, 
За референдум като облик 
на най-широко 
на гражданите по всички съ 
ществени обществени въпро

— Опитваме се да съжи- 
акцията „Най-добър ра- 

младеж, самоупра-
на мла

дежта в региона в Ниш
ка баня говори председател 
ят ка Републиканската 
ференция на съюза 
дезута в Сърбия Душко То 
дорович.

вим 
ботник, 
вител“кон

на мла думата— Зачита ли се 
на младите?

— За нас младите си спо
мнят само когато трябва да 
се организира трудова бри- 

иякоя подобна 
Инак нашата дума

Говорейки за същината на 
програмните насоки на та 
зи, по много неща авангар
дна и по-модерна полити
ческа организация на мла
дите в Сърбия Тодорович 
между другото изтъкна:

Социалдемократическият 
съюз на младите в Сърбия 
основава програмата си въ
рху историческите придоби 
вки от Светозар Маркович, 
Димитри е Туцович, Радован 
Драгович и др. сръбски со 
циалисти. В основата на на 
шата концепция е залегнала

гада... или 
акция.
малко се чува и зачита.

— Не струва ли ви се, 
че и младежта не се бори?

— Има малодушие сред 
младите и това не е добре. 
Освен за дичните доходи — 
други интересования почти 
няма. Кризата <В общество
то се отразява и на млади- 

М. А.

изясняване

си.
— В нашата представа — 

каза Тодорович — Югосла
вия трябва да бъде демокра 
тична и ефикасна държава, 
чиято правова и политиче

— Да. Надявам се...
— Планове?
— Ше се готвя за олим

пиадата в Барцелона 92“. те.

МИЛОРАД КОЗИЧ повтвори и први Васил Минев. Еми- 
и отделниобщо 28 партийни организации за ИБ се из

ясниха три градски организации (съда и про
куратурата, където секретар беше Бачевски, и 
градската със секретар Миле Самарджия, тога
ва управник на митницата) и две селски, но 
след по-активна. политическа работа на повторе 
ните събрания и тези организации ревидираха 
становищата си и се изясниха против Резолюци 
ята, макар че в някои од тях останаха прикрити 
отделни лица, които си останаха на позициите 
на Информбюро.

му, се
грантска група от България, но 
лица от редовете на българската разузнавател
на агентура му се заканваше, пращаха му 
поръки и искаха от него да се пасивизира. 
Минев се подава на натиска и на инструкции
те, които получава и настоява да компрометира 
членовете на ръководствата, които 
бимо бяха на линията на ЮКП (Александър 
Басов, Стоян Живков, дори и орг. секретар Ста- 
ное Станоевич и др.). На мястото на Станоевич, 
който с намеса на Минев беше преместен в 
Ниш, дойде Жика Радойлович, дотогава об
ластен младежки инструктор, които първо * бе
ше организационен ' секретар, а по-късно след 
сменяването на Минев и секретар на Околий
ския комитет. Околийското ръководство- окон
чателно се стабилизира и едва тогава в пълна

ШИЯТ ФРОНТ (7)
През октомври 1948 година под влияние на 

групата, която вече избягала, започва да се 
колебае и орг. секретар Мирко Тодоров, когото 
Ленко издигнал и форсирал на партийната 
функция. Всичко това влияе върху Ленко, как- 
то и всекидневните закани и поръки, които по
лучават от България и започва и той да се
колебае. Младен Георгиев, _________
като български агент и българският поданик 
Алексие Георгиев, тогава учител в Смиловци, цес над група лица, родени от Царибродския 
предават на Васил Станков-Ленко официални край, които участвували в работата на клуба 
поръки от България „да води сметка какво пра- на Народния фронт на Югославия в София, 
ви и че ще отговаря като предател“. Върху Някои от тях „признали“, че са Титови агенти 
него върши натиск и тогавашният представи- и че са имали за задача да вършат саботажи, 
тел Андрея Иванов от Лукавица (инак през а един саботаж бил извършен в завода „Гео 
време на войната той бил офицер в българска- Милев“. По-късно, след процеса на Трайчо 
та фашистка войска), който предава поръки Костов, кампанията * против СФРЮ се засили до 
на представителя на българското посолство безумие. Активистите се провъзгласяваха за 
в Белград със същото съдържание. (Иванов по- „Титопа клика“, предатели и капиталистически 
късно бил разкрит като български агент, за- агенти, заканваха им се с „великия Сталин“ и 
вербуван от българското посолство и зарад руските войски, които се намираха в Бълга- 
това е бил съден).

