
ЬРИ-Т&ВО с указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство“ е удо- 

Орден братство и 
единство със оребърен 
нец за особени заслуги в 
областта на информативна
та и графическа дейност и 
за принос в разви, пето на 
братството 
между нашите народи и на
родности

стоено с
ве-

^ВВСГНИКНА българската народност в сан. И1ШГАИВ * и единството

ГОДИНА XXIX ■ БРОЙ
1441 * 9 МАРТ 1990 Г. ЦЕНА 0,50 ДИН.

“Л РЕПУБЛИКАНСКИ ФУНК
ЦИОНЕРИ НА ПОСЕЩЕ
НИЕ В ЮЖНОМОРАВСКИ 
РЕГИОН

СТАНОВИЩА НА КОМИСИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО
ТО НА СР СЪРБИЯ ЗА СТОПАНСКАТА РЕФОРМА

Синдикатът иска СъРбия създаде условия
да бъде безпартиен

Идат 

тежки дниза офанзивно развитие
С по-малко от 2500 дола 

ра на глава от населението, 
голяма безработица и недо 
статъчно участие на съвре 
меините технологии и про 
пулзивните стопански отрас 
ли Сърбия не смее да се 
колебае: офанзивпата р^аз 
война и икономическа пола 
тика е единственият начин 
да се изгради по-хубаво бъ 
деще.

Това е основното станови 
ще на Комисията на Пред 
седателството на ,СР Сърбия 
за стопанска реформа, коя 
то тези дни подчерта, че от 
критата стабилизация наико 
ном)ическите процеси, проме 
ните в стопанската и поли 
тическа система, реализация 
та на заема за стопански 
възход и големите интегра

цим в областта на основна 
та Х1имия, газа и нафтата, 
железопътния транспорт, те 
лекомумикациите и електро 
стопанството са предпостав 
ки за нов, голял! развоен 
цикъл. Този цикъл е единст 
веният начин да се премах 
не дългогодишната криза и 
да се изнамерят възможно 
сти за структурно преустро 
йство на стопанството, реви 
тализация на старите и из 
граждане на нови цехове 
По този начин ще се съз 
дадат условия за повишава 
не на жизненото равнище 
на населението и за ускоря 
ване на материалното и кул 
турно развитие на общест
вото. При това под струк 
турно преустройство на сто 
панството се подразбира не

Програмите за консолида 
ция на предприятията не 
може да се правят по 
старому

ПРи™шНи°,ПоР,ОЕКТЪТ ЗА СТАЧКИТЕ ПОВЕЧЕ
ките™пН^кЖд^еСнТВАпНр^Нк\
ПРОМЯНА НА КОНСТИТУЦИЯТА НА СФРЮ 

Три становища 
ководството 
на югославските

Д-р Слободан Янич, под 
председател на Скупщината 
на Сърбия, Мирослав Миш 
кович, подпредседател на 
Републиканския изпълните 
лен съвет, Драгрмир Петко 
внч, член на РИС и Нико 
ла Шаинович, републикан 
ски секретар за стопанство 
тези дни посетиха Южиомо

на ръ 
на Съюза

е най-добрият начин да 
се създадат необходими 
те предпоставки за ико 
комическите 
чески реформи. Синдик 
атът призовава републи 
ките и покрайнините да 
не си служат с изнудва 
не в процедурата.

Синдикалното ръково 
дство предлага Съюзът 
на югославските синди 
кати занапред да не бъ 
де колективен член на 
Социалистическия съюз, 
понеже някои части на 
„фронта на социалисти 
ческите |сили“ вече се 
трансформира в отдел 
ни партии. Синдикатът 
иска да извърши собстве 
на реформа да се из 
бори за самостоятелност 
и независимост и - затуй 
не иска да членува ни 
то в една ./партия.

синди
кати тези дни привлеко 
ха вниманите

и гголити
на югос 

лавската общественост. 
Първото е във» връзка 
със законопректа за ста 
чките, който е изготвен

моравски регион, където зо 
диха разговори за акталгаа 
та стопанска обстановка в 
тази част на републиката. 
Ето няколко акцента от то 
си разговор.

— Към
ния изпълнителен

и предложен от Съюзни 
я изпълнителен съвет. По 
мнението на 
на Синдиката този

членовете 
зако

мерките па съюз
съвет- мо 

же да се отправят забеяе 
жки, но тенопроект повече прили 

ча на са правило за 
поведение, понеже са прие 
ти от Скупщината на СФРЮ 
— заяви Мишкович. — Идат 
тежки дни и затова Репуб 
ликанският изпълнителен 
вет взе решение всяко пред 
приятие да направи програ 
ма за собствена

закон за забраня 
ване на Стачките /и зато 
ва ръководството на юго
славските синдикати по 
иска от съюзното прави 
телство нов закодопро 
ект.

съ

консолида 
но тази програма не 

може да се прави по ста 
рому. В нея, освен премах 
ването на „тесните места“ и 

преустройство 
централно място трябва да 
получи кадровият въпросг 

— Ако

Председателстото 
ССЮС оказа пълна под 
крепа на проекта за про 
мяна на Конституцията 
на СФРЮ, понеже това

тия,на

стопанското

От заседанието на комисията за реформа
предприятието ня 

ма пгри —г подчерта Шаино 
вичсамо реализацията на нбви 

производствени 
ревитализацията на същест 
вуващите цехове и реализа 
цнята на редица нови ин 
вестицин, но и кадрово об 
новление на ръкводоствата 
в стопанството, банките и 
търговията, плурализмът на 
собственостнгге; който пряко 
свръзва интереса, мотивите 
н отговорността за резулта 
тнте па стопанската дей 
пост, финансовата, организа 
ционна .и програмна консо 
лндация на предприятията 
п преди, ршемаческата роля 
па държавата, която с и« 
струментите си трябва да 
насърчава стопанските су 
Секти- да се владеят в уни 
оп с условията на пазара.

Освен акумулацията на 
родното стопанство и насе 
лепне, подчерта Комисията 
за стопанска ще форма в СР 
Сърбия, за новия развоен 
цикъл трябва да се ангажи 
•ра м чуждестранен капитал 
чрез формираше на акцио 
иерски дружества, дружесг 
ва с ограничена отговор 
пост, котщесиошши пред 
приятия и пр. Важна роля 
в новия развоен цикъл и- 
мат и частните капиталов 
ложеиия в малки п средни 
предприятия, понеже това е 
ефикасен начин да се акти 
визира финансовият, трудов 
и творчески потенциал на 
па населението. По този на 
чип до голяма степен ще 
се смечки проблемът с без 
работната.

трябва да ги зарабо 
ти на домашнияКАКВО Е КАЗАНО В РАЗГОВОРА НА РЪКОВОДСТВОТО НА ГУРт™ 

ЛИШКА ОБЩИНА С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ КЦМ 
СУРА, ДРАИНЦИ И КОСТРОШЕВЦИ? ОБЩНОСТИ КЛИ

програми, и чуждее 
транния пазар, като държи 
сметка да продава на 
вач, който може да 
ти стоките и услугите. Но 
вият закон за трудовите от 
ношения

купу
запла

Парите от граничния съор 

ще бъдат вложени в Кли 

сурски край

в СР Сърбия ще 
даде по-големи пълномощия 

ръководствата на 
предприятията.
на пред

В БРОЯ:
Почина 
ски

РАДЕТЕЛ НА ПРОГРЕ 
СА И РАВНОПРАВИЕТО

стр. 3 
комунисти

Тодор Славписк™Ь1йлЕв°^лИВцВлЛИЧК0ВИЧ' пгедС1™™ н» ОБЩИНСКАТА

В рамките на „турне
на общинското ръко този край 

водс-пво по
Сурдулишка община те

те местни общности от 
каза Пет

дукт" цените на всичкито“
стоки са значително по- 
-високиселата на ров — доминираха ияк 

олко в сравнение с 
магазините в Сурдулица. 
От страна на продавачи 

ягно е единствената рай те тази разлика се оправ 
т он"а поща 13 нашата ре дава с по-големите трай

с ръководствата на мес публика, която работи спортни разноски Нася 
таите общности Клису иа индукторски телефон, лението от този ктй р 
ра, Драинци и Косгро Освен това тя се помес “Д, в структурата 
шевни. Какво е казано ^ншвдвдщо поме иа цените да се вкшощ"

щение. Подобен е и про :и определен процент за ,
ларня, която същоТХ

нция на ССТН в Сурду ещеже в чт"къщщ га“та.ДА ^“сега™ “
цл- Сьща така остър е |и про тига от 15 до 20 на

— В изказванията иа блемът с цепите. В мага с1
представителите на три

Събрание на 
те в ГИД 
РАБОТА, А НЕ ДРЕБНА 
ПОЛИТИКА

общи проблеми, 
зи дни в Клисура се е Пощата в Клисура веро 
състоял разговор на об 
щинските ръководители \

стр. 4
Босилеград
БЕЗОТГОВОРНОСТ, ПО- 
-СИЛНА ОТ СЪДАпо време на този разго 

вор? — лолитхаме Дра блемът 1с местната 
шко Петров, председател 
/1а Общинската конфере

стр. 6
Реформа на средното об 
разоваиие в Бабушикш 
ка община

КРЪСТОПЪТ С МНОГО 
НЕИЗВЕСТНИ

тази

дас 
сто

от цената. Това навярно
(На «-та стр.)зимите на „Власима-про

стр. 10



| ПО СВЕТА

ВЪРХУ нови основи
НАС Iи а

ПО-НАТАТЪК НЕ ПРИЗНАВА МАКЕДОН-ЗЛЩО БКП И 
ЦИТЕ?

И НЕ-МАЛТА: ИЗ РЕЧТА НА БУДИМИР ЛОНЧЛР ПА СТРЕЩАТЛ 11Л НЕУТРАЛНИТЕ 
ОБВЪРЗАНИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ Пояс за спасяване

проблеми! Това е едно. Ка 
то второ се поставя въпро 
са: защо вг|рха на БКП по 

по-видимите

Тодор Живков по време 
еуфорията ага българско 

то великодържавничсство за 
почна да твърди,

не съществуват и от 
един цял народ не

|Д На министерската конференция на девет неутрални и не
обвързани европейски страни в Малта, която продължи 
през миналата седмица се разисква за ситуацията в Ев
ропа, за промените в неточната част па континента и за 
ролята на Конференцията за европейската сигурпост и 
сътрудничество (КЕБС) в интеграционните и останалите 
процеси, настанали в тези промени

На заключителното заседа 
ние на малтешката конфе 
ренция |реч произнесе и на 
шият съюзен секретар на въ 
нишите работи Будимир Лой 
чар. който .изтъкна, че съще 
ствуващите промене в Едро 
па са от историческо значе 
ние, че под тяхно влияние 
се меня цялата структура 
на следвоенна Европа, че 
блоковете губят смисъл на 
съществуването си, но че съ 
ществува и опасност от на 
рушаване на равновесието в 
сегашната динамика на раз 
взвитне. Тъкмо 
текст той изтъкна значени 

на Конференцията за 
сигурност и сътрудничество 

Европа като свеобразен 
регулатор на новите събития 
и инструмент на равновесие.

Групата неутрални и необ 
вързани европейски страни

па
псевреме на 

демократични промени в 
страната е нужно и ло-на 
татък кораво да се зае г ьп 

износения тезис, че 
Пиринска Македония 

живеят. Това 
необхо

че маке
догщи 
тогава
съществува в пропагандната 
и официалната партийна и 
държавна политика па със 
едната страна. Сега, според 
най-новите
партийните . наследници 
Живков, членове па Вие ето 

па Българската рие
попити

ват за
уж в 
македонци нев рамките на КЕБС до голя 

ма степен осъществиха роля 
та си, каза Лопчар, като но 
сочи че но-нататъпшото дей 
ствуване и ко1 строл върху 
възможннтр опасности мо 
же „най-добре да се постиг 
не с укрепване и домзграж 
дане на процеса па КЕБС“, 
при което в по-широкия 
контекст па изчезването па 
блоковете той КЕБС вижда 

„единствен паневропей 
ски форум на суверени н 
еднакви държави“, който 
трябва да се развие в „сне 

на постоянни отноше

всичко му е/Преди
димо паради

твърде разклатено довс 
всред българите, при ко 

на /рефор 
изчезва със

па(изявления себе си м свона

съветщия
КП, които впрочем 
чески рошеният 

смисъл

с процеситеито
дотраял сила наТрапения по-ран° ав 

торитст. Във вихъра на про 
мените, лидерите на ка нс 
изпускат „оръжието си д 

(винаги) силната на 
Този техен 

всъщност

цословсн 
Тодор сместиха в домашен 

македонското иацио 
малцинство в 
по-нататък не егзис

арест, 
пално 
рия и 
тира.

Твърде просто, убеждават 
„Живков и синовите му“, че 

пито един

БългаБудимир Лончар играят
ционална карта, 
национален адут, 
най-вероятно е последният 

спасяване, с помощ 
който искат с въз 

кадрови 
спасят с>т ре

като
за започване и на 

между 35-те стра
пулзува 
дискусия 
ми на КЕБС и на осгапали: 
те средиземноморски стра 
ни за сигурността в Среди 
земпоморието. Лончар под 
черта, че промените в Евро 
па дават възможност да за 
почне работата върху изгот 
вяието па европейски доку 
мент за правата на малина

пояс за 
та на 
можно
заугби да се 
формите които са в ход.

тях няма
македонец.при 

единствен
в този кон Натема

ния или организация, извън 
всички елементи на стария

по-малкинаселение, 
там (да се

цялотопротив,
за което някои

югославската репуоли 
Югославия)

ето
чете 
ка Македония и1? порядък.

Новият климат в отноше 
нията между Изтока и За 
пада би трябвало да се из

Ние спасяваме България, 
поръчвт на нацията комунис 
ти от породата на Тодор, и 
за това българи, вашият све 
щен дълг е да участвувате 
в историческия пррцес и да 
(ни)всеотдайно помогнете. В 
това не би трябвало да ви 
погречат там измислени ма 
кедонци. В приложение на 
тази неохомогенизашгя на 
българския народ сервилна 
та „наука“ продължава да 
докосва най-изтънчените на 
ционални нерви и да доказ 
ва как българско уж било 
всичко от Охрид до Черно 
море и ..по-широко“.

Македонското национално 
малцинство в България, раз 
бира се, съществува. В то 
ва никой в света с добри 
намерения не се съмнява. 
Обаче демократичните про 
мени в тази страна в сфе 
рата на партийната доктри 
на все още не са достигна 
ли елементарното равнище 
на действителните свободи, 
в които всеки неея гражда 
Н1ш да може без да се стра 
хува да каже кой е, какво 
е и как наистина пацлонал 
но се чувствува. Дали ня 
кой е българин или пък е 
македонец това единствено 
точно знае само тоя бълга 
рин и тоя македонец.*

Времето, това 
но да се изясни, все 
не е дошло. Страхуването и 
отрицателните неосталински 
потенциали са още големи. 
Личи, че най-видими 
редовете на партийните нас 
ледници на Тодс|р Живков, 
които все още нямат храб 
рост на демократичен начин 
да се изправят очи в 
българския народ, 
македонското 
малцинство, което живее 
тази съседна страна и чието 
приятелство не губят от пред 
вид всички югославски на 
роди, разбира се и македон 
ц-ите.

че са уж от маке 
потекло, се изяснява 

българи. То дори на 
иионално е толкова самосъ 
знателно — продължава Со 
фия — че спонтанно се^ле 
гитимира като най-самооит

твърдят,
донско
катоствата.

ДЪРНОВШЕК И МАРКО- МОСКВА: В СССР ЗАПОЧНА ПОЛИТИЧЕСКАТА РАЗВЪРЗ- 
ВИЧ ПРИЕХА ПИНЕИРА КА

на българската на 
като някой вид екстра

на част 
ция,
българи.

Всеки който се опита да 
докаже, че не е така, раз 
палва антибълга/рска кампа 
ния и дори се намесва във 
вътрешните работи на суве 
ренна България. И все та 
ка в духа на 
стил: един ред етикети, ред 
остарели обвинения, между 
редове се сее закана, преди 
всичко срещу числящите се 
към македонското нашгоиал 
по малцинство да водят 
сметка какво правят и да 
внимават как се изясняват. 
Ако падна Тодор Живков, 
не падна Велика България.

Във връзка с това да при 
помним как Сталин учеше: 
съществува човек, съществу 
ват проблеми — не същест 
вува човек, не съществуват

За приемане на 
Югославия в Евро
пейския съвет 
има и трудности

Преди целта в завои
Н Политическата развързка в Съветския съюз започна. С 

други думи казано, ключовите процеси и конфликти се 
намират в „предпоследния завой до целта“, до която ще 
се стигне през. следващите четири месеца, когато ще се 
проведе 28-ия конгрес на КПСС известния

Португалският министър 
на външните работи и пред 

Комитета Представител4
те Л|Ойбалтиш$и републики 
във федералните институции 
и органи или не участвуват, 
или крайно пасивно се огнаят 
към тях. Оповестяват че ги 
интересува само кора ще за 
почнат преговорите с ръко 
водството на' СССР- за .поду 
чаване на самостоятелност, 
т.е. за излизане От рамките 
на СССР.

Преди няколко дни в Съ 
ветския съюз приключиха

изборите за републикански 
и местни съвети. Кой коя 
позиция е завоювал все о- 
ще не е известно. Официал 
но се оповестява, че е забе 
лязан слаб отзив на избира 
телите. В повечето пък ок 
ръга поради по-голам брой 
претенденти за едт депу 
татско място е дошло до 
„разбиване па гласовете“ и 
в повечето места изборите 
ще се повторят.

на ттриседателствуващ 
на министрите на Европей 
ския съвет Жао Пинеиро и
генералният секретар на 
Съвета Катрин Лалимиер 

преди няколко дни бяха на 
двудневно посещение в на
шата страна когато ги при
еха и с Тях водиха разго 
зори председателят на Пре 
дседателството на СФРЮ 
Янез Дърновшек и пред
седателят на Съюзния изпъл 
нителен съвет Анте Марко 
вич. Освен за отношенията 
между Югославия и Евро
пейския съвет, в когото ла 
шата страна потърси пълно 
правно членуване, те разго 
варяха и за интеграционни 
те процеси в Европа.

ПО ПОКНА НА НАША
ТА ДИПЛОМАЦИЯ

КАЗАХА: АЛОЙЗ МОК, ШЕФ НА АВСТРИЙСКАТА ДИ
ПЛОМАЦИЯ

Югославия е способна 

да реши трудностите си
Дохажда
индийският
шеф

ясно и глас 
още— Желанието ни е Юго

славия възможно по-рано 
да стане пълноправен член 
на Европейския съвет и се 
надяваме, че ще успее да 
преодолее останалите труд 
ности на тоя път. Причи
ната е проста 
вия трябва да изиграе зна
чителна роля в отношения
та в нова Европа 
след разговорите на прес
конференцията в Белград 
Пинеиро.

Катрин Лалимиер особе
но се спря върху труднос 
тите за постъпването на Ю 
гославия в Европейския съ
вет. с когото нашата стра
на" повече • 
вити институционални 

ношеция. Според нея, преди 
всичко, това са разединено 
стта на Югославия (между 
републиките) и проблемът 
на Косово. Тя подчерта, че 
решаването на тези 
блеми зависи от всички ю- 
гославяни.

Югославия....... ..  ,ша значнтелство между Югославия Итя
ни трудности, но вярвам че тия Унгапиа п Д?^, г,ггалмг"«кк "°™~»

секретар ча а-цшшиге) и"И съсеща ^“риГл^з Крит? се
раооти Будимир Лончар, Мок в емисията на адегоий с-^КВ* Аа се включн Чехо-

• министърът на външни ската телевизия „Час на пе ~ и Добавил
те работи на Индия Ин 41ата''- в обзора вфху акту решаданет0С'^.аработи'-‘
дер Гуйрал ще направи тойТзгмш^австрн!?^ првд които са изправени 
официално посещение :в усилия за укрепване нГев сочените страни, каквито са 
Югославия от 8 До 10 оопейските интеграции и по ™г,<?рИмер 
т. м. Юрай другото посочил — ^Щенията

са в

Югосла-
По покана ,На съюзния

каза очи с 
нито сче националновърху 

проблеми ге в
по

в областта на 
и стопанство-реши

« _ телната подкрепа на Виена
ио покана на Лончар на свързването на Югосла- 

на официално посещение 'ВИя на други страни г Ев
ропеиския съвет.

Мок също

то.
Шефът на австрийската ди 

пломация изказал станови 
пето, че групата неутрални 
и необвързани страни в Ев 
ропа и по-нататък има г осо 
оено значение, но заявил че

Противоположно
ката на Сталин, 
ченият 
лем“
не» когато

години има раз
на логнот-

така наре 
лроб 

ще изчез
в нашата, ютрана във вто 
р.ата половина

„македонска/ 
в България

така подчертад 
орионтировка

ла месе 
ца ще пристигне и мини 
стърът на външните ра 
боти на Република ,Коре 
я Чюн Хо Дон.

