
ЕР№Г&Цо С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство 
стоено с 
единство със сребърен ве
нец за особени заслуги в 
областта на информативна
та и графическа дейност и 
за принос в разви.-ието на 
братството и единството 
между нашите народи и на
родности

„Братство“ е удо- 
Орден братство и

* ВВС1НИК НА БЪЛГАРСКАТА НАГОДНОСГ В 099 ЮГОСЛАВИЯ *

ГОДИНА XXIX ЙГброй
1442 И 16 МАРТ ~1990 Г. ЦЕНА 0,50 ДИН.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО ТО НА ЦК НА СЮК ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕ
КЪСВАНЕТО И ПО-НАТАТЪШНАТА РАБО ТА НА XIV ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС

НОВО ЕДИНСТВО НА 

НОВИ ПРОГРАМНИ ОСНОВИ
■ СЪЮЗЪТ НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ ЧАС ПО-СКОРО ТРЯБВА ДА СТАНЕ 

МОДЕРНА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, Ш ДЕКЛАРАЦИЯТА — ОСНОВЕН ПРОГРАМ
ЕН ДОКУМЕНТ ДОКАТО СЕ ПРИЕМЕ НОВА ПРОГРАМА НА СЮК !■ КОМБИНИ
РАНО' ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В ОРГАНИТЕ НА СЮК: КОНСЕНЗУС И МНО
ЗИНСТВО ■ НАЙ-КЪСНО В СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА ДА БЪДЕ СВИКАН РЕДО
ВЕН КОНГРЕС НА СЮК
Пр едседател ството 

Централния комитет 
СЮК смята, че е целесъо
бразно и политически леги
тимно да се организира документ, като се включат 
продължение на XIV <из- в него амандманите от вто
въьфеден конгрес на СЮК )' ия конгресен пленум и
върху нови програмни ос- нови амандманл и предло 
нови и нови организацио- жения във връзка със спор 
нни решения, които дават ните въпроси, които ще бъ 
възможност на всички ча- дат утвърдени на пленум 
сти на СЮК да се включат 
в работата на Конгреса.

Изхождайки от това ста 
мовище, Щредседаттелство- 

то на ЦК на СЮК тези 
дни обнародва проекто 
платформа за продълже
ние на конгреса, в която 
между другото се подчер
тава, че Конгресът трябва 
да работи по редуциран 
дневен ред и въз основа 
на съответни промени в 
Правилника за работа и 
Устава на СЮК, за да се 
създаде възможност за при 
емане на решения с помо
щта на консензус по про
грамни и други основни 
въпроси, които занапред 
ще се решават само при 
пълно съгласие на всички 
части на СЮК, както и да 
се утвърди начин, по кой
то Конгресът ще приема 
решения по програмни и 
уставни въп|росиС когато 

не съществува съгласие по
не на една републиканска 
или покрайиинска органи
зация на СК.

на, мунисти. Затова е необхо- 
на димо в продължението на 

Конгреса да се приеме о- 
кончателен текст на този

ди, принципа на добровол
ност, взаимна отговорност 

диалога, 
принципността и толе1ран- 
цията, готовността за ува
жаване на различни мне 
ния, и диалектическото от 
ношение между .мнозин
ството и малцинството и 
върху демократическото е- 
динство.

и култура на

ЗАЩ° СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПРЕДЛАГА ПРОМЕ
НИ В ЗАКОНА ЗА ГРАНИЧНИЯ ПОЯС?

Да Оъдв по-сигурна 

границата ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ИЗБИРАТЕЛИТЕ
По нов начин трябва да се утвърдят задълженията 

на членовете и представителите на партията, които са из
брани в органите на държавната власт, да се установят 
правила на партийната дисциплина за ония, които, помог
нати от партията, са спечелили доверието на гражданите 
да вършат отговорни държавни и обществени работи, 
което изисква да се уреди отношението и отговорността 
на партията пред избирателите. Това е съществено нова 
сфера на - партийния живот в многпартийната парламен
тарна демокрация, върху която трябва да се сложи ак
центът днес и по този начин да се премахнат разприте 
във връзка с дилемата дали ще се запазят старите пра
вила и досегашния дух на вътрешнопартийното единство 
и дисциплина. Основна цел 
политика

■ Воините единици трябва да получат правото на контрол 
до 1000 метра от държавната граница, за да може ефи
касно да се осуети нелегалното 
на оръжие и найжотици и нелегалното минаване на те-

внасяне и изнасяне

рористи и азиланти

Съюзното 
тези

През 1989 година в на 
шата страна са евидентира 
ни около 10 000 опита за 
нелегално .минаване през 
границата. Действителното 

им число обаче е много по- 
-голямо. В света гранич 
ният пояс вън от официал 
ните пунктове достига и 
до 25 километра. В Италия 
е един километър, в Унга 
рия до 5 км, а в САШ, 
край границата с Мексико, 
съществува голяма зона, в 
която се върши контрол, 
за да се осуети нелегално 
то минаване през 1|рапица 
та. Нашата страна трябва 
да разшири зоната на гра 
пичния контрол въз основа 
на задълженията й, които 
произтичат от между народ 
ните договори, но основа 
1/ата причина за това все 
пак е техническа: в пояс 
от 100 метра не с възмож 
но да се инсталират съоръ 
жения за ранно откриване 
на престъпници.

правителство 
дни Предложи проме 

ни в Закона за граничния 
пояс, които 
бурни реакции в 
части на страната, преди в- 
сичко в Словения. По-кон 
кретно става дума за Пред 
ложението да се разшири 
от 100 на 1000 метра зона 
та, в която военните едини

ни е успех на партийната 
в многопартийната конкуренция, а не единство 

на СЮК като стойност за себе си.

предизвикаха 
някои

на ЦК на СЮК. В продъл
жението на Конгреса тря
бва да бъдат приети про
мени в Устава на СЮК, с ' 
които да се уредят отно
шенията в СЮК до изра
ботката на нова Програма, 
да се вземе решение за из ' шения. То се корени в но- 
работка па нова Програма 
и У стай на СЮК п реше
ние за свикване на редо
вен конгрес, на СЮК най- 
късно в срок от една го
дина.

ЕЛЕМЕНТИ НА НОВИЯ 
ХАРАКТЕР НА СЮК

ци имат правото да вър 
шат контрол. Това предло 
жение, както изтъкна на 
афесконференция 
Марин, секретар на Сек}ре 
тариата за информации, е 
резултат на стремежа да 
се повиши сигурността на 
държавната граница и да 
се осуети нелагалното в- 
насяне й изнасяне на оръ 
жие и иарокотици и неле 
гално минаване на терорис 
ти и аз/иланти.

С (промените не е засег 
нат /режимът на официал 
ния контрол на прани ч 
нолролускателните пункто
ве. Разширява се само пра 
вото на военните единици 
да вършат контрол до 1000 
метра от селищата и меж 
дународните пътища, значи 
в зоните, в които най-вече 
се нарушава сигурността 
на границата. Затова не са 
основателни забележките, 
че с промените се дава 
ираво на граничарите да 
интервенират и а скиорски 
те терени или плажовете.
В Словения например гра 
ницата може да се мине 
(разбира сс, легално) на' 130 
г ранично-пролуск вател ни 
пункта, относно на всеки 6 на 
километра. Промените в за , ство? 
кона трябва да създадаг ус 
ловия за /ефикасно осуетя > 
нане на нелегалното ми-

Единството на СЮК ще
се изгражда и потвържда-. 
ва на тези нови демокра
тически качества иДарко отно-

впя концепт на демократи 
ческия социализъм с поли-

РАДИКАЛНА ЛРОМЯИА 
НА ОТНОШЕНИЯТА В 
СЮК

тнческа концепция на плу 
ралнстично общество и спе 
цнфични условия, при кои 
то действуват самостоятел 
ните СК в републиките, ка 
кто н СК в покрайнините, 
които са съставна част на 
СК.в Сърбия.

Председателството на ЦК 
на СЮК оценява, че раз
ликите в становищата за

В подготовката, на са
мия Конгрес и в разисква 
нията след прекъсването 
на Конгреса се очертаха 
важни елементи на съгла- 

във

П редседател,ството 1 / ре; I- 
лага Декларацията да бъ
де основен профамен . до
кумент па СЮК докато се 
приеме нова ПрограМа па 
Съюза на югославските ко супанн

връзка е преобразованието 
па СЮК: партията на юго- ' характера на СЮК не тря

бва да се формализират и 
да се свеждат до термнно- 
ложкк проблеми. По-важ
но е да се утофди кон е- 
лемеигш цьчиняват 1 новия 
характер на СЮК, без ко
нто той не може да дей-

определения

славските комунисти час 
по-скоро трябва да се тран 
сформира в модфна поли-ЧЕТЕТЕ В БРОЯ:

Срещи и разговори
МАШИНИТЕ НЕ МОГАТ 

САМИ . . .

Босилеградска община е из
правена пред сериозни про
блеми п развитието си

ЛИПСВАТ ПРОГРАМИ, 
КАДРИ И — СРЕДСТВА

стр. 4

тическа партия; отношени
ята в СЮК трябва да се 
променят радикално, отио 

сно да сс демократизират; 
програмните и политиче
ски цели на СЮК трябва 
да се редефинират в уни
сон с многопартийния мо
дел ма политическата сф 
гаимзация иа обществото 
п съвременните демократи 
ческм политически течден 
цип. Всички отношения в 
СЮК. трябва да се изграж
дат върху творческата ро
ля на членовете, демокра
тическите и хуманни хара 
ктериешки на човешката 
личност, човешките епобо-

стр. 7
ствува в сегашните усло- 

П р едседател  ството 
предлага това да бъдат 
следните елементи: СЮК 
като цяло да има едно ос
новно име, което отразява 
'неговия демократически, 
югославски и социалисти
чески идентитет, а репуб- 

сфганшашш 
могат да имат собствени 
названия; СЮК трябва да 
действува върху единни 
програмни и ' устайнн осно 

(На 3-та стдо.)

Жилищният въпрос в Бо лия.
силеград стана все по-остър 
проблем
НАЙ-ТРУДНО Е ЗА МЛА

ДИТЕ РАБОТНИЦИ

Защита иа жизненото рав
нище на работника
БЕЗПЛАТНИ СТРОИТЕЛ

НИ ПЛОЩИ стр. 8

„Голсманоп“ на димитров
градската сцена
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ПО- 

ЛУПРОФЕСИОНАЛНО 
РАВНИЩЕ

Кой колко взима от дохода 
сурдулишкото стопан- ликанските

ПАРИТЕ ИЗЧЕЗВАТ 
НАГОРЕ

стр. 0 стр. 10
наване на границата. !■■■



НАС |И Н
МОСКВА: СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СССР И УНГАРИЯЧИ-БОРИСЛВ ЙОВИЧ ВЗАСЕДАНИЕ 11А КОМИТЕТА ИЛ ПАЛЕСТИНА В ТУНИС

ЛИ Съветските сили се оттеглятНеобвързаните търсят 

решение за Близкия Изток
РАЗГОВОРИ С
ЮГОСЛАВСКИ
ПРЕСЕЛНИЦИ

да Московското спари:*умение са подписали Джула Хорн и 
Едаурд Шспарнадзс

предлагали Москва. До го 
/ава Унгария трябва да па 
пуснат около 50 хиляди во 
ш/ици, две хиляди желето 
пътни композиции, разякч 

техника и оръжие.
посипи сили

Унгарското правителство 
май-зиае подписало свое 

чително международно спо 
раз умение след Втората све 
товна война

И Под председателство на шефа на нашата дипломация 
Будимнр Лончар в Тунис в неделя е проведена минис
терска среща на Комитета на девет необвързани стра
ни за Палестина, посветена на обстановката в Близкия 
Изток н на съблюдаването на възможностите за по-ак
тивен гфинос на необвързаните към мировия процес и 
региона

Подпредседателят па Пре 
деодателството на 
Бормсав Йович с ' членове 
па пашата официална деле 
ищци бе па посещение в 
Чили където црисъствува 
на ипауМрурапията па згово 
избрания па демократичен 
тачиш (след дългогодишна 
диктатура на ГЪииочст) пре 
дседател па Чили. Йович 
се срещна и води разгово 
ри п е изтъкнати Мрсдста 
]нпели ма юголанеки пресс 
Л1111Ш1 и тази страна. Спо 
ред думите на Йович тези 
разговори са били твърде 
ползотворни.

договор заСФРЮ окончателно оттегляне на 
съветските воешш сили от 
Унгария. Този документ 
преди няколко дни а Моск 
ва са подписали министри 
те на външните работи на 
двете страни Джула Хор и 
и домакинът му Едуард 
Шспарнадзс. По този ся у 
чай е постигнато съгласие 
за установяване на нови от 
по тения между двете стра 
ни и за освобаждане от и- 
дсоложки догми.

Според споразумението, 
Москва е приела предложе 
листо на Будапеща, съвест 
ските сили напълно да се 
отелгят до 30 юни идваща 
та година, което е за два 
месеца ио-рано отколкого

на
Съветските 

в Унгария са влезли още 
есента на 1944 година.

силипрез
Присъствието на тези 
бе „иритиграш фактор“ в 

между двете 
се; а

В уводното изложение Лон 
чар оценил, че след бел 
градската, деветата среща 
на необвързаните, на гло 
балния план продължава 
положителното развитие, о- 
собено в отношенията меж 
ду актьорите на световната 
политика. Тези процеси съз 
дават по-добри условия и 
за работа на необвързани 
те. т.е. в търсенето на ре 
тенията за кризисните ог 
нища. Но, посочил Лончар 
това развитие и по-нататък 
не се докосва до кризата 
на Близкия Изток н палес 
тинския въпрос.

та развитието на мировия 
процес па Близкия Изток 
да бъде в унисон с глобал 
ните тенденции па развод 
ряваис и демократизация.

Министрите па о1 лапали 
те страни, членки па Коми 
тота (Индия, Алжир, Бап 
гладеж, Куба, Сенегал, Зам 
бия и Зимбабве) 
становищата на своите пра 
вителства за обстановката 
на Близкия Изток като под 
чертали необходимостта от 
активиране на необвързани 
те и пялата международна 
общност за предприемане 
на конкретни и възможно 
по-спешнн мерки за всеобх 
ватно и трайно решение 
на близкоизточната криза 
и палестинския въпрос.

отношенията 
страни 
могат
върху /равноправна и 
миа полза.

, които тъкмо 
да бъдат обосновани 

взаи

Пред унгарски журнал ис 
ти Шевеарнадзе заявил, че 
съветското 
ще
временно стадион пран и си 
ли в чужбина, като поръ 

САЩ да обмислят 
раципрочтю мероприя

правителство 
оттегли всички свои

изтъкнали

чил на
за
тие.

ДЕМОНСТРАЦИИ В МОНГОЛИЯ

ДУХА ДЕМОКРАТИЧНА ВЪЛНАЛончар подчертал, че за 
дача на необвързаното двн 
жение е да намери начин Ш Обстановката в Монголия се изостри след отбиването 

на официалните власт да разпуснат Парламента и По
литбюро на властвувашата партия да си поднесе ос
тавка

АКЦИЯ НА ..ИЛИНДЕН“ В СОФИЯ Според вестите от Улан 
Батор в Монголия са започ 
пази големи демонстрации. 
Монголският демократичен 

съюз, на чиято одрана са 
студентите и повече ю аз 
тернативни организации е 
потърсил да се разпусне 
Парламента и членовете на 
Болитбюро на властвувахца

Алтернативният демокра 
тичен блок не е доволен 
от тези обяснения и демон 
страциите продължават. За 
сега няма никакви илици а 
тиви от страна на властите 
да осуетяват или забраня 
ват провеждането на де 

Даже,

Борислав ЙовичПетиция на македонците до 

Наводнете събоание на НРБ
Нашите п редеел ници са 

се интересували за повече 
то проблеми в -икономичес 
кия и политически живот 
в СФРЮ. Потвърдили са 
че относително добре са 
им известни обстоятелства 
та, като и голямата си лю 
бов към стария край. От 
стопанските теми са доми 
нНрали две: успехът на по 
следната стопанска рефор 
ма и възможностите за вла 
гане на чуждестранен капи 
тал. Някои от участниците 
е разговорите се числят в- 
сред най-богатите хора в 
Чили.

демонезрашгате. 
край онези които са на 

та партия да си подадат ос - гладна стачка постоянно се 
тваква. Ръководството на 
сз|раната това не е приело, 
а е приело инициативата 
да води разговор с „алтер 
нативните“, понеже ..всич
ко трябва да мине по ка 
кален ред, а не на бърза

На Нфодного събрание ти лозунги: „Спрете с аси 
на България е връчена пе милацияда“, „Демокрация 
тиция от независимата ма за македонската нация, 
кедонска организация „И-. „Да живее словенското е-
ленден, в която е изразен динство“, „Не сме българи, 
протест поради това защо не ме гърци 
ка хиляди граждани от Пи кедонци“ и други лозунги 
ринска Македония се отри с подобно съдържание. И- 
чат правото национално да пак, митингът и шествието 
се изясняват като македон са позволени от г|радските 
ци. В петицията също така власти, 
се подчертава, че „македон 
ците не търсят да се отде 
лят от България“ и че „не 
са съгласни с твърденията, 
че македонската нация е 
настанала върху антибълга 
реки основи“.

П/реди връчването на пе

намират линейки и лекари 
козпго им оказват лекарска 
помощ.

Счита че. че демократнч 
е захванала и 

Монголия и не се съмнява, 
че наскоро ще донесе ггро 
мени.

ние сме ма
на вълна

ръка“.

Македонците обаче ! ОСТАВКА НА ПОЛИТБЮРОпрез
цялото време е съпътствува 
ла по-голяма група (от 
кол к о стотин а) 
ресивни демонстранти, ко 
ито

10 април. Той казал, че партията трябва да се отдели от 
проРв^Г™ 21°”ЯВа Се СеСПЯ На аДд" се

ня ЦРА ЗА ИЗТОЧНА ЕВ
РОПАтвърде аг

с великобългарски и НЯМА СПИРАНЕшовинистки песни 
ги се

и лозун 
опитала да спфечи 

македонците в търсеното
тицията, група от стотина 
македонци е минала по со 
фийските удици с издигна Американската 

иавателна агенция ЦРА 
оценява, че промените в 
Източна Европа 
гат да се сипрат и че ще 
продължат. Директорът 
на Централната разузна 
вателна служба Вилием 
Вебстер в американския 
Конгрес казал, че нови
те водачи в източноецро 
пейските страни ще бъ
дат принудени цялото 
внимание да

разузна правата им.
15 АФГАНИСТАН СЛЕД ОПИТ НА ДЪРЖАВЕН ПРЕВРАТне мо-

Неединствен ПолитбюроБУКУРЕЩ

Банат търси автономия I® Официално се оповестява,
е под контрол на правителствоточе обстановката в страната

През миналата 
в Афганистан е

Банат и цялата част на 
западна Румъния търси 
автономия: стопанска и 
административна. Този 
иск, който е формули
ран преди няколко дни 
на митинг на граждани 

Темишвар е предизви- 
грижа

отборната 
бил начело на 
дтржавен 
временно Афганистан 
търсил от Пакистан 
предаде бившия 
I анаие 
които
врат със самолет 
страната си.

седмица 
нап|равен 

опит за военен прев-рат, ко 
гато според 
на афганистанския 
дател Наджибулах 
нали «или ранени 
стотина души. Обстановка 
та в страната сега е норма 
лизцрана и

Танаи,кровено недоволствие от 
работата 
вото в Букурещ. Ясно е 
казано, че революцията 
е започнала и победила 
в Темишвар, а след то
ва в Букурещ. Подчерта 
но 1е, че тя от първия ден 
е била

който 
неуспелия 

Съще 
е по

на ръководст- преврат.твърденията 
предсе 

са заги 
няколко

посветят да му 
министър 

и съучастниците 
след неуспелия

на вътрешните пробле
ми и вероятно няма да 
се занимават с военно 
укрепване на

му, 
пре 

напусналив страните въоръжените
кал голяма 
Румъния.

сили, коитоси. са осуетили 
преврат да я държат 
свой контрол.

След неуспелия

в антикомунисти
ческа, а не само против 
Чаушеску и е предупре 
депо, че не п|е мине опи 
та за „възобновяването 

жомунизма без Чау-;

Сменяването на пет члено 
Политбюро потвърж 

дава, че и в самия върх па 
страната е дошло до разде 
лецня, които са се мами 
фестирали чрез опит на 
Държавен преврат, вероят 
но посредством помощ от 
страни.

под
Посредством това. ЦРА 

заключава, че значител
но е намаляла военна за 
кана срещу западноевро 
пейския (НАТО) догор.

ве на
- преврат,

политбюро на афганистан 
ката Управляваща партия 
е значително изаменен. От 
редовете

На събранието в Те
мишвар, на което - 
частвували околко 15 
ляди души е изразено от

са у-
хи на му са отлъчени 

пет членове, воред които и 
досегашният

шеску"
министър на
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НОВО ЕДИНСТВО НА НОВИ ПРОГРАМНИ ОСНОВИ
(От 1-ва стр.) Председателствототръгне от принцпа, 

всички членове на СК са 
с еднакви вдава и равно
правни, че отношенията 
между всички облици на 
организиране и под. Това 
подразбира съществена про 
мяна на позоцията на чле
новете и отношението към 
малцинството, и нова раз
работка на всички тези 
въпроси в програмната и 
статутарната материя. 