непоколе-

Пропагандните и другите натисци от Бъл- 
по-късно разкрит гария ставаха все посилни. Пропагандната дей

ност особено се засили след инсценирания про-

степен може да се види-че членовете в огром
ния пропаганден и пхилогически натиск, не се 
подаде на информбюровската пропаганда. Ядро
то на това ръководство, създадено в периода 
1950—51 година, изнесе борбата против Информ
бюро в Царибродския край, разбира се, при 
подкрепа на най-голямо болшинство от члено
вете и гражданите в Царибродска околия.

А дотогава трябваше да се издържат всич-( 
ки финеси на „тихата война", както я раре- 
коха емигрантите на погребението на своя ко
лега диверсант и шпионин Никола Йотов, на
речен Коля Лисицата. А тази, за тях „тиха 
война", подразбираше невиждана шпионска, ди- 
версаитска и къобще субверзивна дейност, пла- 

тет се създаде здраво ядро от ония, които са 'пирона и ръководена от страна на огромен 
на линията на ЮКП и които с активността си субверзивно-разузнавателен 
изнесоха на плещите си политическата борба 
против ИБ, оставайки приемствеио на позициите 
на ЮКП.

рия, ио се дрънкаше и в националистически 
струни, „че не бива да забравяте, че сте 

Какво е било положението в Царибродския българи и' че при -ангажирането на ЮКП пряко 
край говори и факта, че членовете на КП и действувате против интересите на своя народ“, 
гражданите първо се запозваха с Резолюция Мнозина се подаваха на 
на ИБ първо от българските средства за ма
сова информация и докато околийското поли
тическо ръководство чакаше дицзективи и ста
новища от нашето ръководство, пропагандната 
ценност от България беше взела широк раз
мах Отделни хора от ръководството които вече 
се бяха определили за Резолюцията (Бачевски,
Младенов, Ценев) силно в тесен кръг агитира
ха и разпространяваха клевети против ЮКП.
На старания в партийните организации нас- 
пгзаха провокиращо, търсейки членовете да 
се изясняват дали са за Сталин или ТитО, или

психологическия и 
другите натисци, дори и секретаря на комитета 
Васил Станков, ио наред с излизането на ня
кои членове от партията в Околийския коми-

апарат от всяка 
страна в лагера, отделно и от всички заедно,
чрез централата на Коминформ. Тази дей
ност беше гарнирана с непрекъснати въоръже
ни инциденти на границата, нападки на на
шите гранични застави, на органите по си
гурността в страната и при натрупване на въо-

В края на 1948 година беше сменен Васил 
«ДО-и са за България и СССР или за Югосла- Станков-Ленко, а на негово място дойде Васил 
вш'\ като Винаги напомняха да не забравят, Минев, обущарски работник от Цариброд а за 
че ^ългария е тяхна матична страна. ’ 4 ръжена сила на границите на Югославия, която 

очакваше Сталинов миг да нападне и Югосла
вия! Наистина твърде чудна „тиха война“!

организационен секретар на мястото на Мирко 
Все пак, и покрай всичко това, партийното Тодоров, който избяга, Станое Станоев(ич), 

членство се държеше доста разумно и не се 
подаваха на пропагандата !и провокациите. От

до
тогава секретар на миньорския комитет в Ра
кита. Онова, което ставаше при предшественика — Следва —
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и., макар че някои ая-лазареяге. При- Гори и чрез нашия вестник 

твърдят противоположното. 
Впрочем внимателният 
тател може да разбере то
ва от нейното съдържание.

На авторите е мило, че 
Монографията раздвижи оп 

въпроси от нейно 
по тоя

жс да има 
чините ф това явление са 
също посочени в Моногра
фията, но съществуват и 

които не са публику

този начин стигнахме до 
цифрата 549. Ако към това 
прибавим публикувания спи 
сък па загиналите и списъ
ка по бойците на . Цари- 
бродския НОП отряд, тога
ва идваме до приблизител
но точния брой па участни
ци от 649. Досега па нас сс 
обадиха Йордан Георгиев от 
Димитровград и Петър Най 
денов от Желюша като ие- 
запнсапп в нубликуваг.ия 
списък. Пропусната не с на 
рочна, ио е факт, чс на хо
рата е навесена неправда.