австрийската 
за укрепване на честно се приеме жцусъсе 

което
менеутралните истината застрани трябва 

■„по-силно да се чуят“, 
сно ло-непофедствено 
обменят опит

про I съществувадеюгге отношения, 
илюстрира със започването 
на регионалното сътруднице

нето на 
ския

част от македон 
народ в съседната

от но
спрада на.и възгледи.
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ЗА УСКОРЕНО РАЗВИТ ИЕ НА СТОПАНСТВОТО

и ускорено ршш Радетел на прогреса
01 СТОПАНСТВОТО и равноправието

™теХкв?ив4иРйВЖ?шгощвм ?Р1^
НзГаБЕКТИЗАПРРиТтЛцШИТЕ ИНФрАСТРУКТУР-
тие*рза^изостдва1ците общЗнЕиНОТО РАЗВИ-

* ОБЩЕСТВЕНИЯТ ДЕЕЦ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ ТОДОР СЛАВИН- 
СКИ ПОЧИНА НА 1 МАРТ Т. Г. В БЕЛГРАД

Всяка смърт е загуба на «човек. Но 
при едни тя идва като резултат на ста
рост, а при други, и то твърде често, преди 
време. Така стана и с Тодор Славински, 
известен обществен деец ,-от българ
ската народност в Югославия, който след 
кратко боледуване почина на 1 март 1990 
година, на 63-годишна възраст. Погребал
ният церемониал се проведе на Новите 
гробища в Белград в присъствие на голям 
брой приятрли и почитатели на .неговото 
дело, представители на Димитровградска 
и Пиротска общини, на издателство „Брат
ство", на Скупщината на СР Сърбия, Ре
публиканската конференция на ССРИ, 
ЦК на СКС, Съвета нй Републиката и др. 
Край одъра на '.покойника бяха положе
ни множество венци с изрази на благо
дарност и трайно помнени на делото, 
осъществено през живота му, както и 
цветя в знак на незабравимо другарство, 
приятелство, сътрудничество и взаимо
действие от близки, другари и приятели.

Край одъра на покойния Тодор Сла
вински прощални слова произнесоха Ва
сил Милев, председател на Общинската 
скупщина в Димитровград, от името на 
родния му Димитровградски край, и Ра- 
дое Костич, член на Председателството 
на РК на ССРН, от името на обществе
но-политическите организации и Скупщи
ната на СР Сърбия.

С представителите на 
Общинската 
стопанските

ката. За ускореното раз 
витие на Власина са за 
интереоовани и Боси ле 
Градска, и Църнотравска 
общини.

Говорейки за развити 
ето на Босилеградска об 
щина, председателят на 
Общинската скупщина 
Спаско Спасков 
че проблемът за недоста

скупщина и
организа 

ции на Сурдулица, Вла 
Дйчин Хан, Босилеград, 
Дърна трава и Власотин 
ци, на 2 март тази годи 
на, в Сурдулица разгова 
ра Мирослав Мишко- 
вич, подпредседател на 
Изпълнителния 
Скупщината на СР Сър 
бия, Драголюб Николич, 
директор на Републикан 
ския фонд за насърчава 
не развитието на не до 
статъчно развитите кра 
ища, Никола Шаинович, 
републикански секретар 
за стопанство и проми

изтъкна,
съвет на

тък на средства за по-на 
татъшни 
изследвания и окончател 
ното

геологически

им реализиране, 
както и проблема на твъ 
р|де лошата пътна мре 
жа в общината, докато 
председателят на ОС във 
Владичин Хан Сърболюб 

шленост, Драгомир Пет Цветкович посочи проб 
кович, член на Републи 
канския

Вдъхновен и ръководен от линията на 
ЮКП, сетне СЮК, Славински е непоколе- 

, бим борец и през времето на Информбю- 
ро^ за победа на истината за социалисти
ческа Югославия, правилната линия ка 
СЮК в решителната борба /срещу 
низма. И тогава е вдъхновен от 
циоиното дело на Тито и /остава 
верен войник, който води решителна бор
ба срещу информбюровшцината, 
та от Червенкова България.

лема за изплащане на
изпълнителен дълговете 1по ]проекта 

,.Морава II“ и огромнисъвет, Зоран Яначкович, 
председател на Междуо те валутни разлики, 
бщинската конференция 
на Съюза на комунисти
те и Момчило Новкович,

Тодор Славински е роден в с. Славиня, 
Димитровградско, през 1927 година. Още
като седемнадесетгодишен младеж се вк
лючва в Народоосвободителното движение 
в Димитровградско. След освобождението 
от фашизма и победата на социалисти
ческата революция той е на най-отговор
ни постове и пламенен младежки дея
тел за възобновяване на разорената от 
войната страна и за изграждане на ново
то социалистическо общество. Първо е 
член, а след това секретар на ОК на 
СКОЮ за тогавашна Царибродска околия, 
сетне председател на ОК на Народната, 
младеж и подпредседател на Околийския 
народен съвет. В Димитровград работи до 
1955 год.; същата година, при създаването 
па новата комунална система, той бива 
избран за секретар на Околийския отбор 
на ССТН в Пирот, а от 1957 до 1960 год. 
е негов председател. През 1960 година, ко- 
гато бе образувана нова Нишка околия 
гато бе образувана нова Нишка околия, 
една от най-големите в СР Сърбия, Т. 
Славински е избран за секретар на О 
лийския отбор на ССТН, а нещо по-късно 
става и негов председател. През цялото 
време, като деятел в Социалистическия 
съюз, допринася за укрепването на тази 
масова организация като най-широк фронт 
на народните маси, допринася за непосред
ственото участие на ССТН в развитието 
на Нишка околия. За тази негова пло
дотворна работа първо бива избран в Из
пълнителния отбор на РК на ССТН. а 
гетие и за член на секретариата на РК.

Републиканските функ 
пионери изтъкнаха, че в 
момента е най-важно вс

стали- 
револю- 

негов
председател на регнонал 
ната скупщина в Леско 
вац.

идваща-яко предприятие да изго 
тви програма на консо

При цяло уйажаване на досега излот 
жената му дейност, Славински все пак 
даде особено голям принос към 
нето и

лидация, относно програ 
Председателите на об ма на пазарна насочено 

щинските скупщини за ст на производството, 
познаха гостите с проб приспособяване към пз 
лемите и основните насо зарните условия и изис 
ки на развитие на общи квания. Извод от поло 
ните през настоящата го жението, както бе каза 
дина. "Характеристика но по тоя повод, трябва 
ла тези среди, бе казано, да се търси в изнамира

не на общи интереси с 
чуждестранния капитал 
и ползуване на средства 
та на заема за ускорено 
стопанско развитие на 

неплатежос СР Сърбия, както и в ра 
зпродажба /на залежали 
те стоки, относно нама

създава-
развитието на вестникарско-изда- 

дейност на българската народ- 1телската
ност на своя роден език. През юни 1959 
год., покрай другите му задължения, 
ма и задачата да направи необходимите 
подготовки и да организира създаването 
на редакция на в-к „Братство", който за- 

Пирот. Разбира 
тази трудна и отговорна задача има съдей
ствието и на други обществени дейци как
то от народността, така и от ръководство
то на СР Сърбия. Славински става пър
вия главен и отгворен редактор на в-к 
..Братство“ и директор на новоформира- 

издателство на българската народ
ност. Под негово непосредствено ръковод
ство, освен в-к „Братство“, започва изда
ването на „Другарче“, първите преводи, 
н наши оригинални книги, т. е. книгоиз- 
дателската дейност.

пое-

почва да излиза в се, в
е недостатъчно стопан 
ско развитие, недоста 
тък на оборотни средст 
ва, а напоследък твърде 
изразената
пособност, зависимост 
от чужди средства, след 
това проблемите в ин 
фраструктурата, особено 
в пътното стопанство.

ко-

ното

ляване цените на продук 
цията, за да се обезпечи 
прилив на нови свежи 
средства.

За това начало в спомените си по по
вод 30-годишнината на „Братство“, в ста
тия за юбилейния брой 
той пише: между другото

Ценен е приносът на Т. Славински ка- 
го народен представител и делегат в 
Скупщината на СР Сърбия и СФРЮ. И 
този период от неговата дейност особено 
е от значение приносът му към развитие
то на здравната политика в Републиката 
и разрешаването на крупни проблеми в 
здравеопазването и социалната политика.

Последният му пост бе член на Съве
та на Републиката.

Председателят на Об 
щинската скупщина в 
Сурдулица Милан Велич 
кович, особено се спря 
върху туристическия про 
ект на „Власина“, с ко 
йто се планира . ускоре 
ното развитие на Власи 
на и района около Вла 
синското езеро. За този ра 
проект, каза той, трябва 
да проявят интерес и да 
им окажат съответната 
материална, финансова, 
кадрова <и друга помощ 
републиканските органи 
и големите обществени 
предприятия (стопански 
обединения) в Републи

Когато пък става дума 
за селскостопанския про 
ект „Морава II“, бе ка 
зано, че Изпълнителни 
ят съвет на Скупщината 
на СР Сърбия ще орга 
низира 
вор, когато този проблем 
подробно ще се анализи

„Между ентусиастите, чиято роля в 
основаването на вестник „Братство“ е 
била твърда значителна, трябва да изтък- 

Мгфин Младенов, Мики Нейков. Миле 
Присойски, Богдан Николов и Димитър 
Йотов. На моята покана 
бота във \вестника се 
много размишления, въпреки че работеха 
на различни работи навред из Югославия.

Ние всички заедно за всичко, свърза
но с вестника, се радвахме като малки

нем

да минат на ра- 
откликнаха без

отделен разго Тодор Слапииски принадлежеше към 
онова поколение, на което се падна исто- 
рическата задача в младежките си годи- деца- Спомям си с какъв пламък, любов

и въодушевление обмисляхме за името на 
вестника. Бяха дадени множество предло
жения („Слога“, „Дума“, • „Глас“, Слово" и 
още редица други). Накрая окончателното 
назавание на вестника „Братство“1 пред
ложи другарката Милка Минич, тогава от
говорна за идейно-политическа работа 
при ЦК на СК на Сърбия, което бе при
ето и така стана и официалният му „кум“.

ни да понесе бремето в изграждането на 
новото общество у нас. Понесено от огъня 
на небивал ентусиазъм, това поколение 
не знае за невъзможно, за непреодолими 
трудности и за двоумение.' Като младежки 
деец обикаля селските активи, мобилизи
ра младежи и. девойки. за младежки тру
дови бригади, като техен комадир води 
ги на изграждано младежката линия Бръч- 
ко-Бановичщ организира и подготовя мла
дежки самодейни дружества и ги води на 
републикански прегледи, където спечел-

Наистина така беше. И нашият Тошко 
Славински, когото всички така казвахме, 
остава да живее с „Братство“, като негов 
пръв главен и отговорен редактор.

Миле ПРИСОЙСКИват първо място.
С. Микич
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Парите от грани 

чния събор ще 

бъдат вложени в 

Клисурски край

г и дОТ АКЦИОНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА КОМУНИСТИТЕ В

И ДРЕБНА нашРАБОТА, Е
к на ми ята от реформата днес. 
А партията псе пак. е та:ш 

най-осмособсии 
хора, които могат да иомо 
гпат и разрешаване па пра 
блемите. По все мак в м,ред 

-има

Положението в най-гол я 
мото димитровградско пред 
мрнятие ГИД 
црод" е далеч да може да 
се каже че задоволява. То 
на се отнася иа делия пру 
дов колектив, още повече 
па положението в пъроич 
ните партийни организации, 
н:пт>кнато е на заседанието 
ь*а акцноната конференция 
на комуниегите в гумарска 
та промишленост в Днмит 
•ровград проведено на 27 
февруари. Повод за тази 
констатация е анализа за 
идейната и акционната и 
политическа подготовка на 
първичните оганизацин, коя 
то най-напред е обсъдена на 
първичните организации и 
на края и на акционната 
конференция. Положението 
е най-затруднено в цеха за 
технически стоки, където 
партийната организация поч 
ти не съществува.

От около 1400 заети в гу 
марската промишленост 240 
са членове на СК. Обаче на 
конкретен въпрос в справо 
чника за правене на анали 
за на кой процент комунис 
ти се разчита във всяка пър 
вична организация, отгово 
рът е от 14-45 на сто! Мо 
гат ли в такъв случай ко 
мунистите да бъдат от влия 
ние на съвкупната полити 
ка в предприятието? Да мо 
гат не би се случило, как 
то изтъкна директорът ка 
предприятието Слава Тодо 
ров, да бъдат изхвърлени 
на Козарнца 20 тона нека 
чествено преработени су.ро 
вини. конто струват колко 
то и 35 
„При
Сектите не действуват 
пък не искагг да действуват“ 
— подчерта Тодоров. Край

но е време да започнем да 
работим, а да оставим дреб 
мата политика“. която има„Димитров

ОТГОВОРНОСТ, ОТГОВОР
НОСТ. .. къдетоприятното, 

най-много кадри, иай-ооразо 
папи, където съвкупния 

е най-силен,
.. Н едосг! 1 га отговор I »ч>ст

иа всички равнища в на 
шия колектив, изтъкна Хрн 
сто Иванов. Истина е, чс и- 
маме технологически мзлн 
шък на работна ръка, но е 
факт, че ежедневно в цро 
-изводствения 
стига определено 
ботна ръка, за което виком 
не води евиденцпя. Но се 
знае, защо определени зале 
жали стоки все още има в 
складовете, изтъкна Иванов 
и се запита къде са някои 
от най-отговорните от мре 
ди, конто днес ие се интс 
песуват за фабриката, а о- 
ще по-малко са занчтсресо 
вани за партията. Къде е 
тяхната отговорност"? За от 
говорност се заложи и Иван 
Петров, работник, който 
преди известно време бе на 
граден като един от най- 
добрите в колектива. „Тряб 
ва да се знае какво се пла 
ща — работа или безделие, 
добро качество или лошо. 
Това трябва да се пазреши 
в полза на първото“.

но
самотенниал 

15-45 на сто от комунисти 
те заинтересовани да про 
дължат работата в партия 
та е малко. Като чели, про 

Николов, ще трябва 
да се бфим за мо-ивататъщ 
по съществуване па СЮК и

сломенатате три мес 
общи пости?(От 1-ва стр. ) 

с много и1 мис ще наето 
яваме в това отношение

намери „общ ез електрификацията
махали. Хората и

на
ТНЙ

— В Клисура това е 
иа ия

дължипроцес исдо 
число ра да се

,ик". След това — живот
новъдството е главен из 
точник па поминъка на

колко
местната общност са го 

акции, по „Елек

А тона щеколектив.голи
използуваг други, ме партии 

отделни лица за свои не 
.и|, което сигурно няма да 
е добре за колектива. Ако в 
трудовата единица за т~'хнп 

стоки от миналата го 
дина досега ис може ла <с 
Iпроведе парт-ийно събрание 
излиза, че Съюзът ва кому 
Iшегите сам на себе си пра 
ви своеобразна блокада. А

тови за
об тродистрибуц-ия" 

е сигурен
много закъснява в реали 
зацията на запланувани 
те задачи. Това може да 
се каже и за отношени 
сто на Предприятие-го за 

от Враня към

ПО
не имклисурчами, а в тази 

ласт съществуват голям 
брой нередности. Осно 

проблем пак е —

партнъор и
ЧОСКИ

вей
разликата в цепите. Кли 
сурчани са прави когато 
казват, че качеството на 
добитъка от този край 
никак не може да бъде

това всъщност го мразя, те 
зи хора, които обекгиьмо са 
в положение да спрат рабо 
тача на пратляга, допи и 
па трудовата единица. Не 
дисциплината от нар.лона 
се пренася в колектива !' об 
ратно. Решение, според Слоя 
нов е спешна изработка па 
кьса оперативна ироАрама 
за работа па партията през 
следващите два-трн месена, 

■но ис за марксизъм, а за 
всекидневни проблели; от 
практиката. П|рсдседаге.,с г 
вото па Акционната конфе 
ревция трябва да изготви 
конкретни решения, дори и 
ако те подразаиоат пови пз 
бери в първичните парти г 
ни организации в ГИД.

пътища 
пътните проблеми на жи 

местната общтелите от
мост Кострошевци. 
фал тиран ият път от глав 
ното шосе до Кострошев 
ци трябва да се ренови 
ра, а пътят до Паля да 
се насипе с чакъл. Тряб

по-ниско от качеството 
на добитъка в равнинна 
та част на общината, по 
неже угояването тук ста 
ва напълно по природен 
начин, а разликата меж 
ду изкупвателните цени 
е значителна в полза на 
Ж11ВОТ1 ю въди те 
ните" -села. И друг остър 
проблем има в тази об 
ласт: по Клисурски кра 
й върлуват многобройни 
матрапази.

Кои отделни проблеми 
посочиха ръководствата

Ас

ОСПОСОБЕНИ ЛИ СА КО
МУНИСТИТЕ ИЛИ НЕ? ва да се поправи и пътят 

от „дол до Грознатовци. По вре 
ме на граничния събор 
в Стрезимировци се на 
правят големи щети на 
.много селяни, а сетне 
никой не лее обажда да 
им ги компенсира.

Какви решения пред 
лага общинското ръко 
Еодство за проблемите в 
Клисурски край?

Взимайки участие и рази 
скваннята Никола Стоянов, 
председател на Общинския 
комитет на СКС в Димитров 
град изтъкна, че в ГИД се 
е стигнало дотам да се бо 
рим не само за по-нататъш 
ното съществуване на пар 

чтията но н на самия колек 
тив, имайки предвид изис

лични дохода.
нас нито един от су 

или

А. Т.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СК В БАБУШНИЦА

С ЛИЦЕЧ КЪМ 

БАЗАТА
, ч.:3' В (разрешаването 

на споменатите комунал 
ни проблеми население 
то от този край е гото 
во да участвува с труд 
и пари. но не е в състо

.•'щ ши да;-,
!йг

V, '

ш
» яние само да ги разре 

ши. Налага се и община 
та да помогне със значи 
тели и финансови средс 
тва. В разговора е пред 
сатвителите на местните 
общности от този край 
председателят на Общи

Ж:... :Комунистите във всички 
среди на Бабушнишка об 
щина занапред трябва да се 
ангажират за ускорено съз 
даване на условия за ефи
касно провеждане иконо

мическата политика, утвър 
дена в СР Сърбия, преди 
всичко с насочване на пър 
вичните организации на СК 
към критическо съблюдава 
не и преценка ,на проце
сите на транформация и 

промени в стопанското ус
тройство, според Закона за 
предприятията. За успеха 
на стопанската и обществе 
на реформа и ефикасно 
осъществяване мерките и 
задачите на икономическата 
политика в настоящата го
дина особено значение има 
и правилната и навременна 
осведоменост на всички чле 
нове на колективите за ис 
тйнското състояние и

Твърде важно място зае
ма в стопанската дейност 
облекчаване на стопанство 
то на всички равнища, кое 
то е в пряка връзка със 
заработката на работници
те. което трябва да бъде 
реална пазарна категория и 
основен движещ лезт на сто 
канската реформа. С реши 
телна акция трябва да се 
проведат мерките на рацио 
нализация и икономии, чий 
то краен ефект трябва да 
проличи в намаляване на 
режийния персонал и адми 
нистрацията, институциите, 
правата и работните места.

Щ
.! >1впз|ч ц®2* иI! 1Iняннмян

С решителни акции към рационализация и икономии
нската скупщина Милан 
Величкович предложи
един навярно добър 
чин парите от гранични 
я събор в

та СК да действува по-гъв 
каво и по отношение на при 
емането на нови членове, 
особено млади хора, и по от 
пошепне на действу валето 
си в стопанските организа
ции, .както и по отношение 
на Социалистическия съюз, 
като Народен фронт, Съюза 
иа синдикатите, като само
стоятелна профсъюзна орга 
низация, застъпваща интере 
сите на трудещите се, и към 
Съюза' на младежта, като от
делна организация.

жаване работата на Четири
надесетия извънреден кон
грес на СЮК.

иа

Стрезимиров 
ци да се вложат в Кли 
сурскл край. Разбира 
парите,

В настоящия период, ори- 
ентационно е определен 20 
март т. г., членовете на по
литическия актив при Об
щинския комитет на СК в Ба 
бушнишка община, в пър
вичните организации на СК 
в трудовите организации и 
местните общности конкрет
но трябва да проанализират 
приемането на нови членове 
в СК, относно възможности
те и интереса за зачленяване 
на нови партийни членове.

се,
които останат 

след като се покрият вс 
ичкн разноски около съ 
оора. А

Това са основните идей
но-политически задачи за 
членовете, организациите и 
органите на СК в осъществя 
ването на стопанската и об
ществена реформа в Бабуш 
нишка община, приети на 
заседанието на Общинския 
комитет, състояло се на 5 
март т.г. На това заседание 
още са анализирани процеси 
те и промените в социално- 
класовия състав на общинска 
та организация на СК в Ба
бушнишка община през 1989 
година.

те наистина «е 
са малки. „Чистият до 
ход" от 
я събор, който 
към края на първото 
лугодне на годината до 
стигна сумата от 70 000 
динара. Като се 
двид, че във втората 
овина на годината инф 
ладията „порастна" още 
с над 1000 на сто, зара 
ботката ют събора се пре 
ценява на около 700 000 

органиазции, като конвертируеми динари, 
и инициатори за Това навярно не е мал 

ка сума — добави накра 
я Драшко Петров. К. Г.