Необходимо

тут.
счита:

че ОСНОВЕНДЕМОКРАТИЧНОТО ЕДИНСТВО 
ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВУВАНЕ

случай, механичното единството и опити за т»™“' 
то или насилствено създаване биха водили към конфрон- 
тации и разграждане иа СЮК, и биха засилвали унитар- 
иата и централистическа опция, относно монопол на (гьюз- 
нптп партийно ръководство или неравноправие на ренуб-
лГански™ "организации. Самостоятелността и сиецифич-
ппгтта на конституитивните части на СЮК не могат да 
бъдат оправдние за отричане на общоюгославския харак- 

СЮК пито алиби за игнориране или отстъпване о 
Ш ’ политика на СЮК в рамките

вп (да има собствена Про 
грама и Устав), а републи 
канските и пок(райнински- 

те организации и организа 
цията на СК в ЮНА да 
приемат собствени програ
ми и устави; да съществу
ват членове на СЮК, ко
ито^ са организирани в (ре
публиканските и покрайг 
нинските организации (ко
ито са в съсстава на СК в 
Сърбия) и в организацията 
на СЮК в ЮНА; СЮК да 
угвърдждава основна плат 
фс)дма за избори в Съюз
ната .скупщина, като се да 
де възможност на републи 
канските и покрайнииски- 
те организации да я 
работват и автономно 
приемат собствени иропра 
ми за изборите в републи 
ките и покрайнините 
мостоятелно и

— че новите програмни 
рамки на СЮК и статутар 
ните решения на 
нията в

отноше- 
СЮК, които се 

предлагат, представляват 
достатъчно широка рамка 

на всички

тивен

за включване 
части в СЮК;

на Сло-— доколкото СК 
вения 1— Партия на демо
кратичното обновление —

пуснц нормативното“ до Продължаването иа Кон
тройстап но У гРеса не приеме основните
партийната държаю па и програмни и статутарни о- 
круто разбраното Единство “вГето" м СЮ$, % 
на партията и дисциплина Дегат^те в продължението

Конгреса би трябвало:
— да приемат съответни 

статутарни, делови и дру
ги решения във връзка с 
извънреден
СЮК е престанал да съще- 
това, с които преди всичко 
ще се регулира състава и 
начина на работа на орга
ните на СЮК в новата об 
отановка, и

тер на
демократично утвърдената
на основните програмни определения, ле_

Затова и демократичното единство, в диалог и де 
мократично разглеждане на алтернативата^ трябва да бъде
—ъз"=с"т "иазр=°Та "юв^чеСствТвДтно!
щенията, конкуренцията и циркулация на идеи «ътРе 
основните програмни определения, изникване на разнооб
разни алтернативни предложения и становища, творческо 

аргументите и търсене на нови, подоори

та на членството с помо- нащта ма отргани, понеже то- 
раз- ' ва онеспособява СЮК в но 

да вите условия. СЮК и него 
вите части трябва да дей
ствуват начело на демо
кратичната интеракция на 
членството, което се обо-

проверяване на 
решения.чеконгрес,

и са 
автономно 

да действуват в изборите 
и вършенето на държавна 
та власт в републиките и 
федерацията.

сновава върху еднакви 
подобни погледи и цели — 
като демократична добро
волна организация, но коя

и в нашата страна,циоини прцеси. По тоя 
рос се изявиха два донякъде 
различни подхода. Първи
ят, според който СЮК не 
трябва (непосредствено да 

се застъпва за, зачленяване 
на Югославия в Европей
ската общност, понеже това 
би означавало не само сто
панска, но и 
интеграция, в 
славия би трябвало да се 
откаже и от част на своя 
суверенитет, па и независи 
мост, па затова тези въпро
си трябва да се оставят от 
крити и само да се застъп 
ва за всестранно участие и 
най-широко сътрудничество 
с Общността и с други ев
ропейски организации и ин 
ституции.

Вторият подход, който не 
получи необходимото мнози 
нство на Конгреса беше да 
се запази становището, кое
то преди се съдържеше в 
Предложението на Деклара 
цията, според което СЮК 
непосредствено се застъпва 
за зачленяване в' Европей
ската общност и в другите 
европейски интеграции, с 

образложението, че това е 
условие за стопанска ефи
касност и политическа де

мокрация 
па и условие за съществуване 
на СЮК. Подобно становище ; 
с това между другото изра- 

ЦК на СК в Хърват-

въп

. -Л ..... зи и
ско в своите становища, при 
ети след Конгреса, където 
се констатира че „може да 
приемем заедно да действу 
ваме и делим отговорността 
с онези, които безрезервно 
се застъпват за влизане на 
Югославия в Европа и Ев
ропа в Югославия“.

Предложение: С оглед, че 
за това друго определение 
е била постигната висока 
степен на съгласие в подго 
товките на Конгреса, вклто 
чително и ЦК на СЮК. мо 
же отново да се предложи 
на Конгреса да се върне 
предишната формулация с 
образложението, че с това 
СЮК изразява своето полити 
ческо принципно станови
ще, а че задача е на ком
петентните държавни орга 
ни да обработят всички ас-

политическа 
която Юго-

пекти на този въпрос, па 
тогава да се изясняват всич 
ки граждани (може би и на 
национален референдум), а 
след това държавните орга 
ни биха приемали остана
лите необходими решения.

От XIV извънреден конгрес на СЮК: бурни разисквания
то същевременно ефикасно 
функционира, с органи, ко 
ито при цялата си отговор 
ност към членството, имаг 
пълномощия в решаването 
и политическото ръководе-

— СК ма Словения — Пар
тия на демократичното об- 

да се призове

ПРИНЦИПИТЕ НА УС
ТРОЙСТВО И ДЕЙСТВУ
ВАНЕ НА СЮК , новление 

на сътрудничество във връ 
зка с програмните цели, ко 
ито са общи и да се тувър- 
дят методите и > 
на сътрудничество.

РАЗИСКВАНИЯ ПО ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА 'ПОЛИТИЧЕС
КИТЕ ПАРТИИ НА МОК НА ССТН В НИШКИ РЕГИОНЗа новите отношения в 

СЮК повече не подхожда 
принципа на демократиче
ския централизъм, 
върху принципите на де
мократичното единство, в 
продължение на Конгреса, 
с изменение на Статута, т:р 
ябва да се разработят и 
новите отношения между 
«теновете, органите и ор
ганизациите. Трябва да се

облиците За партиите 

ата дума на
не. е решаващ- 

гражданите
По отношението на ста

новищата па СК иа Сло
вения, че е завършен XIV 
ствува такъв, какъвто до- 

чс СК на Сло- 
само

Затова
РАЗЛИКИТЕ ВЪВ ВРЪЗ
КА С НЯКОИ ДРУГИ ПРО
ГРАМНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОТ ДЕКЛАРАЦИЯТА

сега е бил, 
вения действува като 
стоятелна политическа ор
ганизация със собЛгвени

Законът за политичес 
ките партии в Югославн 
я <н Сърбия не може да 
се приеме за една нощ, 
но преди неговото прие 
ма не е необходимо да 

проведе най-широко 
което ювоята дума ще ка 
жат всички граждани на 
публично разискване, в 
ЮгОславия.

Това е основната кон 
статация иа иеотдавнаш 
мото разискване по Про 
ектозакона за политичес 
ките партии в Междуоб 

. щиигската. конференция 
на ССТН иа Нишки ре
гион. Участниците в ра
зискванията се съгласи
ха с твърдението, че пре 
дложеният документ е 
конзистеитан, ясен и 
кратък, но се отварят 
редица въпроси, за кои
то трябва да се заеме я- 
01 ю становище преди вс
ичко, поради последици

те, които неговото при
лагане може да донесе.

Тук особено бе изтък
нато, че е необходимо 
да се съгласуват разпо
редбите на съюзния и ре 
публикански закон, как 
то и много повече тряб
ва да се посвети на на
чина на действуване на 
ювоформираните поли 

тически партии, конто 
са неминуемост. Преди 
всичко трябва да се за
емат ясни становища за 
това дали партиите ще 
бъдат организирани по 
местоработене или тери 
ториален принцип. В ра 
зискванията- е подчерта
но, че всички политичес 
ми организации би тр
ябвало да действуват из 

. вън трудовите колекти
ви, в които работниците 
биха могли Да бъдат ор 
гаги 1311 рани /са мо управи
телно и чрез синдикал
ните организации.

Включването иа Югосла
вия в европейските интерга-ста-членове, програма и

ществото, СЮК ще действува като равно- 
правпа политическа партии, която съдей- 
ствува в политическата власт иа основа
та иа изборния успех и която от изборите 
чериае своя демократически политически 
легитимитет. Ще развива демократична 
интеракция с другите политически субек
ти, а демокртаичсскитс съюзи със социа
листически насочените партии и други 
политически организации.

Отношепията в СЮК ще обосноваваме 
пп принципите па демократичното един
ство.

РАВЙОПРАВНА ПОЛИТИЧЕСКА 
ПАРТИЯ ' се

Председателството предлага да се фор-
сгаио-едно основно програмно 

вище във връзка с преобразованието на 
СЮК, което да се внесе в Декларацията, 

би могло да гласи: „Съюзът на 
комунисти е модерна де- 

гагославска политическа пар- 
съчиняват членовете на СК, 

в републикански, покрай- 
които са в състава 

на СЮК л

мулира

а което 
югославските
мократична 
тия, която 
организирани 
нински организации, 
на Сърбия, и Организацията 
ЮНА. СЮК действува върху едипни про- 

статутарни основи и се застъппа 
социализъм, самоуправ- 

за неза-

Оргапизациоштте форми и отношения 
и начина на решаване в СЮК ще из
граждаме във функцията на изборпитс и 
другите цели на партията. Решаването п 
СЮК

грамни и 
за демократичен 
ление, национално равноправие,

иитегритет на Югославия, като 
федеративна общност на равпоправпи па
роли и народности. На тези основи ще се принципа на съгласие и мнозинствения 

програмната и организационна принцип. Копгресът и органите па СЮК 
на всич- могат да приемат решения за Програмата 

и Статута, за начина на учредяване па 
органите па СЮК, за въпросите по на- 
пионалното равноправие л Югославия сп- 
мо въз основата па съгласието на репуб
ликанските организации па СК“.

с оглед на самостоятелността и 
отговорността на конституитишштс части 
— ще се развива комбинирано върхувисимост и

развиват
самостоятелност и равноправие 
ки части иа СЮК, а за взаимните отноше- 

него ще важат еднакви демокра- 
иачала. В условията на плуралис-

иия в 
тични
тичната политическа оргониазция па об-
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО ИЛ ОБЩИНСКИЯТ КХМИТКТ НА 
СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ « БОСИЛЕГРАД

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА Е ИЗПРАВЕНА 11 РЕД СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ II РАЗВИ
ТИЕТО СИ

Липсват програми, кадри и -средства Недоволствате има,
национализъм - неПътната мрежа в общи

ната също така е един от 
(Тю-големитв (проблеми за 

всеобщото |развитие па об
щината. От 111 км регио
нални пътища само 30 км 
са под твърде лоша асфал 
това 'настилка. Обществе
ният фонд за пътища в ре 
публиката е взел решение 
тази година на общината да 
помощува с 2,3 милиона ди 
нара. Тези средства са до-

Босидоградена община, копго според общсстиснитс кри
терии (като твърде изостанала и пригрпиичка) трябва да 
се развива далече но-ускорено, понастоящем с изправена 
пред сериозен въпрос: как да се рпзпинп когато няма до
статъчно кадри п стопанството, когато липсват развойни 
нрограмн н когато недостига най-осиопното — средствотп?

и общината е 
Сью- 

стояалски

Ж Политическо-сигуриостпата обстановка
отражение на всеобщото положение и страната и 

комунистите Ш Неблаголриятитиитеза па
процеси и ниските лични доходи, отрицателно влияят 
в ирху обстановката \Щ' Няма появи на национализъм

Доколкото Фондът до кра 
я на годината не отпусне 
други средства под въпрос 
е реализирането на заплану 
ваната програма за произ
водство на предмети от пръ 
чки. Според проекта за та 
зи програма са необходими статъчгш да се изгради и

Реформата подразбира е- 
фикасно стопанисване, ра
ционално ползуване на всич 
ки ресурси, офанзивно раз 
.витие, т. е. влагане в нови 
програми и създаване на 
по-голяма печалба, с което 
да се създават условия за 
по-ускорено трудоустроява
не на младите. Пригранич- 
ната и икономически твър 
де изостанала Босилеград- 
ска община за по ускорено 
развитие почти всички те
зи условия не изпълнява. 
Стопанските предпрития в 
общината, а през последно 
време и някои цехове на 
предприятията от вътреш
ността. стопанисват едвам 
успешно, на ръба на рента
билността и със загуби. За 
някое офанзивно развитие 
и дума не (може да става 
тук не само, че нямач до- 
статаъчно кадри в стопан
ството. нови програми, но 
недостигат и средства. В та 
кива условия работа чакат 
над 1 200 души.

I кл од у запия / ю-радл 
реализиране на 

КОМ VI юлиоСигови 
бав

на оне- 
ладачи и 

активности ог които се о- 
чаква дадат подтик на 
развойния подем на общи
ната. В това отношение о- 
баче, както бе изтъкнато, 
неблагоприятно влияят и 
редица субективни ггрич!- 

пи, преди всичко слабата 
организираност на колек
тивите-носители иа развой-

Слсд .Председател с*1 вето, 
пшез миналага седмица и 
Общинският комитет на 
Съюза па
Босилеград, разисква за по-
,л1игическо-с1И!урцооглата о
бстановка в общината. Във 
цилъпителпото и.зложеюис, 
председателят на ОК на 
СК в Босилеград, ЖИВКО 
СТОИЛКОВ, подчерта, че 
сложната дори и .чагрижи
лата обществоно-полити- 
чеека обстановка в страна
та, а отделно събитията иа 
Косово, къдсто дойде до
пълна ескалация на албан- ' ните активности, лошите

взамии отношения, недо
статъчното число специали 
сти и пр. Всичко това зле 
се отразява или пък може 
да въздействува върху си- 
1урността на трудещите се 
и изобшо върху сигурно
стта на населението в об- 
щ ината.

Изхождайки от същесгву 
ващого хюлитическо-сигур- 
постно състояние в общи
ната, Общинският комитет 
взе решение. Съюза на 
мунистите, съвместно с ос
таналите организирани со
циалистически сили 
активост занапред зрябва 
да насочи върху преодоля- 

слабости

има 
Сш;;'сп о
отделни

комунистите в кроблеми, а отделно 
мото разрешаване 
зи запланувани

ския сепаратизъм, както и 
все но-голямото неедии- 
стло между държавните и 
партийни 
ръководства, което се изо
стряна до там, че застра
шава КОИС1ГИТуЦИОНМОТО V- 

стройство и интегритета на 
страната, пряко влияе вър
ху политическата сигурно

ст в общината. Поради то
на Обшил- 

СК в Бо- 
в ста 

обстановката в

рет/убл и кан ски

В цеха за производство на ПВЦ кондензатори; Пазарът по
зволява да се увеличи производство и заетите членовете 

ския комитет на 
силгерад, са единни 
чювшцето:
Косово да се преодолее, да 
се осуети формирането

ва,ОТ ФОНДА САМО 12 
МИЛИОНА ДИНАРА ко-

30 милиона динара. Без ог асфалтира път на дължина 
от 600 м. Обществено-поли
тическите сили в общината 
сега са пред дилема: как и 
з коя пътна насока да се 
изразходват тези средства.

Според досегашните сведе 
ния през тази година Ре
публиканският фонд за на 
сърчаване развитието на и- 
кономически 
краища на Босилеградска об 
шина ще помощува с 12 ми 
лиона динара. Счита се че 
половин от тези средства 
ще се насочат за докомплек 
туване и обзавеждане на 
откритата през миналата го 
дина. конфекция, с което

лед, че тази (сума е прека 
лено висока и че може да 
се намали, засега е въпрос 
как и кога ще започне да 
се реализира идеята.

на своята
всички партии и друже
ства, чиято цели са срещу 
единството на страната,

изостаналите
ване на всички 
които спъват реализиране
то на развойните цели и 

както и реализи- 
становлщата на Е-

които, раздухват национал 
на, расова и религиозна о- 
мраза. СЪрабрява 
фактът, че в Босилеград
ска община, макър и с мно 
гонационален състав, няма 
явления на

Макар че има трудности 
около финансирането, даже 
и |на сегашното производ
ство, поради Недостатъчно 
число кадри в стопанство
то, ^особено загрижава, че 
други програми няма. Мест 
ните предприятия цямат ни 
то достатъчно • кадри, нито 
средства, а организациите от 
вътрешността не проявяват 
по-голям интерес да разшир 
яват производството си.

обаче задачи, 
райе на 
дина десетия 
СКС. Трябва II о-иел е насо
чено да се ползуват соб
ствените потенциали и да 
заживее пазарната иконо
мика. Още повече, ако се 
има в предвид, че едни пъ
рвични партшши организа 
пии по отделни проблеми 
не проявяват достатъчно 
активност или пък заемат 
само формални решения и 
становища, без да се застъ
пват за тяхното реализи
ране.

Съществува възможност
през сдружаване на сред
ства общината от Фонда да 
получи повече средства. 
Съотношението

наконгрес

национализъм
или други видове разделе
ния.

ще се създадат условия за 
приемане на още 200 ра
ботници.

За какво да се употребят 
останалите

в -сдружа
ването е 16:84 на сто, т. е. 
общината да обезпечи 16, а 
84 на сто Фондът. Под въ-

В информацията, изго
твена въз основа на про
веде! ште разисквания засредства?

провените неотдавна разго 
вори в ИС на ОС бе под
чертано, че средствата са не 
обходими за повечето цели. 
Необходими са на цример 
за изграждане на заплану
ваните три изкупувателни 
пункта (в Дукат, Назърица 
и Рибарци), за доизгражда
не на цеха за сушене на 
овощия и зеленчуци и за 
откриване на нови линии, за 
докомплектуване !на цеха 
за производство на ПВЦ 
кондензатори. . . От значе
ние е да се подчертае, че 
сега годишно се произвеж
дат около 120 хиляди брой
ки кондензатори, а чужде- 

пазари

На
полиълческосигурностната 
обстановка в

прос е обаче откъде и как 
общината да обезпечи трудовите 

колективи и местни об
щности и 
та на КРУМ МЛАДЕНОВ. 
ЛЮБЕН ИВАНОВ, ЗАХА
РИ СОТИРОВ, ЗАНКО ТО
ШЕВ И СПАСКО СПА- 
СКОВ, се

сред
ства за лично участие. Сре 
дставата от самооблагането 
са малки

ТРУДНО Е И В ИНФРА
СТРУКТУРА

ог разисквания-

и ограничени, а
ПТТ мрежата в община

та е в твърде лошо състо 
яние. От 36 местни общнос- 

19 имат телефо
нни връзки. ПТТ ь(ръзките 
с вътрешността са лоши и 
често га в дефект. Коаксиа 
лен кабъл от Сурдулица е 
положен само до Власина 
и как и кога ще започне по 
лагането му към Босилеград 
все още не е известно.

други няма.
В. Б. константира че М. Я.

МНЕНИЯ. .. СИГУРНИ ЛИ СМЕ Вти само

шааа □ а а □□□а)

Не мине нито едно политическо събра
ние, интервю или друго официално съоб^ 
щение в Босилеград, а да се не подчертае, 
че „въпреки тежкото 
ние

Още повече ако се има предвид тежката 
стопанска криза. Това не се отнася само 
за Босилеградска община. Онова 
съществено за републиката и цялата стра
на е съществено за всяка нейна част. А 
в Босилеград има и „допълнителни“ 
блеми, които още повече 
ложението. Няма място за илюзии ако на 
пример се разгледат резултатите на сто
панството в общината. Организациите ос
вен, че се пререгистрираха в предприятия 
засега не предприемат нищо

което естопанско положе- 
сигурностно-политическата обстанов

ка е добра и стабилна“. Тая
и прозрачна бюрократична 

оценка, освен че може да замъгли 
ското положение на нещата,

странните 
много повече.

търсят
логично про- про- 

усложняват по-
тиворечива

същин 
не може да

послужи за нищо полезно. Всъщност, та
кива оценки до преди няколко години 
се даваха за Косово и цялата страна. Се
га видяхме, че целта на тези оценки е 
била да приспива обществеността ни до- 
като грижливо е подклаждан огъня на 
националистическата истерия, с намере- 
сло В УДОбеН момент да му се долее ма-

В СР СЪРБИЯ НА 28 МАРТ

ПРАЗНИКЪТ —ТРУДОВО __ съществено
да менят и начина на стопанисването 
Ако така си.

продължат реформата ще ги 
заличи и това няма да е приятен момент 
Бурята която сега бушува ще се развихри 
в наи-жесток ураган. И тогава вероятно 
правилно и точно ще прецени поли?™
хъс-ш ГУРНОСТНаТ обстановка. НО ще бъде

Денят на възстановяването 
вовия суверенитет на СР Сърбия, 
бъде чествуван трудово.

на държавно-пра- 
28 март ще

Когато се анализира политическо-си- 
гурносната обстановка в определена сре
да тя не бива да се наблюдава бегло а 
да се анализират онези социални и по
литически 
Стопанското

Имайки предвид, 
се намира в твърде сложна икономическа обста
новка, Изпълнителният

че по-дълго време страната
В условията на ужасна безоаботмттч 

твърде низки заплати правона Ц
ност и политически волунтаризъм е 
смислица (най-меко казано) дГ се ГОвоои 
за стабилна политическо Д™* се гоо°Ри
становка. Поведени“Г хора™" °6' 
да ни измами. Разположението 
се променя за миг, особено 
зрели причини. Затова 
чим. Всъщност, ние 
плати

на Сърбия счита, 
скупщина трябва да препоръ- 

органи, организации и общности в

съвет явления които я условяват. 
положение и политическо-

ус"Гв°ащГсе нещГГк^ ВЗаИМН° 
примарна и определя не 
на социалните тензии, 
неща в областта 
стройка.