13-имирана. Формиран е 
допълнителен батальон, в 
чйто състав е имало 45 бой 
ни от Царибродска околия 
и са (разпределени в 
Санджашка дивизия, която 
е била на военни операции 
в Саиджак и Босна, така 
че не са участвували в про 
бива на Сремския фронт, 

свидстелствуват

Другарю редактор,
Във вашия вестник „Брат

ство“ в последните няколко 
броеве са публикувани ста
иш от Богдан Николов, а 
след това от Цветан Каме
нов, Александър Каменов и 
Димитър Маков по повод 

,Димитров

че-

други,
вани.

37-ма

4. Въпрос за дискусия е, 
та поради това е и възмож 

дяла на би-
,рсделени 
то съдържание, па 
пачия молим

м онограф11ята 
град 1877—1945“.

на грешка, че в 
оцрафиите на бойците не са 
внесени авторите па стати- 

Цветан Елен-

участниците 
НОБ-а и останалите гра 

ждан*и на този и
със свои приложе- 

опасения да ии се оба

за което 
документите, които автори
те притежават и участници 
те със своите изявления.

наВ случая нямаме намере
ние да навлизаме в полеми
ка с авторите на публику
вайте статии, особено не с 
Богдан Николов, с оглед, че 
всичките негови писания са 
отправени до Общинския 
комитет на СКС в Дими
тровград и са разглеждани 
на разширени заседания «а 
редакционния състав, за ко- 
ето свидетелству ват и съот- 

документи и заклю-

съ седнията, както и 
ков. За това има разисква
не, по присъствуващите то
па не приеха, което не оз
начава, чс по това не може 
отново да се разисква и е- 
вемтуално поправи в полза 

авторите на статията. 
Монографията, такава, ка 

като всяка друга

краища 
пия и 
дят.2. Авторите на спомената 

•га статия твърдят, чс съще
ствува евидепция ма бойци
те от този герои, 
устроена, 1947 година. Нало 
мняме, че в Общинския от
бор на СУБНОР в Дими
тровград съществува 
иа евндекция, в която са за 
писани 512 участници, 
ггго при устройството иа е- 
виденцията са се намирали 

бивша

Понеже целокупният ти* 
* Монографията за3. За съблюдаване па ис

тинското състояние за еми
грацията на подлежащите 
иа военна повинност и де
зертьорство бойци умолява 
ме авторите на статията по- 
-виимательо

раж на 
непълен месец е разпрода- 

понеже съществува
която е иа ден и

голям интерес между отде- 
лица и организацииквато е, и 

публикация с такова съдър
жание има определени не
достатъци, което е и съвсем 
разбираемо. Тя ь*е е исто
рия и не претендира за ня
каква абсолютна точност, а

е ни нейната задача.

лени
от този край и вътрешносг- 

то Общин-
кнкга да прочетат 

в Монографията 
338—348, па

ветия 
чення.

Статията на Цветан* Ка
менов, . Александър Каменов 
и Димитър Манов 
за частично приемлива,

да напомним за

та иа страната,
отбор н*а СУБНОР едоводитеко- ският

предложил на авторите, ко
ето те и приеха, в течение 
на годината да се направи 
и публикува П допълнител
но издание на Монография
та. Издателят — институтът 
за съвременна история 
Белгрчд ще финансира това 
начинание. Така и автори- 

възможността

страници 
след това да донасят съд за 
този твърде деликатен 
прос. В статията се изразя
ва съмнение и възможност 
за съществуване ь*а 1000 де- 

Напомпяме, че от

на
в ь-

иа територията на 
Царибродска околия, дока- 
то онези участници от този 
край, които са били извън* 
околията, не са 
рани. Прелиствайки 
та на евиденцията установи 

че от 512 записани уча

считаме това не 
Целта на тази Монография 
е да регистрира историче
ските и други събития, на
станали на царибродска те 
ритория в един определен 

окончателна дума 
имат историците, 

че Монографи-

но
желаем
следното:

1. Написаното под фото
графията, която е в статия
та на тримата 
съответствува на фактиче
ското състояние. Именно в 
пробива на Сремския фронт 
са участвували бойци, отно
сно числящи се към 8-та 
сръбска ударна бригада от 
Димитровградския край,_ а 
не Първа царибродска бри- 

Втора царибродска

зертъори.
450 бойци от този край на 
13 допълнителен баталъон 

само 45, а ос- 
405 са отишли

евидентн- 
книга-

от

автори не са останали 
таналите 
през ,Д1а МаИш“.