миналогодишнирезул
татите на стопанската дей
ност. Следователно, пазар
ният начин на стопанисва
не изисква да се премахне 
монопола над работното мяс 
то и да се афирмира кон
куренцията на знания и спо 
собности между заетите. За 
това СК в общината тряб
ва да се бори начело на 
предприятията да 
най-слособните

се състоя
Изтъквайки, че това е ед

на от най-тежките следвоен- 
години, Съюзът на кому 

нистите трябва да се

ПО
ни

В заключение може 
изтъкне, че този път Заседа 
ниего на Общинския комитет 
на СК в общината излезе от 
„утвърдените рамки“ и

пре-
структуира в 'Съвременна и 
модерна партия, чиито основ 
ни насоки на дей)ствуване е: 
Югославия — единна и неде
лима, СР Сърбия такава, ка 
квато е сега, равноправие за 
всички и пр., а само с омасо 
вяване на собствените реди 
ци СК може да действува 
пълноценно. СК в 
бия многократно 
среди се застъпва за продъл

да се
има пре 

пол

сте
реотипа, като се опита без 
излишна фразеология 
доближи до хората, 
вичните

застанат В разискванията е изтък
нато, че сегашната актуална 
политическа обстановка (по
литически плурализъм и фор 
миране на политически пар

тии), пролича Необходимост

кадри, като да се
при това за 
или безуспешността

успешността т. е. пър
на де

ловия орган • решават са Сър- ност.или 
конкретна дейност.и в многомите колективи.

Ст. Н.
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СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНС1^ТА КОНадРЕНЦИЯ №4 Са 
ЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ съюз в бабушнишка община

ДИМИТРОВГРАД

Проектопланът 

с много забележки
* Въпрос копито

приет Косово е неделимо от 

Сърбия
йлгж*,а -

Основна забележка на
проектоплана е, че 
що конкретно в него, 
дадени само начални 
деления, които 
бъдат

На края бе прието закл
ючение Изпълнителният 
вет (като тяло което пред
лага проектоплана) да дол 
ълни документа т да го да 
де на публично обсъждане. 
Що се касае до „Балкан“, 
Общинската скупщина прие 
предложението на Гаков ка 
то инициатива която тряб
ва да се отправи до „Бал
кан“.

Делегатите на скупщината 
приеха и отчета и плана за 
работа |на Самоуправител- 
ната общност относно фонда 
за комунална, пътна дей
ност. Бяха приети и реше
ния за създаване на фондо 
ве за основно образование, 
култура и физическа кул
тура и редица други реше
ния.

нференция на Социалистичес 
кия съюз, който накратко 
обрисува сегашната обета 
новка. В открити и живи 
разисквания делегатите се 

че на бюрокра 
цията в страната попречиха 
демократичните процеси и 
вълнения на народа в СР 
Сърбия, че напоследък всич 
ки събития носят белега на 
събитията във връзка с Ко 
сово. От заседанието бе иоръ 
чано, че Косово ще остане 
дял от Сърбия и югославска

Косово е било и ще оста 
не неделима част на Сърбия 
и Югославия. Именно зато 
ва част по-сксро грябва да 
се реализира програмата на 
ЦК на СКС за Косово, да съгласиха, 
ващ широка основа за все 
странно уреждане на обета 
новката в тази покрайнина.
Необходимо е също така да 
се потърси отговорност от 
всички съюзни функционе 
ри, които са позволили тол 
кова голямо натрупване и 
национализъм да се прове 
де решителна разплата, ка 
то гри това емигриралите 
албанци, носители на нацло 
нализъм, се прогнят от пре 
делите на тази^наша покра за 
йнина.

Това е единодушно мне 
ние на делегатите на. Общин 

А. Т. ! ската конференция на Соди 
алисгическия съюз в Бабуш 
нишка община, изнесено на 
състоялото се на 5 март за 
седание на ОК на ССТН, на 
което централно място зае 
информацията за Актуална 
та обществено-политическа 
обстановка в страната в на

СЪ-

Трябва ли или не Общин 
ската скупщинаняма ни да води 
сметка за предприятията в 
своята община, бе въпрос 
който като реакция на ду 
мите на Гаков предизвика 
доста различни становища. 
Съгласно 
•стопанската реформа, сто
панството трябва само да 
се старае за себе си, в. това 
отношение и „Балкан“, 
новища е на Крум Величков. 
Че не трябва да се бърка 
политиката в стопанството 
съгласен е и Сърбислав Зла 
ткович, но все пак на ску
пщината не трябва да е все 
едно дали някое предприя
тие стопанисва добре или

че са 
опре- 

„ако така 
на пуб 

лред-
пуснати

лично обсъждане ще 
ставляват само списък на 
желания“, изтъкна Никола 
Стоянов, председател на ОК 

СКС в Димитровград. 
Небоиша Иванов, директор 
на Фонда за пътища 
мунални дейности, 
дател на Общинската 
щина по време на избори 
те, подчерта, че би трябва
ло основните насоки от гтро 
грамата на избрания пред
седател да намерят място в 
проектоплана за тази

становищата от

стаи ко- 
предсе-

територия.
Членовете на Общинската 

конференция обстойно се за 
познаха и с информацията 

защита и развитие 
жизнената среда в Бабуш 
нишка община. В десет точ 
ки са набелязани предстоя
щите задачи, които трябва 
да се осъществяват в общи 
ната, а също бяха запозна 
ти с информацията за про 
ведениге избори в орган иза 
циите на ССТН, записване 
на заема за икономическо 

СР Сърбия.

скуп-

на

годи- не. |на.
Все пак най-много недо

умения и /разисквания преди 
звика дискусията на деле
гата Томислав Гаков, който 
изъкна, че проектопланът 
може да се пусне на пуб
лично обсъждане ако се до-

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СЪЮЗА 
НА КОМУНИСТИТЕ В БОСИЛЕГРАД

Нерешаванвто на косовсния про
блем загрнжава всички

възраждане на 
Накрая бе приета и орента 
ционна програма за работа 
на ОК на ССТН през кае

пълни с повече конкретно
ст от предприятията. За 
пример той посочи „Бал
кан“. „На границата гостил- 
ничарската

стоящия момент.
Уводни думи по въпроса 

изнесе Милан Гашич, секре 
тар На Междуобщинската ко

тоя щата година.
Ст. II.ито станаха след него бе 

изтъкнато, че колкото о- 
храбрява факта, че полити- 
ческо-сигурностната обста
новка в община е на зави-

На проведеното през ми
налата седмица заседание 

Председателството на 
Общинския комитет на Съ
юза на комунистите в Бо
силеград, на дневен ред бе 
политическо -сигурностната 
обстановка в общината. Но, 
не изостанаха разисквания 
и за обществено-политиче
ската и сигурностна 
новка в републиката и стра 
ната. В уводното изложе
ние на Живко Стоил ков, 
председател на Общинския 
комитет на СК в 
град и в разискванията ко-

организадия 
„Сърбия“ от Пцрот вече е на 4влезла — значи мача е за
почнал. Затова, в програма 
та трябва да се каже, че. а- 
ко искаме „Балкан“ да иг
рае равноправно в мача. 
необходимо е кадрово да 
се засили. В противен слу
чай ще изгуби мача. Не е 
в случая най-важно дето 
„Сърбия“ е на границата, но 
фактът че не можем успе
шно да се борим с тяхното 

В тази насока

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ В СУРДУЛИЦА
дно равнище, повечето за- 
грижава, че обществено по
литическата и осигурностна 
обстановка в републиката, 
отделно обстановката на Ко 

обета- сово и в страната все пове
че се изостря и застрашава 
интегритета на .Югославия, 
Сепаратизмът, тероризмът, 
шовинизмът и геноцидът 
продължават и вече отво
рените подстрекателства от 
ръководството на СР Сло
вения и част на СР Хърват
ска и чужбина. От рази
скванията можеха ясно да 
се- заключат и негодувания
та за бавното реагиране на 
Председателството на стра
ната, както и все по-голя- 
мата подкрепа на държав
ното и партийно ръковод
ство на СР Сърбия, пробле
мът на Косово час по-скоро 
и успешно да се реши. 

Когато пък става дума за
политическо-снгурностната
обстановка
Председателството на ОК на 
СКС в Босилеград, конста
тира че е на задовлително 
равнище въпреки неблаго
приятните стопански проце 
си, където личните, доходи 
са ниски и редица неразре
шени комунално-битови про 
блеми. При това обаче, бе 
изтъкнато, че нужно сс на
лага въпроса за по-ускоре- 
но реализиране на запла
нуваните развойни програ
ми, разрешаването на жнз- 
ненотрептящи комуално би
тови проблеми, отделно въ
проса във връзка ,с прудо 
устройването на младите, 
както и въпросът във връ
зка с по-целенасоченото раз

Кадрите са главен фактор 

на развитието
■ Стопанската реформа и включването в пазарната иконо

мика са най-важни задачи на комунистите в общината 
— беше изтъкнато на заседание на Общинския комитет 
на СКС в Сурдулица, което се състоя на 28 февруари т.г.

присъствие, 
трябва да действа и Общин
ската скупщина“.

Босиле-

В разискванията бяха за 
сетната и стачките във „Вла

Сурдулишка община, из 
тькна в уводния доклад 
председателят на Комитета синапродукт“ и фабриката 
Звонимир Стайкович, има за минерална вълна „25 
някои от основните условия май“. От тези стачки е и- 
за провеждане на реформа 
та и включване в пазарна 
та 'икономика. Първо: на 
пук на големите затрудне 
ния, ние успяхме да запазим 
деловата способност на сто 
панство. Имаме способни, 
опитни и предприемчиви 
кадри в стопанските пред 
црияпия, готови да гьровеж 
дат реформата. Имаме и не 
използувани
ски ресурси. Сега е най-ва 
жно да се оцени в каква 
степен предприятията и ве

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИН
СКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

Разгледани повече 

проенторешения
мало полза, понеже са пред 
извикали отрезвяване на 
двата колектива и ускорено 
разрешаване на проблемите.

Всички първични организа 
ции на СК трябва обектив 
но да оценят положението 
в колективите си и да се 
подготвят за действуване в 
условията на стачката, а то 

селскостопан ва означава: да оценят при 
чините за стачката, да уста 
повят сътрудничество със 
стачния комитет, да оценят 

домствата са подготвени за реалността на исковете и
реформата. Инициатори и да предлагат решения за
носители на тази дейност проблемите. При това на
трябва да бъдат комунисти . (работниците не може да се

дават обещания, коигго не
са по силите на предприяти 
етр.

Изпълнителният съвет на лекционните органи, които
Общинската скупщина в Бо след обстойна дискусия по

на проведеното лучиха едвам преходна бе
миналата седмица раз лежка с констатация, че на

заседание обсъди и ред с Другото занапред тряб
даде съгласие на проекторе ва да се създават я матери
щенията за формиране на ални и технически условия

общински фондове: за по-ефикасно действуване,
Фонд заосновно образова а работата им по-често да
ме и възпитание, фонд за бъде предмет на разискване
кчлттоа фонд за обществе от компетентните общински
на Еа на деца, фонд за органи. В това отношение
гЬиуичсекя култура и фонд по-голяма отговорност Чряб
! Гц“на защита. Съглас , ва да имат и ръководители
но <решениего за формира те на съответните органи,
нето им, фондовете ще имат 
съвет като най-висши орга 

на управлението, а тех 
ните членове 50 на сто ще 
именува Общинската скуп 
щина, а другата половина 

бъдат избрани от ред°

общината,в
силеград
през 
тирено

тс в първичните организа 
ции, особено комунистите, 
които заемат отговорни по
«стове.Предмет на обсъждане бе 

и финансовият плам на фон 
да за строителни поящи и 
иекатегоризирани 
към Общинската скупщина 
за настоящата делова годи 
на и правилниците за рабо 
та на трите съвета па Об 
щинска скупщина.

На това заседане членове На заседанието Председа- 
те на Изпълнителния съвет, телството на ОК на СКС в 
дадоха подкрепа на проск Босилеград разисква и даде 
тозакона за формиране на подкрепа на проектозакона
политически партии в СР За Ф°РмиРш1е ,.ш полигцче- 
п ски партии, които след из-
Съроия, с косггатация че кри ясняването в Скупщината 
гериите за формирането на на СР Сърбия е ма публич- 
съответни партии трябва да ио разискване, с констата- 
бъдат еднакви не за една ре ци?' че €ъичите трябва да 

.. действуват в унисон с Кон-
публика, но «а съюзно рав ституцните ма СР Сърбия и

СФРЮ.

Тези дни щс бъдат гото 
ви годишните равноелтетки 
на предприятията и това е 
удобен момент да се оцени 
влиянието на мерките на 
съюзното правителство въ;р 
ху дейността на тукашните, 
предприятия, 
комитет на СКС в Сурдули 
ца призова ръководствата 
на всички сурдулншки пред 
приятил да представят на 
работнищгге си всички дан 
ни във връзка с резултатите 
на предприятията в лишала 
та годиш а без .докарване“ 
н камуфлироне.

ни Стайкович направи от де 
лен обзор върху кадровия 
въпрос. В сегашния момент, 
каза той, са ни нужни из 
ключително способни, млади 
кадри, които се прояват с 
максимална творческа енер 
пия. Защото и в Сурдулиш 
ка община има много 
мери, когато млади 
успешно избавиха «якоц ор 
гаиизации 
пости. Това

пътища

щевете на сдруженията
които се занима 

Инак,
витие па селскосто стопан
ство.домствата

ват с тази дейност. 
Съветът за физическа култу 
па ще наброява 4 души, за 
основно образование и въз 
гштагюе 12, а останалите по 
Гдуши. Учредителните засе 
пяния ще се ггреводат до 22
%%% Гс работа ще змеи
яат от началото на април 
тази година.

Общинският
при

кадри

от големи . труд 
отношение към 

кадрите е една от -основни 
те предпоставки за успешно 
приспособяване на сурдули 
шкото стопанство към успо 
внята на пазарната икономи

На заседанието бе обоьде 
на а отчета за работата 
*фез миналата година на ис

ишце. и я. м. я. ка. С. Микич
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самоуправлениеПППИЗВОДВТВР■стопанство»
ПО СЛЕДИТЕ ПА ПУБЛИКУВАНОТО

ШИ (Н НЕ ИСКАМ) М БЦЦ ПОЛЕРОН Безотговорност,
по-силна от съда-И- (РАЗМИШЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕКСТА „НОЖ В ГЪРБА НА. С. ТОДОРОВ", 

БРАТСТВО, БРОЙ 1438)

Не искам да бъда пол трои иа простотията, 
еснафщината и задкулисните игри. Не 
искам да бъда полтрон на ОНИЯ, които 
кроят политиката п „четири очи", но опия, 
които разбират Демокрацията {както им е 
от полза, защитопайки дребиособстпеии- 
ческите си интереси. Затпорсни п собстве
ните си кръгове, те взимат но прицел 
всичко и всекиго. Подсмиват се иа всич
ко и всекиму. Според тях нищо не е до
бре и никой не е добър. За съжаление 
ТЕ и днес са мнозинство, а тяхната мощ, 
както и през изтеклите десетилетия, е 
най-голяма в Димитропград. Те успяхп да 
купят билет в една посока на голям брой 
интелектуалци
лекари, художници... Днес това 
да направят и но Слова Тодоров. КОЙ Е 
СЛЕДВАЩИЯТ?

Да се разберем: никой не е непогре
шим, нито пък аз искам да създавам но
ви идоли. Напротив, стига са ми и идо- 

%лите, и паметниците за вечни времена. 
Желанието ми е само да спра този „влак“. 
Остават ми само надеждите, че някога 
някой ще ;се сети да проучи този дими
тровградски феномен, а аз предлагам за
главието на тази „студия“: „Изгонването 
на димитровградчани от бащиното им ог
нище“.

Пак да кажа няколко думи за ТЯХ. 
Страшно е колко силни са 'ТЕ. ТЕ ус
пяха да изолират Димитровград от всички 
цивилизационни процеси, ,така че той; 
макар че има благоприятно географско 
положение и други природни условия, ос
тана изостанала провинция.,

След публикуването на моя , текст 
„Нож в гърба на С. Тодоров“ във вестник 
„Братство“ от 16 февруари 1990 година 
във връзка със събитията в гумарската 
промишленост „Димитровград“ ми се оба
диха, разбира се — устно, голям брой „до
брожелателни приятели“ и „другари", от
правяйки ми „доброжелателна" критика: 
„защо ти трябваше този текст, това е пол- 
тронство, защо се закачаш с хорала.. /

Веднага да сме наясно: .Слава Тодоров 
е директор на ГИД, а аз см журналист 
на „Тигър" в Пирот с местожителство в 
Димитровград. Както е известно тези две 
предприятия вече два месеца нямат почти 
никакви връзки, така че аз 'и Тодоров 
нямаме никаква нужда от „взаимопомощ". 
Още по-малка е нуждата от помощ на 
С. Тодоров поради простата причина, че 
не виждам от какво би трябвало да се 
защитава той и от какво би трябвало да 
го защитава някой си друг.

А що се касае до !мен, положението е 
следно: ако е полтрон оня, който само- 
инициативно вдига глас против безпри
чинните нападки срещу един интелекту
алец и специалист (между другото и с 
Оксфордска диплома), тогава аз искам Да 
бъда полтрон, понеже бих вдигнал глас 
(не съм уверен, че някой ще го чуе) и 
против безпричинните нападки срещу кой- 
го и да е интелектуалец и специалист в 
Димитровград. За съжаление те са малко-

■ ИЛИ: ДАЛИ ПРАВОВАТА СИСТЕМА Е ГОЛкОВА БЬ,
СИЛИЛ, ЧЕ НЕ МОЖА РЛСЕРЕА11И^ИРА РЬШЬНИ 
ЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СТОПАНСКИ Сад В ЛЕСК Л 
пан КОЕТО Е В СИЛА ОТ ЯНУАРИ 1988 ГОДИНА и 
СПОРЕД КОЕТО ..СИЛМОГРМ^" ОТ КРАТОВО ТРЯЬ- 

ПРИСПОСОБИ КЛАНИЦАТА ЗА ПОЛЗУВАВАШЕ ДА
НЕ?

.<а»1,ршил работата-водоиро 
канализацията, токова 

занаятчийските
Босилсградока община, по

точно Общественото пред 
приятис „Босилеград“ пола 
га усилия да се включи в 
програмата за производство 
па здрава хрипа, с което и 

„Власила“.

вода,
р|ботаСЖиа’ разхладителната 
система. Десетгодишният
спор приключва едвам през 
септември 1987 година кога 
то покрай парично, наказа 

Стопанският

инженери, икономисти, 
искат програматаи

съд наКолко ще се успее засега 
не е известно. Известно е 
обаче, че съществуват т?РУД 
пости, които ако не се ггре 
махват не само че ще от 
срочат, но под въпрос ще 
сложат м една от ггерспек 
тините на общината. Една 
всред тези трудности е и не 
цриспособеността на клани 
дата в Босилеград да се вкл 
ючеи в амбициозната тгрогра 
ма.

.Силмоградба“ наложи в срок 
месеца да премахне 

Решението еот три 
пропуските.

окончателно презстанало 
януари 1988, но все досега из 
пълнителят на работата не

Сега кланицаго реализира, 
та работи при затруднени 

а калацитетие й —условия, 
главно поради нефункциони
райе на хладилниците и ка 

не се ползуват.
л

ДЕСЕТГОДИШЕН СПОР марите

Дълга е историята на про 
блемите в кланицата. Гор 
диевият възел започна през 
1977 година. Тогава бивша 
та босилгерадска ООСТ „На 
предък" (преда две години 
влезна в състава на ТО „Бо 
енлград“

КЪДЕ Е ИЗХОДЪТ?Ако е полтрон оня, който вдига глас 
против лъжедемокрацията и ония, които 
използуват вакуума между миналото вре
ме (дано не се върне) и времето на истин
ската демокрация, тогава искам да бъда 
такъв полтрон. Искам да бъда полтрон 
на демокрацията.

Ако е полтрон оня, който е против срут 
ването на всичко и всекиго, аз искам да 
бъда такъв полтрон. Аз съм за срутване, 
но за други видове срутване и по други 
начини.

— Няколко пъти тфеихме 
да се рализира съдебното ре 

„Силмоградба"За съжаление не може да се даде от
говор на въпроса КОИ СА ТЕ. Всички 
страници на „Братство" нЬ са достатъчни 
да се поместят имената им. Общото им 
име обаче се знае: примитивизъм, еснаф- 
щина, провинциален менталитет, ненавист, 
злоба...