Имайки предвид това не може 
точно общоприетото становище че полити 
ческо-сигурностното положение в Боси
леградска община е добро и стабилно.

че Републиканската 
чи на всички г 
Републиката, първата 
ването на

първата е 
само интензитета 

но и много други 
на обществената

годишнина от провъзглася- 
амандманите на Конституцията На СР 

Сърбия да чествуват трудово 
чрез „всекидневно

не смее 
на хората 

когато има 
не смеем да мъл- 

което 
за мълчанието 

платени да не мъл-

и тоя ден да онзачат 
изпълняване на редовните си

над-
активности“. сме поколение 

данък
да е най-тежък - 

на ония които бяха 
чат.

Ив. Николов4 СТРАНИЦА
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МАРТ В БОСИЛЕГРАД-ОТ ЧЕСТВУВАНЕТО НА ОСМИ 
СКА ОБЩИНАБЕЛЕЖКА НУЕНЕН Е ОТЧЕТ ДЕЛОВО И В РАМКИТЕ 

НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕС десетина години в Димитровградска 
община на населението се обещава меж- 
ДУ другото, Не в Смиловци ще се строи 
цех на „Вулкан“ от Ниш, че в Долна 
Невля, ще се открие кариера за изпол
зване на полезни изкопаеми; набелязваха 
се и др. цехове — всичко с цел да не 

пълно обезлюдяване на местните 
общности по селата. Поне 
местни общности.

що взето, с последното не е казано почти 
нищо ново.

Искаме обаче да повдигнем следния 
въпрос: защо не се даде отчет какво стана 
с обещаното досега, а после да говорим 
какво планираме занапред. За неизпъл- 
няване на обещаните цехове сигурно има 
причини — обективни и субективни, си
гурно. Защо не кажем кои са те, 
да даваме нови. Селата в общината, с из- 
кючение на най-близките на Димитров
град, и още някои като Смиловци, Куса 
врана и др., са напълно остарели, и в мно
го от тях вече днес няма условия да се 
строи какъвто и да било цех. Производ
ството трябва да носят на плещите си 
млади и трудоспособни хора, "а не 70—80- 
годишни хора. По-добре е — да се пла
нира и по-малко, но реално, като обеза
телно се даде отчет и за направеното (и 
ненаправеното) досега.

не еботническата класа 
могла да занемари ролята 
на жената, която и при да 

по-трудни условия ре-

Установената традиция 
във връзка с чествуването 
на Осми март — Междуна 
родния ден на жената, в 
Босилеград ска община и та 
зи година не изостана. 1ес 
твуването, стана главно де 
лово. Проведеоха се и ре 
дица манифестации, но за 
разлика от преди по-скром 

на бъз

леч
пгш|елно взима участие и 
дава огромен принос в та 
зи борба. Голям е приносът 
на жената — майка, работ 
ника й боец и по време на
Народноосвободетелната бо
рба, където участвуват над 
100 000 жени, от които вся 
ка четвърта е дала живота 
си. И в следвоенния пери 

дават пълен 
принос в изграждането на 
страната ни. Днес 45 на 
сто от общо заетите са же 
ни. Жената става все по 
значителен обществено — 
политически субект.

В културно-забавната гвро 
грама участвуваха ученици 
от основното училище в 
Босилеград и деца от пред 
училищната възраст, които 
изпълниха песни и рецита 
ции, свързани с 
дейността 
ка, работник и боец, а фол 
клорната група се предста 
ви с народни танци.

По повод Осми март в 
Босилеград се проведоха и 
няколко ^ спортни съсгеза 
ния, в които участвуваха 
младежи от трудовите ко 
лективи и градската мла 
деж. В училищата по един 
част бе посветен на жена 
та, като майка, работник и 
боец.

стане
в по-големите без

Много от „набелязаните“ цехове бяха 
актуални и миналата година. И в програ
мата на мероприятия за осъществяване 
на обществено-икономическото развитие в 
общината в 1990 година е казано, с общи 
думи, че ще стане „дислокация на малки 
производствени мощности в селските цен
трове, като при това се ангажират по-го- 
леми стопански

в рамките
в някои ко л екно

можиостите: 
тмви със скромни подаръ 

в някои в карамфили, 
някои и с „голи“ чесци, од, женитеа в 

титгси.организации в регион 
Ниш и по-широко, изхождайки от общес
твеното значение Инак, в навечерието на 

Деня, в голямата зала на 
Културния дом в Босиле 
град, бе устроено тържес 

твено събрание с подбрана 
културно-забавна 
а. На събранието за. зна 

чението на деня и приноса 
на жента в борбата за сво 
бода и национално развко 
правие, както и за зпаче 
ието й в изграждането на 
следвоенния период, говори 
Председателката на Коифе 
ренцията за обществена 
дейност на жената в Боси 
леград, д-р ЛИЛЯНА БАСИ 
ЛЕВА. Между другото тя 
каза: — Борбата за лолити 
ческа и гражданска свобо 
да и равноправие на же 
анта започва още през два 
десетте години на миналия 
век, когато и започва ор 
ганизираната борба за ос 
вобождението на труда от 
капитала. В тази борба, ра

и важност за покри
ването на територията на общината“. Об- М. А.

програ
СУРДУЛИЦА: ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБ

ЩНОСТИ ОТ ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСГВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ НАВЛЕЗЕ В 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ СИ ЕТАП

живота и 
на жената, майПЕТ ФОНДА С ОБЩА СЛУЖБА

■ Съветите на фондовете ще наброяват от 8 
(във физическата култура) до 14 членове (в основ
ното образование) 
сектор в рамките на Секретариата за общо управ
ление

Подготовката за тран
сформация на самоуттра- 
вителните общности на 
интересите от областта 
на обществените дейнос 
ти в Сурдулишка общи
на вече навлезе в закл
ючителния си етап. Въп
реки че някои дилеми 
не са разрешени оконча 
телно, контурите на тра 
нсформацията са доста 
ясни. Вейка от петте са- 
моуправителни ,об щнос 
ти в тази област (за фи
зическа култура, култу- я върху личния доход на 
ра, социална защита, де , ; работещите, селкжосто- 
тска защита и основно ланските производители 
образование) ще прерас и собствениците на част 
тне в самостоятелен фо- ни фирми и от републи 
нд. Всеки фонд ще има кански източници въз ос

нова на солидарността 
на републиканско равни 
ще.Фондовете вероятно ще бъдат

Предлага се фондове- 
областта на общестте в

вените дейности да имат 
обща служба и това да 
бъде сегашната обща 
служба на самоуправи- 
телвите общности на ин 
терасите. Предложение
то се подкрепя с факта, 
че тези служащи са най- 
-добре запознати с про
блематиката в тези об
ласти и за кратко време 
могат да навлезнат в 
„тайните" на новите за
конни решения. Освен 
това се преценява, че та
зи служба и досега е 
била рационална, така 
че няма да възникне про 
блем с така наречения 
„технологически излиш
ък".

съвет, а броят на члено
вете на съветите ще се 
движи от 8 (във физи
ческата култура) до 14 
(в основното образова
ние). Съветите ще утвър 
ждават политиката на 
фондовете за всяка годи 
на (ще приемат програ
ма за работа и финансов 
план) и ще утвърждават 
годишния баланс. Финан 
совите средства на фон 
довете ще се осигуряват 
с помощта иа облагани-

м. я.

В ДИМИТРОВГРАД, ПО ПОВОД ДЕНЯ ЖЕНАТА

ИЗЛОЖБА НА ЖЕНСКА НОСИЯ
§9 В духа на новото време и промените което то носи и 

мпна извън въобичените ‘Досегашни клиширани форми 
ознаменуваяето на Осми март

Предвижда се всеки! 
фонд да има секретар, 
който ще бъде ръководи 
тел. Засега все още не 
е разрешена дилемата да 
ли всички секретари тр
ябва да бъдат щатни (пл 
аНеии лица) и може ли, 
заради рационализация, 
едно лице да бъде сек
ретар на повече фондо
ве. Секретарите ще бъ
дат назпачавагш от Об
щинската скупщина въз 
основа иа предложение 
на Изпълнителния съвет.

Инспекторите 
имат малки заплати
БОСИЛЕГРАД

Ж ‘3
о

а На различни събрания в Босилеградска община се пра- 
инспекционните служои н оо-

•. *
л .4^‘Г Ро®ви забележка по адрес на __

шината. Разбира се, някои са повече, някои по-малко 
засегнати. В „своя отбрана някои инспектори изтъкват 

низките си лични доходи

II
Една част от изложбатаи твърде

приложим законопредписа 
и ието за обезпечаване и 
щането на стоките, не ус 
при купуването, т.е. запла 
ползувано на регистър-каси 
ляхме да изнамерим лока 
ция за пазара на добитък, 

успяхме на зеления па 
(в Босилеград) да обез 

контролно

Най-чести забележки се 
отправят по адрес на об 
щинския инспектор по па 
зара: някога са недоволни 
търговците, друг път граж 
дайте, трети път организа 
циите уж „поради прилага 
не на различен а^ршин към 
собствениците на частните 
магазини“. Но, и тази ин 
слекция в работата си има 
трудности.

В един материал за орга 
лизираността и работата 
на инспекционните служби 
през миналата година кого 
то обсъдиха членовете на 
МС на ОС в отчета на ин 
слектора по пазара покрай 
набелязаните активности и 
мероприятия се каза <и след 
иото, а което доста кар 
тишю изразява част от със 
тоянието в тази област: не 
успяхме, подчертава се, да

дани. На изложбата бяха 
представени и някои екзем 
пляри от XVIII век, дока 
то носиите 
буни — ,са от края на XIX 
и начелото на XX век. Ед

Именно, празникът офи 
циално бе ознаменуван с 
откриване «а изложба на 
ссдмл март вечерта под 
•название „Женска носия и 

Фондовете ще бъдат накит од Димитроград 
отговорни пред Общия- ско“- Изложбата е част от

1 ___редовните активности иа
ската скупщила, всъщио Центъра за култура за съ 
ст те ще бъдат органи биране, пазене и показване 
иа ОС. Съществува диле па културните блага иа на 
ма в кой общински сек шия край. Изложбата от

Л2 __ ттлЛгт кри Весна Николова, архе
ретариат да бъдат ,д-шоу олог при Центъра, която 
тапи . Предполага се, че изтъкна, че носията винаги 
що бъде прието иредло е била лесно забележим бе
жатпгртп гпопед което лсг на културна - и нацио жеиието, според което нална самобитиост на все
тези фондове трябва да 1СН Народ, дори и иа все 
бъдат сектор в Секрета- ки край, най-често правена 
риата 321 общо управле- от сръчните ръци на же

1ште. Ведно с носията е и 
ние* накита, между които са и

традиционните чепрази, раз 
ни гривни, обици или гер

литаци и за

на част от експонатите са 
собстевност на

не
самите жезар

лечим вага за 
измерване, а през последно 
време потребителите са из 
ложени на подкрадваие. на 
края се казва, че не е ре 

за възнаграж- 
и н слекцион ните 

и на

ни.
Освен изложбата, празни 

ка е използуван и за цре 
м перата на Димитровград 
ския самодеен театър 
да се представи най-добро 
то писано произведение на 
учениците от основното у- 
чилшце и да се цръчат на 
гради на учениците.

зашен въпроса 
даване на 
служби, естестествено 
тази по пазара.

Да припомним заплатите 
на работниците с виеше 
образование в ОС възлизат 
от 1700 до 1900 динара а 
на тези с гюлувише от 1400 
до 1700 динара.

Всяко предприятие на по 
дходящ начин е ознамену 
в ало празника, а група же 
и посетиха мебелната фаб 
рика.

А. Т.к. г.В. Б.
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призводство^миамомравдение
АВТОТРАНСПОРТ" В БОСИЛЕГРАД ПРЕЗ НАСТОЯЩА 

ТА ГОДИНА

■ствпансш^И
ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ ПА РАБОТНИКАЗАЩИТА НА

БЕЗПЛАТНИ СТРОИТЕЛНИ НЛ001И Планът - реалност 

или желание
Я „ТИГРОВО" СЕЛИЩНИ 

В БАБУШНИЦА СЪС 
150 СТРОИТЕЛНИ ПЛО
ЩИ ■ РЕДИЦА УЛЕС
НЕНИЯ ЗА ОНЕЗИ, КО
ИТО РЕШАТ ДЛ СИ 
СТРОЯТ 
СГРАДИ

ш От началото на годината „Автотранспорт“ в Босилеград 
“ ^оТи возпивт си парк с даа камиона и <ВД»и

годилата трябва да купи още осемОус, а в течение на 
автобуса и четири камионажилищни

изготви про-нроблемите, 
грама за 
возния па|рк. 
програма през настояща/а 
година трябва да бъдат ку 
пени 9 автобуса и 6 товар 

стойност

един отГодини наред
най-острите проблеми, с 

коиго се среща „Автотран
спорт“ с застарелият 
,пф,С. Д околното 
предприемат спешни мер
ки за възобновяването му, 

ло-нататъш-

възобновление па 
Според тазиВ непосредствена близост 

на цеха „Вътрешни автогу 
ми“ на гумарската проми 
шленост „Тигъ(р“ в Бабуш 
нчща изниква „Тшрово“ се 
лище, подобно на 
селища в Пирот в Димит 
ровград. Своевременно (о- 
ще през 1982 годлиа) „Вът 
решю! автогу ми“ на „Ти 
гцр“ с закупил площ от 50 
декара 
частни

возен 
не се

ни камиони на 
3,247 милиона динара. Съ
щите трябва да бъдат обез 
печени по следния начин: 
*.С на сто собствени сред- 

и 90 на сто кредити. 
Планът ни с твърде 

амбициозен. Обаче ако и- 
занапред да рабо

тим, друго решение 
С настоящия 

парк: 23 автобуса с 
седалища и 19 товарни ка-

таншо под въпрос е 
•лого съществуване на пред 
приятното. Въпросът с 
ще по-сфиозеи, ако се има 

„Автотрап-

О-

ствачепредвид, 
спорт" е единственото (та
кова) предприятие в об
щината и че Босилеград 
от най-близката железопъ-

за постояване на 
жилища от работни скамс иците в този цех.

Според думите на Драган 
Божилович, директор на 
цеха, на! тази площ трябва 
да се построят 150 типови 
къщи. Първоначално са да 
дени 16, миналата година 
още 16, а сега 30 строител 
и площи. „Тигър“ обезпеча 
ва безплатно строителната 
площ и инфраструктурата: 
водопровод, канализация н 
електрически ток. Безплат 
ни са и проектите. А чрез 

кооперация 
към „Тигър“ заинтересова 
ните работници могат по на

няма-
возен

1160В Бабушница изниква „Тпгроно“ селище

— С изграждането на то 
на селище малко пола къс 
пяхме, тъй като мнозина 
работници получиха апарта 
мент шш кредити за лост 
рояванс на жилищни сгра 
ди в друга части на града и 
близките селища. Въпреки 
това интерес за построяване 
на такива типови жилищ 
пи сгради има. Улеснения 
та, коиго даваме (дори о- 
безисчаваме цялата нсобхо 
дима документация за за 
почване на строежите) са 
доста привлекателни. Ос 
вен това не бива да се за 
бравия, че Лужнишкил край 
е известен по своите строи 
теда-печалбари, коиго се 
събират (по роднинска, или 
прителска връзка) на една 
сграда и буквално за едно 
лято сградата е готова. С 
друга думи 
ства и повече труд 
работници си обезпечават 
жилища. Считаме накрая, 
че по тоя начин твърде 
много допринасяме за за 
щита на жизненото равни 
ще на нашите работници 
— заяви Д. Божилович.

Примерът на „Тигьр“ е 
единствен в Горно Попиша 
вие и просто е чудно защо 
не го последват и другите • 
предприятия. I

ме.тна линия е отдалечен око 
ло 80 километра. Затова в 
1разрешаван|ето ва посоче
ния проблем трябва да се 
включат не само този ко- 

но и останалите

молен дени да си набавят 
строителния материал.

Засега в новото селище 
строящите имат електричее 
кд1 ток и вода. Прокарани 
са и улици, но само за до 
сгьп до строителните ило 
щи, а окончателното уреж 
дане с асфалтови улици, 
канализация, 
ще бъде след 
на сегашните ьдат.ш 
ителни площи.

В рамките на за
плануваните 

стиционни 
сти тези дни ,Авто
транспорт“ в Босиле- 
1*рад възобнови воз

ния си парк с един 
рейс и два товарни 
камиона. За целта са 
изразходвани 1 514 933 
динара, от това 30 па 
сто собствени сред
ства, а останалите са 
кредити с лихва от 
30 на сто и срок на 
връщане от 3 годиш!.

лективи, 
общински субекти: Общин 
ската скупщина, обществе
но - пол ити ческитс 
задни, па дори и остана- 

трудови 
Още повече че Автотран
спорт“, както бе подчерта
но на едно заседание, пред 

кръвообращение 
сто пан

ИНБС-
активио-

органи-

колективи.лите
водопровод,
застрояване 

еиро
жилищната

ставлява 
на босилеградокото
ство.

С оглед на тези факти 
плановата служба на ..Ав
тотранспорт“ 
със самоуправителни орга
ни, обсъждайки всестранно

КОЙ КОЛКО ВЗИМА ОТ ДОХОДА НА СУРДУЛИШКОТО 
СТОПАНСТВО?

съвместно

Парите изчезват нагоре
Щ През 1989 година сурдулишките стопански организации 

са отделили от дохода си и от личните доходи на ра
ботещите приблизително 27 милиона динара за задово
ляване на обществените и съвместни пот{ребн. Само 15°/о 
от тази сума са изразходвани в общината, а останалата 
част е „изчезнала“ в региона и републиката

с малко сред 
нашите

танали малко повече от 586 
хиляди динара. От данъка 
върху дохода и личните до 
ходи в бюджета на репуб 
ликата са внесени 2,2 миЛИ 
она динара, а в бюджета 
на общината 2,1 милиона 
динара.

В рамките на подготовка 
та за още една скупщинска 
дебата за положението на 
стопанството в Сурдулиш 
ка община Секретариатът 
за стопанство и финанси и 
Общинската скупщина из 
готви информация, която 
съдржи елементи за отго 
вар на въпрос: кой (и кол 
ко) взима от дохода на сур 
дулишкото стопанство?

През 1989 година стопан 
ските организации от тази 
община са отделили от до 
хода си и от личните до 
ходи на заетите приблизи 
телно 27 милиона (най-но 
ви) динара за задоволяване 
на обществените и съвмес 
тни потреби“. Само 15% от 
тази сума (около 4 мили^ 
она) са изразходвани в об 
шината, а останалата част 
с „изчезнала“ в (региона и 
републиката: 14,4 милиона 
динара (53 на сто) във фон 
довете на републиканските 
самоуправителни общности 
и в бюджета на република 
та и 8,6 милиона (32 на сто) 
във фондовете на регионал 
ните самоуправителни об 
щности.

Подобна е и съдбата на 
парите, които се отделят 
на други основи. За данък 
върху стокооборота и так 
си за вършене на услуги 
на територията на община 
та лани са отделени над 1,8 
милиона динара, от които 
федерацията е взела 50 хи 
ляди, републиката 1,17 ми 
лиона, а на общината са ос

От средствата, 
обезпечават чрез облагания 
за „сизовските“ фондове ре 
публикан ските самоуправи 
телни общности са „дръп 
нали

които се

Ст. II.
мнона - с товароспособност 
от 255 тона не сме 
яние да задоволим всички 
потреби в общината. Спо
ред (наша преценка, за да 
задоволим потребите, в на 
стоящия момент ни тряб
ват 1490 седалища и това
роспособност от 300 тона 
— подчфта директорът на 
предприятието Ивайло Ста 
нчев.

Според този план .Авто
транспорт“ от Босилеград 
през настоящата година тт> 
ябва да възобнови 
си парк с 9 кови автобуса 
и 6 товарни камиона. За 

- тааи ц«п са нужни 8 247 000 
! динара и същите трябва да 
! обезпечат: 90 на 

Фонда за

В състо15,8 милиона, регио 
8,5 милиона и об

БЕЗРАБОТИЦАТА В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Удължава се списъкът 
на безработните

налните 
щииските 4,3 милиона дима 
ра. Общо взето, 
година чрез данъци върху 
стокооборота и услугите и 
облагания за СОИ Сурду 
лишка община е отделила 

33 милиона динара 
за задовляваие на общест 
вените и съвместни лотре 
би, от които 18 милиона (55 
па сто) е взела република 
та, 8,5 милиона (26 на сто) 
регионът и 6,4 милиона ди 
нара (19 на сто) общината.

Тази година републиката 
е „натоварила“ общинските 
бюджети с едно ново задъ 
лжение. В Закона за здрав 
ната защита е утвърдено 
задължението на общините 
да плащат услугите на бър 
зата медицинска помощ, 
когато тези услуги не се 
платят от фонда в срок от 
30 дни или когато е оказ 
на бърза помощ на лице, 
чието право на здравна за 
щита не е осигурено във 
фонда, относно ако това ли 
це е чужденец.