Според цитирания доклад 
Околийския комитет на 

ЮКП — Димитровград, кои 
то е доставен до Окръжния 
комитет в Пирот, на 
348 на Монографията стои, 

дезертирали 1543, ко- 
авторите на Мо

нографията представлява о- 
фициален документ и око- 

считаме, че ке мо-

период, а 
за това 
ио считаме, 
ята н-а определен начин ще 
помогне за включването на 
този край в 
простори 
разисквания, както и че ще 
допринесе за пълно разгра
ничаване и отхвърляне на 
българските схващания за 
тази територия, работниче
ското двжение. Отряда, На- 
родоосвободителната

хме,
стници — 67 са участвували 

на българската
те ще имат 
въз основата на нови съзна 
ния и приложения на отдел 

заинтересовани
в редиците 
армия, а 85 участници са 
били на тилови длъжности 
(СНОО, МНОО, ОНОО, ко
мандни места, милиция и т. 
н.), па когато този брои се 
намали остават само 360 у- 
частници. 
денцията 
сихме - 
сдружения на 
отделни участници,

ки лица и 
да премахнат недостатъците.ка югославските 

с точни научни относно пропуските.
„Авторите на .монографията 
.Димитровград

стр.
1877—1945“

Считахме, че е ви 
е непълна и потър 

помощта ка местните 
СУБНОР и

гада.
бригада не е участвувала в 
пробива на Сремския фронт, 
понеже поради емигриране 
на някои подлежащи на во 

не е ни фор

че са
ето за нас 17. 2. 1990 г. 

Димитровград
войнало товапа по

енка повинност

ОТ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИЯ БЕЛЕЖНИК

Формирана секция на просве-1 Сърцето на една 

тните работници-пенсионери
В Лужница живеят и работят около 

двестотин просветни работници, а от тях 
са 50 учители. За тях напоследък все по- 
малко се говори, освен когато става ду
ма за лични доходи, докато работата ос
тава на заден план.

През миналото полугодие все пак една 
учителка приятно изненада всички роди
тели. За нейната работа чухме и това бе 
повод за посещението на учителката До
бринка Стойкович. Повече от половината 
от досегашния си живот (24 години) тази 
учителка е прекрала, работейки в учеб^ 
кото дело. Започнала е през далечната 
1966/67 година в най-затънтеното село на 
Бабушнишка община 
След това продължава да работи в с. 
Преслап, Църнотравска община, за да се 
завърне след пет години в своя храй. 
Работила е в селата: Вава, Калутерово,

■ Ресник, Проваленик, а от тази учебна го- 
работи в Бабушница.

В своята работа особено настоява чрез 
свободните дейности да заживее народ
ното сред учениците чрез запазване на 
фолклорните и други мотиви на народно
то творчество. С такава културно-развле
кателна програма в края на миналото по
лугодие организира за родителите, които 
останаха въодушевени, 'както и много пъти 
по-рано. Освен с такъв начин на работа, 
забележителен е нейния огромен опит в 
работата с комбинирани класове, като лип
сата на учебни нагледни средства замества 
с голяма съобразителност и изобретател
ност.

Евдокия Стоева в 
на признание за съ 

и мно-гостран
това ь*а 
знакПрез миналата седмица 

на Общинската 
на Съюза на* 
в Босилеград 

секция на 
работи ици-пен

в рамките 
организация 
пенсионерите, 
бе формирана 
просветните 
сионери. На учередителната 
скупщина на секцията, коя 
то откри председателят на 
Общинската организация на 

пенсионерите, 
Иван Деспотов, за ролята и 
задачите на секцията, както 
и за предстоящите задачи и 
активности на просветните
работници-пенсионери, гово 
ри секретарят на организа 
цията Стоян Евтимов. Меж 
ДУ другото Евтимов изтък 
на че Секцията има за за 
дача да събира просветни 

работьтгци-пенсионери, 
да организира срещи, изле 
ти, екскурзии и да ги акти 
вира в различни културни 
изяви, както и да оказва 
помощ на отделни пенсио 

просветни работни 
за то

трудничество 
на активност в организация 

Съюза на пенсионерита ь*а
те бе връчено благодарстве 
но писмо, което й Црцсъди 
Съюзът на пенсионерите на 
СР Сърбия.

Инак формираната през 
Секция

в с. Щърбовац.