шение,- но 
това не иска на направи./Се

сега Обществе 
но предприятие „Босиле 
град“) сключи договор с 
ООСТ „Силмоградба“ (рабо 
ти в рамките на „Силекс“ 
От Кратово), която пое за 
дължението да извърши ре 
конструкция на кланицата 
и да инсталира хладници и 
камари за залфзяване. За

явява нова трудност: 
за кланиците бе

га се
това което 
модерно Преди десетина го 
дина сега вече не е и се 
налага кланицата да се об 
заведе според сегашните из 
нсквания и нормативи. За 
целта трябва да се изготви 
нов проект за реконструк 

и обзавеждане. Разбира 
се, необходими са нови сред 

— казва Иван Стойков 
директор на „Босилеград“.

Предраг ДИМИТРОВ, 
журналист от Димитровград

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОМАШНОТО РЪКОДЕЛИЕ В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА почват проблеми. „Сиямо 

градба“ закъснява в прове 
ждането на работите, а ка 
чеството става нейна ела 
бост. Комисия за 
ки прием през 1980 година 
е констатирала редица про 
пуски. Стига се до съд. Тър 
си се професионално .мнение 

веши лица. Изпълнител

■

НАБИРАТ СЕ ПЛЕТАЧНИ ЦИЯ

стватехничес

■ „Народна радиност“ од Сурдулица има намерение пунк- 
Босилеград да разшири и преусфои в център и да 

открие нови пунктове в районните центрове, гфи усло
вие да има поне 300 плетачни

Осъществяването на тази 
цел зависи от готовността 
на обществен о-политеческа 
та структура и местните об 
щности в общината, които 
трябва да раздижат широ 
ка активност сред безработ 
ните жени и да ги залите 
ресуват за тази вид сгопан 
ска дейност.

черта Захари Сотиров, пред 
седател на ОК на ССТН в 
Босилеград.

Щреди десетина години за 
реконструкция на кланица 
та обществото обезпечи о- 
коло 850 милиона тогаваш 
ни динара. Колко сега ще 
бъдат необходими не е из 
вестно. Стойнев изтъква, че 
„Силмоградба" трябва 
плати за онази част която 
не е завършила. Допълните 
лни средства — за обзавеж 
дане на кланицата според 
новите законни задължения 
ще обезпечи „Босилеград".

Очаква 
безлечаването 
телните федегва да 
ву Републиканският фонд и 
„Агробнака".

Един въпрос обаче остава 
открит: дали правовата сле 
тема бе толкова безсилна, 
че не може да се реализи 
ра съдебното решение, или 
на „сделката" тфинос, дадо 
ха отделни лица от органи 
зациите и извън тях, чиято 
безотговорност налага на об 
ществото да отделя нови 
средства?

та в

Накрая да добавим, че до 
машното ръкоделие налети 
на предлага добър доход. 
Това потвърди и ръково 
дителката на пункта за до 
машно ръкоделие в Босиле 
град Малинка Спаскова. По 
иастоящем заработката се 
движи от 1500 до 2000 дина 
ра. Работата е още по-прив 
лекателна ако се има пред 
вид, че плетенето става в 
къщи, където всяка дома 
киня си свършава и остана 
лите домашни работи.

и а1200 безработни над 50 на 
сто са жени.

По този въпрос неодавна 
разисква и Председателство 
то на Общинската коифе 
ренция на ССТН в Босиле 
град и между другото взе 
решение да се проведат ра 
йонни събрания, на които 
ще бъде обсъден този въ 
прос. Още повече, че меле 
ду незаетите голямо чие 
ло живеят на село.

ят на работите не признава 
становището на тези лггца -и 
тфеи уе да се меняват. В- 
си*пш тези лица обаче са 
констатирали, че 
градба“ поетите

да за
„Силмо

задължения 
не е изпълнила качествено 
и не системата за 
ване

разхладя
„Народна радиност" 

Сурдулица проявява 
ност, да построи в Босиле 
драд сграда за'потребите на 
бъдещия център, 
вен простория за плетене и 
магазин ще има и изложбен 
салон с продажбен магазин.

не функционира.от
и готов

Стопанският 
Босилеград 

мястото

съд дохажда 
където на

констата 
ра че обвиненият непрофе
сионално ди некачествено е

— Вярвам, че числото от 
300 плетачки няма да бъде 
под въпрос. При

в
се, казва той, в о- 

на допълни 
участ

в която ос на
М. Я.условие 

всички да се активираме в 
това отношение. Още пов^ 

че много жени в общ 
ната не са осведомени 
тази дейност, която 
га на тези, които 
ват

че.
Както вече казахме тази 

активност на „Народна ра 
диност" ще бъде реализира 
на само при пусловието — 
да бъдат обезпечени най- 
-малко 300 плетачки, 
чрез кооперативни 
ния

и дек. 
се затаим 

с нея, дава добър п- 
ход. Това показаха и първи 
те разговори. Така налри 
мер в село Райчиловци има 
3/ ,Гцрна Любата 39 и в Из 
вор 7 заинтересовани 
В ход г 
таналите

които 
отноше

ще се занимават с та 
зи дейност. Тъй като 
с тази дейност се 
ват само около 40 
ки, е необходимо за дейно 
стта да се заинтересуват о- 
ще жени. А на евиденция 
та в отдела по трудоустроя 
ване в Босилеград между

засега
занима
плетач

жени.
са разговори и в ос 

села. След
ще проведем съвместни 
говори, на които

това 
раз 

ще тъп
сим да присъствуват и пред 
ставители от „Народна ради 

ноег‘ от Сурдулица — под
В. Б.
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__ _ комунистСЕ

действителността забулва визиите
Промените на

«к,
рост. В „оборот са пуснати 
инициативи и платформи 
ясни съдържания и неизвестни изгледи. 
Не случва ли се това в духа на народна
та: бързото е кусо? Ония, които научно- 
-теоретично и аналитично преценяват ре
зултатите на актуалнице процеси преди 
непълна година скептично прогнозираха, 
че политическият плурализъм и многопар 
тииността в нашите простори ще почках 
малко повечко. Действителността ги опо- 
вержи бързо. В две наши републики 
за първи път в следвоенния период ще се 
състоят многопартийни избори и изобщо 
не е известно дали тамошните 
оившия

Разбира се, известна психологическа 
сигурност, която съзнанието на 
всадиха първите ефекти на 
реформа има твърде

страната изборите ще покажат колко гол
ямо е доверието на народа в политиката 
на СК в конкуренция с останалите прог
рами и кандидати, които не са членове 
на СК. Същевременно в източната част 
на страната Косово и реформата ще по
кажат колко стабилна и перспективна е 
новата политика. СК все още има пре
димство, понеже новите партии засега са 
само щабове без войска.

_ До възвърне собственото си самочув
ствие и самочувствието на цялото обще
ство в конкуренция с други партии — то
ва е най-голямото предизвикателство за 
разбития Съюз на комунистите. С шумни 
кавги това не може да се постигне. Пре
димствата му са налице, трябва да ги из
ползува и да потвърди авангафдността 
ои: В обратен случай — 
ще стане.

масите 
стопанскатавсякакви 

с недостатъчно голямо значение и 
толкова псинеразбираема е изключително 
стта на различните възгледи и подходи 
към реформата на политическата систе
ма. Какви ли още виждания 
роса как да уредим държавата и остана
лите области на обществото,
веем! Каква във всичко __ ^
бъде ролята и приносът на разбития Съюз 
на югославските Комунисти? 
преустройство беше прокламирано 
трета реформа. Сега обаче тази реформа 
е най-неизвестна. Довчера СЮК беше су
верен и неприкосновен арбитър на обста
новката и инициатор и творец на нашите 
развойни насоки. -Бродейки на 
вълни, не всички заедно стигнахме 
където решихме да стигнем. Очевидно е, 
че не са спазвани закономерностите на 
развитието, а който ги игнорира, може 
да стигне там 
Сега несполуките се обърнаха против СК. 
Използуват ги и критиците от собствени- 
те му редове, и още повече засилващата 
се опозиция, чисто (присъствие на полити 
ческата сцена е все по-видимо и 
телно.

няма по въп-

в което жи- 
това може да

Неговото 
като

части от
неприкосновен СЮК ще получат 

виза от избирателите. И 
на Конгреса Съюз

в целия, разбит 
на комунистите днес 

се върши голямо преустройство: 
е членският внос, намалява се и броят на 
служащите в партийния апарат. Прила
гат за всички видове рационализация. 
Най-сетне беше разбрано, че не е хубаво 
партийните ръководители да се возят в 
луксозни коли и правят големи разноски, 
докато мнозина остават без работа. Мо
же би тези разноски обективно 
големи, но те ндй-вече бодат очите.

техните 
там,

намален
знае се какво

където стигнахме и ние.
Милан Ливада

и не са значи-

А кту алн оВсеки обществен обрат, един 
обрат тъкмо ни се случва, донася огром
ни и неконтролирани вълнения, неизвест
ност, колебания и бунт на най-застраше- 
ните обществени слоеве. Днес 
един такъв период на конфузия, конфро- 
нтации, взаимни обвинения и недостатъ 
чно оформени визии. Тази действително
ст забулва хоризонтите ни. Единствена 
светла точка е стопанската реформа, ко
ято-

Забелязва се, че в названията и прог
рамните си прокламации .новите партии 
се кичат с демокрацията. Ето и СЮК в 
непровъзгласената ои Декларация на не
завършения Конгрес прокламира 
кратически вместо авторитарен социали
зъм, а организациите на СК в Словения 
и Хърватско към сегашното 
бавиха и

такъв

Всичко
икс", и „денят ипсилон", и 
ако ни нападнат русите, и какво ако 
ни нападнат американците, и напа
дението от вселената, и ,’,Нищо не 
бива да ни изненада!“, но нито в 

не можахме да Предположим, 
че по време на нашия живот

предвидяхме: и «денят
каквоживеем в демо-

си име до- 
,,партия на демократическото 

обновление". Това е добре, 
ската демокрация |ни липсва твърде мно
го. Обаче трябва да бъдем обективни и 
коректни и ДД признаем, че в сравнение 
с останалите социалистически страни ние 
отдавна направихме това, което те прав
ят сега. Следователно, в областта 
мократизацията най-остро е стълкновени
ето между полемиките и критиките на 
(до)сегашните

сън
ще се

завърнат устатите и насред Юго
славия, през два дни 1990 година, 
свободно, с голяма помпезност — ще 
проведат свой конгрес, ще закачат и 
застрашават сърбите, всички свобо
долюбиви хървати и всички разум
ни хора в страната!

понеже истин
подхранва надеждите ни и събужда 

у нас известен оптимизъм. Мнозина я ви
ждат като доказателство за икономичес
ки консензус в страната, който е изгра
ден напук на всички и защо тогава и в 
политиката не би могло да се изгради 
такъв консензус. Наблюдавано от идеен 
аспект, хората в което и да е общество 
имат нужда да вярват в нещо. Сега у нас 
това е реформата. Тя не върви лесно, но 
нейните креатори от съюзното правител
ство и по-нататък са големи оптимисти. 
Дано не се повтори грешката 
то, когато СК, 
ства

на де- Ако някой от 1 700 000 жертви от 
миналата война не стигна да се пре
върне в гроба, това сигурно 
правил миналия уикенд, докато 
еше съборът на Туджмановата 
ташка, в съдебния регистър в За
греб и Хърватско вкнижена и одобре 
на, Хърватска 
щност!

е на- 
тра-пък и предложените лроек

ти. ус-

На руините на собствената си поли
тическа сграда Съюзът на комунистите 
трябва да издържи може би и най-теж
кия исторически изпит в 
дишиия си век. На проверка 
стта на неговото визионерство, неговата 
споообност 
на все
за сплотяване /на широките обществени 
слоеве около собствената си идеология и 
политика. Колко съдбовен за политиката 
на СЮК ще бъде подиумът на обществе-, 
мост га? Дали при сегашните обстоятелст
ва неговата политика може да запази 
тинуитета си? Ръководствата, всяко в соб 
ствеиия си двор, убеждават членовете и 
обществеността, че имат подкрепа. Идат 
месеци, в които това ще бъде потвърдено 

I или олровержено. В западната част ага

демократическа об-от минало- 
относно неговите ръковод- 

като суверени политически предста
вители на целия народ и креатори на и- 
кономическата и всички останали поли-

Хората, помнещи усташките 
пета и ужасните призори, от които 
се срамува цивилизираният свят, ос
танаха вкаменени пред телевизион
ните екрани, след като чуха думите 
на Франьо Туджман (за

кла-седемдесетго- 
е жизнено-

тики ни уверяваха, че сме открили един
ствен в света модел на прогреса, а азсе 
пак се намерихме в ,задънена улица". 
Голяма е съпротивата на ония, които гу
бят привилегиите си, 
страхът на ония, а те не са малко на брой, 
които нямат сигурна егзистенция. Тук е 
нужно да си спомним, че първата рефор
ма в Югославия започна още преди 25 го
дини, но не я отстояхме, отстъпихме пред 
натиска на недоволните и стремглаво по
летяхме към пропастта. Трябва ли да от
стъпим и сега?

за политическа мобилизация 
още многобройните му членове и усташтво 

в но-отлежал седем години робство 
ва Югославия), че „... НДХ не е 
билаа още по-голям е

само изкуствена „квингслиш- 
ка“ творба и „фашистко злодеяние", 
а отражение на историческите теж
нения на хърватския народ, па след 
оргиите (виенето на 
циоиа лирически символи) на до- 
мишни и чуждестранни устати и 
залата „Ватрослав Лисински"!

кон
знамена и на-

(На 2-ра стр.)
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К о м е н т армежду дал вгоя

ЕНДЕХДЗОВСКИ УНОЛПКПИЯ

„фРУНТАЛОВГ ПРАВОВА
ПОУКАМАРШ

се обърнат към сърбското ръковод- 
него да искат да пре- 

блокада“. А щом 
стане, тогава може

крачат търа, който у нас сега чрез нацио
налистическите екипи се създава. 
Само да не бъде късно и историята

бот-Миналата седмица шестима ра 
ници, заети пъп „Фрукталовия“ склад 
в Ниш, бяха уиолпени. С решение 

органи в Айдов- 
вълросните работници не мо-

Призраците на миналото 
тук, край нас. В препълнената зала 
Ватрослав Лисински“ над две хил

яди делегати на Хърватската демо- да не се повтори! 
кратична общност (ХДО) проведе 

пръв конгрес под название

ство и от 
махне „стопанската 
стане това, ако 
би и те ще променят решението си. 
цЬе;дадклз

А трябва ли да се каже, че та
къв ход на юристите във „Фруктал* 

представлява изненада. Осо

ли компетентните 
шчина
гот повече да работят в това словен- 

предприятие. Словенците ги из
хвърлиха на улицата и ги оставиха 
без средства за живот.

Такова решение, когато се касае 
за крадци, кръшкачи или „техно- 
ложки излишен“ би могло да се раз
бере, защото би се основавало върху 
законопредписания. Обаче нищо от 

топа. Драголюб Илич шофьор 
в склада с 15 години 
във „Фруктал“, служащ в склада 
Лиляна Радосаплепич, Слободан Ни- 

другият шофьор и работни- 
гослав Павлович, Алексан-

своя
„Пръв общ съборна Хърватската де
мократична общност". Хадезеовците 
поръчват, че ще водят своите чле
нове до пълна победа и създаване гласят 
на суверена държава Хърватско. Че ба, провокации, 
шефът на тази партия, бивш парти- гряскине с тенджери и 
зански, а сега генерал на друга мрач- домашни прибори, ;с реквизити

ойска Туджман не се шегува, апробация в постановка на „демо- 
показа двудневния събор, на който кратичната“ алтернатива от ден на 
в еуфоричното състояние делегати- ден употребяват вестерн филм на 
те изпадаха в транс, френетично косопски начин. Също работниците 
аплодирайки на всяка дума и все- там не изпълняват трудовото задъл- 
ки жест. Че бившият генерал дълго жение и не търсят в мините бла- 
време е подготвял своята войска, се городни* метали, както това някога 
вижда по избраните челници, все отдавна се правеше на Дивия запад, 
бивши маспоковци, и по състава на те ги набавят по друг начин, 
делегатите. Играе той на всяка кар- в останалите части на страната 
та да събере възможно по-голям състоянието е извънредно. Работни- 
брой привърженици. От белия свят ците изпълняват своите трудови за- 
лристигнаха около 500 делегати с дължения, а скушцинските и поли- 
участието си в „хърватското възра- тическите тела почти всекидневно 
ждане“ да допринесат не само мо- заседават със задължително точка 
рално, но сигурно и финансово. Иг- — Косово, 
рае той и на клерикална карта.
Покрай полагане цветя «а гроба на терна „а ла Косово“, съдейки по 
прословутия злодеец Стелинац за широко отворените им масмедийни 
участниците на конгреса е изпълне- простори, в отделни среди може би 
на и специална миса в загребската един ден, кой ще знае това, ще 
катедрала. Делегацията на партията, бъдат наименовани за някоя от све- 
и разбира се участниците от чужби- товните признати филмови награди, 
на, прие лично и Франьо Кухарич.
Играе той и на младежта. В дело
вия президиум на ХДО седеше и 
бурно приветствуват Франьо Арапо-

ХРОНИКА ско
В Косово състоянието е редовно, 

всекидневните отчети. Стрел- 
паленс на свещи, 

останали

тук не
бено след протестите на тези и на 
други нашлии, заети в словенските 
представителства и търговията зарад 
'всичко, което ставаше в Цанкарйе- 
вия дом през есента

на
минал? а го-на в

дина.всичко Тези работници изтъкг т, че с 
години продаваха дори 18 сго от це
локупното производство на овощни 
сокове от Айдовшчина, за което 
много по-малко са платени от ра
ботниците в Айдовшчина, че са из
градени повече обекти и набавени 
много нови машини. А сега — на 
улицата!

Сигурно е обаче това, че нашлии- 
те няма много да съжаляват за дето 
няма да могат да пият «сокове от 
Айдовшчина, защото такива произ
ведения могат да се купят при всич
ки дути югославски производители 
на много по-ниски цени, почти за 
половината по-евтино. Проблемът е 
на друга страна. Къде ще ни отве
де тази неразумна политика на ре
ваншизъм спрямо работниците от ре
довете на други народи? И още един 
въпрос: дали тази политика на про
гресивните словенски „демократи“ 
към работниците от Ниш може да 
върви зедно с тяхното общо прието 
„Европа, здай!“?

трудов стаж

колич, 
ците Дра
дар Газикалопич и Мирко Иовано- 

— останаха без работа, защото 
са сърби, заети в словенска фирма! 
Истина, в решението за уволнение 
не пише така. Там е записано, че 
те са останали без работа зарад „бло
кадата на сръбското стопанство, кое
то по такъв начин пречи на про
дажбата на „Фруктал“, а на работ- 

работЯт.
Чудни причини!
Нито в един закон няма такова 

нещо. Нито у нас, нито в света. Но 
ето, „юристите“ във „Фруктал“ го 
изровиха от познатия словенски ар-

пич

Режисьорите и помощните на вес- ниците да

сенал на демокрация. .
И какво сега шестимата уволнени 

работници да правят?
Представители на „Фруктал“, на 

които те се обръщат за съвет и 
правна поука им препоръчали да

СЛОВЕНСКИТЕ НОВОБРАНЦИ

На новобранците словенци, те 
около петнадесетина, които тези дни 

И докато хадезеовците маршират, трябва да заминат на Косово, ще 
навреме се обадиха бойците от бъде дадена морална подкрепа и 
Сплит, Загреб и Банкя. Десет хиля- правна помощ, на повиквателното 
ди бойци на Бания се събраха на да не откликнат. Това им поръчва 
Чавич Бърдо, осъждайки призивите Съюзът на младежта в Словения, 
към братоубийствена война на но- от неотдавна наречена Либерална 
вокомпонирата десница и търсейки партия, която като промени името, 
да се употребят всички легални сред- ама почти нещо не промени в сво- 
ства за забрана на тази партия, за ята набелязана програма към Ар
да се осуети кръвопролитие и раз- мията. На новобранците, ръководи

телите на партията съветват, че имат 
легитимно право на гражданска не- 

Наистина обади се и Председател- послушност. Това отнеодавна Либе- 
ството на ЦК на СК в Хърватско, рална партия ще търси също от 
въпреки че според наше съждение. Скупщината на Словения, Председа- 
с огромно закъснение. Не със за- телството и Изпълнителния съвет да 
къснението от един ден, понеже се предприемат всички Крачки словен-

на ските войници своята военна пови- 
ност да отбиват само на територията 
на своята държава. С ■и* в а Либе
ралната партия ни най-малко не из
ненади, понеже вече, и както ССМ 
на Словения, има почти отделен ре
сор, задължен за военни въпроси. 
Вълкът козината си мени, но нрава 
никак.

вич.

Завръщане на устатите
(От 1-ва стр.) ската народна обнова, 

можало в недемократична Сърбия! 
Защото, ако могат устатите, за- 
какво не биха могли и дражевисти- 
те — ако властите в Хърватско ос
танат последователни!

Усташкият първенец от Америка 
възвърна
навайки в говора си и партизаните: 
..Тук се събраха 
рите на хърватските домобрани, хър 
датските партизани 
усташи. на

което не е1
Нищо не се скриваше. А и за- 

какво в една демократична страна!? 
Ако западните германци забраняват 
фашизма в своята страна, който, 
покрай останалото, отнесе и повече 
от десет милиона жертви, за какво 
биха го забранявали в Хърватско, 
когато и значително по-малкото чи
сло убити може с десет пъти да се 
намали!