миналата

През 1989 година в Сур 
дул шика община са приети 
на работа 235 лица. В та 
зи област е осъществено за

били нужни, 
изтеклите години се 

преквалифи- 
изчез-

Тазп година проблемът с 
безработицата ще бъде о- 
ще по-остър, захцото сур
дулишките предприятия ня 
мат намерение да увели
чават броя на работници
те си. Само трудовата еди
ница на „Юмко“ е заплану
вала да приеме 20 конфек- 
ционери. В „5 сеггтембар“ 
ще има работи места 
мо за десетица 
сти от областта на епектро 
техниката и машиностро
енето. Освен това според 
някои фоценки около 200 
работника в Сурдулишка 
община ще остана г бс.з ра 
бота като 
излишък“.

кому не са 
През
организираха 
кацни г, лани и това

около

плануваното увеличение от 
3 на сто, но проблемът с 
безработицата не е смек 
чеи. Напротив. Числото на 
безраотните в миналата го 
дина е увеличено с Ь2 ли 
ца. В списъка на лицата, 
търсещи работа се намират 
имената на 1835 граждани 
от тази община. Ето и 
структурата им: 937 неква 
лифицирани работници, 470 
среднисти, 237 квалифицира 
ни работници, 50 пол увие 
шисти и 15 висшисти.

на.

возния

сто от 
развитие на не

достатъчно развитите об
щини, от това 30 
във вид на федит, 
напите да бъдат безвъзвра 
тни средства, и 10 на 
от собствени средства. На
истина твърде амбиционен 
плац, а времето ще пока
же дали ще бъде реализи
ран или пък 1и той, както 
и (редица други, ще остане

са- 
специали-

на сто 
а оста

сто
Щастливците, които ми

налата година намериха 
работа предимно са квали 
фицирани и неквалифици
рани (работници. Безработ
ните 'СЪС

„технологически
средно, 

сше и виеше училище
полуви- 

: НИ-к. г. само празно желаниеС М. м. я.
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Кой ще крои 

Югославия
Подобна е и съдбата на инициавата начески принципи набутваха националната 

си изключителност, абсолюттизирайки на- Председателството (на СФРЮ да се прие- 
ционалния (републикански) си суереши- ме нова Коиституция на страната. Още 
тет. След това на Югославия предлагаха повече, че в този документ почти нито 
„асиметрична федерация", а сега, след ка- един въпрос, отнасящ се до отношенията 
то и сами видяха, че тази опция е смешна, във федерацията, относно до концепта на 
откровено се застъпват за конфедерална югославската' федерация, не е проектиран 
конституция на страната. Така откриха без алтернативи. Това означава, че не е 
всичките си козове. Накрая всички мета- изграден консензус. В този документ 
морфози на -словенските комунисти) от Председателството на СФРЮ си послужи 
козметичните им действия да разбиването с един, най-меко казано, необикновен ме- 
на СЮК завършиха в обятията на опози- тод: като приложение внесе предложение

то на Председателството на Словения във

На конвенцията г— 
си дни — СК в Словения —

си, която се състоя те-
партия на

демократическите реформи избра собстве- цията- понеже между партиите в дежела- 
ни кандидати за най-отговорните постове Та поиастояЩем почти не съществуват съ- връзка с концепта на федерацията. Не е 
в тази република и на обществеността (из- Ществеии програми разлики. С друга ду- трудно да се забележи, че най-сетне е 
бирателите) представи окончателната ве- МИ казано — идеята на многопартийния затворен омагьосаният кръг. 
рсия на изборната си програма. Така на плУРализъм прерастна в (национален) мо-

низъм и възвеличаване на идеята за само- 
достатъчна Словения. Сега напълно е все 
едно кой ще вземе властта в Словения.
Тогава за какъв

От аспект на времето възниква въпро
сът не е ли инициативата на Председател
ството на СФРЮ още сега мъртъв доку
мент? Защото многопартийните избори 

. Диаггог с партнъорите в са съвсем близо, а процедурата за прие-
югославското общество говорят предста- мане на нова конституция е дълга. От 
вители на официална и неофициална Сло
вения. Защото е ясно, 
да се изгради хармонично отношение ме
жду две противоречиви платформи — ко
нфедерацията и федерацията.

Всичко това се стоварва върху плещи
те на Анте Маркович и на програмата, за
която той поне на думи получи пълна само неизвестната съдба на федеративна 
подкрепа в цялата страна, пък и в Сло- Югославия. Доколкото не я запазим сами, 
вения. След като Скупщината на Слове- тежко може да се повярва, че може да 

Внасяйки в изборната си програма ния не се съгласи с проекта на конститу- ни я запази така наречената обединена 
конфедерален концепт на Югославия, от- ционните промени в икономическата сфе- Европа, която има интерес да сътрудничи 
носно конфедерална позиция на републи- ра, който беше предложен от съюзното само с интегрална Югославия. Особено 
ката си, словенските комунисти най-сетне правителство, понеже е ,,централистичен сега> к°гато се намери пред нова енигма: 
напълно загубиха „ореола" си на защи- и застрашава суверенитета на тази репу- обединена Германия. Значи отново актуа- 
тници на федерацията, който дълги годи- блика", списъкът на обвиненията по адрес лизиРа въпросът за държавните граници, 
ни самоволюбено показваха в институции- на словенските жомунисти. Няма да ги ^ това има отражение върху междудър- 
те, в които се кроеше съдбата на страна- привеждаме, понеже са Депутати. Затова жавните отношения на континента. В 
та. Въпреки че непрекъснато бяха залавя- е трудно да се повярва, че предложените ние Европа ли сме?
ни в „контрадикторност (особено в рази- от съюзното правителство промени сега 
скванията по промените в конституцията), ще получат лепитимитет. Изградена е бло- 
словенските представители упорито се када, от която само волшебник може да 
криеха зад АВНОЮ и в неговите класи- намери изход.

останалата част на Югославия беше да
дено, да разбере, че на девиза „Европа 
здай е необходимо да се добави още е- 
дин: „Югославска конфедерация до 1994" 
Блазе си ни, този път, европейския 
ще осъществим със закъснение само две 
години. Дотогава югославската общност 
трябва да съществува въз основа на пра
вилата, които са записани в конфедерал- 
ната Конституция от 1974 година. Разбира 
се, ако дотогава остане неразорена от все 
по-острите политически борби, които не
прекъснато блокират реформите в обще
ството.

си олян
друга, страна всички партии в страната 
се застъпват за свикване на учредителна 
скупщина. Отгде го знаеш, може би бъ
дещите депутати по-лесно ще намерят 
общ език?

че не е възможно

При такива обстоятелства известна е

Драган Кабадаич

сбора на Петрова гора оцени пред- върждават енормните тиражи на 
ггоящия сбор. Елитът -‘на журналис- католистическия печат, тукашният 
тическата памет в тази република журналист го е провъзгласил 
след сбора постъпи също без много 
разсъждение. Журналистите не се 
интересуваха за това какво се слу
чи на Петрова гора, а всички уси
лия насочиха да подкрепят станови
щата на ЦК на СК в Хърватско, 
с което сборът се дискредитира, 
още преди да се е състоял.

Стори това и журналистът на ТВ 
Загреб, съобщавайки информацията 
в неделния ТВ дневник, съвместен 
за сърбохърватския езиков регион.
Понеже с нищо не можда да дока
же как на Петрова гора се случи 
„Между национален раздор“, както 

това предвести всезнающият ЦК на 
СК в Хърватско, посегна към един 
народен стих, както короновано до
казателството на измислен тезис,
Стихът е пеем. на сбора на Петрова 
гора и сигурно е трябвало да илюс
трира „дестабилизилането на Социа
листическа република Хърватско“.
Стихът гласи:

АКТУАЛНО -Ки затворени врата на ЦК. Този фо 
рум е оценил опасността от провеж
дането на еднонационален сбор, кой
то ще доведе до „разпалване на сър- 
бски националзъм и политическо де
стабилизиране на Социалистическа 
република Хърватско“. Да напом
ним, същият ЦК не се осмеляваше 
да се захваща с прогнозиране във 
връзка с Общия събор на Туджма- 
иовата партия, подготвена с извест
ното „сладкодумно мълчане“ на хър
ватската политика и нейния „юго
славски синтез“.

А и как би говорил за това пре
дварително, както е това направил за 
Петрова гора?

Онези малкото сърби, избрани 
ЦК в СК на Хърватско на послед
ния конгрес на хърватските кому
нисти, са минали в този форум ед
вам след втория, неповторен кръг на 
гласуване, понеже в първия кръг 
въобще не са присъствували.

Почти десетилиранйят еднонацио
нален ЦК на СК в Хърватско в 
случая Петрова гора беше последо
вателен — осъди на невидяно един 
многонационален, югославски сбор.

ПЕТРОВА за по
литическо неподобие и доказател - 
ство на сръбския национализъм, то
зи че народът обича един политик 
както и самия Исус Христос. Ако 
Ако имахме щастие, подобен стих 
би важил за мнозина, а не асмо за 
един политик. Мнозина политици, 
без съмнение, биха искали за себе 
си да чуят подобно поръчение. На-

ГОРА
вярно това не би пречило нито 
самия Ивица Рачан.

„Начинът на предвестяване и 
подготовката на сбора на Петрова 
гора, както и националистическото 
действуване от отделни лица и гру
пи в тяхната подготовка, предвестя- 
ването за организирано идване на 
вече от рано експонираните нацио
налисти извън нашата република, 
пък и медийната и пропагандна под
крепа на този сбор указва върху 
опита и този сбор да се превръне в 
средство на междунационални раз
дори, ширенето на сръбския нацио
нализъм и политическото дестаби
лизиране на Социалистическа репуб
лика Хърватско“.

Елитът на партийната памет на 
СК в Хърватско, заседавайки зад 
затворени врата, по този начин, не
посредствено пред провеждането на

на

Предложението, обаче, V подразби
ра един непреодолим проблем на
родът не се е сетил така да пее за 
Ивица Рачан, или за някой друг 
важен политик в СР Хърватско, 
ие е усетил стихотворно да възве
личи пито Йелеиа Ловрич, журна
листката и важнотсУ политическо ли
це в СК в Хърватско — Партия на 
демократичните промени, която пър
ва писа за нещо, което на Петрова 
гора не се случи („междунациона
лен раздор“).

в

„Слободане, комунисто,
Обичаме те както Исус Христо.“
В средата, в която Исус Христос 

е изключително обичан, което пот-

Партията за демократически про
мени съобщението за сценариото, 
излезнало под перото на Йелеиа 
Ловрич, е формулирала зад цензор- Слободак Клякмч
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ОСаженишри
ИЗБОРИ

ЮНА САВКА, МИКОБезсмислени обвинения
минали през добре позна Савка гутин. . • саПолитическата пенсия ..

Дабчевич, Мика Трипало, Драгутин ватата п/кола през която през из
теклите* две три /одини минала нл- 

хъроатски политици и журна- 
бе неизбежното

треби Армията. С нея просто се ис
ка да се прокара тсзис, ме ЮНА 
не е пито югославска, пито народ

но сръбско, а някои отиват 
толкова далече, че дори казват, чо 
била и окупвторско. Да убеждаваш 
някого, които пуска такива слухово 
и тезиси с почти абсурдно, както и 
понижаващо за Армията, която из- 
воюва най-светлото побода през 
Втората световна вой|на, в кпкъпто 
и да било диалог да се впуска с 
носителите па такива тезиси, които 
са много по-близки до фашизма и 
фашистите, отколкото1 до опия, ко
ито днес уж се борят за някакво 
влизане п Европа. Европа, при то
ва. което загопорниците па подобни 
идеи са напълно забравили, с таки
ва и подобни е разчистила още от
давнашната .1945 година, със съдей
ствието — свободно може да се ка
же — именно па Армията, за която 
става дума.

Трето нещо което пай-миого за- 
грижиа това, е че в северозападните 
краища на страната се предлага от
биване па военна повинност п ма- 
тичната република. Това не е ни
що друго освен маневър, с който 
се цели да се нанесе окончателен 
удар на Югославия със създаване
то на национални — републикански 
армии. Във връзка с това в Люб
ляна се осмеляват дори младите сло 
венци, които отбиват военната си 
повинност, а особено ония в поде
ленията в Косово, ги позовават да 
извършат углавно дело на дезер
тьорство, предлагайки им при това 
неограничена правова, дори 
риална „помощ“. За щастие, тази 
мрачна игра остана ялова — нито 
един словенски младеж не й откли
кна — болшинство го считат за най- 
-неуместна вражеска провокация.

Но и това вероятно не е напра
вено без причина около нашата на
родна Армия да започне още една 
коварна игра — този път направо 
е застрашена югославската граница. 
Искането занапред границата да па
зи милиция, относно милица, не е 
нищо друго освен още една проба 
може ли някак си чрез този мане
вър без Югославия да се стигне в 
Европа. И при това се забравят 
много неща, а преди всичко се пре- 
небрегава това, че Европа е единна 
в своето становище, че иска цяла 
Югославия, а с нейни северни, сред
ни или южни части — решително 
я отказва.

ТРИ НЕЩА в последно преме 
загрижват комунистите п ЮНА, как 
то и всички честни граждани в на
шата страна. Първо, средствата за 
масова информация в северните ре
публики, най-меко казано, правят 
некоректни забележки на исканията 
на комунистите в ЮНА да про
дължи прекъснатия конгрес на юго 
славските комунисти. След това, ми 

тези информативни сред-

Харимия и компанията, която трае
ше почти двадесет години, изглежда 
наскоро ще бъде прекъсната. По- 
право, ' възобновеният хървастки 
масгаж от 70-те години, сега идей- 
,ю и финиисоло засилен от страна А в тая школа не се учеше гака 
на усташки-гц емиграция, предпести много. Достатъчно бе да се научат 
че в предстоящите избори като свои само, че всички югославски кризи 

адидоти за най-важните функции са предизвикали ръководителите на 
п СР Хърватско ще излъчи: Сав- СР Сърбия — кризата в Съюза на 
ка д Мика Т и техните „оборни- югославските комунисти, икономя- 
ци, което всички радушно приеха, ческата, социалната, националната, 
Така този ръководители на маспока косовската, ... а самата Сърбия да 
полазиха, чс* през изтеклите 20-ина провъзгласят за сталинистическо 
псмсиолерски години нещо научили създание, в което абсолютно ниша 
сигурно ле биха повторили същата не струва. Така и Савка и Мико и 
грешка и пик своята политическа другите маслоковци сега твърдят, 
кариера изграждали със всесърдна- че сръбското ръководство се опитва 
та подкрепа па проусташките ново- да спре демократичните транс
формирани организации и усташка- формации на социализма в нашата

страна, че иска да сруши съюзното 
правителство и неговата програма 
за реформите, че сръбската полити
ка се е опитала с удар да превзе
ме ръководенето на Съюза на юго- 
юславските комунисти и на Чети
ринадесетия конгрес, така че поради' 
това и много други работи тази

кои
листи, защото това 
условие да се доберат до тези фуик-

ип

ции.

кш
шена на
ства е отбиването на военна повии- 

извън границите на матичната'НОСТ
република, а в този контекст са 

въвеждане на „свои“исканията за 
(милиционерски) пазачи на грани
цата.

При обвиняването на ангажира
на Армията в уреждане нането

положението в Косово наистина не 
избират си средства ни цел. Всичко 

и всичко е „допуснато" до та емиграция.
С право може да се предположи, 

че бившите ръководители на маспо
ка са решили да тръгнат във второ 
завземане на властта, защото им се 
причини, че обстоятелствата в Юго- 
славия днес са повече изгодни от
колкото преди двадесет години. Ве
роятно са смятали, че политическият политика е доживяла компрометация 
плурализъм ще им бъде съвсем до- и в страната и в чужбина. Ясно, 
статъчен параван, че им иде в пол- въпреки, че оценяването на ръко- 
за и това, че днес Съюзът на юго- водството и обстоятелствата в СР 
славските комунисти е разединен, Сърбия не е ново явление, защото 
че югославската икономическа кри- тези оценки вече измислиха и в из- 
за е по-тежка от когато и да било, теклите две три години и безброй 
че в Косово албанските национа- пъти ги написаха Йелена Ловрич, 
листи провеждат терор. . . Все пак Ноже Влахович, Хидо Бишчевич, 
трябвало би да знаят, че в нашата Живко Груден и други пера 
страна няма такъв плурализъм и гребски „Вйесник“ и 
криза през които може да се про- , Данас“. 
мъкне усташтвото; поправо да зна- Обаче, бившите маспоковци на- 
ят, че новата НДХ и днес няма шан- правиха и една крачка напред: ло
сове да мине, както ги нямаше и право „корегираха“ оценката за 
преди 20-ина години, защото усташ- сръбското ръководство като един
ните злодеяния за югославските на- ствен виновник за всички югослав- 
роди нито застаряват нито се заб- ски несполуки, твърдейки че за то- 
равят и след 30, и след 50 години. ва са виновни „и онези ’ в другите

От интервюта, които Савка и републики и в съюзните органи ко
мико дадоха за загребските вестни- ито са мълчали, погп/скали и които 
ци и телевизия лесно се забелязва, 'и днес още попускат и пропускат“ 
че те вече имат една общ избира- на ръководството 
телна програма, в която пръво и Следователно 
най-важно е — антисръбството. Ня
ма съмнение, че за решението 
да се определят тъкмо за такава 
програма имаше избирателният опит 
на Ивица Рачан, Стипе Шувар и 
други, на които да се доберат до 
високите
постове в Хърватско, бе потребно 
само за всички неволи в Хърватско 
и в Югославия да обвинят ръковод
ството .на СР Сърбия. Така се по
каза, че и Савка, и Мико и дра-

е ясно
най-гнусни лъжи, каквито един че
стен човек не би се осмелил да при 
пише и на вражеска, а камо ли на 
собствената армия. Зад такова пи
сане и такава „демокрация“ се кри
ят врагове от всички видове и не 
само врагове на ЮНА, но и врагове 
на Югославия и на всички нейни 
народи и народности. Крайно време 
е на тези и подобни „демократи“ 
открито да се каже, че не може да 
има демократически диалог, защото 
просто с тях такъв и не може да 
се води, както и с ония, които фи
зически разрушават, опожаряват, у- 
биват, а които тези заговорници на 
демокрация искат да 
своята шапка.

сложат под на за- 
седмичникаи мате-И друг повод за пускане на от

ровни стрели към Югославската на
родна армия 
мунистите в ЮНА преждевремен
ният конгрес да продължи с ра
бота

е искането на ко-

и се е минало над всеки 
а камо ли демократиче- 

Отъждествявайки това 
на комунистите от Армията 

с искането на комунистите от ре
публика Сърбия на начни, както 

в „прозападните“ сред- 
масова информация не е 

по-малко провидна игра от

допустим;
1 ски диалог, 

искане

това става 
ства за 
нищо
тези, което в последно време се вод 
ят не само против Армията, но про
тив териториалната цялост на наша
та страна изцяло. А идват, есте
ствено, от същите кухни, от които

на СР Сърбия, 
поръката на маспока 

е напълно ясно: изберете 
няма да попускаме 
ръководство, а тогава, разбира се 
всички
бъдат решени.

Когато би било 
ге-стари маспоковци биха 
сто на сто от югославските 
давателн, следователно и комплект
ното ръководство на СР Сърбия.

ни, ние 
на сръбскотоим

югославски проблеми ще

така за нови- 
гласували 

гласопо-

идва и отричането на правото на 
Председателството на СФРЮ в от
брана на конституционното устрой-

държавни" и партийни

ство и цялост на страната не само 
да може, но и непременно да упо- Слободнака Зекич

Растко Йоветич
IБЪЛГАРИЯ

жат до Европа, да отстраният всич 
ки отрицателности на предишния 
(дълг) период — с една дума — от 
ъългария да направят съвременна 
цизилизирана, правова държава И 
както обикновено бива — предвиж
данията и желанията не се осъще
ствяват лесно. Отпорите са големи 
не само на силите в собствените ре- 
5°ве* Н(^ и на обществените сили 
"°ИТП° °ФаНЗИВНО се Декларират, че са демократични и които публично

свършват с констатацията че 
какви македонци, нито македонско 
малцинство няма в Българи? Пи

нКаРца4 еи °™ра Наа ^езй 
•^българските бадар“'4""1'’ На'''

ния3асГйТевъранаПК3бОРНа ”
връща) в 
ска и

Живковизъп“ без Живков ща, които доколкото се 
старото ръководство на БКП. са по
втаряни, особено през последните 
1 5 години. Необуславянето в офи
циалните разговори с представите
лите на БКП развитието 
ранните отношения

касае на
95

ЦОЛИТИЧЕСКО-ИНФОРМАТИВНИТЕ ПРЕДАВАНИЯ 
СОФИЯ СВЪРШВАТ С КОНСТАТАЦИЯТА: „НИКАКВИ 
ЦИ, НИТО МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСТВО НЯМА В БЪЛГАРИЯ ПИ
РИНСКИЯТ КРАЙ Е ОГНИЩЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И КУЛ
ТУРА, А ТЕЗИ ХОРА ТАМ СА НАЙ-БЪЛГАРСКИТЕ БЪЛГАРИ“

НА ТВ В 
МАКЕДОН- на двуст-

известните 'отворени ^ъпросЙ™ но3 
те тъкмо да бъдат в състава 
витието на двустранните с- 
(като действителен „лимит“ 
иото развите) премахване 
срещаше твърдението 
те официални

на раз- 
отношенияЕдин наш вестник в 

вия брой“
„Строго пов.под заглавие 
канареченото“ констатира: „В Со
фия казват, че не разбират защо

„уикендо- и изнася вече дълго известното ста- 
в постоянната рубрика ьовище (препалено —

Та- лежка), че в България 
национално малцинство

наша забе- на тдх- 
нерядкомакедонско

бъ пре 
например 

ни-

на лгарски
. лица, че югославска

та страна, '(раздвижва „дежурния 
въпрос , за България 
ващ въпрос“ и т. н.