миналата седмица 
на пенсионираните просвет 

работници е вто(ра по 
секция, която дейст

динаСъюза на
ни
редна
вува в рамките иа гази ор 
гаиизация. Преди това е 
формирана такава секция 

частните закптчии-пенси 
онери, в Организацията

подобни секции ще 
бъдат формирани и

всичко Секция

на
каз

ват, че зана
пред, преди

пенсионираните работни 
ци от Секретариата 
решните работници 
ция на пенсионери 
стопански производатели, ко 

ги има десетина

те на на вът 
и Сек 
селско

Добринка споделя, че напоследък всич
ки просветни работници повече са по
гълнати от въпроса са личните доходи, 
зтколкото с подобрение на труда в учи- 
лището. За тази учителка с голямо сърце, 
най-голямото признание й е, че нейните 
ученици не я забравят, но твърде често 
контактират със своята учителка.

Д. Чирич

ито засега
души. -

Да кажем и това, че ^ек 
- колективни члено 

Съюза на синдикати 
те и Социалистическия съ

нирани 
ци, които се нуждаят

Вав продължение на учре 
дителното събрание бе из 
брано ръководство на Сек 
и^ита в сьстав: Евтим Ми 
ленов, Никола Велинов " 
Васил Стоименов, а след

циите са 
ве на

юз.
М. я.
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ФУТБОЛ: ПРОВЕДЕНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА „АСЕН БАЛКАНСКИ“

МОЖЕШЕ И ПО-ДОБРЕБАБУШНИЦА

Рапорт ОТ 

на „Лужница“

гоящата година. След пър 
вата фаза ь*а подготовка, 
която става във физкултур 
ната зала на основното учи 
лшце „Моша Пияде“ и 
спортния център „Парк“. От

На 23 февруари 1990 го 
дина в Димитровград в за 
лата на Общинската скуп 
щина се проведе годишно- 
- отчетно събфание на Скуи 
щината «а футболния клуб 
„Асен Балкански“. В присъ 
ствието на голям брой деле 
тати и гости, любители на 
футболния спорт, активни 
играчи, беше обсъден отче 
та за работата на клуба 
през изтеклия период.

Оценено беше, че изтекла 
та година главно е била не 
успешна ако се имат л|ред 
вид постигнатите резултати. 
Слабо се класира сениор 
ският състав, докато по-мла 
дшите категории футболис 
ти главно са отбелязали очак 
кавани резултати..

Главна тема беше — фи 
лансирането на клуба.

Делегатите» изнесоха ста 
новище, че този въпрос 
трябва да се разреши дъл 
госрочно. Със средствата, с 
които се разполага не мо 
гат да се изпълняват и най- 
- основните задачи. Дали за 
напред този въпрос ще се

решава чрез въвеждане на 
(размер на облагане, само 
облагане или самофинанси 
ране, остава да се види.

Направен беше и план 
на работа на клуба за нас

подготовката
-X- Бабушнишките

сират в края на футболни” очакват
сезон високо да се кла-

Ьабушница започнаха На
време И отзивът На игра- 
чите беше ■

и ако със същия темп 
се продължи до започване
то на първенството, отборът 
Ще бъде добре подготвен, 
при реално съдене и малко 
повече спортно щастие — 
иаоушничани могат 
класират и на 

До започването

рано. Треньорската^ двойка 
Раотич—Танчич разполага 
с 22 футболисти, които рав 
ноправно конкурират за пър 
вия състав. Първия дял на 
подготовката организираха 
във физкултурната зала на 
основното училище в Ба- 
бушница, а след това про- 
дължи на футболния терен 
на „Лужница“.

Както узнахме от треньо 
ра Часлав Танчич, който 
преди години също играеше 
в „Лужница“, усилено се 
тренира

Да ,|се 
първо място.

на първен 
ството на 18 март „Лужни
ца“ ще бъде готова. Първия 
мач в пролетния дял ^я иг 
рае в Горни Матеевац. До
тогава остава да се отигра- 
ят още няколко приятелски 
мачове. Дотогава се 
да бъдат готови и 
помещения на игрището на 
„Лужница". ■

очаква
новите

Отборът на „А. Балкански": Дали добре са се подготвили 
за предстоящия сезон? Това ще покажат на дело 

(Снимка: Любиша Георгиев)

— четири пъти сед Д. Чирич

СПОРТЪТ В БАБУШНИЦА 1 март тази годцна отбор 
ъу ще проведе десетдневна 
подготовка извън Димитров 
град в Негорски баня в^Со 
циалистическа 
Македония.