биване на Югославия.

с широкогръдие, споме-

синовете и дъще-обади един ден след провеждане 
събора в „Лисински“, но със закъс
нение от с период и политически 
много по-дълго. Въпреки че парти
ята се отказа от монопол над власт
та, това не значи, че в състоянието 
на плуристичен хаос трярва да се 
предоставят поводите на други. За
това не е опасно състоянието на 
духа, както стои в изявлението, ци
нично би ни звучала онази част от 
изявлението на Председателството 
на_ЦК на СК в Хърватско, че „би
дейки ХДО е легална политическа 
партия, която свободно и публично 
излага своите политически стано
вища, СКХ сега има морално и по
литическо право публично да каже 
какво мисли за тези становища“. 
Звучи невероятно, че СКХ не е зна- 
ла за определенията и становищата 
на ХДО още по време и преди ней
ното регистриране, или пък става 
дума за „недоумения" вътре в са
мата организация на СКХ. Пост фе-

и хрватските 
които общата цел е да 
знае се кого: сърбите!

В Загреб постъпиха демократи
чески: на устатите, на които инак победят 
е забранено влизането в Югославия Важните характеристики на на-
— дадоха визи на самото летище! цио-фашисткото вълнение са 
Страхувахме единствено за възмож- тисръбството,

антикомунизмът! Оттук не учудва 
че сред първите гости се намери 
Димитрие Рулел („Сърбите на вър
бите!“), а казват че са били и пред
ставители на албанската „алтерна
тива“ от Косово („Косово републи
ка!). Туджман това абсолвира в по
ловин изречение, съобщавайки, че 
ХДО (Хърватска демократична’ об
щност“ и този сбор са на 
на оправданите искове 
ския и албански

ан-
антиюгосл авството иността в такъв демократически кли

мат в Хърватско да не се регистри
ра и одобри активността на Сръб-София Пуалнч - Шеро

'Ч

страната 
на словен-

,,, народ в Косово“.
Цанкариевият дом, Двореца „Лисин
ски , терористите и 

Косово сепаратистите 
намериха общи интереси!

мрачния сбор “в3 ,°лб^с^а 38 
действа като

от
Реакцията

застум реагиране в период, когато 
ХДО вече има 200

“ нези' които отдавна трябваше да 
хърватското ръковод- 

17 ' азбрали са, изглежда, че ако
и те пт „°„е в Хърватско, че
Ест™ ® заедно със сърбите —

Д° един, 'от Рачан, до по- 
~ д *** изпълнителен секретар. Раз- 
Рали са, че калкулациите с усташ- 

ките гласове в 
могат

хиляди членове,
а разчитат на милион, личи на пре
даване без оръжие. Бившият гене
рал знае добре какво прави. Защо 
да се затварят очи пред фактите, 
или е това чсат на плуристичния
пазар.

Ако някой успее да помири отно
шенията в СКХ, това ще бъде Тудж
ман, Драшкович и Рупел. ЮКП 
растна в югославска партия с юго
славска насоченост тъкмо от спек-

предстоящите избори
__да ги костват главите. Ако

Пи г,П°0ТОРИ Ясен°вац, сигурно не Ви 
гпи=.?ДН0На1'ионален’ а тРагично мно
титеТрТб.ГдаТо знаТ* КаЛКулан-

из-

ГОЛЯМА подготовка — Зоран Йованович
Сава Кръжавац



Комунист 3
КОСОВСКА АЛТЕРНАТИВА

СБОРНИ ЦЕНТРОВЕ НА НАЦИОНАЛИСТИТЕ
ВСЕ ДОКАТО НЕ СЕ ОТКАЖЕ ОТ НАСИЛИЕТО И СЪТРУДНИЧЕС
ТВОТО С ВРАГОВЕТЕ НА ЮГОСЛАВИЯ, КОСОВСКАТА 
НАТИВА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ГОДЕН ПАРТНЬОР 
ЧЕСКИ ДИАЛОГ

ДЕМОКРАЦИЯ ИЛИ...
АЛТЕР- 

ЗА ПОЛИТИ- В становищата и оценките, които 
неотдавна прие Покрайнинският ко
митет на Косово покрай останалото 
пише и следното:

„Същината на най-голям брой 
вражески лозунги и политическите 
искания на сепаратистите е в уни
сон с програмите на някои алтерна
тивни движения в Косово, особено 
на така нар. Демократичен съюз на 
Косово Програмата на този съюз с 

ството, самоуправлението.. ., Значи, всички усилия да се промовира като
готови сме винаги да водим диалог демократична политическа партия, в
с всеки който мисли за доброто на същност цели към създаване на ре-
всички народи и народности, каза публика на албанците в (Югославия,
председателят на Покрайнинския ко- За тях, както и за другите алтерна-

_ митет на СК на Косово Рахман ]Мо— тивни лвижрния в Кпрпип нр рт.шрр-
о™Рд~И “ ^УниТ™0 За "ОСВ° Г/рВа^ПЛе^ала^“с2:

дерите им, многПр “нТмогат“ - Водачите на косовеката алтер-
обаче ДполоВностит?ЗЛи^И шежду тях: натива са доказани националисти и шеНил за тия проб^ми. Демок^а-

подобностите им са много го- сепаратисти, оцени Ферат Ахмети, тичният съюз на Косово търси един
леми. Например, всичките три орга- член на ПК на СК на Косово. и същ статус на републиките и по-
низации са чисто албански и всич- - Косовеката алтернатива пред крайяЗпш^Г а репу0ликите и по 
ки три еднакво се застъпват за съ- ставлява сборен център на поразе- 
ща така ,,'*шсто“ албанско Косово. За иите сили, каза
това говори тяхната остра реакция, председател на ПК на ССТН на Ко- 
поправо неприемането на предложе-
екТя комитет на За влиянието на косовеката алтер-

а с Рбия в Косово да се завър- натива върху събитията в тази по-
ст° по-рано изсе- ДЕМОКРАТИЧНА ОБЛАНДА крайнина пише и белградският дву-

лени сърби и черногорци. След това, седмичник „Свет“ |от 7 февруари т.
всичките три партии не само, че же- Според писането на „Борба“ (2 II г. в текста „Сценарий на кръвопро- 
лаят да срушат Съюза на (югослав- 90) Момчило Траикович, член фза литие“, между което казва- 
ските комунисти, но и да срушат Председателството на СК на Косово, „Познато е вече че албанската 
самата Югославия. Още откровено в разговаора с Богич Богичевич, разузнавателна служба Сигуримиима 
не се изясняват какво искат да из- член на Председателството на СФРЮ повече од 7 000 души 
градят, обаче не трябва да се съмн- за югославската (алтернатива е ка- толкова в чужбина Узнаваме че в 
яваме,, че това е първо Косово като зал следното: тяхната мрежа директно
република, а сетне „Велика Алба- но посолството на Албания във Ви-
™ • „Около алтернативните групи се ена, което е свързано с албанското

върши опасна хомогенизация. Проб- посолство в Брюксел, Париж и Бел
град.

Почти във всеки кът на нашата стра Ремзи Буняку, член на ПК на ССТН 
на вече никна по една нова политичес
ска организация. В Косово засега има — Когато се касае за диалози, 
четири такива: една („Божур“ съчи- мисля, че те са възможни обаче са- 
яват сърби и черногорци, а остана- мо в рамките на основните стойнос- 
пите три албанци. Това са: Де- ти на нашата социалистическа ре- 
мократическият съюз на Косово, во- волуция: политиката на национално- 
ден от Ибрахим Рутова; Комитетът то равноправие, братството и един- 
за защита на човешките права, чи- 
йто председател е Идриз Айети и 
подружницата на Обединената юго
славска демократична инициатива, 
начело с Витон Сурои.

на Косово.

V

в програма с нито 
една дума не се споменава СР Сър
бия като държавна общност, а чий- 
то съзстав е и САП Косово“.

Живорад Игич,

1сово.
I

Косово, която е свързана с групата 
косовски интелектуалци, като Марк 
Красничи, академик Фехми Гани, 
д-р Юсуф Байрактари, вдъхновен от 
делото на покойния Алия Хадри, 
чийто син д-р Аямур Хадри както 
и академик Дервиш Рожая, също 
принадлежат на тая група.

страната и

е включе-

лем е, че всичко може да се опако- 
ПОДСТРЕКАТЕЛИТЕ ОТ СЕВЕР ва в демократична обланда. Искаме

ли да разговараяме с тях? Напри-
През миналите дни лидерите на мер, Ибрахим (Ругова лани зовеше __

зсички политически групировки от- албанците на оръжие, а сега се ма- 
крито подтикваха и подържаха те- скира с демокрация и позовава ал- 
роризма на албанските националис- банския народ на трагедия. УЙДИ, 
ти, а бяха много активни в обясня- например, има добра платформа. Но, 
ването на косовския бунт на европей докато Бетон Сурои е начело на 
ската, но и на словенската и хърват УЙДИ няма разговор (изключен е 
ската общественост, при което ця- от СЮК). Защото преди сърбите и 
лата вина прехвърлиха на ръковод- черногорците, ще занимат от Ко
ствала на Косово, Сърбия и Югосла- сово Ьтколкото да се включат в 
вия. Същевременно представителите УЙДИ. Е, когато биха се появили но 
на Словения и Хърватско, както и ви хора с авторитет, било би другоя- 
печатът в тия югославски републи- че. Вижте, те сега )искат да прего- 
ки, точно, тия тези лидери на косов- варят, а първото им искане е да си 
ската алтернатива предлагаха като отидат Морина, Гани Яшари, Скен- 
събеседници на покрайнинското ръ- дер Карахода и други. С Ругова за 
ховодството, защото само този ди- това няма раговори... 
алог може трайно да реши косовска- 
та криза. Между другото, това в
Скупщината на Югославия (7 февру актив на Косово Милан Панчевски, 
ари) предложи делегатът от Слове- председател на ЦК на СЮК каза: 
кия Янез Лукач. Напълно същото „Съвсем ясно се поставя въпросът 
предложи „обективният наблюдател“, кои са съществените рамки за един 
както се нарича загребският „Вйес- нормален демократичен \циалог, от- 
ник“, който в текста „Двоумни съоб
щения“ (2 февруари) твърди, че ко- искваме и да изнамираме решения,

а за) кои искания, поради политичес
ката им същина, не можем с нико
го да разговаряме. Впрочем, тези 
дни често се споменава потребата от

Сценариото за въстание в Косово 
казва нашият източник — са ор

ганизирали в Словения Фадил Бе-
Наистина е тежко да се повярва, 

че трите алтернативни групиравки: 
Демократичният 'съюз на Косово, 

риша, Али Османи и Садри Чуфай. Обединената югославска демократич- 
Познато е, че в Словения действува 
„алтернативната“ група „Мичейни“, 
начело с м-р Садри Кабаши. Те са 
свързани с 'марксистко ленинската на

на инициатива и КомНтеът за за
щита на човешките права се за
стъпват за демокрация и за защита 

човешките права в тази покрай- 
група на Адем Демачий, който в нина. Защото, техните хора откро- 
момента е в затвор, и група членове вено подържаха онези, които с ка
на клона на УЙДИ за Косово, на- мъни нападат автобусите и влакове- 
чело с Бетони Сурои. ти, нападат милицията, сградите на

Друга група, чрез която е режи- общинските комитети и сръбските 
ран бунтът в Косово, според най- села, онези които извикват лозун- 
-новите познания, е групата на Ибра гите „кръв, кръв“ и „смърт, смърт“ 
хим Ругова, вожда на .Демократи- което 
чения съюз на Косово“, който до 
края на /януари за своето движение

ясно не води към де
мокрация. Що се касае до защитата 
на човешките права, косовеката ал- 

събрал 157 000 албанци. За тази гру- тернат^ива не признава факта, че 
па на Ругова се казва, че има ба- днес, както и в миналото, са отнети 
листки характер и че е свързана със човешките права на косовските сър- 
Сигурими чрез полковника Буяр Хо- би и черногорци, а причината на 
цжа, който до 1980 година повече пъ- изселването им се виждат в иконо- 
■ги е пребивавал в Югославия, близ- мическите условия. Лидерите на ко- 
ък роднина на Енвер Ходжа. совската алтернатива в своите съоб-

Групата на Ругава по естеството щения, както и от трибуните в За- 
на своето действуване е свързана с греб и Любляна, често изтъкват 
групата професори, които с години ределението си за демократизация 
са преподавали на Университета в на политическия ж!ивот в Косово, 
Прищина, каквито са Скендер Чичо, обаче във всекидневната практика 
Джерид Минга, Пеломб Битри и дру- по насилствен път се опитват да 
ги. Иначе, 'за тези групи пряко е превземат влеатта. Все докато не 
заинтересован албанският крал в се откаже от това насилие като връз- 
изгнанство Лека Първи. ка с враговете* на Югославия ко-

Третата група е групата на Ид- ювеката алтернатива не може да 
риз Айе,йи, председател на Комите- бъде годен партньор за диалог, 
та за човешки права и свободи в р. Йоветич

А в разговора с политическия

носно за кои въпроси можем да раз-
оп-совската алтернатива ще допринесе

за демократизация на политически
те процеси и за стабилизация на със 
тоянието в Косово. Освен това, за- 
гребската и люблянската преса никак демократичен диалог, което по прин 
не могат да опростят на Председател цип и в практиката никога по-рано 
ството на Югославия дето си напра
вило оглушки към исканията на ко- 
совската алтернатива, че в своето съ
общение '.е казало, с всички сред
ства да защищава териториалната ця организират политически /натиск, ма 
лост, границите и конституционната нипулация с хората, поставят иска- 
система на СФРЮ. Защото, според чия за промени и решавне на кон- 
оценката на тая преса, косовеката 
алтернатива не застрашава нито ця
лостта, нито границите, нито Консти добно. Следователно, на всички тря 
туцията на Югославия, дори „не е бва да бъде ясно, че по въпросите

за суверенитета и цялостта на стри
ло ната и нейните републики, по въпро 

сите за запазването >на основите на

и днес не е спорно.

Вместо демократичен диалог и ре 
шаване на проблемите и нататък се

ституционата система в страната, все 
до въоръжен бунт тероризъм и по-

*$
забелязано в демонстрациите на ал
банците в Косово и не се е 
нищо антикомунистическо" 
ник", 6 II 90).

*е чу 
(„Виеес-

обществения строй и подобно, не мо 
же да има диалог или по-добре ка
зано, капитулация, което е и кон
ституционен дълг на всички легални 
и легитимни органи в страната. То
ва значи, че не можем да разговар
яме за осъществяване на лозунга 
Косово република, не можем да при-

На тези и други предложения от 
Словения служебната власт В Косо
во, Сърбия и Югославия да стъпи 
в диалог с косовските алтернативци

с
ч'..

вече са дадени множеството отгово
ри.

— Диалог може да се води само с 
онези, които желаят мир: с останали 
те няма какво да се разговоря, каза подобни".

ьмаме маиоризоцията, натиска и тем
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РЕФОРМА НА СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

СПЪВАНЕ 0 МОДЕЛА
И СЛЕД РАЗИСКВАНИЯТА В ПРОСВЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

СЪРБИЯ ТЕЖКО СЪС СИГУРНОСТ МОЖЕ ДА СЕ ^ЖЕ КОИ 
ТИП НА ГИМНАЗИЯ СЕ ОТКРОЯВА КАТО НОВА ШКОЛА ЗА- 
11 тото ИМАШЕ И МНЕНИЯ ЗА СМЕГКА НА ОБЩАIА (РЬАЛ 
НА) ГИМНАЗИЯ * КАТО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ, 
НО И ЗА ДВОЙНА" - ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧЕСКА И ОБ
ЩЕСТВЕНО-ЕЗИКОВА - С ОГЛЕД НА ДИФЕРЕНЦИРАНАТА 
ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ

От новата учебна година в обезпечава необходимите зна- 
нашата образователна система пия за по-нататъшно школува- 
се връщат гимназията и средни- не на факултетите, а диплома 
те професионални училища, а та има проходимост към всички 

V— след много години на факултети. лрсз «.теклите д»е десет» Вее “ ‘™".

ще. Дилеми вече няма. Поколе 
ютята ученици, които в юни се 

а записват в първи клас на гим
назията или средното професио 
I гал но училище с четвърта сте
пен ще полагат .приемел относ 
но квалификационен изпит. На 
този изпит ще ое проверяват 
знанията по два предмета за

с тях
луталия — предвесгвява се връ
щане към европейската оисге- 

образованието.. Времето
МЕКИ НАСОЧВАНИЯ летия знанията 

науки многократно се увеличи
ха, и е предложено природните 
науки повече да залегнат в при 
родно-математическия отдел, с 
обществените в обществено-ези
ковия отдел. Общо е мнението, 
че гимназията трябва да инте- 

потенциала от 20 на сто

ма на
бързо лишава, обаче по нашия 
стар обичай, иай-голяма част от 
работата тепърва трябва да се 
извърши на старта .на новото 
средно училище: приемане на веното да ,се върне единството 

гимназиалното в образователната система, да

Отговаряйки па въпроса в 
коя насока вървят промените в 
образованието Данило Ж. Мар- 
ковнч припомни на вече напра

концепцията за
и професионалното образован- се издига цялостно и да отго- 
ие, изготвяне на учебните пла- варя на времето. При цялото у- 
нове и програми, печатане на важаване на природните науки 
учебници... Дали останалото Данило Марковнч вижда 21-п 
време е достатъчно всички ра- век като век на техниката, но 
боти качествено да се завършат, и па хуманизма, поради което 

избегнат всички работи по-голямо внимание трябва да

грира
на популацията, която ще има 
важна роля в общественото и 
стопанското развитие. Да говор седми и осми клас, които са ва
ят с общ език, така че и в бъ- жни за професията. Двата уче- 
деще инженерите ще бъдат въ- бни предмета са равноправни, 

в хуманистически и ученикът за всеки може да 
получи по 20 точки. Например, 
бъдещите гимназисти ще пола-

зпитавани 
дух, но и всички останали да 
получават основни знания по 
природните науки.

да се
качествено Да се завършат, да се обърне и на хуманистически 
се избегнат евентуалните про- те науки. Също така в рамките 
пуски, пък и несполучливи ре- на нашите възможности да се 

поради които би били ползува европейския опит, ,да 
вървим към Европа с по-модер
ни учебни програми, с по-добра 
материална основа, но и с по-

гат математика и роден език. 
Точки също така донася и ус
пехът от пети до осми клас — 
най-вече 40 точки. Цени се и 
успехът по четири предмета по

В центъра «а разискванията -голяма отговорност. Трудно е със сигурност да обучението в седми и осми клас
на последното заседание на Про Според мнението на Миряна се каже кой тип гимназия се важни за училището, в което се 
светиня съвет на Сърбия бе ,тъ- Маркович, и едната и другата откроява като нова школа, за- записва ученикът. По тези ме- 
кмо концепцията на новата гим гимназия занемаряват обществе щото имаше мнения за сметка рила ученикът може да получи

най-вече 20 точки.
Че на квалификационния из

шения
засегнати преди всички учени
ците?

КАКВА ГИМНАЗИЯ НИ 
ТРЯБВА

назия, но понеже имаше повече ното |образование на младото и на общата гимназия, но и на 
дилеми, отколкото ясни стано- поколение, което трябва да ги оная ,.двойна", с обоснование,
вища, решението бе отложело оспособи за участие в попити- че интересованпята на ученици пит се придава голямо значение 
до следващото заседание, което ческия живот, да запознаят об те са диференцирани. Драгомир и покрай това че донася по-ма 
—■ както е предвестено ще се ществената система на страна- Драшкович, например, каза, че лък брой точки отколкото уче 
проведе тези дни. Комисията за та, в която живеят, без разлика гимназията трябва да бъде оо- бният успех (60 към 40), показ 
средното образование На Про- на нейните недостатъци. Като циално открита като елитна ва че всички ученици ще тряб- 
свегния съвет предложи някол- възможност, тя спомена и въве школа. Добрата ориентация на ва да изпълнят „прага на зна- 
ко варианта, относно модела на ждане на отделен предмет, кой новата гимназия и' приемането ннето" за да останат в понатать 
гимназията, а при това членове то би могъл да се нарича обще на решението в Просветния съ- шната конкуренция Това значи, 
те на Съвета да се определят на ствено-икономическа
кой тип ще дадат предимство. както и уравновесяване между работата върху новите учебни ко 20 на сто точки от общото

природните и обществените нау

система. че трябва да овладеят най-малвет са условия за началото на

планове и програми. Естетстве- 20 по предмет за до получат 
ки. Защото природните науки но не де прието предложението право да бъдат рангирани. Раз 
са застъпени с по-голям брой Републиканският завод да поч работени са и всички други ус

не да изготвя учебните програ- довия и критерии, особено за 
ми за всички типове гимназия,

Разговорът за това каква ги- 
мназия искаме, относно каква 
гимназия ни трябва се насочи
към два типа с три програми, часове, докато чуждите езици 
Един е общият тип гимназия (ре не покриват самата област на
ална) като общообразователно обществената насока, защото се а после да се види, кой тип ще 
училище, единствена за всички числят към общото образова- ^ пземе под внимание. Работа
ученици, а друга природно-ма- ние. га изключително е сериозна и обе където желаят, какво с онези,
тематическа, относно обществе Обаче, в обсъждането се чу мна за да се иде така широко, които «е положат изпита. . Ко 
но-езикова гимназия, за която и мнението, че математика, хи защото тонове хартия са вече лко въвеждането на жвалифика 
учениците би се определяли от мия и биология — с оглед на похарчени за досегашната под- ционния изпит ще премахне про 
първи клас. Предложена е и ед исканията 'на времето — все по готовка, а това търси и големи блемите, които имахме в доое 
инна гимназия с „меко насочва вече |са и общообразователни разноски. За концепцията на гашната практика по записване 
не", в която, по всичко личи, предмети, които могат да се на- професионалното образование, то, ще се види вече в пъпния 
от трети клас учениците би се учат само в училището, докато което е още по-сложна работа, юнски срок по записвано „III 
определяли за обществените или за някои други науки има алтер ще се разисква също така на дните училища е 0156
природните предмети. Всяка от нативи, защото могат да се учат следващото заседание на Про- У
споменатите гимназии еднакво и от други източници. Освен светния съвет.