Какво именно

не съще
ствува. Висшият съвет също утвър- 

паново се раздвижва таканаречения ждава, че „антибългарската кампа- 
македонски въпрос. Този таканаре- ния“ 
чен въпрос демократите, считат, че сто за добросъседски отношения на

БКП и СЮК и отправя
почнали своите таканаречени рефор озно преразглеждане 
ми“.

е противоположна с желани- „несъществу-
са решили отдавна, преди да са за-

следните месеци съ^дна^ълга- 
рия след сменяването на Тодор. 
Живков, дългогодишен челен човек 

ькп, които е набелязал 
шението на БКП 
въпрос и от 
свикна (да не

към „сери- 
на съвкупните 

отношения между България и Юго
славия. За съжаление, казва по-на
татък Висшият съвет на БКП че 
определени кръгове в СФРЮ“' 
грешно схващат промените в Бъл
гария и се опитват да 

актуализиране, както е 
тано, на 
въпрос.

Следователно, според мнението на 
новото ръководство на БКП СЮК 

вмешателство във вътрешните ра и Югославия отстояват и занапред 
1ют на България . Високият форум на „таканаречените въпроси“ Пое 
па БКП същевременно констатира калено известни тезиси и станови"

Като повод за такъв сбит и ду
ховит коментар сигурно е послу
жило съобщението на Висшия съвет 
ка Българската комунистическа пар 
тия. Висшият съвет на БКП имен
но в съобщението, прието на по- за 
следното заседание, прецени как ь 
Югославия „особено в СР Македо
ния“ се разпалва антибългарска 
кампания, оценявайки я „като грубо

на отно-
към македонския 

което нашата
поне се пре-

антиюгославскаНСКа’ аНТИСръб 
съществува македонска 

македонско малцинство,
виятДпре?? въпрос ..Утвърдиха“ но- виет председател на БКП А. Лилов
Ж Жеж™* На СДС («позиция) 
™ » г“ на масовите събори гьк- 
Же1Б аГОеВГрад (Пирински кран). 
СР М Д°ри нарече македонците в 
гари“ Д°НИЯ асимилирани бъл-

по-
страна

кажем отъпя) да сл 
ттл„ как постоянно „раздвижваме 
-съществуващия и таканаречен въ-

кампания. Да 
нация, 
а ни

я използват 
подчер- 

таканаречения македонски

У- иеша

БКП и новото ръководство 
месеца изтъкват 

ето. и в практиката се 
реформират българското 
да изградят нови 
ношения на

вече 
желани-ия колко

опитват да 
общество, 

икономически от- 
страната, да я добли-



Комунист 3

Неочаквани
протакания

ВЪПРЕКИ ЧЕ НИШ СЛЕД 
БЕЛГРАД, ИЗГРАДИ НАЙ-ВЕ
ЧЕ ОБЕКТИ В КОСОВО, 
КАШНОТО СТОПАНСТВО ИС
КА ОЩЕ ДА СТРОИ ТАМ, ОБА
ЧЕ ЧЕСТО ГО БАВЯТ КОЛЕБА
НИЯТА И НЕЗАИНТЕРЕСОВА
НОСТТА НА ПАРТНЬОРИТЕ 
ОТ ПОКРАЙНИНАТА

ТУ-

Деяегатите на Съвета 
ружения 
скупщина в Ниш разискваха по 
информацията

на ОД- 
труд в Общинската.

за провеждане Но, когато се касае за сът- Косово — в Урошевац, Джако- 
на програмата за сътрудничест- РУ1дниче|ството между нишкото вица и Подуево — има свои 
вото на стопанството в Ниш и и кос9вското стопанство, не «а- фабрики е комплектно направи 
в Косово, а това предстои и на СаЕ 06 само за изграждането на ла съвременна информационна ни предимно от икономически

новите цехове, което действи- система в трудовата организа- и пазарни условия, в Косово са 
телно е изключително важно. ция „РИО" в Сува река. изграждали акумулативни цехо
Няколко нишки организации, . ве и в тях внедрявали програми,
особено след прекъсване на сът Също така и другата голяма търсени от пазара, 
рудничеството с фирмите от нишка организация — Маши- • й
Словения, все повече набавят ната промешленост, модернизи Обаче, на сесията на Съвета 
гтотрсоните артикли в Косово. ра и разшири своята фабрика **а сдружения труд бе казано и 
Тук във .всеки случай най-дале- за помпи в Дечани, а ..Югоду- гопа че нишките стопански 
че е отишъл „Нитемс". Текстил- ван“ това направи със своята Раоотници имат големи пробле 
ният комбинат в Призрен, „При „сушилня“ в Гнилане. “и с изгражденето на обектите
нтекс” от Призрен, „Полет" от в косово. Именно, често компе
Вучитрън, „Емни Дураку“ от 
Джаковица и още някои стана-

Тези няколко посочени при
мера ясно показват, че нишки
те стопански дейци, ръководе-

членовете на останалите два съ
вета. Заключено бе, 
шното

че „досега 
изпълняване на много- 

бройните заключения, 
и планове за Косово дават 
ределени резултати, обаче още 
недостатъчни да се реши теж
ката

програми
оп-

криза в Косово и спречи 
на сърбите и чер- 

рците от тази наша покрай
изселването
ного------
нина .

От новите работи, които ни 
шкото стопанство направи в Ко 
сово непременно трябва да се 

ха главни снабдители -на „Ни- посочи сътрудничеството между 
текс” с тъкани и прелива. По- „Ницьауто" и „Металац" от Яне. не а често и не отговарят на 
добно направи и „Ангропромет”, во- Сътрудничеството между те- предложенията от Ниш. Найедра 
чиито снабдители станаха „Пре ”.Ве, °Рганизации Датира о- етичен такъв пример е „мълча- 
рада“ от Печ, „Еренику“ от Дж допълва с общи^италовложе НИеТ° На адаинистрацията“ след 
аковица, „Прогрес“ от Призрен, гадя за разширяване на цеха за 1,Рсдложе,шет-о на Електронната 
тютюневата промишленост от производство на метален амба- промишленост на цяла една про 
Гнилане, „Кока-кола“ от Липл- лаж в Яиево- Този амбалаж, и- грама за въвеждане и активизи 
ян, Касапницата- „Косово" от ИаК ДеФ™итарен на нашия
Косово поле, „Житопродукт" Гзат^НХ^ГзаТъд^ще В°' то
от Прищина и още някои тру- то на новия цех В Янево.

тентните от тази наша покрай
нина бавят издаването 
личните одобрения за изгражда

На същото заседание бе по
сечено и сведението, че стопан
ството на Ниш, след Белград, 
най-вече е изградило нови обе
кти в Косово, макар че общин
ското стопанство се бори с мно 
го проблеми. Впрочем, досега в 
няколко общини са построени 
десет нови фабрики и цехове, а 
подготовя се или е в заключи
телен етап изграждането на още 
шест. Новопостроените цехове 
са приели 2500 работници, а 
много бързо ще получат работа 
още 2000 жетели от нашата юж 
на покрайнина.

на раз-

па- ране на електрониката в Косо-
на тази про 

грама е: преориентация на фаб 
рнките в Косово към по-доход

Също така добри резултати пи произведения, търсени и на 
се очакват и от цеха, който още чуждестранните пазари 

та промишреиост, която вече в се гради, за сортиране, произ- нова програма гаранти пат спе-
водство и преработване на влак „„-„„Д. и 1

когато социалистическите сили в ™ ™ в Зубии ПОТОК. Тозп В 1ПР°
България с БКП в процесите на тър Чех< заедно с Фонда за насърча мишленост, трябва да даде го 
сеие

дови организации.

Важно е още, че Електронна Тази

В диалог на „кръглата маса“ 
всички релевантни обществени сили, 
която е в течение и на която запъват 
„всички български теми“ е постиг
нат един консенсус 
единна държава с една нация. В 
тези общи рамки съществено се раз 
личава подходът към турското мал
цинство, не без връзка и с някои 
„международни обстоятелства“. При
знавайки „някои Катастрофални гре
шки“ в отношението към „българ
ските мюсюлмани“, което страната 
доведе до международна изолация, 
България на турското малцинство 
(„българските мюсюлмани) върна 
някои преди отнети права. Към ма
кедонците такъв прогрес няма.

Предишните признавания на ма
кедонското малцинство в България 
се приписва на действуването на 
Г. Димитров, който както се казва, 
като „послушен пролетарски интер
националист" е трябвало да приеме 
диктатите на Сталин, Тито и Ко- 
минтерн, поради „висши интереси 
на световната революция". Опози
цията днес, като верен продължител 
на делата на предвоенните граждан
ски политически структури, които 
също не са признавали правото на 
македонското малцинство, вкарват в 
играта и някакви „великосръбски 
интереси", които „насъскват мними
те македонци срещу българите“.

Чудно е (или не е!?), че днес,

вале .на .недостатъчно развитите дишно увеличение на продук- 
общини изгражда нишката тру цията с 15 процента 
дова организация „Нада То- ~ 
мич".

и изнамиране на пътища за 
формиране на ново общество са на 
същите „вълни“ със силите на граж 
ланското шовинистично определение.
Понеже за сигурно Ме е възможно 
да се осъществи процеса на демо- -•
кратизация и трансформация иа бъл И още само един пример за гарското общество, ако не се ре- ^
спектира македонското национално Д°врото стопанисване 
малцинство си не се даде възмож- вете .и фабриките, конто
пост за негово активно участие п оовските общини са изградени трябва да бъде пример на сът-
еевъзможноИда сеУунищожЪават Гза- от 1||НШЮ|1Т0 предприятия. В Ко рудничество, останало без-отк- 
чертават отделни народи, както то- соиска Каменица нишките 
иа преди е правено. Новите „бал- тилни работници изградиха 
кански процеси" и цивилизационии от 5000 квадратни метра който 
постижения на съвременния спят то- гап,,|т„л ива само потвърждават. Д пппо произвежда 1,6 милио

Доколкото пък искането на БКП иа броя предмети за облекло ’ 
за преразглеждане на двустранните 
отношения се касае, СЮК може да 1
„остане" лежерек и това прераз- завършен комплектно и ще има
глеждане наистина да предостави на л соп пой™-,,...... с
българската страна, която би имала Раоотиици, е обезпечен це

възпроопзводствен матери
ал, моделите и пазар. Именно,

и приема
не на нова работна сила с 10 
до 20 ма сто.

България е

Обаче, чухме на сесията, тоиа цехо- 
в ко ва предложение на ЕИ, което

лик. Защо? — това само сто
панските работници в Косово

текс
цех

знаят.

И накрая, трябва да се ка
же, че делегатите на Съвета на 
стружения труд на сесията мз- 
рзнха и боязън за бъдещото на 
новопостроените цехове в Косо
во, ако състоянието там не се 
стабилизира и работниците не 
почнат по-сериозно да работят 
в новите фабрики.

този цех, който когато бъде

какво да преразглежда в собствена- ЛИЯТ 
та практика. Въпреки че български
те „историци", и не само те, из
разходваха в миналото много вре- вече всичките двеста 
ме и хартия, за да „докажат" ос- 
цилацията иа (ЮКП—СЮК за , 
каиаречения" въпрос, становищата изнесени. За същото количество 
(публични, понеже други не е има- ,,
ло) са констатаитни и непроменени. ° сключен договор и за износ

ма мъжко белъо.

хиляди
броя разни „беби" артикули са„та-

Владо Надаждип В. Филиповци
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НИШЮГОСЛАВСКИЯТ износ<Жалъен.яшр РАЗГРАЖДАНЕ 

НА „ГРАДИНА“И ДЪМПИНГЪТ 

НЕ ПОМАГА \

Ако продължат недоразуменията в нишкото издателство 
„Градина" то само ще се разтури, което ще оъде голям култу
рен срам за града, който отдавна вече не ще да е провинция

икономическо-гшзарми изследвания 
от 1988 година, ако се като 100 взе
ме юбцата ^ецеиовна конкурент- 

пост на нашите произведения па па
зара на ЕИО, 24,6 на сто се отнася 
на качеството в по-тесен смисъл, а 
останалото на качеството в по-ши
рок смисъл. Това понятие, според 
критериите на Общността, подраз
бира на асортимента на произведе
нията, (не) приспособеността към 
гнецифичинте изисквания па ку 
пупачите, обема и коитииуитета 
на доставянето, авторитети и Марка
та ма произведенията с междуна
родни технически стандарти, функ
ционалността и съгласуваността на 
произведенията с международните 

стандарти, опаковката и амбалажа, 
функционалността, сигурността на 
произведенията и гарантираните сро
кове. зачитане на! модните движения 
и т. и.

В асортимента на такива критерии 
нашите шансове могат да се илюстри 
рат ако кажем че ние |по дизайна, 
модните течения, гаранциите и по
добно, значително изоставаме зад 
световните производители. Нашите 
маркетинг служби, като институции 
по изследване на процесите на па
зара, са недостатъчно развити и ня
мат опит. В рамките на тези отбори 
вероятно най-скромни резултати 
показват дизайнерите. Ние нямаме 
нито една висша учебна институция 
за школуване на тези кадри, а Япо
ния например има 10 държавни фа
култета за тези кадри. Все това са 
елементи, поради които нито най- 
-малко не би трябвало да ни изне
нада сведението, че през 1988 го
дина около 54 на (сто от нашите 
върнати стоки — са върнати главно 
от ЕИО. Най-голяма част са върна
ти от ГФР и Италия.

Със създаването на ' Обединена 
Европа 1992 год. покрай многоброй- 
ните облекчения за страните член
ки ще се увеличи и тяхната вза
имна конкуренция, Неценовните фак 

.тори ще играят важна роля. Обаче 
ще се влоши положението на стра
ните, които не са членки на Общ
ността. Оценява се например, че 
търговията със текстилни машини, 
между Членките на ЕИО ще се 
увеличи със 7,6 процента, но вносът 
от страните нечленки ще се на
мали с 9,1 на сто. Търговията с ру
дарски машини ще падне на 6,4 
на сто, а вносът от страните не
членки ще се намали с 6,2 про
цента.

Според анализите, правени ог 
някои международни институции кон 
курентността на нашия износ от 
1965 до 1986 година на пазара на 
развитите страни пада. Понеже Ев
ропейската икономическа общност 
(ЕИО) в нашия съвкупен износ, кой
то отива на пазарите в напреднали
те страни, участвува с 80 на сто, 
данните за упадъка на инзоса са 
валидни и за тоя регион. В послед
ните две-три години положението е 
нещо по-добро, обаче това е повече 
в резултат на остоителствата, откол- 
кото на някои коренни (промени. 
Касае се за упадък на нашата сто
панска активност, на промишленото 
производство и на обществения про
дукт, следствие на което са създа
деш!, някои излищъци на възпроиз- 
водствени материали. Същевремен
но конюнктурата в ЕИО бе подчер
тано благоприятна 
промишленото производство, а така 
и търсенето на възпроизводствени 
материали. Увеличиха се и цените 
на тези стоки.

Тези процеси в момента не про
менят цялостната картина на ни
ската конкурентност на нашите 
стоки на пазара на ЕИО. За да сти
гнат до купувачите нашите износ- 
чици продават стоките И по значи
телно по-ниски цени от цените на 
стоките на други производители със 
също качество. Нашите мебели в 
ЕИО се продават пет пъти по-еф- 
тино от италианските, или осем 

пъти по-ефтино от датските. Но, не 
са само производителите на мебели 
пример за износ на всяка цена. По
ради един такъв начин на про
дажба на стоките чести са анти- 
дъмпингските мерки ‘против юго
славските продавачи. Участието на 
тези мерки често е по-голямо от у- 
частието на Югославия във вноса 
в ЕИО. Например, от 1980 до 1984 
година участитето на нашите стоки 
във вноса в. Общността и страните, 
които не са нейни членки, възли
заше на 1,18 на сто. Участието на 
нашите стоки във вноса на ЕИО от 
развиващите се страни възлизаше 
на 3,19 на сто. Същевременно, уча
стието на Югославия в общите пред 
приети антидъмпингски процедури 
в ЕИО, бе 6,9 процента, а в раз
движените процедури против износ- 
чиците от развиващите се страни с 
27,77 па сто. През изтеклите четири 
години числото на антидъмпингски - 
те мерки се увеличи. От 17-те раз
движени 11 завършиха с антидъм
пингски мита, или с налагане на 
по-високи цени на югославските из-
НОСЧИЦИ.;

По дъмпингски цени продаваме 
главно произведения от черната ме
талургия, химическата промишле
ност и Изкуствени торове. Всичко 
това не допринася на увеличението

Още « далечната 1900 г. про директора на организацията, и- 
фссорите Милош Бапич и Йсре пак вечен нишки директор и 
мия Живанович създават в Ниш ръководител в няколко нишки 
„Градина" — списание „за за- трудови организации и учреж- 
бава, наука и литературна кри- ления. Редакторите никак не мо 
тока. От самото начело в сггиса- гат да „схванат , че те тряова 
нито сътрудничат иай-толемите да „произвеждат книги, а не 
югославски писатели: Алекса да редактират едиции. Редакто 
Шаптич, Бора Стапкович, Симо рито са дълбоко уоедени, че с 
Матавул, Лаза Костич и така се предложението на директора се 
пробива във върха па сръбска- форсира комерчеството, 
та литературна публицистика, сто, творчеството, което се под- 

Тази традиция „Градина" за цснява._
'държа и до днешни дни. И сега 
това е сериозно редактирано, подценяване на издателската 
много ценено литературно спи- дейност потвърждава и реше- 
сание, което се търси и проби- лието на управителния орган: 
на във всички югославски кул- освен в конюнктурните „стари 
турни цгмтрове. Но, особено издания“ вече да не се влага в 
важното за „Градина" е, че спи печатане на нови книги. Това

вме-

увеличи се Че действително се касае за

сам пето е снажно влияело вър- състояние продължава от мина- 
ху появяването на не малко пи- логодишния Панаир на книга- 
сатели в самия Ниш. През 1971 
година „Градина" се трансфор- ство не е издало една книга. В 
мнра в издателство, а десетина такива условия нормално е, че 
години по-късно в

та, от когато нишкото издател-

издателска конфликтите в организицията
организация. . . Тези златни вре- да кулминират, директорът Сев 
мена са далече зад лае, а днес за далин Андреевич поднася 
всеки динар за печатане на кни мен иск до работническия съвет 
ги трябва хайдушка борба.

пие

ла бъде сменен редакторът 
а издателския сектор, инак поз-

в
За да остане „Градина", 

с нея и издателската дейност в нат югославски писател Сапта 
Ниш преди десетина години се Хаджи-Танчич, а тримата редак 
формираха и няколко книжар- тоРи търсят от съвета да оце
нили от които имаше полза и нл „тРя°ва ли на директора да 
издателската дейност. От мина- продължи мандата".

И тук се затваря кръгът, пъ-лата година петдесетината рабо 
тници в книжарниците се раз- лен с взаимни обвинения, недо- 
бунтуваха техният доход да се разумения и всичко, което 
прелива в издателския сектор, елно авторитетно 
чийто приход няколкократно пРедприятие не е потребно.

Неотдавна е проведено 
ратонно заседание на Програм-

момента когато общество
то хвърли книгата на пазара и пРепоРъката недоразуменията 
я изравни с останалите потреби Да Се Преодоляв5т с организира-

на акция на с-уоективните -------
в рамките на „Градина”, 
конкретно не е решено.

края на 1989 новият да- като^ноТат^не^Т ГраДЪТ

"Гпре^” ™°
Г^з^та^Гд!°Р“ Д™а” И —й ^

на" ГПХ“
Г1ГтД^
издателския сектор представяй ™низация в обществено преда
ван от трима млади РашлщГй “■ че ”ГРа-
на книгата отдани редактори и ри Себе “ 146 затв2“

г В. Ф.

на
издателско

надхвърляше прихода -на изда
телската дейност.

и ма-

От съвет на „Градина" и освен

сили
нищо

телски стоки издателската дей
ност попадна в големи 
иия, дори и в загуби.

затруде
Подготвяйки се за този период 

много страни, които не принадле
жат към ЕИО правят редица ана
лизи и предприемат мерки да ос-

В

танат занапред на този пазар. Това 
би трябвало да важи и за нас, тол- 

вече сега откова повече защото 
този пазар с конкурентността и це- 
новните и неценовните фактори ни 
изтласкват развиващите се страни, 
каквито са Тайван, Корея, Хонгконг 
и други.

на нашия; инзос, защото при много
произведения, особено с висока об- 
работеност, значението на цените о- 
тива в полза на фактори извън це
ните. Според анкетата на Завода за Гордана Бунчич

Комунист В6Н ”Ма^е* Енгел^Да^Г1га:тс&аД- ПЛ0ЩЯД

„ с - г, — . _„
22 декември 1964 година „Комунист“ е удостоен Зи» С“1®® издания: Момир Бъо-

Н Нар°Ж освобождение, а с Указ от )ЕайрулахуСлавко Герич, ^еджеп Издава НИРО „Комунист“
30 декември 1974 година с Оолен т, лллиРУлаху, Новак Иованович Боан™ у нст ■

мая - г—-“-*=^гяьагв « =5?.,=№==яй5
сински'„™“'ез^Г.аРСКП' РУМЪИСКЛ’ ру-

на
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КОМИСИЯТА ЗА СЕЛСКО СТОПАНСТВО В СКУПЩИНАТА НА СФРЮ ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЕКЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕ

СТНИТЕ ОБЩНОСТИ .