Връщане на зеления
тепих

БОСИЛЕГРАД V-, »*

„Младост“ запоила с подготовка република

Куп-състезанията започват 
от 4 март (първия кръг е 
отсрочен), а първенството в 
Междуобщинска футболна 

Ниш ще започ

★ Зоран Митич (29) икономист-футболист 
отсъствие от футболния след повреда и 

терен успешно се връща Че наистина амбициите 
на босилеградските футбо 
листи в настоящото футбол 
но първенство с висок пла 
смент

Ца кажем и това, че фут 
болното първенство ще за 
почне към края на март, а 
първия мач „Младост“ ще 
играе във Вранска баня с 
отбора „Железничар“ — 
безсъмнение твърд съпер

Тези дни започна подго
товка на футболистите на 
„Лужница“ за пролетния 
на първенството, а връща
нето на Зоран Митич в от 
бора зарадва и съиграчите 
му и ръководителите на от 
бора. Митич

дивизия 
не на 18 март.

За председател на Скуп 
щината н футболния клуб 
„Асен Балкански“ беше

Йордан ДИМИТ 
РОВ, който и в предстоящи 
те две години ще води то 
зи добър спортен колектив 
в Димитровфад.

дял място,
потвърждава и факТа, че с 
подготовка за втората част 
на първенството започнаха 
навреме. От една седмица на 
сам футболистите под ръко 
водство на треньор Георги 
Георгиев тренират два пъти 
седмично.

първото

преник.
Затова и казва Георгиев, 

че крайният успех на „Мла 
дост“ ще зависи от изхода 
с този отбор. Да се надява 
ме, че ще успее.

избран
лаузира почти 

6 месеца заради повреда на 
крак и операция на апенди 
сит. Инак този играч има 
голялI радиус на движение, 
играе като ляв : 
бързо и енергично 
ва, добре владее футболна 
та техника, 
е много добър: спортсмен- 
етвото му е над всичко.

М. Я. д. с.нападател, 
1 действу-

— Засега това са леки 
тренировки за набиране на 
кондиция, която през изтек 
лмя есенен полусезон най- 
-много ни липсваше. След 
това ще започнем

И като човек
СЪОБЩЕНИЕ

с трени 
ровки за оформяване физи 
о помията на футболната иг 
ра. В този период сме зал 
лаиували и няколко прияте 
леки футболни срещи 
бори от Сурдулица и Вра 
пя — подчерта Георгиев.

Както узнахме, 3. Митич 
вече 11 години играе фут
бол. От тях 

състава

ШшШ Драги читатели, мнозина не са си издължили або
намента за вестник „Братство“ за изтеклата 1990 година, 
.затова ви молим да направите това в най-скоро време. 

Цената на вестника от Нова година
3. Митич— 7 години е 

на „Лужница“. 
Той беше един от най-стан 
дартните и най-дисциплини 
рани играчи, за когото важи 
правилото, че футболът е 
само игра.

футбола. Ще 
в следващия сезон да итрае, 
запгото
много и много може 
каже на футболното 
Иска да помогне 'на 
бор да се класира 
же в ло-виещ ранг на със
тезания.

продължи ив е увеличена на50 пари.с от
е уверен, че още 

да по- 
поле, 

своя от

ГОДИШНИЯТ АБОНАМЕНТ за Братство“ "сега е 25 
динара, полугодишният —- 12,50 динара.

Съобщаваме, че цената на некролог без изработка и 
— сумата се увеличава с цената на същото която 

диктува печатницата. ’ която
„ Чекови записи за абониране на 

щайте на следния адрес:
ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО“ 18 000 Ниш 
кември 8. Текущата сметка на „Братство“ е 
62500-603-9529, СДК — Ниш.

Инак, в настоящия проле 
тен полусезон, босилеград 
ският футболен отбор ще 
настъпи без нападателя Бла 
жа Воинович, но подсилен с 
Митко Глигоров, който те 
зи дни ще се завърне от 
ЮНА.

клише
Председателят на „Лужни 

ца“ Любиша Косгич казва, 
че със завръщането на Зо
ран Митич в отбора 
значително Ще се стабили
зира. Митич

ако мо-
в. „Братство“ изпра-

Драган Чирич Кей 29 де-същият

е сериозен: и
примерен спортист. Треньо- РЕПУБЛИКАНСКИЯТ дт 
рът Часлав Танчич не крие ЛЕТИЧЕСКИ КРОС К 
задоволството си, че Митич ЛЕВО 
е отново на зеления 
гъ лтаж.