онези спорни положения, — ка 
кво ще стане с онези, които по 
ложат изпита, а не се запишат

С. Делянин
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Земята 

на орачите
БОСИЛЕГРАД: НА ГРАНИЦАТА НА (НЕРЕАЛ
НОТО

ЕДНА ОВЦА - ЧЕТИРИ АГНЕТА!
Изобщо не е необнжновено когето овц» обвгни 

две загнета. Но когато вместо едно нлн две обагни 
четири, тогава границата между внаоишго и

Обработваемата земя в 
Социалистическа репуб 
лика Сърбия занапред 
ще наследява оня, който 
я обработва. Това е ед 
на от най-важните нови 
ни внесени в Закона за 
наследството, чийто про 
ект обсъди тези дни Из 
пъднителния съвет на 
Скупщината на СР Сър 
бия.

(пе)реалното просто изчезва

Неотдавно стадото на седемдесетгодишшната 
Стоя Стоименова от Босилеград неочаквано се уве
личи. Една нейна овца обагни дори 
И овцата, която е от „пиротската“ 
тата, от които две са мъжки 
лешно се нормализират на 
Наистина, известни трудности има Стоименова, ко
ято поради недостатъчно количество мляко на 
две агнета мляко дава чрез биберон.

четири агнета, 
порода и агне- 

, а две окенски, ус- 
новата обстановка.

Седемдесетгодишната старица още от младини 
се занимава с животновъдство. Такова щастие 
досега никога не ж е сполетяло. Това не помнят 
ни други възрастни хора. Специалистите изтъкват, 
че чрез изкуствено осеменяване този феномен чес
то може да се постига. Съгласни са обаче, че в 
естественото осеменяване това наистина се добли
жава до границите на нереалното.

Покрай това основно 
предлага сеБАБУИ1НИЦА решение, 

също и възможността зе 
мя да мож|а да наследиВетеринарната станция 

обществено предпнятие
и мепълнозрело лице или 
на редовно обучение, ко 
то юлед това в срок от 
6 месеца ще започне да 
я обработва.

По този начин пито ед 
ин наследник, който же 
лае да се занимава със 
селако стопанство не е 
лишен от наследяване на 
обработваема земя, как 
то и лица които зарад го 
дините \<ж, относно фак 
та че още се учат — ня 
мат това занятие в ча 
са, когато са станали на 
следници. С предложени 
те решения и на остана 
лите наследници не е из 
ключено правото, но 
вместо земя в натура ще 
получат Нейната парич 
на противстойност (в ра 
змер на своя наследств 
ен дял). Следователно, 
целокупната земя в нату 
ра ще наследяват ония, 
които се заяимват със 
селско стопанство, а те 
на останалите наследни 
ци ще изплатят парична 
противстойност. Срок 
ще определи съда, същи 
ят няма да бъде по-дъл 
ъг от пет години.

в. в.* $
йй Преустройство, което трябва да допринесе за развитие 

на животновъдството Кй Сегашната организираност на 
ветеринарното дело в общината нецелесъобразно

Животновъдството в Ба- 
бушнишка община е воде
щият отрасъл в селското сто 
панство. С общо 8350 глави 
едт(р, 27 000 глави дребе т до 
битък и 93 птици на тери
торията на общината, необ
ходима е такава защита, ко 
ято да гарантира не само за 
пазване на съществуващия 
животновъден фонд, но и 
да допринася за неювото 
увеличаване.

Оттук и инициативата Ве 
теринарната станция да се 
организира като обществено 
предприятие, понеже сегаш 
ната разпокъсаност и съще 
ствVване на съответни служ 
би при земеделските коопе
рации ни кадрово, ни мате
риално не дава възможност 
за оказване на 
услути.

ЕДНО ИЗКАЗВАНЕ КАТО ПОВОД

ЗЕМЯ БЕЗ СТОПАНИнарни пунктове в районните 
центрове и по-големлте се
ла и съответно доближаване 
услугите до земеделските 
производители.

За да се реализира тази 
програма необходими са ин 
вестиции, които според пъ
рвите изчисления възлизат: 
за петройки и оборудване 
на амбулатории й пунктове 
към 530 хиляди динара (Ве 
чико Бонинце, Звонци, Стре 
лац — амбулатории и Гор
но Кърнино, Долни Стриже 
вац, Пресака и Нашушкови 
ца — пунктове), и за набав 
ката на возила 280 хиляди 
динара.

По този проект е раздви 
жено обсъждане в Общин
ската конференция на ССТН, 
в местните общности, сега
шната Ветеринарна станция 
и сред всички заинтересова 
ни да се подобри защитата 
и увеличи животновъдния 
фонд в общината.

Говорейки на неотдавна 
проведената общинска кон 
ференция на Социалисгичес 
кия съюз за програмата му 
за работа в настоящата и 
идната година Димитър Сла 
вов, директор на „Сточар“ 
между другото изтъкна:

— Малко внимание е по 
светено на селското стопан 
ство. За две години — вне
сени са само пет-шест въ
проса, които трябва да се 
разрешават. А проблеми, в 
селското стопанство, както 
всички добре 
много. Затова предлагам Со 
циалистическият съюз занап 
ред по-сериозно да се зало
ви с провеждането реформа 
та в селското стопанство. В 
нашата община трябва да 
се извърши дрондация 
площите. Секцията по сел
ско стопанство 
направи допълнение на пла 
на. Производството на здра 
ва храна, както знаем, днес 
е една от ггрнеритетшгг е за
дачи.

И ние в нашата община
се включваме в тази про
грама чрез откриване на ге 
нетичен център за козе, чрез 
интензиш^ране изобщо 
животновъдството, 
да се види какво занапред 
ще става и с частния сек
тор. Към 60% от земята е 
в частния сектор.

Предложението на Славов 
беше прието. Ако 
нем колко много проблеми 
в селското стопанство има 
днес, просто човек не знае 
откъде да почне. Какво да 
се прави за развитие на ча 
стния сектор.

на
Трябва

поглед-

знаем, има

когато над
качествени

на
Характерно за жовогновъ 

дния фонд е, че в период от 
1973 година до днес чувст
вително намалява. Така на 
пример броят на овпете с 

с 35 на сто, а от 
насам броят на 

20 на

трябва да

намалял

кравите и юниците с 
сто. Причината за намалява 
нс на животновъдния фонд 
е обезлюдявал сто на реди
ца селища, особено в полу
планинските райони, които 
инак и имат най-доори кли 

землищни усло- 
за овцевъдство,

година Ст. Н.

БОСИЛЕ-ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО ДОЛНА ЛИСИНА 
ГРАДСКА ОБЩИНА

ПЕЧЕЛЯТ. НО НЕ ЗАБРАВЯТ СЕНОТО СИ Димитър Славовмачтини и говедовия
въдство и пр. ли уреждане на 7 км мах 

ленски ггьтшца 
която в местната общност 
сме готови. Разрешихме в- 
1СЛЧК1И имущесгвеио-цравови 
отношения, а| и събрахаме 
средства с които ще участ 
вува местната общности. 
Покрай това селото ни се 
нуждае от телефони връз 
ки, затова в програмата ни 
е внесена и активността за 
изграждане на телефогпгата 
м релса, за което долно лис 
шгчани проявяват интерес. 
Запланували сме и урежда 
не на училищната сграда, 
кооперативния дом, както 
и околността в център на 
селото. Ако бъдат организи 
рани състезания в рамките 
на традициоиата манифеста 
ция „Срещи на селата“ и та 
зц година нашето село ще 
участвува — добави Петра 
киев.

Село Долиа Лисина е на 
десетина километра от Бо 
силеград. Има около 80 до 
макинства, занимаващи се 
със селско стопанство. По 
край селското стопанство, 
мнозина долнолисшгчани се 
занимават със стоителство. 
Навред в страната долно 
лиегогчани са прочути като 
добри майстори. Онова ко 
ето е характерно за долно 
лисничаии е/ че не забра 
вят и селото си, навиждат 
го, участвуват в разрешава 
нето на комуналио-битовтие 
проблеми, но не забравят и 
обществените 
Факггьт, че всяко домакин 
ство се отзова в акцията за 
събиране средства за помощ 
на пострадалите миньори в 
Алекаинашката мина, иай- 
-добре потвърждава това. В 
ход е акцията за записване 
на заем за стопанската об 
нова на СР Сърбия, в мест 
пата общност казват, че и

80% от жителите на село в 
Димитровградска 
са остарели хора, които от 
давпа са хвърлили мотика 
та и косата. Земята на се
ло, в някои райони, не се 
обработва ни 10%, по прос
тата причина, че няма кой 
да я обработва. Останала е 
без стопани дето се казва. 
И този въпрос търси реше 
ние. Налага се да се обмис 
ля тук да се намесят селско 
стопанските 
У слвонята за развитие 
селското стопанство не са 
много благоприятни: високи 
цени на семената, торовете, 
лихви пр.

Може би най-новото пред 
ложение във връзка с нас

тави акция няма да изневе 
рят. — Всяка година — каз
ва председателят на меспга 
та общност, Глигор Петра 
киев, иначе зает в „Авто 
транспорт" в Босилеград — 
направим по агешо. Минала 
та година например дробих 
мс път на дължина от 3 
км до махала Селище. V- 
чаотвувахме в докарването 
па питейна вода в училищна 
та сфада. Дадохме помощ в 
ограждането гга училищния 
двор и пр.

В разговора за тазгодиш 
ната активност в местната 
общност, Петракисв, на пре 
ден план изггьюза няколко 
активности.

— В програмата за рабо 
та, с която уведомихме и 
компетентните органи към 
Общинската скупщина в Бо 
силеград (Фонда за комуна 
лига дейност) сме запланува

акция за община
В обстойния анализ (про 

ект за формиране на бъде
щата Ветеринарна етапния) 
се посочва, че в сегашната 
станция работят един вете
ринарен лекар, двама дипло 
мирани ветеринари, 
ветеринарни техници, двама 
зоотехници и двама ьетери 
парни болногледачи. След 
преустройството Ветеринар
ната станция би имала три 
ма ветеринарни лекари (то 
зи кадър съществува при зе 
меделските кооперации), че 
тири дипломирани ветерипа 
ри, трима ветеринарни те
хници, повече зоотехници, и 
пр. От друга страна, зна
чителна би била концеитра 

на ветеринарното обо

двама

*
организации.

на

задължения.

ледяването на земята ще се 
пие ония, които имат и до 
бра земя, а са се настани 
ли и на работа. Ще се нало 
жи да изберат една, а не 
да седят на две столици.

цията
рудваие и съоръжения,, вози 
ла и пр. Запланувано е 
криването на повече в етер и

от
ми А.М. Я.
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ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И ХИГЕНИЗАДИЯТА НА ДИМИТ 
РОВГРАД

СЕГА Е ВРЕМЕ ДЛ СЕ РЕ
АГИРА В ВЕЛЕШ, ЖЕЛЮ- 
ША И ЛУКАВИЦА

В БОСИЛЕГРАД И ДИМИТРОПГРАД

Конкурсите са тайна за 

безработните Какво е направено досегаНеобходима е 

канализация Ш Заключенията на Републикански* изпълнителен съвет във 
връзка епидемията в Димитровград пряко се отнасят и 
до предприятието ,ДСомуиалац“ в Димитровград. Какви 
мерки досега е взело това предприятие

Изграждалото ни пречист 
иатслната система за фекал 
иигге ноди от градската ка 
иализация в Димитровград, 
която сс строи между Же 
люшд и Бслсш налага навре 
мс да сс мисли и за из 
граждансто на канализация 
в двете най-големи крайград 
ски местни общности Белеш 
и Желюша, както и в Лу 
кавица. Налага сс, поради 
проста причина, мс пршслюч 
валето към пречиствателна 
та система трябва да се 
тхредвиди сега. Това с лър 
во. Второ: споменатите мсс 
•гни общности са получили 
и все повече получават вид 
па градски селища, което 
налага разрешат 1е па ггроб 
ЛСМ1НГГС, свързали с екология 
та и опозлалето на човеш

Конкурси и обяпи зп свободните работпи моста в Бо- 
Димитровградскп община сс публикуват в 

информиране, с което формално е из- 
задължение. От тази „услуга“ обаче 
онези конто търсят работа

емлегрпдека и 
средства за масово 
пълнено законното „Строшена чешма“ и „Манас 

тир чето“, която вече се вър 
ши. С това се счита, че ну 
ждите за питейна вода в 
Димитровград ще бъдат за 
доволеня за определен ле 
(риод, а дългосрочно трябва 
да сс търсят нови решения.

Що сс отнася ДО хи гени 
зодията на града, в „Кому 
лалад“ посочват следното: 
напълно е завършена кана 
лизацията в района на ка 
зармите и част от канализа 
цията в района „СателитС 
тази мрежа са обхванати о 
коло 250 домакинстава, а 
дължината е 2500 метра. 
Ще се построи канализация 
в улица „Стара планина“ 
на дължина 320 метра.

Откакто започна строеж 
ът на пречиствателната сис 
тема за водите от градска 
та канализация досега са 
изразходвани 6 милиона и 
900 хиляди динара. За да бъ 
дат завършени работите 
през 1990 година, са необ 
ходими 6280000 динара. От 
Републиканския фонд за во 
;шо стопанство са обезпече 
ни 2 510 000 от <регионалния 
770 0С0, а общината трябва 
да обезпечи 3 милиона ди 
нара. Най-вероятно тези 
средства ще бъдат обезпече 
ни, но под въпрос са сред 
ствата за довършаване на 
главния колектор,
000, с който да бъдат свър 
зани пречиствателната сис 
тема и канализацията от ав 
тогарата до разсадника, къ 
дето се строи пречиствател 
ната система. Остава също 
да бъдат построени още су
кало 5 550 метра 
ция. Също така и подмяна 
на водопроводните тръби в 
града на дължина около 
4000 метра.

Общественото преприятие 
„Наисус“ от Ниш по илици 
атива на Общинската скуп 
щипа е направило дограма 
за водоснабдяването и хиге 

Димитров

нямат голяма полза
към 1 300, 

тях са
В Босилеградска община работа търсят 

_ Димитровградска над 800 души. Повечето от 
млади и школувани кадри. Те обаче не само, че са изпра
вени пред все по-острия проблем с безработицата, но и 
пред самоволието и бюрократичното поведение на онези, 
които се „стараят“ за трудоустрояването им, по-точно за 
публикуването на конкурсите и обявите.

обявите за свободните работни места

а в
наенизацията 

град която е приета от де- 
Общинската 

скупщина в Димитровград 
па 8 декември миналата го 
дина. За да реализира про 
грамата, предприятието „Ко 
муиалац" е отправило до 
Републиканския фонд за вод 
по стопанство иск за сред 
ства. До края на миналата 
юдииа от този Фонд са от 
пуснати 2 100 000 динара, а 
от съответната регионална 

1 200 000 динара.

легатите на

Конкурсите и _
в тези две общини запчнаха да „бягат“ от безработните 
преди една-две години. Тези от Босилеградска община 
започнаха да се публикуват в седмичника „Вранске по- 
вине“, а тези от Димитровградска в нишкия ежедневник 
„Народне новине“. С това, задължението — конкурсите и 
обявите да се публикуват в средствата за „масовно инфор
миране — формално е изпълнено. Сзлцественпта задача 
обаче — тю! Ето и защо: в Димтропградска община се 
разпространяват десетина егземпляра „Народне новине“, а 
в Босилеградска само 2 (два) егземпляра „Вранске нови
не“. Тези два обсурда, с които се нарушават правата на 
безработните налагат да се зададе въпросът: за чия цел 
и от името на коя публичност и демократичност свобод-. 
ните места от тези общини се публикуват в „Народне“ т. е. 
„Вранске новине“.

ката орела.'
Л кой трябва да даде мин 

Iикпппа и да търси начини 
за обезпечаване па фипапсо 
ви средства? Би трябвало 
да се ангажират местните 
общности, фондът за кому 
пална дейността, „Комуна 
лац“... Сега е време, защо 
7'о после сигурно ще бъде 
по-скъпо.

институция 
За да получи средства, „Ко 
муиалац“ (или общината), 
трябва да обезпечи 2 700 000 

собствено участиединара
По тази начин за водоснао 
дяваното ще се съберат 6 
милиона динара. В рамките 
на тези средства е напра 
вен проект за санация на 
каптажа „Ивкове воденице", 
гърбите от 
сга>рата помпа в града, и 
хлоринаторна станиция за 
този водопровод. Според це 
ните от октомври миналата 
година за това са необходи 
ми 239 634 динара, а „Кому 
налац“ на отделна сметка 
има 80 хиляди динара.

В програмата за водоснаб 
диване е предвидено с 50 
на сто да се увеличи коли 
чест в ото на „хванатата“ во
да от в ре лото в Пъртопопин 

Работите вече трябва 
да бъдат привършени. Това 
значи и към сегашните 28- 
-30 литра в секунда ще се 
добавят още 15 литра. Стой 
носта на работите е 170 хи

Преди да се стигне до този абсурд конкурисите и 
обявите от тези общини се публикуваха в „Братство*, 
когато безработните имаха долече по-голяма възможност 
да узнаят къде има свободни места. Да припомним, в Бо
силеградска община се разпространяват над 800, а в Ди
митровградска над 1 000 егземпляра „Братство“. Регионал
ните СОИ за трудоустрояаване в Ниш и Враня обаче в 
съгласие с някакви си „силни на деня“ в тези общини 
отвзеха правото на безработните (с това и част от зада
чите на „Братство“) и конкурсите насочиха към „Народ
не“, т. е. „Вранске новине“. Ръководителите на клоновете 
за трудоустрояване в Босилеград и Димитровград и ту
кашните обществено-политически дейци сега подчертават, 
че сегашният начин на публикуването на конкурсите и | 
обявите трябва да се премахне и те да станат достъпни ! 
на всички безработни. Подчертават, че формирането на 
фондовете за тази дейност трябва да се използува и за 
премахване на досегашния пропуск.

А. Т. кагштажа до
ДИМИТРОВГРАД

Антените 

са купени
Така наречената сателит- 

ска телевизия става реално 
ст и в Димитровград. Както 
е известно вече са събрани 
по 500 динара като първа 
част от необходимите сред 
ства за набавка на уредте. 
От тези пари са купени две 
антени и осталите необхо
дими към тях уреди. През 
следващата седмица би тр
ябвало антените 
монтирани и да бъде напра 
вена проба на сигнала. Ме 
ждувременно Електронната 
наду стрия от Ниш и Елек- 
ротехническият

2 500

Тази (засега формална) подкрепа може да бъде от 
полза само ако правилно и отговорно се разбере съотно
шението 1300: 2, т. е. числото на безработните в Босиле
град и егземплярите на „Вранске новине“. Защото, този 
факт не само че слага под въпрос безотговорността на 
онези които са взимали решението, но предупреждава 
че е крайно време интересът на хората да се издигне над 
всички други.

ЦИ.

канализа

да бъдат ляди динара.
Към тези работи трябва 

да добавим санация та на
В. Б.

А. Т.

Албум факултет
правят проект на инстала
циите за Дрокарване на ка ’ ЕДНА ИНТЕРЕСНА И ПОЛЕЗНА ИНИЦИАТИВА
белигге до всяка заинтересо 1 ВЕНИЯ КРЪСТ В СУРДУЛИЦА 
вана къща, за да може да 
се изчислят необходимите , ■ |
средства за набавка на ка- \# СЗ Г1|/Л ША
бели. Лоследнш е са догс- ■ Т ^ I шгш I
ворени с Индустрията на ка ** 1
бели от Светозарево Кога
то се завърши това, ще за У\/МО 1-11 ■ ■ А I | П| А 
почне подписвани на дого- А у 1У1С4ППг1 ьДСЛ И 
вори с всяко домакинство, ■ ** ага
разбира се, с домакинства

НА ЧЕР-*5I I

■' ' ' ' : ФЩ
■

®ТЙШГ

•5VШ-Ш:

та които са заплатили. 
Ведно със затопи сечала те * Учениците от сурдулкшкнте основни 

банкноти от 100 и 500 стари динара 
банките за конвертируеми динари

застраши
социалната сигурност на 
много хора, реформата ка
то изход от кризата също 
има висока цена. С една ду 
ма: трябва да се 
на мнозина. Как? Досегаш
ните начини за обеспечава- 
не на средствата за обще
ствена помощ не дават до
статъчни резултати. Ето о- 
ще едно предизвикателство 
за способните 
ни хора.