„ЗАБРАВЯТ” А СЕ РЕШАВАТ ЖИЗНЕНИТЕ 

МП ПА ХОРАТАМерките, които 
дно време набелязват в о 
бластта на аграра Съюзни
ят изпълнителен 
Скупщината на СФРЮ са 
добри обаче и покрай вси 
чко това, няма по-същест
вени резултати. Това пре
ди всичко се отнася до ча
стния сектор, в който се 
намЦра 80% от обработва
емите площи. Така селско
стопанският производител 
Жита Аземич оцени насто
ящия момент в аграра в 
обсъждането на докумен
та „Програмата на иконо
мическата политика в агра 
ра“ което стана на 12 
мачрт т. г. в комисията за 
селско стопанство в Скуп
щината на СФРЮ.

Инак разискванията се 
движеха в рамките на из
вестните проблеми.

Всички бяха на мнение, 
че е необходима единна а- 
грарна политика в страна
та, единен пазар на храна 
ако искаме да имаме и по
вече и по-евтино производ 
ство. Свободните цени в 
аграра са добро нещо, по 
се поставя въпрос за защи
тните цени, защита на ро
дното цроизводство и па
зара, финансиране на те
кущото възпроизводство; 
стимулиране на износа.

в после- Стево Мирянич, 
секретар за селско

между другото изтък 
на, че Съюзният 
1 елен съвет ще инсистира 
да се

области се разпределят вне 
сените количества и пр.

Комисията за селско сто
панство при Скупщината 
на СФРЮ между другото 
обсъди и проектозакона за 
конверсията на краткосро
чните в дългосрочни кре
дити в селското стопан
ство. За десет години ще 
се отсрочи връщането 
54% от тези кредити, а сро 
кът на изплащане ще се 
продължи на 15 години. 
Този закон, както се очак
ва, ще се внесе в Скупщи
ната на СФРЮ на обсъж
дане и приемане по съкра
тена постъпка.1

съюзен
стопанство

съвет и изпълни-
проблемй- 

често не се съблю
за. отношение къмНеотдавна секцията 

развитие на местните общ 
ности при Общинската кон 
ференция на Соицалисти 
ческия съюз в Димитров 
град обсъди щателно зада 
чте, които има тази органи 
зация в местните общности 
и набеляза конкретни зада 
чи за работа занапред. Ка 
то задача номер едно се 
поставя въпроса: как ССТН 
да обедини найчиирок кръг 
турдещи се и граждани в 
разрешаването 
дневните жизнени пробле 
ми. Ако не се мени досега 
шния метод и стил на ра 
бота, това нещо не може 
да стане, е констатирано 
на секцията.

Действуването на обще
ствено-политическите орга
низации в местните общно 
сти и преди всичко на дей
ствуването на разни обли
ци на (работа при 
занапред ще трябва да по
свети по-голямо внимание. 
Един от най-важните въ
проси в . работата на мест
ите, а и на Общинската 
организация на Социали
стическия съюз е 
даде възможност за творе 
ческа инициатива и изява, 
като се раздвижат всички 
налични потенциали и ко
лко тези дейности са в съз 
вучие с ‘реалните потреби 
и . проблеми на граждани-

разреши свободно 
на възпроизвод- 

сел- 
Ако от-

внацяне
ствени материали за 
ското стопанство, 
глеждащкят домашни жи
вотни може

те, които 
даваха от повече аспекти 
и това нещо често създа
ваше недоволство, 
ваше очакваните резулта

ти, не се решаваха по най- 
-добър начин 
жизнени въпроси на хора
та. Често пъти се случва- 

им да 
вместо

не да-
да се намери 

под удара на световния па 
зар, защо да не се намери 
и химическата промишле
ност.

На следващото 
Да бъде даден

на
най-важните

ше инициативите 
биват блокирани, 
да се дава размах на тво
рческите инициативи.

Наред с това възниква и 
въпроса за позицията на 
местната общност в нова
та Конституция.

Трудещите се и гражда
ните, които влагат сред
ства за 
комунални и спомагателни 
обекти често се сърдат за 
рад забавянето на акциите, 
неажурността на службите 
в местните общности (при 
мер: Димитровград) и ред 
други субективни 
сти.

заседа- 
отговор 

на въпроса какви са ефек
тите от вноса на .месо, 
ко за този внос

ние

кол 
са дадени 

долари, как в определени
на всеки

В. Ж.

ОБЩИНА ^НИ ЗА ЖИВОТОВЪДИТЕ в БОСИЛЕГРАДСКА
изграждането на

Низки цени за добитъка
Засега агнищата почти 

никой не изкупува. И жи 
вотновъдите обаче не са до 
волни от цената, която им 
предлага общественото пре 
дприятие „Босилеград“ и 
предприятието „Враня“: за 
агнета до 15 кг живо 
ло те им предлагат 35 ди 
нара, а за агнета над това 
тегло 30 динара за кило 
грам.

Предприятието „7 юли“ 
от Вран ска баня, което и- 
.4а изкупвателен пункт з с. 
Гложие все още не е гото 
во да започне да изкупува

този селскостопански изли 
шък.

В тези предприятия под 
чертават, че полагат уси 
лия да намерят възмож 
ност за покачване на цена 
та, но че досега усилията 
са били напразни.

Дали за първокачествено 
то агнешко месо ще се у- 
веллчи цената не е извест 
но? Засега е известно, че 
тези предприятия намалиха 
изкупувателната цена на 
юнците — от 21 на 47 до 
18 динара за килограм жи 
во тегло.

ССТН слаоо-

ЗА РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
НА (ПРОФЕСИОНАЛНИ

ТЕ СЛУЖБИ
1 ег

да се

С оглед на недоимъка на 
средства, предназначени за 
общи потреби в местната 
общност, често се случва и 
средства от местното само
облагане да се използват 
за лични доходи на рабо
тещите в професионалните 
служби. Значи, с две дум* 
казано, средствата не се 
използват за предназначе

нието си. И затова е уме
стно предложение за ра
ционализация на професи
оналните служби, а инве
стиционните задачи да бъ
дат отстъпени на 
комунално-пътна 
докаГго
-счетоводните работи да 

поеме службата при Об
щинската скупщина. Съби
рането на местното само
облагане би трябвало 
да поеме службата на об
ществени приходи при ОС. 
Заетите в местната общно
ст би трябвало да бъдат на 
станени на работа в други 
предприятия.

До 1 април настоящата 
година би трябвало да се 
приключи с акцията, като 
се имат предвид и набел- 
яз дните в 10 точки заклю
чения сред които и след
ните: всички месиш об
щности да заведат местно 
самооблагане за разреша

ване на най-важни кому
нално-битови въпроси, в 
общинския бюджет зана
пред да се отделят по-голе- 
ми средства за малолюдии 
те местни общности; във 
всички местни общности 
,да се раздвижат за разре
шаване въпроси по водо
снабдяването, пътните съоб 
щения ей пр. Необходимо е 
също така в ръководства
та ца местните общности 
да се избират най-дейни 
хора и п|р. В рамките на 
ССТН трябва да се даде 
възможност за пълна изя
ва на плурализма на инте
реси на гражданите и тру 
дещтгге се.

Поставен беше и въпро
са: защо на частните сел
скостопански производите

ли преди всичко не се раз
решава внос на изкустве
ни торове, които в чуж
бина са много по-евтпни. те.В. Б.

ПРИСПОСОБЯВАНЕ КЪМ 
ИЗИСКВАНИЯТА НА ВРЕ
МЕТО

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

МАШИНИТЕ НЕ МОГАТ САМИ ш ■ ■
Недопустимо е, се казва 

в материала, изпълнителни 
ят орган на Скупщината на

общес/Ивено^политическата 
общност и фондовете, че
сто натрапват своята воля 
и стесняват простора за 
по-широко разискване по 
най-важните обществени 
въпроси и проблеми. Не
развитостта на секционния 
начин иа работа също ока 
зва влияние върху разви
тието на демократизацията 
на отношенията в местна
та общност. Тук трябва да 
дойдат до извява всички 
мнения и предложения на 
гражданите и трудещите 
сс а след това да бъдат пре 
дмет на обсъждане н ре
шаване в скупщинпте на 
местните общности и обще 
ствено-нолитичсската общ
ност.

Времето, в което живе
ем и затрудненията 
конто сме изправени изи
скват най-пълна отговорно
ст от оргшштс на система
та и от отделшггс отговор 
нн лица. Едно от предусло 
впита за осъществяване на 
тази функция с ССТН не
прекъснато на инсистира 
към публичност в работа
та, особено за носителите 
на явни функции.

Гера Радованов от Радейна е един от 
малцината относително млади хора, който 
живее на село. Няма накъде, а и той би 
отишъл. Не е доволен от положението 
на селското стопанство и отношението 
към него.

— Много се говори за подобрението на 
положението на селскостопанския произ
водител, а конкретно нищо не се пред
приема това и действително да стане. Це
ните на селскостопанските произведения 
и цените на възпроизводствените матери
али са в разрез. Считам, че цените на на
шите произведения са ниски. Например 
— млякото се изкупува по 2 от произво
дителя, а се продава на потребителите — 
по 6 динара! Това е много. Разликата от 
4-динара е голяма. Друго нещо: и даж- 
дията, с които селскостопанският произ
водител е обременен са много. В насто
ящата година те 
пъти. Кой може да поднесе това? — пи

та Радованов. Миналата година платих 
260, а тази ще трябва да платя 4000 ди
нара данък! Аз смятам така: преди две 
години с 500 литра мляко можех да из
карам една средна заплата, днес обаче 
не мога ...

И тук се натъкваме на най-болния 
въпрос, който и Радованов поставя: в 
предприятията се явява излишек от ра
ботната ръка. Би било {нормално някои 
от нямащите работа да се върнат на село 
(разбира се ако 'имат добър имот), а при 
такова положение на селското стопан
ство, едва ли някой ще склони да се 
върне.

Гера Радованов счита, че селското сто
панство като отрасъл не намерило съот
ветно място в стопанската реформа. Има 
известни забележки и във връзка с из
купвателната политика на „Сточар", ако 
казва:

— Кооперация „Видлич" във Височки 
Одоровци плаща килогр 
40,00 динара, а „Сточар“ е направил три 
класи, като само за първа плаща 40,00 
(до 17 кг);) за втора 38.00 (от 17—22 кг) и 
за трета 35,00 динара (над 22 кг). Теле
тата плаща по 22,00 динара. Считам, че 
цените би трябвало да бъдат по-добри. 
— казва Радованов.

Гера Радиованов и съпругата му от
глеждат 76 овце, 4 крави и 4 телета. 
Казва, че тази година е имал десет близ- 
нета агнета.

Фонда за 
дейност: 

административно-

пък

18—20са увеличени
ам агнешко по

Щ>ед

— Една от дъщерите ми се омъжи, 
другата още следва. Когато и тя се за-
доми, ще видим какво ще правим със 
селското стопанство. Земята не се ра
боти лесно, макар *че имам и трактор, 
и мотодултиватор, комбайн и други сел
скостопански машини. Машините не мо
гат сами. Трябва мъжка ръка да ги уп
равлява. А на село, поне в Димитров
градска община, положението знаем ка
кво е няма млади хора ... 
се Радованов.

Чрез критическо обсъж
дане на тяхната работа тр
ябва да се издига въпроса 
за отговорност или отзова
вано за ония, конто не из
пълняват задачите си как
то трябва.

В досегашната работа иа 
местните общности преоб
ладаваше едностранчивото

вайка

М. Апдопоп
М. А.
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ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ ВОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА 
БОСИЛЕГРАД

Сред най-добрите в 

Южноморавски регион
\лбум

** , *>3||§ЯР
: <5. -

*»
иа Чер 
МАРЯН 
между 

че ОО

ската организация 
целия кръст, д-р 
БУДИСАВЛЕВИЧ 

другото подчерта.
Червения ^ръст в Боси- 

леград на практика потв
ърждава, че и при тежки 
условия и със скромни сре 
дства могат да се осъще
ствяват завидни резултати. 
Това не с чудно, 
става дума за хуманна ор
ганизация, която на преден 
план в дейността си 
грижата за човека.

Н Общинската организация на Червения кръст в Вос1"^ 
град продължава да работи успешно и съвместно с ор
ганизациите от Враня и Лесковац се нарежда между 
първите в Южноморавски регион ■ Резултатите и са 
о!цо но-убедитслии, ако се има предвид, че босилсфад 
ската организация на Червения кръст ги <^ществява 
със скромни материални средства и фи изключително 
трудни условия

гг.ч^в
н а

НЯКОЛКОно кр7,водаряианс, 
сказки за ролята и задачи 

организацията 
Чернения кръст, а с учени- 
ците от основното и сред
ното училище са проведе' 
ни 7 състезания по 
помощ и домашно лекува
не, в които са участвували 
стотина ученици.

Това между другото бе 
.подчертано на проведено
то през миналата седмица 
годишно събрание, на ко
ето беше обсъдена минало 
годишната дейност иа ор
ганизацията м програма 

за дейност през настоящата 
година.

понеже

: , 1:
нате па

има

^58 на събрапърва В продължение
делегатите на Обшилнието

ската |оргаяиза{ция приеха 
акционна програма 
стоящата 
на преден гшан 
татъшното омасовяване иа 

която пола 
4 000 
в 37

Френски учен в Босилеградско в 

началото на XX век
за на- 
където 

са по-на-
Ц отчета, а след това и 

и разискванията иа Зоран 
Такси, Симеон Тасков, Ля
то Златко» и Славчо Пет
ков
изтеклата година

година.са осЗавидни резултати 
ъществеми и
социално-хуманната дейно

ст, отделно в акцията 
лидариост на дело" и 
райе иа парични и други 
видове материални сред
ства за помощ на постра
дали в различни природни 
бедствия и пр.

в областта на

„Со-
съби

организацията, 
стоящем има 
членове организирани 
местни организации,

бе изтъкнато, че през 
Общин- 

организация па Чср- 
в Босилеград 

десетина 
областта на зд- 

около 400

околоКъм края на първото и п началото на второто де
сетилетие на този век в Босилеградски край е пребивавал 
френският учен ФЕЛИКЕ Ф. ВАЖЕЛИ, конто между дру
гото е проучвал проблема с ерозията в този край. Ето 
какво е написал мъсйе Важели в кратката си бележка 
от 16 октомври 1909 година за състоянието на горите и 
почвата:

ската
немия кръст 

организирана 
сказки от ■_

както
е активности ви задачи и 

областта на здравното дс-равиото дело с 
слушатели м

от областта па иротиво 
Орга

ни колко сказ ло и ггр.Взимайки участие в ра
ботата на събранието, пред 

Републикаи-
ки

Щората заема големи пространства по стръмните 
склонове. Дърветата са отдалечени по 5—6 метра едно от 
друго, земята е гола, непокрита пито с трева, нито с пад
нали листа, а е угьпкана от добитъка. Достатъчно е на 
пороен дъжд половин час да смъкне долу тази лесно раз- 
рулпша и подвижна земя и да засипе ливадите и овощ- 

градини. Това явление има колосални размери в 
Краището. Голяма част от нивите, особено в общините 
Босилеградска, Изворска, Бреснишка, Любатска ... не пред
ставляват нищо друго освен грозни ровили, а овощните 
градини каменяк“.

Тази снимка е направил ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ през 
1911 година на мястото, където Долни Ясиковец се 
в Добри дол. Господин Фелике Важели със сътрудниците 
си проучва терена, за да намери начин за спасяване на 
Босилеград от големите порои, конто слизали по това дере.

Стоян ЕВТИМОВ

пожарната защита, 
ьизфаии са и две акции

м. я.седателят на

БОСИЛЕГРАД СТАВА ВСЕ ПО-ОСТЪР ПРОБЛЕМЖИЛИЩНИЯТ ВЪПРОС в

Най-трудно е за младите работницините

частниСотници живеят в 
квартири. Досега тези ра
ботници нямаха възможно 
ст сами да си решават то
зи въпрос не само поради 
тежкото финансово 
жение, но и поради липса 
на строителни парцели.

Досега (и сега) бе най-до
бре за онези, които живе
ят в обществени жилища. 
Това число обаче е скро.м 
но- В Босилеград има око
ло 70 обществени апарта
менти, от които 54 дву
стайни, а останалите едно 
стайни. За разлика от те- 

които живеят в частни 
квартири и които плащат 
високи наеми, тези в об- 
щественита жилища запла
щат символични цени: за 
едностайните наемът възли 
за от 21 до 28 динара- а за 
двустайните от 27 до 50 ди 
нара месечно.

ЧАКАТ СЕ НАГГЬТСТВИ
Я ЗА КУПУВАНЕ НА ОБ
ЩЕСТВ ЕНИТЕ АПАРТА
МЕНТИ
За решаването на жили

щния проблем в града съ
ществуват няколко възмож 
ноеш;
сдружават средства за •из
граждане на обществени 
жилища, да отпускат кре
дити с помощта на които 
работниците сами да си 
решават въпроса, а до сред 
ства да се дохажда и 
чрез изкупуване на обще
ствените жилища от стра
на на онези, които в тях 
живеят.

Законът за жзшипггни от 
ношения в Сърбия, койтс 

бе приет на 20 февруари 
ще бъде оповестен във вто 
(рата половина на този ме 
сец. Очаква се дотогава в 
републиката да се при
емат и напътствия за при
лагане на Закона, т. е. за 
процедурата при нзкулава 
нето на обществените жи
лища. Инак, повече всред 
живущите в тези апарта
менти в Босилеград са за
интересовани да ги купят, 
т. е. да станат техни соб
ственици.

ват: допълнителното водо
снабдяване посредством во 
да от бунар, която да се 
включи в съществуващия 
водопровод, а вторият чрез 
формиране на строителни 
парцели за изграждане на 
обществени и частни жи
лища. Сега трябва да се 
приеме проект за измене
ние на градоустройствения 
план на града, според ко
йто в три зони на града 
„Ортце“, „Кей“ и „Берков 
Вир“) ще се формират пар 
цели за изграждане на о- 
коло 100 обществени и о- 
ще толкова индивидуални 
жилища.

С жилищното строител
ство обаче всички въпроси 
все още не са известни. 
Все още на пример не е 
известно кога ще приклю
чи формирането на парце
лите, как ще върви експро 
приацията, колко собствени 
ци на сегашните имоти ще 
бъдат недоволни, което мо 
же да отсрочи акцията, от 
къде Общинската скупщи
на ще обезпечи средства за 
заплащането на тези имо
ти, как заинтересованите 
граждани ще получат ст
роителни площи, по-точно 
дали чрез конкурс или ще 
ги купуват от сегашните 
собственици, а ОС уамо 
формално да регулира те
зи купопродажни отноше
ния с което се създават 
възможности за различни 
спекули...

Колкото Босилеград по
вече се увеличава и инду
стриализира, толкова пове 
че се увеличават и комуна 
лно-битовите въпроси. Обез 
иечавапето на питейна во
да и жилищният въпрос 
станаха толкова изразител
ни, че прерастват в проб
леми. Общинската скуп
щина и нейните органи по
лагат усилия да ги реша-

влива

поло-

ОТЧЕТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ГОРАНИТЕ В ДИМИТРОВ
ГРАД

сова, секретар на Предсе
дателството, Недко Гюров, 
Небойша Иванов и прима 
горски пазачи. От републи 
канската организация на 
гораните емблема получи
ха „Нишава“, и основното 
и средно училище.

Гораиската организация 
в Димитровград от Реги
оналната самоуправителна 
общност за водно стопан
ство е удостоена с благо
дарствено писмо.

зи,Внушителни резултати
Я От 1986 година до отчетноизборно заседание на Общи

нската конференция на гораните в Димитровградска 
община са залесени 914 хектара, а от 1965 година досе
га яая 330 хектара ■ С това димитровградските горани 
се нареждат между най-успешните горански организа
ции в страната

Това е изтъкнато на от
четно-изборното заседание 
на Общинската конферен
ция на гораните, проведе
но на 9 март тази година в 
Димитровград, 
приегь ствув аха 
Янич, подпредседател на 
Скупщината на СР Сърби- 
я и председател на управи
телния отбор на Републи
канския фонд за горско 
стопанство. Кръста Ав|ра- 
мович, председател на Дви 
жението на одраните, как
то и представители на го- 
ранските организации от 
Пирот и Бабушница. Взи
майки участие в разисква 
нията и поздравлявайки ра 
ботата на конференцията, 
гостите изтъкнаха коорди
ниращата роля на горани
те във всички акции по за 
лесяване, тъй като и синди 
калните организации в 
предприятията Провеждат 
акции по залесяване. Из
тъкната е и подкрепата и 
разбирателството на обще
ствено-политическата об
щност за работата и акти
вностите на гораните, ко-

Накрая е приет план за 
настоящата година, според 
който трябва да бъдат за
лесени нови 180 хектара и 
избрано ново председател
ство. За председател е пре
избран Йордан Марииков, 
а за секретар Анкица Ба
сова.

ето като резултат има по
сочените успехи в залеся
ването. Освен това като у- 
спех са посочени и около 
50 километра построени 
горски пътища до залесе
ните площи, които се пол
зуват не само за поддържа 
не на засадените фиданки, 
но и от местното населе
ние. Разбира се, голяма по 
мощ на димитровградски
те горани са оказали съот
ветните регионални и ре
публикански институции, 
преди всичко със средства, 
за да могат акциите да бъ
дат проведени успешно. 
Похвали получи и начинът, 
по който досега е органи
зирана местната горанска 
трудова акция.

предгриятита да
на което 

Слобода и
А. Т.