КРА- ( В подкрепа на амбициите 
на футболистите от Босиле 
град за първото място на 
табелката е и факта, че 
през пролетния полусезон* иг 
раят един мач 
своя терен и това, че проб 
лемът пън връзка с матерп 
ални средства няма да бь 
де тъй изпъкващ.

ТЪЖЕН ПОМЕНправоъ
За пъови 
— безуспешно

път На 3 март се иавършават 40 
дни от смърта на пашата непре 
жалима съпруга, леля, вуйна, 
стрина и баба

И след свършване на про
летния дял на първенството 
3. Митич повече маняма да остави

За чрън п-щ
еките Димитровград 

се за Мара
Любенова
Димитрова

лакоатлетици
връадат от едно състсхЛие 
~л"" На Република,! СКИЯ крос „ Кралево

постигнаха очакваните ре 
зулгатп. И в отборно и в 
поотделно 
паха добре.

Пионерите се

ОБЯВА Георгиев подчертава, че 
в подготвителния нете ме още

риод по-сериозни мерки ще 
предприемат и върху дисцп 
плината ма отделни футбо 
лист. Шансът да играят, ще 
получат само онези 
футболната игра схващат 
то спортмемско иадпревар 

Впрочем босилеград 
ските футболисти 
се отличаваха 
па игра,
ките на футболните

В Ниш
,а помощница 

всички домашни рабо 
7 и и помощи на же 

инвалид). Обез 
печена е квартира, хра 
ма, осигуровки и за 
юдата от милиард и 
половина стари дина

се търси къ
(за

класиране не ми
на

- седмо място (ГоетГ,™ 
им обезпечава 
държавното 

Реално

(1909—1990)
от село Долна Любатакоитоучастие на 

първенство), 
ди м игров прадск ите 

спортисти трябваше 
класират от пдово 
върто място, а 
иото^ класиране от 
Стоянов се очакваше да спе 
чели един от медалите.

ка
На този ден в 12 часа ще посетим вечния дом па 

скьпати ни покойница п селските гробища в Долна Люба- 
та. Каним роднини и приятели да ни придружат.

ра. ване.Да се 
до чет>'л сг/равки по теле 

4 ян (018) 43-915, се
мейство

и досега 
с мт,жестве 

по винаги в рам 
прави

в поотдел 
Игор СКРЪБЯЩ:

съпруг Любен и многобромни 
племенници

Аранджелович.
ла.

Д. С. ла. м. я.
-БРАТСТВО“ * 2 МАРТ 1990

СТРАНИЦА И



сатиРа * забава
ИЗ „ШЕПА ЦАРИБРОДСКИ СМЕШКИ“ Босилеград 

сни осияиКротките Бият лудите
Станча Бачевски беше планина човек, но доброду

шен,' лаладжия и малко болен на тема „големство и хе- 
ройство“. Често правеше ситни-дребни зулуми из чаршия- 
та и по кръчмите, та понякога го понатупвахо кръчморите 
и еснафите. И тоя често се оплакваше:

— Свите окнули: „Луд бил Станча Бачевски. „Станча 
луд, а они свите кротки! Е що тогава „кроткьите“ сви бию 
Стначу? Нали требе да буде иаопакьи!

Социал - сиромашка 

странна
Босилсгрпдскике ловджии 

бяха отишли в комунизъм, 
а сега са завърнаха във 

' феудализъм. Досега ловеха 
кой, кого, къде и колко си 
иска, а отсега ловът е при
вилегия само за богатите.ПОГРЕШНАТА НА ГОСПОДА наша държа-Я гледам що се партии у овая

навози със скули лимузини и ели

*Кола Ткачът по прякор „Дървеницата" беше тромав 
човек, с широки крачоли и увиснало седло панталона. 
Беше ненаситен гладник. И все се оплакваше:

На граничио-пропусквател 
пия пункт Рибарци вече ня 
ма навалицй. Сега улиците 
в Босилеград са по-чисти — 
никой не хвърля хартийки 
от „лукчета“.

ри и да се
коптери. За това е зоро, за Ьелепиро, не се 

нажалило на сиромашия сеир да 
гледа. Йок море! Те запазете що думам, па че

како беше за

— Лошо наредил господ света: да се спи осам часа, 
а да се йеде по три пути. Требе по осам пути да се йеде, 
а по три часа да се спи, да видиш кикви юнаци че су 
’ората! Така че измремо от глад.