училища събират 
н ги разменят вЖ левизия 

наскоро трябва да получат 
и сигнал за трета програма 
на телевизця Белград. От 
специалистите са направе
ни проверки и I установе
но, че сигналът е доста слаб, 
но със засилване на препре
дават еля 0ла Ястреба1 * и той 
ще се засили.

димитровградчанишш
Щ Острата криза динари. Носителите 

цията, учениците от 
основни

на ак-'■ ЩШ двете
училища в града, 

досега са събрали няколко 
чувалчета такива банкноти 
на стойност около 400 дина 
ра. Акцията

ШШ

ШШ
ША помогне

не е завърше
на, а ръководството на Чер 
вения кръст призовава гра
жданите да събират 
видните банкноти

А. Т.

Долнолюбатска сватба от 
1921 година

нева-
и да ги . *

дават на учениците — участ
ници в акцията.

и инвентив-
Тази снимка е направена___ в началото да третото де

сетилетие на XX век, на сватбата на Владимир Милев, 
един от първите учители в Босилеградско, и Пенка Ста
менова, дъщеря на най-големия чорбаджия I 
Босилеградски край. Стамен Чорбаджията (и днес така го
ГоонГ1т^ак) * ИсЦЛ МНОГО имот в Долна Любата, Дукат. Горна Любата и Босилеград (негопо е било мястото наУ 
ето е построен днешният хотел, старият 
на негово място) и в Кошарево 
Зад младоженците

Ръководството на Черве- 
ния кръст в Сурдулица те
зи дни показа как 
отношение може да 
ползуват

Събраните по този начин
пари ще се използуват 
хуамнни
бедни ученици, деца без ро 
дители, социално застраше
ни лтща... Сумата навярно 
не е голяма, но оттук мал
ко оттам малко и животът 
ще бъде „закърпен“.

в миналото на зав това 
се из цели: помощ на

наглед незначи
телни неша. В Сурдулица е 
организирана акция по съ
биране на

ко-
пазар «рлцо е бил 

и други места в България, 
се виждат „бъшчите“ на кума и старой-ката. „невалидни" бан 

кноти от 100 и 500 динара, 
които сетне се 
банките за

, л Снимката е от семейния албум на лев от Ниш. инж. Стамен Ми-
разменя-г в 

кон вертдруемн К. Г.
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ДУШАН ТОДОРОВИЧ 

ВЪВ ВРАНЯНачело с най-младите '•г-

социалистическатаюза на 
младеж и др. актуални въ

Във Враня тези дни се 
проведе първо събрание на 
студентите в ^голямата зала 
на Културния дом, в рабо 
тата на което участвуваха дател на 
и Душан Тодорович, пред ференция на 
седател на Републиканска циалистическата младеж в- 
та конференция на Съюза ъв Враня изнесе уводно из 
на младежта в Сърбия, Сло . ложение, след което стана

ГОСТУЪ^НМдВ СЪСЕДНИТЕ МЕСТНИ ОБЩНОСТИ
проси.

Драган Стойкович, предсе 
Общинската кон 

Съюза ига со

Щом като могат 
— можем и !ние. Може би 
под този девиз съживи дей 
ността

съседите струменти и. носиите. Оно
ва, което имахме е остаря
ло, а ново още не сме на
бавили. Снамираме се, заи 
мствуваме от Центъра за 
култура в Димитровград, от 
съседните местни общности.

— Плановете на дружес
твото да края; на годината?

—' Освен за държавни и 
народни празници нашето 
дружество ще гостува и в 
съседните местни общности, 
както и в село Велики Йо 
вановац в Пиротска общи-

си културно-художе 
дружество „Иван 

в село Желю 
ша, които като гледат 
гоиндолското дружество ра 
боти са си казали: 
можем и ние. Защо да не!“

ственото
Караиванов

как

„ Па бодан Шолевич, член на 
Председателството на РК 
на Съюза на младежта и 
Андрия Игич, член на Пред 

засега, три секции: танцова, I седателството на Общинска 
драматична и секция при 
основното училище, откъде на 
то почерпваме млади талан
ти. Сред самодейците, кои 
то се ангажират са следни 
те: Славчо Петров и Тица 
Цветкова, преподаватели в 
основното училище; Радован 
Гюров, Сърджан Тошич,
Ивица Младенов, Бане Пе
тров, Бранко Петров, Ве
личка Стоянович, Ангелина 
Маринкова, Сашко Костов,
Мая Божилова, Ивица Мар 
ков, Йордан Алексов, Слав 
чо Виденов, Душанка и 
Асен Цоневич, Александър 
Маринков, Коца Маринко
ва, Драган Видойкович. Има 
още много ,и много от кои-

ха обширни разисквания.
Душан Тодорович 

ва посети 
Враня* където се запозна с 
дейността на организацията 
кга Съюза на младежта.
' След това младежките фун

изнесоха час в по 
школа „Иво Ло

след то
„Единство“ въвБеседвахме тези дни с 

новоизбрания 
на дружеството Симеон Си 
мов за дейността му, про 
блемнте и плановете му за 
напред.

Симеон Симовпредседател

та конференция на Съюза 
млана. социалистическата 

деж в Прищина. На събра 
нието се разисква за ‘роля 
та. и значението на Съюза 
на студентите, студентското 
жизнено равнище, за дра 
магичните събития в Косо 
во, реорганизацията на Съ

— Какво става с подго
товката за гостуване в чуж 
бина?

— Готвим програма с коя 
то през есента ще гостува
ме в село Габер в НР Бъл 
гария.
края на настоящата година. 
В план имаме и гостуване в 
Михайловград, също в НР 
България, което ще стане 
на 21 април т. г.

— Имате ли достатъчно 
сили и колко секции ра
ботят при дружеството?

— Желюша има сили оба

пионери 
литическата 
ла Рибар“ на тема „Актуал 

положение в Съюза на

— Нашето дружество и- 
менно навършва десет го
дини. Създадено беше през 
1580. И в първите няколко 
години работи добре, но по 
сле полека-лека, заглъхна. 
От неотдавна решихме 
се засилим. Желюша като 
вай-голяма местна общност 
в Димитровградска община 
има сили и може и на 
това поле да направи много.

ното
младежта в Сърбия.Това ще стане до

да М. Стаменкович

МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В СЪРБИЯ ПРЕРАСТВА 
В СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ НА МЛАДИТЕ 
(СДСМС)

— С кои проблеми се сре 
. щате? МЛАДИТЕ БЕЗ ТУТОРИВ момента голял! про- че не всички още са ни

се приобщили. Инак имаме,
то също са тогови да жерт 
вуват малко от свободното 
си време и очакваме да ни 
се придружат.

само никой не я слуша 
ше достатъчно.

Колкото младите има 
ха влияние у дома си -— 
толкова и в общеетовто 
— изтъкна неотдавна Ду 
шко Тодорович — пред 
седател на Републикаи 
ската конференция 
Съюза на социалистичес 
ката младеж в Сърбия.

В Програмата, с коя 
то тази организация ме 
ни своето положение ка 
то главна цел е назначе 
но да се създава хуман 
но, демократично и здра 
во общество.

От комитета за подго 
товка на младежкия кон 
грес в Републиканския 
Съюза на социалистичес 
ката младеж тези дни е 
изпратен на публично 
обсъждане Устав и про 
грама на Юоциалдемокра 
тическия съюз на млади 
те в Сърбия (СДСМС), 
ксито младите от 18 до 
32 години се дават на из 
ясняване.
• — Желаем и занапред 
да партиципираме в ор 
ганите на властта. Мла 
дежта |винаги беше ва 
жен политически субект,

Щ Не ще и съмнение, че 
Щ „Иван Караиванов“ бързо 
р! ще възвърне славата си и 
'1 ще си завоюва още по-ви- 
Л сок престиж. Начело му се 
Ш намира „закален“ самодеец 
щ като Симеон Симов, а друже 
Щ ството намира пълна под 
Ц крепа и разбирателство и 
В от страна на местната об- 
Щ щност и обществено-поли- 
[Щ тическите организации в 

Желюша.

на

ЗАНАПРЕД ОЧАКВАМЕ ОЩЕ ПО-ДОБРИ УСПЕХИ 
(Снимка е от 1985 година) М. Андонов

придоби Велин Боев от Вълковия, Петър Бобанац 
от Димитровград, Любомир Андреев от В. Одоров- 
ви от гимназията и Кирил Антов и Милчо Ко
стадинов, ръководители на 'СКОЮ в учител
ската школа. Несторов беше изгонен в края 
на 1948 година и посочените ученици взе пре
подавателят Щишков, като заедно с Чолаков, 
насочваше вражеската дейност на групата уче- 

Колебливостта на Околийското политическо ници.
ръководство през 1948 и 1949 година особено ,,............. ....
отрицателно се отрази върху положението в ^ Г|П„пТудеНТИТе' които слеД вакан-
иладежката организация, нарочно в гимназията ^ ? д аряие^ ва границата не мо
ст учителската школа. Макар че околийското _ д „„РВ ^'0<^,ИЯ' пР°Дължиха да
младежко ръководство начело с Тодор Петров - 11ТЛ яха недоволни, особено ония,
Славински стоеше твърдо на позициите на ЮКП пгпп„ Р Гптпа яОцпилг>Пр0ДЪЛЖа'Г да следват в 
много други фактори допринесоха положение- ^ ^ .3' Разноски). Изгонването
то сред младежта да се консолидира едва през ^ грппгмрп ™ реподаватели (Динев, Не- 
февруари—март на 1949 година като избягване- ^ ^ пп1»пим*глР-52ИЗВИКа нередовност
то на младежи, предимно ученици и студенти, пГчпппртппивпп1п „ училища, а при това 
поолължи ло 1952 голина разпространяваха слухове, че ще се пре-

Непосредствено след обявяването на Резо- “а*»ат 6™™Р„С™ еЗИК И една
люиията на ИБ група ученици и студенти пре- 1р^па ученици излезе на улицата и демон-

се върнаха от ваканция просветните работници преподавател °Чолаков ^аде ™иша.лбългарският 
— български поданици яа продължаване на л5»зне 
учебната година. Очевидно беше, че и едните 
и другите бяха добре подготвени как да се 
поставят в новосъздаденото положение. Още 
на трудовата акция група младежи (Никола 
Йотов, Иван Иванов, Никола Тошев, Богомил 
Алексов, Тодор Петров) застана на неприятел
ско становище и настояваше да придобие и 
останалите бригадири. Просветните работници, 
особено

Милорад КОЗИЧ рамките на емигрантското информюровско сдру
жение и в по-нататъшния период представля
ваха главна база за създаване на агентура, ко
ято във вид на шпиони и диверсанти Неле
гално ги прехвърляше в Югославия.

С избирането на ново младежко (скоювско) 
ръководство в гимназията и учителската шко
ла положението сред учащата се младеж също 
се нормализира. В гимназията в ръководството 
влязоха учениците Милча Цветков, Станка Ма-, 
дова, Брана Любенова, Първан Йосифов, Стоян 
Маков и Миодраг Грънчаров, а в учителската 
школа: Петър Стоянов, Тодор Данев, Светлана 
Панайотова, Васил Гъргов, Оливера Арсова, 
които освен Миодраг Грънчаров изцяло твърдо 
стоеха на позициите на ЮКП. Непосредствено 
преди демонстрациите на учениците имаше опи
ти да се осуети околийската младежка конфе
ренция, на която бяха избрани делегати за мла
дежкия конгрес, но самите делегати физически 
осуетиха този опит — и изхвърлиха от залата 
ония, които искаха да парализират работата на 
конференцията.

ТИХИЯ I ФРОНТ (8)

В Цариброд през 1948 година и в началото 
на 1949 година действуваше нелегална инфо^бю- 
ровска група (Стефан Алексов, завършил гим
назия и още неколцина лица) .които бяха орга
низирани и получаваха инструкции от Андрей 
Иванов, представител от този край в Скупщи- 
пата на Сърбия. Една нелегална група действу
ваше в Градини (Младен Атанасов, Стоян Да- 
видкоь и др.), която получаваше инструкции 
от поручника на българската разузнавателна 
служба Неделков от центъра в Драгоман по
средством притежателите на двувластен имот. 
Нелегалните групи в Ракита (Иван Д. Костов и 
Иван Божков от Берин извор (и Звонци) Ни
кола Таков, Стефан Адамов, Стефан Стефанов 
и неколицина други). Всичките тези групи се 
опитваха да се масовизират, но без успех. Из
дадоха няколко на пишеща машина или на 
ръка написани афиши и памфлети. Повечето 
числящи се към тези групи по-късно избягаха 
в България.

да се из-
на масови демонстрации с искане 

бъдат освободени арестуваните. Не 
пред натиска, а след това бяха изгонени и ос
таналите български Преподаватели Чолаков.', 

Шишкоп и др. и с избирането на ново 
ко ръководство в средните училища положе
нието се нормализира. На мястото на изгоне
ните преподаватели бяха

да
се отстъпи

младеж -

ангажирани десетинатШШШШ шщшшшСлавия., нага след освобождаването им от затвора.

в

В гази активност особено На избягалите ученици и студенти в Бълга- 
преподавателите Христо Несторов, Никола Чо- рия бяха присъдени стипендии за учене, приети 
лаков, Никола Шишков^ директорът на учи- бяха в интернатите и целокупна грижа' за тях 
телската школа Пантелей Динов, както и учи- пое държавата и това имаше плияние върху 
телите в селските училища ,в Радейна, Смилов- определението на отделни лица да бягат) в Въл
ци и Звонци. Преподавателят Несторов първо гария. Избягалите

се проявяваха

младежи се организираха в — Следва —
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тш&вбвта е
КУЛТУРНАТА ДЕЙНОСТ В ВОСИЛЕГРАДСКА ОБ-ИДВАТ ЛИ ПО-ТРУДНИ ДНИ ЗА 

ЩИПА?РЕФОРМА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БАБУШНИШ- 
КА ОБЩИНА КОЛКО ПАРК, ПИВА-КУЛТУРА

и сега: запланувани са 50
кинопредсгавления, а
та са пак в дефект!

Покрай обективните труд 
пости в Центъра са изрази 
тел ни субективните слабос 

Рационализация на раоо 
броя на работници 
извършена. Тук ра 

ботят 12 души, а според из 
готвените досега 
сегашната .работа могат да 
изпълняват осем души. Сега 
те и чрез личните си дохо 
ди заплащат цех на органи 
зираността си (разбира се, 
и на финансовата криза в 
културата). Средният 
доход тук 
1200 дин.

И на края, идват ли труд 
ни дни за културата в об 
шината? Михйлов казва: — 
С досегашната организира 
ност и средства Центърът

Кръстопът С МНОГО 

неизвестни Ш Самодейността н запацред с глаппата опора за култур- 
ни изяви и постижения. Волята и ентусиазмът обаче не 

компенсират всички пропуски и пере-
кола

са достатъчни да 
шепи въпросиМ НАЛИЦЕ СА МАТЕРИАЛНИ. КАДРОВИ И ДРУГИ УС

ЛОВИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ГИМНАЗИЯ що така готвят програми, с 
които да се представят по 

на забележителни дати 
и празници. Центърът е 
планувал да организира го 
ствувапе на четири театрал 

групи, па един концерт 
сериозна музика и 

концерти на народна 
Всичко

Планове за развитие па 
културната дейност в Боси 
лсградска община и досега 
но липсваха.. Онова, което 
и ограничаваше, а което на 
иоследък още повече

е липсата на фипап 
средства. Сега фипаи 

толкова

ти.Съществуването па комшо 
енторио отделппе, па техни 
ческо отделение, ма кабмне 
тн и други условия, за ка 
чествено обучение, както II 
построяването па съиремен 
1д> средно училище, според 
всички нормативи на изис 
кваннята за съвременно и 
модерно обучение, са гараи 
ция, че тук успешно може 
да се ировеждава тпмиази 
ално обучение.

Към тези доводи трябва 
да се прибави, че допреди 
въвеждането на средното 
насочено образование, Ба 
бушница с имала своя тим 
назия1 и че общото настрое 
ние ка родители, учители, и 
ученици е отново да се въз 
върне гимназия в техния 
град.

Всяко друго решение, сно 
ред мнението на компетен 
тните училището, би би 
ло в дълбок разрез с же 
ланието, волята и възмож 
костите на това учшшще. 
Досега са нансени много 
вреди с въвеждане на сред 
ното носочено образование, 
осакатени са много поколе 
ния, и сега, когато се /реша 
ва въпроса, Регионалният за 
вод за средно образование 
трябва да има това пред 
вид.

Бабушнишкнят образова 
телен център „Вук Карад 
жим" понастоящем се нами 
ра пред много неизвестни: 
какво ще стане с тяхното 
средно училище през пду 
щата учебна година, когато 
се извърши преустройство 
в средното образование. В 
учил ището недвус М1 юл ено 
изтъкват, че то разполага с 
богата матернално-техничес 
ка база и наличните кадри 
да се възобнови работата па 
гимназията, закрита след въ 
вежднето на насоченото о- 
бразовашш.

За такова определение спо 
собствуват и различни дру 
ги обстоятелства. Преди 
всичко касае се за една от 
най-неразвнтите общини, ко 
ято при това е при граничи а 
и със смесно каселение, та 
ка че гимназията дава въз 
можност да се извърши ис 
тннеки подбор на кадър и 
да се образовават средно 
школци, конто след студии 
те биха се завърнали тук ка 
то специалисти. Всяко дру 
го училище ще допринесе 
за масов отлив ка средно 
школцнте в други среди, а 
това значи и занапред още 
по-рязко обезлюдяван е на и 
без това вече обезлоден 
край.

тата и 
те не е

не за
аяалйзимчпъ

никин,
СОШ1
соният проблем е 
остър, че под въпрос са и 
досегашните културни нос 
тпженмя. Средствата, е кои 
то разполага Центърът за 
култура н*е позволяват да 
се установяват, каквито и 
да е култупи връзки със съ 
седните общини, а да не го 
перим със среди във вътре 
шкостта на Републиката и

нана
шест
и забавна музика.

обаче, казва той, 
бъде само желание докол 

продължи фина 1/сова

шетова
личен 

възлиза едвам
кого
та криза в културата.

Прожектирането на фил 
ми в Босилеград става два 
пъти седмично, кол кого е и 
планирано. Но, поради не 
достиг на средства през та 
зи година ще бъде „редуци 
раио“ числото на кинопред 
ставленията в селата. Сред 
ствата, които за целта се 
отделят едва ли ще бъдаг 
достатъчни да се реализира 
поне половин от плана. Ми 
килата година бяха планира 
ни 50 кинопредставления в 
селата, а бяха прожектира 
ни само 35. Освен липсата 
на средства върху частично 
то реализиране на ггрогра 
мата диктува и дефектната 
кола. Положението е също

страната.
не успя да изпълни всички 
свои задължения към „по 
требителите“, към всички о- 
нези, които от своя доход 
отделят и за културата. 
Ако не извършим рациона 
лизалия в редовете си и 
ако Фондът за култура, ко 
йто до края на месеца ще 
се фо.омира, не ни окаже 
д.ължимата финасова под 
крепа тогава )це бл»де тру 
дно.

Едип миналогодишен при 
мер показва каква е действи 
тел пата културна „обстано 
ка" в общината. Самодей 
ността, кояго и занапред е 
главната опс/ра за културни 
изяви и постижения, потвър 
ди високата си стойност. 
Група от около 40 антусиас 
ти, събрани около Център 
за култура, подготвиха и 
пред босилеградчаии някол 
ко пъти се представиха с 
драматично-сценичното про 
изведение „Бой на Косово". 
Самодейците потвърдиха, че 
в общината има таланти, 
които могат (да тласнат кул 
турата напред. Когато оба 
че трябваше да се предста 
вят в други среди в Репуб 
ликата просто — 
средства ни за път!

Асен Михайлов, изпълня 
ващ длъжността директор 
на Центъра за култура каз 
ва, че самодейността и за 
напред е главь*ата им на 
дежда за културно действу 
ване. Драматичната секция 
например е запланувала през 
тази година да подготви че 
тири представления, с кои 
то да се представи в Боен 
лефад и по-големите селс 
км цент,рове. Фолклорната 
и рецитаторска секции съ

В. Б.

В УЧИЛИЩНАТА КУХНЯ В БОСИЛЕГРАД

ВМЕСТО ГОТОВИ-ГОТВЕНИ ЯСТИЯСт. Н.