БОСИЛЕГРАД

ПОЕВТИНЯ ХЛЯБЪТ
Обществено предприятие 

„Босилгцрад“ в Босилеград, 
кото посредством магазини 
те си е почти главен оиаб 
дител на населението в об 
щииата преди известно вре 
ме намали цените на хля 
ба. Сега полубял хляб от 
0,7 кг вместо по 5,5 се про 
дава по 5 динара.

Друго по-значително на 
маляване на цените засега 
няма. В предприятието под 
чертават, че обезпечават 
стоки, чиито цени са по- 
- достъпни и които най мно 
го се търсят.

КЪМ 500 РАБОТНИЦИ
В ЧАСТНИ КВАРТИРИ
Понастоящем в най-тру

дно положение са младите 
работници в града, които 
нямат нито частни, нито 
обществени квартири. Ор
ганизациите, т. е. предпри 
ятията от вътрешността, 
които тук имат цехове не 
сдружават средства за из
граждане на обществени 
жилища. Поради липса на 
финансови средства това 
не правят и местните пред 
пр пятия и колективи. Пред 
полага се, че около 500 ра

За успешно участвуване 
в бройните акции на го- 
раните на синдикалните 
организации в предприяти- 
та са връчени единадесет 
благодарствени писма със 
златни значки и 23 със сре 
бърни значки. Златни знач 
км получиха и Анкица Ва- В. Б. В. Б.

8 СТРАНИЦА БРАТСТВО ■ 16 МАРТ 1990



БАБУШНИЦЛ Творчески награден конкурс на сн. „Мост“Голямо ннтересованне 

на младите за СДСМС
По повод юбилея на списание „Мост“ — 25-годишиината от излизането 

__ Редакцията обявява творчески награден конкурс за следна първата книжка 
иите жанрове:

НОВЕЛАРАЗКАЗ
първа награда 600 дин. 
втора награда 500 „
трета награда 400 •„

ПУБЛИЦИСТИЧНА
СТАТИЯ

първа награда 500 дин. 
втора награда 450 „
трета награда 400 „

СТИХОТВОРЕНИЕ
първа награда 900 дин. 
втора награда 800 „
трета награда 700 „

ЗАПИСАНИ НАР. ОБИЧАИ 
първа награда 200 дин. 
втора награда 150 „

трета награда 100 „

първа награда 300 дин. 
втора награда 250 „
трета награда 200 „■ Младежта в общината все повече 

циал-демократическия съюз
■ Досегашният Съюз на 

оказа неефикасен и много 
почти заглъхнали

се приключва към Со-
на младите в Сърбия 

социалистическата
ЕСЕ

първа награда 600 дин. 
втора награда 500 „
трета награда 400 „

Предвидените награди са в кон 
вертируеми динара. При печатане награ
дените творби ще бъдат хонорувани.

младеж се 
младежки организации са

изключение записването на народ 
обичаи, защото ще се дават награди 

за описани обичаи от нашите краища. При 
записването им авторите трябва да изло- 

кога, по кое време са се вършили 
обичай, какъв е бил

малко
ТЕЗИ ДНИ се разви ши 

рока обществена акция от 
страна на Републиканската 
конференция на Съюза на 
социалистическата младеж 
за пристъпване на младите 
към

нико място да се 
следните

издигнат 
труд,

нрванствеиост, ми|р и разви 
тие. СДМС ще 
за правова държава, за со 
циалдемократическо общес 
тво, за политически плура 
лизъм, за Югославия, за 
здраво стопанство, за мена 
джери, гфедприемачи, ак 
ционери; за аграр и свобо 
ден селянин, за спиране на 
„еколожката катастрофа“.

качества:
жат
обредите на даден

смисъл, съществува ли още или
се застъпва УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

неговия 
съвсем е изчезнал и пр.

4. Творбите се доставягг на Реда 
на сп. „Мост“ в три екземпляра, 

написани на пишеща ма

Социал-демок/ратичес 
кия съюз на младите 'в ре 
публиката. Наред с това 
беше пуснат на публично 
обсъждане и устава и по 
литическата програма на 
този аъюз, който възобно 
Кява демократичните тра

диции и идеи на социалде 
мократическото движение 
в С-фбия.

1. Право на участие в творческия 
награден конкурс на сп. „Мост“ имат

само граждани на СФРЮ.
2. Предложените творби за иагра 

да трябва да са написани на български 
език, да са обозначени с шифър, а ши 
фъра да е сложен в отделен затворен 
плик и се изпраща заедно с творбите.

3. Изборът на темата е свободен, 
по желание на авторите. От това прави

кцията
по възможност 
шина, раздел тройка.

Адрес на Редакцията: НИРО „БРАТ
СТВО“, РЕДАКЦИЯ НА СП. „МОСТ“ (ЗА 
ТВОРЧЕСКИЯ КОНКУРС), 18000 НИШ, 
КЕЙ 29. ДЕКЕМВРИ БР. 8.

Младите също ще се за 
стъпват за зачитане права 
та на детето и жената и 
семейството, за научно-тех 
ноложко (развитие и право 
на образование, културен 
живот и физическа култу 
ра и възпитание.

Младите ще се борят под 
лозунга: „Ние сме за Евро 
па, за света и за нас в све 
та!“

СДМС е проектиран ка 
то организация на млади 
те, която да се бори за сво 
бодно, демократично, ху 
манно и здраво общество. 
Този съюз зове младите от 
18 до 35 години да му се 
приобщят в стремежа за 
напред да си обезпечат съв 
местен, по-свободен и по- 
- богат живот, отколкото 
досега.

СДМС на първо място 
издига човека-гражданин, 
който свободно да изразя 
ва своите мисли и идеи, ко 
муто се гарантира равенст 
во без оглед на национал 
ност, вероизповедание и по 

определение. 
Младите искат на най-висо

ито налага отбранителната 
ни система <и концепцията 

всенародната отбрана.
В продължение на тър 

учениците от бо ,

Секретариата за нгродна 
отбрана на Общинската 
скупщина в Босилеград. В 
говора -ей между другото 
Смилков каза: „От днеш 
ния ден, вие започвате да 
изпълнявате втората част 
от военната ловиносг, коя 
то е съставна част от пра 
вата и дължностите на ь- 
секи наш гражданин в об 
ластта на отбрана на стра 
пата, запазването на ней 
ния суверенитет и независи 
мост. Затова от всичкм вас 
нашата страна очаква да 
бъдете примерни войници 
и солидно подготвени за 
успешно изпълняване на 
всички видове задачи, ко

БОСИЛЕГРАД

Новобранци, 
на добъо път!

на

жеството 
силеградското основно учи 

изпълниха - подбранаИ за мартовските иово 
бранни, които тези дни за 
минаха в ЮНА, през ми 
налата седмица в Босиле 
град бе устроено скромно 
тържество, на което освен 
тях, присъствуваха и други 
младежи, ученици от две 
те босилеградски училища 
и войници От поделението 
в Босилеград. На тт(ржест 
вето за задачите, които ги 
очакват и за живота в ка 
зармите говори СТОИЛ КО 
СМИЛКОВ, секретар на

лшце
културно-забавна програма 

рецигаот песни, хора и 
ции.

В рамките на тържество 
то, бъдещите 
представители 
но-полибячески ръководите 

посетиха казармата в 
Босилеград, където на прак 
тика се запознаха с живо 
та, дейността и задължения 
та на войниците.

Както узнаваме, в много 
селища в Бабушнишка об 
шина вече са създадени 
първични организации на 
младите на СДМС, а инте 
(ресованието и по-нататък 
расте. Младите очевидно 
искат промени които да во 
дят към прогрес и по-свет 
ло бъдеще.

войници с 
на обществе

:м

литкческо М. Я.Драган Чирич

МИЛОРАД КОЗИЧ ТКЗС (трудовокооператив- цата на ръководните кадри))). По-нататък, на-
в интернати, а стипендиите им

със създаването на
ни земеделски стопанства))), избягваха и про- станяваха ги 
казаните кулашки елементи, буржоата и ка- бяха за 100 и 200 лева по-големи, отколкото

опозицио- стипендиите на българските студенти. (Тези, 
(числящи се които бяха взети в предвид за диверзанти още

800 лева на месеца).ПИТ ФРОНТ (9) и разни групи
нери „петковисти“, „геметовци“
към бившата земеделска партия) и, естестве- отначало получаваха по
но, „титоисти“, за каквито се провъзгласяваха Към 100 емигранти от Царибродския край за- 

ИБ-ЕМИГРАЦИЯ И ЕМИГРАНТСКИ ОРГА- всички, които не бяха по вкуса на българската вършиха полувисши или висши училища. 
НИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ политика. Естествено, имаше сред тях и аван- Емигрантите които бяха предвидени за по-

туристи, престъпници, а нерядко и български литическа и шпионска дейност оставаха в Со- 
' И В ПЕРИОДА на 1949 година и по-чю- агенти, които под вид на емигранти се отправ- фия и една чаСт в Русе, докато останалите се

татък когато границата добре се пазеше, на яха в Югославия да изпълняват чисто разу- настаняВаха на работа в Шумен, Коларовград,
жителите на Царибродски край не беше труд
но нелегално да минават в България. Много 

намират край самата граница, а наи- 
пояса до 12 км от гра- 

а от българската
остри мерки\за разпитвани за чисто (военни данни, а сетне 

Българските гр 5иваха изпращани в центровете на Държавна на в страната, а
линия пос™а~ сигурност (ДС) в Годеч, Трън и София. На- да ги спрат в намерението

о™ ° гъзлаваха** така кРая всички емигранти, докато продължаваше 0т началото на 1949 ГОДина в България,
широк пояс край границ _^_пнНп се ореше следствието, се поместваха в централния со- девсхВуВа Сдружение на политическите еми-
наречения „мек пояс , ко Р & двете Фийски затвор. Отделни лица, които по ка- грантм от Югославия начело с управника на
и изравняваше, така че бежанциге и » & квато и да е причина, изглеждаха съмнител- сдружението от седем членове. Същото офи-
страни на границата остав коай гра- ни> оставаха па разпит с месеци, или ги из- „иалн0 се намираше под опекунство на Цен-
изораната земя. Цели пространства ^ свър~ пращаха в лагери (главно в лагера Белене на тралния комитет на БКП, но практически с 
ничната линия се минираха, а тпивяваха Дуиапа). В края на 1948 и в началото на 1949 него ръководеше Държавна сигурност. От име-
шаха с обтегатател. която често взр година, докато броят на емигрантите беше не- то на цк на БКП за сдружението бяха за-
и зайци и др. животни. Селищата куа* у значителен, сред следствието ги настаняваха и дължени да се грижат Асен Чераниев, Кова- 
цата, а особено усамотените къщи се разсел- хотелите (предимно в хотел № 8 на ул. Георги чев и Бойчо члеНове на ЦК. В управата на 
ваха в дълбочината на своята територи > Димитров) п София, а след това във пила 11ав- СДруЖеиието от Царибродски край се намира-
чарите се движеха далеч от граничната '• лово на Витоша. По-видните емигранта на- ча ]длко Младенов и Младен Мануилов (пре- 
така че на пушкомет от границата, ос станяваха в баня Костенец, въп пила „Лиляна ди емигрирането повереник за просвета), който
ни патрули, не можеше да се вид^ ' Димитрова", където ги заявяваха под други и- 5ДИ0 време беше и секретар на Сдружението.
Официално, българските органи об с’ мена. Така например Борис Бачевски беше На една студентска конференция в Прага „юго-
своите граждани, че границата се у Р ” заявен като Веселин, Мирко Тодоров като Ко- слапската студентска младеж“ представляваше
да се попречи на вмъкването на ча и под. Все пак, все до края следственият Богомил Асенов. Младен и ‘Богомил като ди-
шпиони“ а в действителност по такъв начин център си остана във вила Павлово. След 
повече се целеше да се попречи на избягването следствието емигрантите бяха разпределяни на 
на български граждани, които в „„
1949 и до известна степен през 1950 юдина 
масово бягаха от 
един период имаше над 
гранти, от които една част 
границата, а на' други беше дадена 
ност да емигрират на Запад).

Мнозина от ония, които 
вия бяха излъгани от 
че Югославия се е продала на 
че у нас се намират . 
ните, които

питал истите, както

знавателно-шпионски задачи. Пловдив, Балчик, Тетевен.:. Иначе сред по- 
и другите емигранти ставаха иСл^ед бягството от Югославия нашите граж- литическите 

дани бяха разпитвани в центрите на военно- стълкновения, дори и побои, главно зарад
Калотина, еднаквото им положение и третман.

не- 
които и-

селшца се
-отдалеченото село е в

От нашата страна,
-разузнавателната служба (РО) в 
Драгоман и Неделище, където подробно бяха маха. Това особено дойде до израз през 1955

година, когато голям брой емигранти се завър- 
„политическите“ се опитаха

ницата.
още повече, се предприемаха 
осигуряване на границата, 
нични органи край граничната 

огради от бодлива тел,
им.

яха

версаити минаваха границата и идваха в Юго-
иа политически и икономически, или „неутрални“, :лавия. Сдружението на емигрантите издаваше 

както ги наричаха, но най-важна беше класи- и свой вестник „Напред“,' който излизаше два 
България. (В Югославия и фИкацИЯта им зарад по-нататъшна употреба за 

1000 български еми- 
бяха върнати през 

възмож-

пъти в месеца, отначало в' тираж от около 
10 000 екземпляра, а по-късно в 3 000 екзем
пляра. Редактор на вестника дълго време беше 
Борис Бачевски. Емигрантите 
радиоредакция, в кеято работеха Никифор А- 
лексиев (Смиловци) и Бранка Йоксич, Стамен - 
копич, Крецул (Пирот), као говорител.

разузнавателна дейност и отделно удобността 
за нелегално прехвърляне в Югославия. Поли
тическите емигранта имаха бенефиции, които 
в никакъв случай нямаха българските граж
дани. Преди всичко, можеха без процедура да 
се записват на факултети, което на българ
ските ученици не беше възможно (можеха сн

имаха . и своя
бягаха в Югосла-

собствената пропаганда, 
капитализма и

американци! Освен селя-
— СЛЕДВА —във връзка мо ония, които имаха големи препоръки и де-бягаха зарад терора
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"“ * ДИМИ ГРОВГРАДсцена„ГОЛЕМАНОВ" ИЛ димитровградската I ДВЕ ВИСОКИ ПРИЗНА
НИЯ ЗА ТЕАТЪРА

«лавките роли в „Големи 
кои“ Николина Ранчева.Премиерата на „Голема 

бе повод на димитрнов
овградския самодеен театър 
„Христо Ботев“ да бъдат 
връчени две високи приз 

По повод стогодиш

По същия повод театърът 
с удостоен с най-високото 

областта на само
потвърдиха (високото си (реноме: 

„Големанов" ■ Хубава сиойю.» 
младите дебютиращи таланти

■ Димитровградските самодейци още ве «диага
изпъдиха пиесата отличие в 

дейността. Това е Златна 
емблема на Съюза на само 
дейците в СР Сърбия, 
то на постановчика 
леманов“ и един от най-до
брите артисти в 
Длексич връчи представи
телят яа Съюза на самодем- 

СР Србия Иван

мания.
нивата от създаването 
Iсатъра, която бе рзнамену 

миналата година, с

пред пълната зала успешно 
между *възрастиитс опитни самодейци и на

па Олгица Ли това, , коя 
на „Го

пението 
Гпцка и Драшена/. Нейно
то изпълнение и па двата 
образа бе на високо равни 
ще,
топфиоег и последователно 

И I» двага образа ги бе 
естествена.

самодеен театралаеп стаж 
потвърди, че притежава 

безспорен талант и че на
пълно се вживява в тълку
вания об|раз. 
образ, около кой го се вър 
ти действието, Сотиров по
каза, че може да изпълня
ва и комически образи, въ 
преки че драматичните лич 
пости повече му „лежат“.

С не по-малко умение п 
естественост се представи 
п Николинка Ранчева (Го- 
леманова), чшгго об)раз из 
гради 'с присъщата й експ
лозивност и внушение. С 
естествената ои вродепоег 
да напипва пусла па дей- 
егвнето и да разгадава ха
рактера на тълкувания ге
рой, тя ни (Пресъздаде ин
тересна личност.

След дълга пауза на ди
митровградската сцена ог-

На 7 март т г. димитров
градските театрални само
дейци л|риятно изненадаха 
димитровградските 
татели на театралното 
куство: представиха се с 
комедията „Големанов“ от 
Ст. Л. Костов. След две- 
-трнгодишна пауза отново 
на димитровградската сце
на се игра пиеса на българ 
ски език.

Още в началото може 
свободно да се 
комедията бе .изпълнена на 
полупрофесионално равни
ще. От самото начало до 
края напрежението на пу
бликата изцяло бе погълна 
то, а няколко аплодисмен
ти на открита сцена спече
лиха старите самодейци Ве 
пета Петрова, Слободан Со 
тщров и Николинка Ган
чева.

вана
Указ на Председателството 

СФРЮ театъра е удо 
с Орден братство и 

със йре&ьрен ве
ш* театра С.почн ете »ен 
единство 
нсц. Ордена връчи председа 

на Общинската скун 
Васил Милев, а прие 

го носителката на една от

с голяма доза па дос-Като главенпл

ет. ците иа 
Динич.телят

щ иш». А. Т.От по-младото поколение 
с еднаква сила сс откроя- 
нат Делча Гигов (Чдвдаров) 
„ Отича Димитров (Любо 
мир). Техните обрали, нл- 

доста . ри «д и по, 
оживлекаже, че градени

внасяха па сцената
(единият стар ерген и и, 

а другият младеж с напред 
мада възраст). Д. Гигов мо 

се каже нродължа- 
семейиата традиция в те 

самодейност
(майка му

пие

же да
ва иаатралиата 
Димитровград 
Деса Гигова своевременно 
даде забележителни роли), 
въпреки че неговият спект 
ьр е 'по-шИрок, а умението 
му да „хване образа е из
дигнато на полупрофешо- 
налпо равнище. С. Антов то 
зп път наистина се предега 
ви с. широките си възмож
ности за театрална 
И от двамата в бъдеще се 
очакват доС^ри изпълнения.

Ш/
Ш

IVщ .
Г > I

( I
изява.

Въпреки че в пиесата иг 
раят „второстепени“
Тодор Ташков (Криводреи- 
ски) и
(Владимиров) именно пот
върдиха, че няма първосте
пенни и второстепенни ро
ли. С голям усет и сравни
телно добро майсторско из 
иълиенис (кмет и п(ро

директор) обогат 
галерията па образите

роли,

АндоновНикола
Златна емблема и Орден братство и единство със сребърен 

венец на заслужилите самодейци

гим-
НА КИНОРЕПЕРТОАРА В БОСИЛЕГРАДназиален 

чха
в „Големанов“.

„Големанов“: Високото реноме самодейците потвърдиха 
и този път Филми до края на 

месеца
Действието течеше не

принудено, движението на 
артистите естествено, ре
пликите интригуващи, об
разите убедителни. С изтъ
нчен уест за епохата на 
„събитията“ в пиесата, ре
жисьорът Слсбодан Алек- 
сич умело пресъздава „ат
мосферата“, наподобаваща 

периода на „Госпожа ми- 
нистефша“ от Б. Нушич. 
Образите са' изградени със 
съвремнни окраски, затуй 
действуват пълнокръвно и 
са действителни. Направе

на е хубава спойка между 
възрастните опитни само
дейци и младите дебютира
щи таланти. Сценографич- 
ното решение и музикално 
оформление допълваха ат
мосферата на действието.

Поотделно ярки образи 
създодоха Слободан Соти
ров (Големанов), който не 
веднаж в досегашния си

ново твърде успешно изи
гра ролята си Венета Пе
трова (Илиева — „Шефка
та“). Паузата обаче не е 
оставила следи, защо то не
йното движение на сцена
та бе непринудено, с усет 
за съиричастие с характе
ра на героя. Заслужените 
аплодисемнти ла открита 
сцена са най-яркото потвь 
/рждение за успешно изпъ
лнената роля.

Истински комик е Мом
чиле. Андреевич (Горилков), 
чиято 1/П‘ра понякога се до 
косва до гротексиото. Не
говите реплики (с/ьЦьтству- 

вани, с мимика и жестове, 
предизвикаха доста смях и 
внасяха онова настроение 
сред публиката, очакваща 
какво ще каже в следва
щия момент.1

До коя степен артистът 
може да се оревъплощава 
на сцената, показа изпъл-

И почти страничния об
раз на журналиста Сивков, 
пресъздаден от Предраг Дн 
митров, показа умението на 
този самодеец да се изяви 
с малко думи. За „облекча
ващо вината обстоятелство* 

вземе, че П.

Кпнорепертоарът в Босилеград до края на ме
сеца на любителите на филма в Босилеград пред
лага следните филми:може да се 

Димитров и в живота ся е | 
журналист и че 
„улесни пресъздаването 
инак „сивия“ образ на Ге- |

На 16 март (петък) играе домашният филм с 
тематика от социалния живот „КУДУС“.

На 17 март (събота) американски филм с бо
ен жанр: „Петимата жигосани“.

На 20 и 21 март (вторник и сряда) „Скалут“ 
немски кавбонски филм, където една от ролите 
играе и нашият актьор Гойко Митич.

На 23, 25 и 27 март (петък, събота и неделя)
„Свила, сатен 

и секс“, на 25 —„Анина опсесия“ и на 27 — 
„Жена за всичко“.

На 30 март (петък) акционен филм „Опасна 
мама“ от американската кинопродукция.