е никому

после. Незнам ливи прашам
бивша Югославия, пусто останало! Едни лъжат 
да гласуваме за тия, .дру!)и ни лъжат да гла- 

дру^и, ние тръчиме како улави, а оно 
па тъка. Кой си има още току

Записал: Тодор Литкалоп *
В Босилеград напоследък 

често се чувствува недостиг 
на бензин. - Някои 
град се борят да се откажат 
лите им не могат да отидат 
дори „по нужда“.

суемо за 
па си тъка, 
да има, кой нема земат му и това що има. Сека 

власт таквая: отпред те глади, а озад ти

МОМЧИЛО ДРАГИЧЕВИЧ, 
Сараево босиле-■*

АФОРИЗМИ ти е 
душа вади.

* Но па щом сите тръчат да прават странЬиКак да му докажеш в лицето, когато ти е обърнал
гръб? и партии, дай бре и ние да направиме една, 

да я кръстиме Социал-сиромашка
Всички народи по света се 

борят за правото да се учат 
на майчин език. В Босиле
град се борят да се откажат 
от това свое право.

да речем
странка. Да се бориме и ние за некой права, 
ла що биде — това. Нема да се бориме за власт 
и за вотельи, наше дупе у вотеля не кзоти, но 
да изкараме некое сиромашко право. Те на-

Всекиму е тежко, като разбере, че могат и без него. 
Още по-тежко е, когато това разберат останалите.

*
пример за таквия работи:В автобуса на линията Бо 

силеград — Тлъмино, освен 
водач и кондуктер на поето 
янна работа трябва да се 
назначи и по един силен 
портиер — да отваря и зат
варя разнебитените врата на 
автобуса.

Убивайки бога в човека, не ще получиш атеист. -Н. Да се забранят свинскЪите опинци и на 
сек сирома да се даде да има по един чивт 
гуменяци, та да има сос що да си ойде на пазар.

На сек сирома да се сменява сламата у 
тувлеко по еднъж у годината да му не грулят 
талпите ребрата.

# Да се докара у продавницата од оная 
течност що се труят буите, въшЬите и 
биците да не ни пият кръвчицата.

За сек сирома да има по една лажица 
шийер да" си тури у ошав Ките да не куса 
Кисели.

Сърпът и чукът се носят по-лесно на ревера, отколкото 
на рамото!

Това, че човек е произлязъл от маймуната, показ- 
маймунджилъците, които виждаме по работните места. *

ват тата-босилеградчаии
все още са

Някои
„фотъолероси“ 
опиянени от 
развитие на общината в со
циализма“. Предлагаме им 
да консумират повече чорба 
от кисело зеле.

-й- , динамичното
„Й той сит, и ние сме цели!“ — казвали овцете, докато 

вълкът изяжда вчаря.

-&На сек сирома да се даде по малку маш- 
чица да има сос що да си напръска качамако 
да го не ваволи носен.

Сек сирома да се измие ако не повече, 
берем по еднъж у годината с по два котла 
жешка вода и един'* калъп домашен сапун.

На сек сирома да се омаже душемето и 
дупките ка къщата да му не дуа. ветаро й да 
му се претресе сламата на сламенячката да му 
не тече капчук у шия.

Да се гледа како да е на сек сирома да 
се снабди с магаре да не мъкне обрамиците 
нарамо.

Тоталният песимист: „Дори диоптрите ми са обозначе
ни със знака на минус!“

*
За да платят данъка си 

продаваха
К

селяните някога 
воловете си. Тая година те 
данъка платиха с по една , 
кошница яйца.

Ако е човешкос да се греши, значи, той е истински
човек!

хубаво, могат да ни изцапатИ птиците, които пеят Иван Николовглавата.

носовоаяБТРоа-------^----------------

ШШЙФЦО&ОД
Те тъка, па ако има некой да предложи 

още нещо — лъсна работа, че се разбереме- 
Ние сиромасите сме за демокрация затова сме й 
прокопсале. Важно е да се върши работа и 
да се бута некако, да идеме и ние у Европа, 
па там беки е по-арно, овде закасаме. Ама че 
речете требе да се плаща чланарина. Е па че 
си платиме — лъсна работа. Ка можеме и на 
пцетата да плащаме поред и сиромашката чла
нарина че си платиме. Па ели затова сме си
ромаси, бре човеци!

-----------г/~\ н-я КОСОВО?^/

<х яя и и 
кччего дя 
гре ля е/
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