ПОСЛЕДНА ВЕСТ Занапред ученшште 
от босилеградското осно фте с 
вно училище, вместо до 
сегашните готови ще и- 
мат топли ястия. Това

нешко печено месо. кю- 
домашен сос и 

хлебни изделия: кифли, 
бюрек, баници и пр. До 
говорено е родителите, 
чийто деца се хранят з 
училищната кухня, да у- 
частвуват с 50 на сто, а 
останалите 50 на сто до 
реалната цена ще ком-

: ^ 1 /ям аха
Миналата сряда в бабушнншкия образователен център 

„Вук Караджич“ се състоя заседание на Съвета на учи
лището, на което се разисква по статуса на образователния 
център в текущата реформа. Единодушно заключение 
на работниците в училището и представителите на Об
щинската скупщина и обществено-политическите организа
ции в Бабушница е, на училището да се обезпечи статус 
па гимназия. За гимназия този центр има всички пред
поставки, а всяко друга решение ще води до закриването 
му, което би имало тежки политически последици в Луж- 
нингкия край.

Както се чу в твърде бурната дискусия, работниците 
в училището са готови, ако не им се удовлетворят иска
нията, решението на статуса на училището да потърсят 
и демонстративно пред Скупщината на СР Сърбия и СФР 
Югославия.

между другото е съвме 
стно решение на родите 
лите и училището, прие 
то на проведената през 
миналата седмица учите 
лското-родителска сре
ща, на която предмет на 
разискване бе и успехът 
и поведението на учени 
ците през първото пелу 
гадае, както /и мерките 
за подобрение на същи 
я през второто полуго
дие.

пенсира училището от 
свои средства. Засе^ та 
зи цена възлиза месечно 
по 100 динара.

Когато

Д. Чирич

пък става ду
ма за успеха и поведени 
сто през първото полу- 
гоие, бе

В ДЕТСКАТА ГРАДИНКА „ДЕТСКА РАДОСТ" В 
БОСИЛЕГРАД

Владимир Стоичков 

преизбран за директор

подчертано че 
същият е на незадоволи 
телно равнище — 36,7 

щето, Владимир Михай- на сто от учениците са 
лов, подчерта, че едно 
от условията за по-добър 
успех е и

Директорът на учили-

I V слаби бележки, , а 
няколко ученика поради 
неспазване на \/чилищ- 

хранене на учениците. ния режим имат намале 
И не само това. Правил но поведение. Поради то 

редовно хранене ва бе взето решение през 
пряко влияе и върху укр второто полугодие пок-

на общинската самоупра вШЮЩ и ДРУГОТО и родители
за директор преизбра вител та общност за пет въобще върху физиче те по-ангажирано да се
ВЛАДИМда СТОИЧ- ска защита аден на Ко- - Босилеградска общи- тГин^Гседм™ ^ °™а«т към своите у^
КОВ. На Стоичков това мисията за кадрови въ- на. Завършил е Виеше ° Ме №ци> да «действуват
е трети пореден дирек Проси при Междуобщин педагогическо училище, т.111т ^върдена пРеди всичко с класните
горски мандат на това ; ската конференция на отдел математика. цела' изготви специална
най-младо възпитател- СКС в Лесковац и пр. Положително мнение КОМИСИЯ
но ооразователно ведом Понастоящем е члек на за досегашната му рабо- работници

В щината. Инак Общинската конферен- та даде и Междуобщин сви от гостилничарство-«яаикгаи ™»*■».-~
Босилеградска община. Роден е през 1932 годи разова-нието във Враня. Т следните ястия: фа- 

досегашната- си обще- на е село Долна Лисина .. а сул чорба, юнешка
м- ба, картофи пюре

със
Между двамата канди 

дати, съветът в
ствено-политическа ак- 

разши- тивнс^ст между другото 
рей състав на детската бе председател на Общи 
градинка „Детска рад
ост“ , в Босилеград на

правилното. . р
4 , ,

нската скупщина, някол 
ко пъти член на Общин 

проведеното през мина- ския комитет, секретар 
лата седмица заседание

ното и

ръководители и въобще 
с просветните работни
ци. Още повече, че роди 
телите са един от субек 
тйте в ^образованието и 
възпитанието на учени
ците.

от просветни 
и специали-

В чор- 
с ю- М. Я.
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„ЖЕЛЕЗНИЧАР“ ВОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА АТЛЕТИЧЕСКИЯ КЛУБ 
ДИМИТРОВГРАДФизическа култура
ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ — ПРИ 

НИКАКВИ УСЛОВИЯ
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

СПОРТУВАНЕТО НЕ Е В 

УНИСОН С ПОТРЕБИТЕ4 Че се~, Които са постигнали 
за такъв къс период от вре ' 
ме те са заслужили това, а 
още повече, че „царицата 
на спортовете“ по такъв на 
чин ще получи нови привър 
женици.
ПРИЗНАНИЯ НА НАЙ-ДО

БРИТЕ

СРЕДСТВАТА — ОГРАНИ- 
ЧАВШ ФАКТОР

Атлетическият клуб „Же 
лезничар“ в Димитровград, 
който на Г март проведе го 
дишно-отчетно-изпО|рно съб 
.рание имаше с какво да се 
похвали и наистина е жал

И през изтеклата ш в на 
стоящата година средствата 

проблем. Из,разход 
са 28 430 000 динара.

се снамира 
Иска се

И в Босилеград ска общи 
на с откриването на някол 
ко нови производствени це 
ха, където повечето са млади • 
работници, са създадени у- 
словия за организирано и 
масово спортуване. И още 
нещо. Всред повечето от 
тях има интерес за спорта 
и спортуването. Мнозина 
свободното си време не ряд 
ко прекарват и на спорт 
ното игрище, като зрители 
или пък й самите участву 
ват в някой вид спортни 
състезания. Всичко това о- 
баче е неорганизирано и са 
моинициативно. Изостават 
организирани видове спорт 
ни състезания, не се про 
веждат' работнически спорт 
ни игри. А защо е това та 
ка? Отговорът на въпроса 
съвсем е познат. Няма ин

вече хората спортуват, 
кова е по-добре, толкова по 
вече дават принос в произ 
водствения процес, укрепва 
нето на всенародната отб 
рна и обществената 
щит,а. Всичко 
жава всички субекти в об 
щината да повдигнат този 
въпрос и спорта и масово 
то спортуване да се издиг 

по-високо равнище. 
Да се организират съревно 
вания не само на отбори на 
трудови колективи, но и ка 
то манифестации в рамките 
на които през цялата годи 
на ще се организират спорт 
ни състезания, а просветни 
те работници да активират 
учениците за редовно и ин 
тензивно спортуване на де 
цата и младежта.

тол
са голям 
вани
„Железничар“
как знае и умее. „
помощ от „Балкан“, СОФК 
и др. и от ‘Тях досега глав 
но. имаще разбирателство. 
Но не може да се разбере 
обаче защо още нищо не се 
предприема д!а се направят 
и сътезателни писти в спорт 
ния център „Парк“.

Дали при някои в лрада 
не се поражда и. ревнивост 

постигнатите резулта

ко, че мнозина от покапе 
ните госта не присъогвува 
ха. За две години съществу 
вание, благодарение усърди 
ето на председателството на 
клуба, председателя му, трен 
ьора Александър Марков, и 
на ентусиазъма с който се 

името на Ди

самоза За най-успешните атлеци 
ти на „Железничар“ през 
изтеклите две години бяха 
цровъзглсени Ивица Иванов 
и Душица Деянова. Те по 
дучиха кристални вази и 
грамоти, 
присъдени и на други заслу 
жили за развитието на то 
зи спорт в Димитровград: 
„Балкан“, ГИД „Димитров 
град“, 
во“, ТО 
ле“, сетне на Наташа Славо 
ва, Пеги Гюрбва, Юлия Ка 

Еленко Вдданович,

това задъл

работеше 
митровград се разнесе из 
цялата страна.

Димитровград за кратко 
време даде и членове на 
състава на СР Сърбия, а на 
разми атлетически митинги 
навред по републиката ди 
ммтровградските пионери и 
пионерки като шега граба 
ха златни, сребърни и брои 
зови медали. Или, да бъдем 
прецизни: само в 1989 годи 
на на републикански състе 
зания димитровградчани са 
спечелили 6 златни, 3 среб 
ърнн и 7 бронзови медала! 
Тези медали са ■опечалени на

не на
бяхаГрамоти

зарад 
ти?

На тези и други въпроси 
отговор ще трябва да потър 
си новият състав на Предсе 
дателството начело с предсе 
дателя Георги Георгиев. Си 
гурно е и това, че за мла 
дите и надеждни лекоатле 
тици Ивица Иванов, Души 
ца Деянова, Пеги Гюрова, 
Юлия
други ще трябва много по

издателство „Братст 
„Братство“, „Цл

менова,
Димитър Митов, досегашен 
председател и сега подпред 
седател на клуба, Синан Би 
лали, Матея Андонов и То 
дор Мангров. Беше приета 
и програма за ;работа в на

м. я.
терес и инициатива всред 
онези които пряко са задъл 
жени В състезание за Югоку- 

пата на 13 март в Ди
митровград

Каменова и многоза това. Преди всич 
преподавателите 

по физическо възпитание, 
членовете на комисиите и 
секциите за спорт и рекре 
ация, действуващи в рамки 
те на отделни обществено- 
-политически организации и 
дружества. Затова 
новото преустройство на де 
сегашната самоуправителка 
общност за физическа кул 
ту|ра във фонд, трябва да 
се делегират лица които 
проявяват интерес за тази 
дейност. Още повече, че

ко всред
и

„ПАРТИЗАН“ —
„А. БАЛКАНСКИ“

В рамките на състеза 
ниягга за Юго-купата в 
Димитровград ще се сре 
щнат на 13 март отбо
рите на „Партизан“ от 
село Желюша и ,,Асен 
Балкански“. Този мач 
трябваше да се одиграе

сега с

спортът и спортуването е, 
не само фактор за укреп 
ване на здравето на хора 
та, но същевременно е ус 
ловие и стимул за интелек 
туалното развитие. С оглед 
на този факт, колкото по

през настоящата седми
ца, но е отсрочел за 13 
март. ДРУГАТА СТРАНА НА 

ДАЛИТЕ. .. В спомен

На 15 март се навръшват 
ДВЕ ГОДИНИ

от смъртта на нашата съпру 
га, майка, свекърва и баба

д. с.
Обърнем ли другата 

на на медалите, ще видим, 
че се касае за свръхентусн 
азъм и любов към „царица 
та на спортовете“. Димитров 
град, който открайвреме у- 
мееше и умее да цени ви 
соките спортни постижения, 
се удивлява от резултатите 
на „Железничар“. Обаче при 
какви условия се е работе 
ло, най-добре може да се 
види от доклада, който из 
несе Александър Марков.

От създаването на клуба 
в /фая на 1987 година, под 
черта Марков, до днес 
набавен

стра
ПРЕД ЗАПОЧВАНЕТО НА ПРОЛЕТНИЯ ДЯЛ НА ФУТБОЛ
НОТО ПЪРВЕНСТВО

А. БАЛКАНСКИ“ В НАГОРСКА БАНЯ19 Василка Ивановабеда“ от Гсвгелия, член на 
Между регионална републи 
канска дивизия, като са изво 
ювали висока победа — 
ри от 6:2.

В разшрания 
..Асен Балкански“ голове са 
отбелязали: Зоран Христов 
3, Емил Иванов 2 и Синиша 
Димитров I. -

До заминаването на фут- 
болестиге на „Балкански“ за 
Димитровград ще се одиг 
рае още един мач с отбора 
на „Кожуф", също от Гев 
гелья. Д- С.

За да може по-добре да 
за пролетния от Димитровградсе подготви 

дял на футболното първеп 
ство „Асен Балкански“ е на до
десетдневна подготовка в 
Нагсрска баня в СР Маке
дония. Там има твърде бла
гоприятни условия за наби 
ране на сили за дългата и 
изтощителна борба за точ
ки, която ще започне в края 
на март.

В рамките на подготовка 
та димитровградчани вече 
са одиграли и един приятел 
ски мач с отбора на По-

състав на
В 12 часа на 15 март ще посетим вечния й дом на ди

митровградските гробшца. Каним близки и
От опечалените

познати да
участвуват в панихидата.не е

мито едни реквм 
ЗИТ, а за подготовка ми ду 
ма ис можеше да става. Ди 
митровгр адските 
са пътували с влак (безплат 

зарад названието „Же 
лезничар“) и са пристигали 
често

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 11 март 1990 година се на
въртана една тъжна, непрежа- 
лима, пълна с болки и тъга го
дина от смъртта на незабравимия 
ни съпруг, брат и чичо

атлетицн
по

пъти л в последния 
час, докаго други са има 
ли време и по деи-два да 
си о.тпочипат. Без сирните 
рицп, а в обикновени кецо 
ве, са надминавани рекор 
ди. В 1989 годила са погдо 
вени всички рекорди от 
1988 година. Най-голям брой 
състезатели не са получили 
кецове изобщо, а сред тях 
е и републиканският рскф 
дьор Ивица, Иванов. Подоб 
по с и положението със 
спортно облекло и под. Слу 
чвало се е — посочи Мар 
ков, — в едни кецове да се

ТОДОР
ХРИСТОВНАМЕРЕНО ТЯЛОТО НА 

СВЕТОЗАР МИЛАНОВ от Босилеград
на 1 март т.г. при ново пре 
търсване на езерото негово 
то тяло е изплувало на пов 
ърхността.

След обдукцията не са па 
мерни следи на насилствена 
смърт. Счита се, че се ка 
сае за самоубийство, а най- 
-вероятната причина за то 
ва е, че Светозар е трябва 
ло да се яли на съд, поне 
же Приблизително година 
по-раио нападнал брата си 
с брадва.

Четири месеца след изчез 
ваието на Светозар Мила 
нов, пенсионер от с. Радей 
иа, ДимитроградскО, роден 
през 1926 година, пеговото 
тяло е намерено в Смилов 
ското езеро.

Неговото изчезване е зая 
вено на 10 нове/цри 1989 г. 
Причините за изчезването 
му не са била познати. Па 
вжколко пъти е търсен в 
близката околност-, па и в 
Смиловското езеро. Обаче

Времето минава, но спомена за тебе нищо не може
да заличи.

Напусна ни тогава когато трябваше заедно с нас да 
се радваш на делата които ти създаде. Но какво да пра
вим, когато такава е съдбата. Твоят светъл лик, душа, 
вечно ще останат в нас, твоите най-близки и познати. 

Поради това иа 11 този месец, ще посетим твойта 
вечна къща ще я залисм със сълзи и цветя в босилеград- 
скитс гробища и още веднаж ще си спомшш за тебе. Ка
ним

състезават по неколц/тма със 
тезателц (кросовитс бягалия 
в Н. Сад например). И по 
край това димитровградча 
ни шечелили най-голям б|рой 
медали.

роднини, близки и приятели да участвуват на годиш
ния помен.

съпруга [Добрила, братя: Любен, 
Владе и Ванче и други роднини 

и приятели..
А. Т.

^БРАТСТВО“ ■ 9 МАРТ 1990 СТРАНИЦА И



забавасатиРа *
злободневнаНАРИНАТУРЕН 

ЕМРАИ
Наша
работа яднициЩом скочи цената иа агнеш- 

домораслите босилеград 
се радваха, че има се 

покажат
кото месо
ски опни
удаде възможноста да 
споите знания, от областта на ге- 

инжинерииг. Обаче от-
ко)и не^е 
е съм сеЕ мо) побратиме! у мо) век, 

бъш голей, доживея сам и ко 
надал и козе се несъм надал, али повише 
оиоЛ друго.

Бил съм дете кад беше рат,
оратеше. Мо) брат Во)а 

(ене ,му име на чешму!) велеше: „Нема 
буде мо)е и тво)е, него само наше! 

Нема да има богати и сиротшьа. Сви < 
има да будемо равноправни!“ За дете, 
па ми мило да га слушам. А мо) башта 
(Бог да му душу прости!) само се усмив
ка и мърмл»а: „Да} Боже!“

И у школу учител» причаше: „Децо! 
Ви сте до сада живели сиромашно, али 

школе .. Мене мило, 
мсилим: чим примим първу плату.

истичиия 
говорните па ТО „Напредък“ не
се съгласиха да им разрешат та
зи деликатна длъжност, а реши- 
ха да потърсят помощта па учени 
от някой ветеринарен институт.

али пан-
тим какво се

да
Така и стана, за голямо увесе- 

които бяхалепие на опчпритс, 
задължени да държат овцете с 
краката нагоре, докато ветеринар 
ните с микроскопа и другите ин
струменти работеха овнешката ра 
бота, а овцете с отчаяно ритане и

кад завършите 
па си
одма’ идем да си купим сладолед!продрано блеене протестираха 

на половата им свобода. И омладинац съм бил. И наслушал 
„НеЬемо да будемо сел>ачка зем-Както и да е, работата злопо

лучно завръши, но „Напредък“ за 
това „изкашля“ една доста голяма 
сумичка. От икономическа гледна 
точка такъв лукс недаде очаква
ните ефекти и затова сега реши- 
: а в бъдеще умните ветеринарни 
специалисти да заместят с глупа
ви овнешки кадри. Доколкото е 
известно, резултатите са положи
телни.

Световните постижения в овце
въдството не намериха благопри- . 
ятна почва в „Радичевския пяс
ък“, защото овцете редовно се 
преселваха от модерните боксове 
в септичната яма на „Пчелински 
дол“.

сам се:
льа! Идемо у комунизам!“ За растем и 

Ух! Само то) да доживим! 
Работим колко могу, а узимам колко ми 
гребе...

Али проздоше, .ево, педесе’ 
од оноз със козе су -ми пунил и уши

нигде! Напротив! Зедия се оба- 
гатише и осилише, а друЬи га ушутшьа- 
више.

мислим си:

година, а
И КОГАТО НАМЕРИМ ПРАВИЯ ПЪТ — НЕ УМЕМ

ништа
Бобан Димитров

Ономад, потера’ мливо у зводеницу, 
у Лзубераджу. По друм, преказ мене, вуж- 
ду лимузине. Булка и Шарка се плаше, 
па и’ зедва држим за зулари. Мислим си, 
па си оратим на кравете: „Не бо)те се! 
Они итазу у ти)а комунизам, а ми — ко) 
зна)е како чемо да стигнемо до Лзубераж- 
ду и да ли чемо да се върнемо дома...... “

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

# ИЗ „ШЕПА ЦАРИБРОДСКИ СМЕШКИ“

„С ДУПЕ НАЗАД, 

С ДУПЕ НАПРЕД У Лзубераджу, при млин, затек’ )ош 
помежари. Сви дърти. Ледън од н»и' како 
да ми )е познат. Пита' га:

— Исписниче! Неси ли ти Тодор из 
Цървену ^абуку?

— 1а сам. А ти ли беше Радош?
— Е, Тошо, Тошо! КуЬо стара! И бил 

сам а и съг сам Радош.

ям

Лека Вързаната, както сам се рекламираше, с 
ръчна количка на четири колела, която буташе, се 
пршштаваше като превозваше багаж за и от гарата, 
както и стоки на търговците. Количката буташе по сре
дата на улицата. Тогава жените рядко се мяркаха из 
чаршията. И ако някоя беше принудена, също вървеше 
по средата на улицата, та да бъде по-далечко от очите 
на. мъжете.

Овчарите- все по-често съвет
ват директора да вземе белег от 
овцефермата и от канцеларията 
и да отиде в Назърица гпри вра- 
жалеца Стойне Пилимпака, който 
с гасена водица и някои тревици 
може би ще помогне. На дирек
тора вероятно не му се ходи 
пеш, а може би го е и срам и 
страх да не познае вражалеца, 
че овцете „пцовисуват“ гладни.

Пооратимо сд од наше муКе.
— Како ви живите
— Пъртено. Све остарело
— У бре)! Буци че ви подаве!
— А, нече, Нема ни шиП

Е? Да ли и’ ловци)е потепаше? 
— Ма, )ок! Доктури!

— Како, бре?
— Тека: исекоше

Зададеше ли се жена срещу Лека Вързаната, той 
започваше, като сам за себе си, но с достатъчно силен 
глас, за да го чуе жената, да рекламира своя „влак“:

— 'айде, жене, ’айде! Ориент-експрез! Седенье с 
дупе назад — динар, с дупе напред — без паре! (да 
бъде обърната към него с краката си).

Жените му „благодареха“ с клетви и чумосванс.

горе, у планинете? 
и осамело.

Записал: Тодор Литкалов Иван Николов
гору, бърда оголеше, 

вуци нема)у куде да се кутазу па се 
разбегаше.

— Па, што, бре, доктури да 
дървари? Слабе ли су им плате?

— Море! Не сечу они, него

плурализъм постану

шини слу-Ъе!
— Е?
— А-а1 И овце чува) у!
— Они?
— Ма, )ок, бре! БЬини слу^е! 
— Ту, 

оноз време!
— Върну се. Ете, върта)у

да га, бре!... Значи, върну се

се и парти) е.
^ уздъну’:
— Све се върта, само наша младос’ 

отиде у невиделицу ...
И у лъжу! Него, а)де да терамо 

брашно дома, да ни не руже бабете Збо- 
гом, исписниче!

У здравзе, исписниче!
Радош Горски
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