това му
па

!Сивков.
Накрая дума — две и за , 

дебютантката Ленче Манова : 
(Вена), която по кой знае I 
път потофди, че Димитров | 
град има таленти и че не ( 
трябва да се страхува за 
бъдещето на своя театър. С ! 
плавност, игривост и с не
принудена естественост изи 
гра (ролята си докрай, без 
амплитуди в изпълнението. 
Наистина богат талант, ко
йто* тепърва трябва да се 
изяви.

роя

цикъл от порно филми: на 23

М. Я.

В заключение може да ка 
жем: димитровградските са 
модейци - с комедията „Голе 
манов“ още веднаж (потвъ
рдиха високото си реноме. 
Наистина на отделни момен 
ти имаше

„ГОЛЕМАНОВ“
Постановка: Слободан Алексич, сценограф: Сре- 

тен Игов, грим и костюмография Методи Петров, 
скулптор: Димитър Илиев, музикално оформление 
Драголюб Пейчев, декори: Димитър Илиев, Сава 
Милев, Любомир Иванов.

В ролите Слободан Сотиров • (Големанов), Ни
колинка Ранчева (Големанова), Ленче Манова (Ве
на), Славча Димитров (Любомир), Олгица Антова 
(Баба Гицка и Драгиева), Момчило Андреевич (Го
рилков), Тодор Ташков (Криводренски), Никола 
Андонов (Чавдаров), Предраг Димитров (Сивков).

Суфльори Васка Маринкова и Венелина Божич.

нарушаване на 
ритъма, тук-таме проличава 

убедителниха не реплики, 
имаше моменти на суетене, 
губене на нишката ... Това 
обаче улавяха само изтън
чени „театрали дейци“, до 
като общото впечатление 
сред препълнената зала е: 
още едне успешно представ 
•не на 
самодейци.

ди митровград ските
Ст. Николов
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ОТ ЕКОЛОГИЧНИЯ ДНЕВНИКВъв ВТОРИЯ КРЪГ НА 
СЪСТЕЗАНИЯТА ЗА ЮГО- 
-КУПАТА В МФД ВРАНЯ с природата!Докога такаАлакинчани 

де дойдоха
А1ЕЖДУОБЩИНСКАТА 
ВИЗИЯ — НИШ РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИ-V замърсена питейна вода, 

замърсяване на 'ловръхно- 
стните води и пр. Вестни
ците всекидневно оьобща- 
ват «а своите граждани у- 
жасии новини с трагични 
последици, а една от най- 
-• трагичните в последните 
години беше онази в Чер
нобил. Кой знае още кол- 

по-малкп 
за кои- 

Но и о-

ЧОВЕЧЕСТВОТО може 
да съществува само при не 

1 прекгьонато взаимодействие 
| с природата, от която чер

пи вещества и енергии. Ви 
сокото равнище на жмзне 
«ата среда е една от глав 
ните условия за всестранно 
развитие на човека и за 
неговата пълноценна изява 
в обществената практика. 
Екслогическйте проблеми 
имат глобален характер и 
излизат извън границите 
на отделните държави, съз 
дават екологическа зависи 
мост между страните. В е- 

с)ьществуват 
защото водата, 

въздухът, вятърът не могат 
да се разделят с някакви 
писани и неписани граниг 
ци. Затова през последните 
няколко години еколозите 
от целия свят решиха ако 
не платените държавни ли
ца, те да направят нещо 
по въпроса на човешката 
среда. В последно време 
югославските еколози про
явиха активност по' въпро
са на човешката жизнена 
среда. И колко активност
та на еколозите е по-ак
тивна, толкова небрежно
стта на онези, които жиз
нената среда не уважават 
става все по-видима. И ре
зултатите са видими. По
стоянни аварии, катастро
фи, изтичане на сгровнл 
газове и вещества, застра
шаване на населението със

СТАРТУВА СЕ НА 18 МАРТ В наделя на 11 март тази 
година, в Босилеград тряб 
ваше да се проведе футбол 
на среща между футболния 
отбер „Младост“ от Боси 
леград и „Алакинце“ от А- 
лакинци. Орещата бе 
тория кръг в рамките 
състезанията за югокупата 

Междуобщинската фут 
болна дивизия Враня. Гости 
те .обаче изневериха. — не 
дойдоха. Доколкото не оп 
равдаят 
срещата ще бъде регистри 

със служебен резул 
тат, 3:0 в полза .на, сосиле 
градския отбор.

Инак, футболистите от 
Босилеград редовно прове 
ждат тренировки. Треньор 
ът Георги Георгиев казва, 
че -до края на първенство 
то остават още седмица- 
-две, а повечето от фугбо 
листите все още не разно 
лагат със съответна фн:ш 
ческа сила. Все още липсва 
и физиономия в играта. За 
това според думите на Ге 
оргиев, времето до начало 
то на първенството ще из 
ползуват за оформяване на 
футболната игра, като при 
това повечето се контакти 
ра с топка. За. целта през 
миналата седмица се прове 
доха две приятелски фут 
болни срещу между футбо 
листите на „Младост“ — 
един отбор симпатизьори на 
„Партизан“ и от други снм 
патизьори на „Дървена звез 
да“. В рамките на подго 
товката в Босилеград гостува 
и футболният отбор „Рад 
ник“ от Сурдулица.

* НА^ЧАСТ НАБТАБЕЛКА^А ДА СЕ ИЗКАЧИ В ГОР-

Приключи подготовката 
за пролетния дял на фут 
болното първенство. Зимна 
та пауза свърши и 
18 март започват да се' лг 
раят и мачовете в Между 
общинска регионална фут
болна дивизия — Ниш Със 
тезанията на Югокупата са 
в течение.
. Зарад 
подготовка

от в-ния са били резул шиш. 
всекидневно

Ло по строго предвидена 
програма, сдигранп са и 
1ри приятелски мача. Два 
пъти с отбора на „Победа“
ттм^т° п АВата мача е спече лил „Балкански“ с 6-2 и 44 
а мача срещу „Негорац“ ' е 
загуоен с 3:0.

Общо взето,

ко такива само 
Чернобили имаше, 
то ние не знаем! 
нова, което можеше да се 
предупреди 'и запази, чо
вешката ръка не можа да 
спре. Замърсяването на- въ
здуха продължава с неспи 
;оаща скорост, обработва
емите площи се унищожа
ват, шумовете отрицателно 
се отразяват върху нерав
ната система на човека...

на-е е работе
вна

си“,,осъствието {геологията не 
граници.,рана

провеждане на 
за пролетния 

дял на първенството в Ма 
кедония „Асен Балкански“ 
отсрочи първите два кръга 

Югокупата

подго ювкага 
на димитровградчан и за 
настъпващия футболен се 

би трябвало да 
■“ и чрез съответни ре 

зултати «а магичния
Очаква са ,.А. 

Балкански“ тази пролет 
се бори в горната част на 
табелката, а

зон
каже Да спомнем само някои 

видове
ж)изнената среда, пред ко
ито човекът не би трябва
ло да остане равнодушен 

-— радиоактивно замърся
ване, топлинно, физическо, 
химично, шумово, вулкани 
чно, промишлено и пр.

Ако нищо друго нека по 
не помислим на поколения 
та които идват и кои го не 
са виновни за нашите не- 
дала. Само че човешката 
съвест най-малко е идвала 
до изява по въпроса на. 
жизнената дреда.

се „ис
замърсяване нав против

„Пзргизан от Желюша и 
другия против „Единство“ 
от Пирот.

На 18 ма^рт дилштровгоад 
чани гостуват на 
на „Куригумлия“ 
именния

чети
риъгьлник.

да

не както в по
следните няколко години _
да се бо(ри да 

Какво

отбора 
от едно не изпадне, 

ще стане, ще виград. Остава
се види значи в неделя, ко дим. 
лко подготовките на „Асен 
Балкански“

да

в СР Македо Д. Ставрои

БАСКЕТБОЛ

Подготовка за новия сезон СвилснковаЗденка Т.

От средата на март запо 
чна подготовка на баскет 
болистите на „Свобода“ в 
Димитровград за предстоя 
щия сезон, която ще започ 
не към края на април. Зо 
ран Геров треньор и играч 
на „Свобода“ сподели:

В есенния дял на бас
кетболното първенство се 
класирахме на второ място, 
което ни дава надежда, че 
можем да се борим и за 
първо място и влизане в 
по-висш ранг на състезава 
не. Има и друго нещо. И- 
ма се предложение да се 
установи по-висшата бас 
кетболна дивизия, а име 
нно, да не. бъде задължи
телно да се обезпечи зала. 
В такъв случай — каза Ге 
ров
Разбира се ако се класира 
ме на първо място и акс 
предложението се приеме. 

На какви сили разчита 
предстоящия

те. Но това пък може да 
бъде и плюс, тъй като състав 
ът, който няколко сезона иг
ра е непроменен може до
бре да се тоенфа и да да 
де по-качествена " игра.
__ За люоителите на баскег 
болния спорт в Димитров 
град значи остава още един 
месец и 
любуват на майсторството 
им.

ще могат да се

М. А. м. я.

ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ

ТОПКАТА И КНИГАТА МОГАТ ЗАЕДНО
Тези дни приключват йод 

готовките на футболистите 
на „Лужница“ за пролетния 
дял на първенството. Кога 
то ги посетихме, внимани 
ето на обърна един млад 
футболист, Ненад Панчич, 
един от най-младите и най- 
-даровити игруачи на „Луж 
нида“.

Панчич има 18 години, а 
почти е проникнал в тайни 
те на футболната игра. Не 
останал незабелязан и от 
по-известните футболни ко 
лективи у нас, а „Р&дпич 
ки“ от Ниш и „Раднички“ 
от Пирот вече го склоняват 
да мине при тях„• За мла 
дия футболист треньорът 
на „Лужница“ Часлав Таи 
чич казва:

— Панчич е един От най- 
-даровитите футболисти и 
нашия отбор. Прилежно из 
пълнява всички възложени 
задачи и на тдрепа и 
вън него. С една дума, мо 
же да послужи за пример 
с отношението си към спор 
та.
флангов нападател. Отлича 
ва се с бързи и иеобиква

Небойша Панчич е десен 
ния, добър преглед, висока 
техника в игра с топката. 
Първите си крачки напра 
вил в пионерския състав в 
който влязъл след завърщен 
четвърти клас. Сега е отли 
чел ученик в III класа на 
на естествено-математичес 
кия отдел. Той на дело по

IТЪРСИ СЕ АЛКАН!и ние имаме шанс.
От семейството на Мустафа Ахмед получихме 

с молба да го поубликуваме. Ето за какво се касае:
Нашият син Алкан, роден на 16 октомври 1982 година 

изчезна изпред къщата ни на 27 април 1987 година и 
оттогава до днес го търсим. Публикувайте това съобщение 
и фотография. Може би 
го познае.

писмо

„Сводоба“ в 
сезон?

— И. в рролетния сезон 
отборът на „Свобода 
остане почти непроменен. 
Може би ще въведем в лър 
вия състав един юниор, а 
останалите играчи са същи

някои от вашите читатели ще

Безкрайно благодарство семейство 
Мукадес и Ахмед

Ако нещо узнаете за малкия Алкан, съобще
те на следния адрес: Мукадес и Мустафа Ахмед 
ул. Впртино № 81, 91 000 Скопие 
(091) 270-535.

ще

или на тел.:

1АТЛЕТИКА: СЕМИНАР ЗА 
РЕФЕРИ В ЗВОНСКА 
БАНя

ЧЕТИРИМА ОТ ДИМИТ
РОВГРАД

казва, че топката' и книга 
та могат зедно. Па 22 март 1990 година се напършапат 

ПЕТ ГОДИНИ
от преждевременната емт.рт на нашня мил и никога неза- 
браним

От Панчич узнахме, чс 
книгата е паза него 

първо място. Футболът му 
служи арзвлечеиие. В диви 
зията, во която се състсза 
ва „Лужница“ се играе до 
ста грубо, което е израз иа 
футболно незнание преди 
всичко. До известна стенен 
и съдиите допринасят за та 
капа и мра е пристрастното 

, съдено.

В събота, на 17 март, л 
Звонска 
„Мир“ ще се- проведе семи 
нар за атлетичеки съдии. В 
него ще участвуват и чети 
рима съдии от сборгС на съ 
дните в Димитровград.

Сказки ще изнесат най-из 
вестни специалист от об 
ластта на този спорт от 
Белград. В рамките на се 
минара е предвидено да 
се направи обиколка на те 
роните в околността на 
Звонска баня с дел да се 
изнамерят възможности за 
подготовка на аглетиди.

избаня хотелв
ЛЮБОМИР
СТОЯНОВ

от Димитровград
Времето минава,

Ще заличи спомена за неговата 
синовна и бпщинна обич, негова
та честност, сърдечност, добро
душие и чисто сърце.

Вечно ще съхраним в сърцата 
си паишя мил Любчц!

4 Семейство Стоянови

но никога не— 1Цс дам всичко 
бе си „Лужница“ да 
Дигне в по-висш ранг 
състезания. Симпатизьорите 
ще гледат добра, игра, а 
Ще има и голове.., 
деля Панчич.

от се 
се из

ига

сио

Драган ЧиричД. С.

БРАТСТВО 0 16 МАРТ 1990 СТРАНИЦА И



СдТиРа * забава

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

ИЗ „ШЕПА ЦЛРИБРОДСКИ 
СМЕШКИ"

ХУМОРЕСКА

ЗВУЦИ от 

АНТАГОНИЯ „МРЪСНИКЪТ“ ВАМПИРНако Неплянски беше кръчмар. 
Пиеше повече от шощериите си, 
които най-цветисто псуваше, 
никой не му се сърдеше. Т1осто пра 
пешо хитри и весели джудбу- 
ши...

Една сутрин узбуни 
чаршия. Гледат го първи по сре
дата на улицата, нарамил секи- 
ра, и иначе черпеното му лице 
заприличало па печен рик, кра
чи бързо и заканително и още 
по-люто се заканва на някого:

— Ти мене че ме правиш на 
будалу! Море майкьу ти! Че ме 

резилиш!» Мърспик! Д !че 
накълцам на ггьржепци! Курла- 
рин!

Еснафлиите изтичпат из дюкя
ните си, пресрещат го, попитват 
го — Кво е стануло? Да не е 
полудел? Препречили му пътя, 
развикали се и той най-после си 
развързал езика:

— Че га тепам! Маму му!
— Ма кой, бре, за кво?
И Нако почнал да разказва:
— Па он, зетат. Те тия мърс- 

иик. Ом ме направи за резил. .. . 
Дойде дома миналуту годину, це- 
лива рукье, а на мене, а на же- 
нуту, мазан-мазан, ,кротак, кьико 
бубулачка. Те, вика, чичо Нако, 
с вашуту черку се арексуемо, са- 
камо да се /женимо. Я сам сам 
човек, требе ми жена, да ми 
зготви, да ме опере, да ме пригле- 
дуйе — нали знаеш: сам муж — 
жив гявол“. Я га гледа, гледа, 
виде ми се свесен човек та му 
ьикам: „Добре, щом йе теквая 
работата, да е 'аирлия!“ Ко що 

е, направи им свадбу ко за 
пред ’ората. Дойде синочка дома 
-черната. ка гледам, она надула 
мешину.

Ле-ле! Майкьу му! Он бил мър- 
сник. Уж да му готви, уж да га 
пере да га пригледа, ка он по 
онодел.

Урнебесен смях разтракал стъ
клата на дюкянските прозорци. 
Засмял се и Нако. Погладил му
стангите си и се върнал обратно.

Тодор Литкалов 
Записал:

минати за въглпща, горде 
еше сс със сипа сп шофьор 
и дъщерята готвачка, оплак 
ваше се от (ревматизъм, 
скъпотпята п бедната пен 
еня.

. До преди няколко години 
квартал „Равенство" в 

пететажна о-па но
една висока Е, мо] побратиме! Док сам бил дете, 

\а сам верувал да има сотогье и вампири. 
Море, и оженише ме, а ]а си ]ош стра'у- 
}ем од /ьи\

Одредише мене и невесту да будемо 
/го] ата ри. Ми се ра/ду]емо, ]ербо смо до
ма сви спали у ]едну собу, а у колибу че 
си будемо сами, па.. . Сетили ли се!

Живееха двама пенграда
сиоперн. Другарят Корсмоп 

Кокаот пети и другарят 
лов от партера, 
що общо, но когато се оре 

пред асансьора, те 
сто(р чаршийски обичаи 

си кимаха с глава, а попя 
кога даже се опитваха да

цялатаНямаха ни Другарят Корсмоп спеше 
до пладне, а другарят Кока 
лов ставаше в четири ча 
са супринта п тичаше да 
хване място в опашките за 
щцроден хляб, защото 
иите обществени заслуги пе 
бяха дотам големи, 
може да яде 
нто ядеше Корелюп. Също 
така той пе можеше да си 
позволи такъв лукс да ку 
иува месо, ранни зелечуци 
и плодови скъпи продукти. 
Той се хранеше със супз 
от фасул и с по някой и 
друг чесън. Затова и беше 
сух като индиец, превит па 
в ътросител 11 а, един стве н от о 
нещо, на което Ксфемов му 
завиждаше, защото имаше 
големи проблеми да си е- 
буе обувките от големия 
стомах.

Но не само по /‘ова се 
различаваха. Коремов гле 
даше в бъдещето през по 
златени рамки на очилата 
си и виждаше автоматиза 
цня, електроника и кнбер 
нетика, а Кокалов През ма 
въсените вежди виждаше де 
монстрацни, транспаренги, 
водени топове и милицей 
ски палки.

Затова никога не станаха 
приятели. Коремов 
ше, че Кокалов е 
глупав човек, 
страна, Кокалов псуваше и 
ненавиждаше КсЬемов и 
го смяташе 
на всичките мм 
дания. , .

Сега и двамата спят в 
гробищата на хълма над 
кварг.ал „Равенство“.

щнеха
по

него
сл поговорят.

Другарят Коремов «разказ 
ваше и разказваше за сво 

важни обществени за 
на чиновник в едно

че да 
оня хляб, ко /едну ноч, ми тамън лоче'мо, а некак- 

во поче да лупа на таван. 1а — цвърц! 
Цвета се приклъта уз мене, тресе се ко 
прут. 1а не сметем ни из кревет да излаз- 
нсм, а камоли и а таван. Целу ноч несмо 
дремнули. Пред зору, кад ману да дува 
ветар, и вампират престаде да тропа/

Зутредън, ]а искара' говеда из шталу, 
да и терам на воду. Муръа приде 
крушку уз колибу и поче да си чеша ши- 
\у. Крушка се .ъу.ъа, а ]една гранНа удара 
у маи]е. Цвета истърча из колибу.

Леле, Радоше! Вампират па' тропа!

пте 
слуги
оръфано Сресало в Отдела 
за бездейни активности, къ 
дето през своята кариера 
беше изпил няколко тона 
кафе и преди години само 
за едно число не можа да 
улучи седморката на тото 
то. Разправяше също и за 
Приключенията 
жовеге на Гърция, където 

един

си по ила до
да почненасмалко 

приятен флирт е една гра
циозна нталианка, която 
най-простичко се спъна в р\ 
нтавите му крака, докато 
той изтегнат по гръб напи 
чаше тлъсто.мешието си, а 1а тъг видо’ кво ]е „вампир" и — 

ше несъм верувал у празновериде. 
Али,

ви-
после, за да му се извини, 
галантно го погали по пле 
шивата чиновническа гла 
ва. Гордееше се със сина 
си инженер и дъщерята 
пианистка, оплакваше се от 
високото кръвно налягане, 
хвалеше се с голямата чи 
новническа пенсия и всяка

и дънъс има прос' народ. При- 
зети се у наше село ]едно момче из Гор- 
чинци. После се 
Али, кад дошло

и запоели у Бабутиницу. 
ред да работи у треНу 

ботуУ' °НО 06 отедза* Не иде му се на ра-знает

, Женица га питу]е што не пооди на 
раооту, а оно само н>ури. Тъг се гмеша 
и оаоата. А ко]и може със бабм да 'излез- 
не на кра|! Навали она на зета и он си 
признал:

— Ама, мене стра' 
прека] гробишта!

—^ А, то] ли ]е! — сети се баба 
па дсоро. Баба че

И тека

смята 
прост и 

а от своя
вечер пиеше по десетина 
шишета бира и по стара
чиновническа привичка бис 
'(реше мътната световна по
литика.

Другарят 
правяше за патилата си и 
през последната война, коя 
то беше минал 
беше взривил неприятелски 
бункс/р, хвалеше се с орде 
на за храброст * и огромни 

трудови постижения

за виновник 
земни стра

Кокалов раз

ночу да проблем
бос, как

— Е,
те проведе! 

п буде. Ишли 
она га ослободила:

кп: ~аНеМС>|' снне> ла си плашлив. Лъже 
по, и каже да има вампири ...

Кад оили при гробишта бабата ля 
ОП му показала како се не плашТокне

МъРтваци! А]де, дидза]те се 
да идемо на работу! л с’

ТиНем се из гробишта чу]е 
Чека] да си узнем шешир»

Зет оутне беж’ а баба 
А то, у гробишта бил 

ТуЬак. Ти]е

Иван Николов по пут зет ите в баба,

ШшЪро®мш0\ По идеята на Д-р Цветков
глас:

~Я5 СЪМ ГО !мВьгреФс е 
вече ггжрнооо-

се упоганила! 
човек — Влада

сме]у:’ МПИР а На зета и бабу

у 1

У

У село 
]ош се

Побратиме! Ако ми жива баба, било

АЗД у здрав]е! 

Радош Горски

(е.

ШягеЯо Директор и главен 
митров.
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