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НОВИ „ОСНОВНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ“ НА РЕШЕНИЕ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА СКУПЩИНАТА НА 
СФРЮ

СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В СЪРБИЯ

Партия на демократическия социализъм Процедура за 

промени в Конституциятаг—
Централният комитет 

Съюза на комунистите г- Съ 
роня през миналата седми 
ца откри разисквания по 
проектодокумента „Основ
ни определения на СК в Съ 
рбия, партия на демократи
ческия социализъм“. Доку
ментът предизвика голям ин 
терес сред членовете на Це 
нтралния комитет, което по 
твърждава и големият брой 
(40) участниците в дискуси
ята на пленума на ЦК на 
СК в Сцрбия.

След Осмия пленум, под 
черта в уводния доклад Ра 
томир Вицо, Съюзът на ко 
мунистите в Сърбия 
онова, което беше. Бяха из 
вършени крупни демократи 
чески промени, а СК по вси 
чки основни
Косово до Конституцията и 
реформата, се допитваще с 
народа. С радкално демо
кратизирани отношения, с 
авторитет аред народа, с ре 
формна програма, с истори 
чески резултати, осъщесгве 
ни заедно с народа, който 
постъпи на политическата 

сцена и с конституционни
те гйромени, които отново 
устроиха Сърбил като един 
на държава, Съюзът на ко
мунистите в Сърбия стана 
нова партия с демократиче 

и социалистическа ори-

прогрес и де мократическия живот
СК в Сърбия с по-голяма ре 
шимост и смелост и въз ос 
нова на собственото 
мократически изградено 
инство да провежда 
тиката на своите членове, 
която е реформна и 
догматична, 
сътрудничи с всички

на вич и Димитрие Туцович и 
придобивки на. либералната 

си, де- гражданска традиция. В но
ед вия си идентитет вгражда-

поли- ме демократичните свобо
долюбиви традиции на ср- 

анти- ъбското и югославското ,ра 
като при това ботннческо движение и на 

сили. Сръбската социал-демокра
и граждани, които се зает- . тическа партия, на партия 
ъпват за прогресивните це- та, която се е борила за нов 
ли на развитието на Сърб- свят, на сбраната на бед
ня, за нейното успешно уч- ните, обезправените и ек-
редяване като държава, за атлоатираните. 
всестранно и успешно ико Гордеем се, че Комунис- 
номическо и културно раз тическата партия през 1941 
витие, справедливо разре- година, когато' юстаиалите 
шаване на проблемите в Ко партии избягаха панично, 
сово и за единството

Съюзният съвет на Скуп
щината на СФРЮ тези дни 
взе решение да бъде откри 
та процедура за промени в 
Конституцията 
въз основа на инциативите 
на Съюзния 
съвет и Скупщината на Бос 
на и Херцеговина. Решени 
ето беше взето със 152 гла
са „за“, един „против“ и 
три „въздържани“.

Съюзъният съвет вмени в 
дълг на Конституционната 
комисия на Скупщината на 
СФРЮ да подготви ттроек- 
тоамаидмани заедно със Съ 

I юзния изпълнителен съвет и 
| да разгледа и останалите 
! инициативи за промени в 
' съюзната конституция. Кон

ституционната комисия е 
получила задачата „да по
ложи максимални усилия
за пълно съгласуване на ста 
иовищата по всички 
пия в проектоамандманите 
които ще г|редложи на Съ 
юзния съвет“. .Съюзният съ 
вет константира, че Консти 
туцията на СФРЮ 
на републиканските 
щрайнинските скупщини да 
дадат мнение за всички про 
мени или за всеки аманд- 
ман отделно. Ще бъдат при 
ети само онези амандмани, 
които получат 
на оценка от

на СФРЮ реше-

изпълнителен

допуска 
и по-

положител- 
скупщините 

на встчки републики и на 
двете покрайнини.

остана с народа и го поведене е
Югославия. в освободителна борба и ре

:чвъЦроси, от
[ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

НОВА СКУПЩИНА — 

ДО КРАЯ НА ЮЛИ
Предстоящите скушцинс- 

ки избори послужиха като 
повод на Председателство- 

; то на СФРЮ да изгИрати пи 
; смо на Скупщината на СФ- 
| РЮ, в 
! ва, че е необходимо да се 
; внесат смешно 
I Конституцията, „за да мо- 
! же' изборите да се прове- 
| дат по задоволяващ правен 
I и политически начин“. В ре 
I публиките и покрайнини

те, в които са извършени 
или се въ|ршат 
имащи за цел изграждане 
па политическа плуралисти 
чна система трябва да се 
положат допълнителни уси 
лия и „спешно да се подоб 
рит предписанията, с които 
ще се създадау условия из

борите да се проведат в уни 
сон с политдческо-шгурали 
етичните промени“.

Председателството на СФ 
РЮ оказва пълна подкрепа 
на Съюзния 
съвет и на неговия’ проект 
на конституционните 
Мени и други закони, които 
може да бъдат приети до 
аредата на април, „докол- 
кото всички фактори проя
вят пълна готовност за то
ва, а особено скупщините 
на СР и САП“. По този на 
чин ще се създадат условия 
новата Скупщина’ на СФРЮ 
да се учреди до края на 
юли при пълно спазване на 
многопартийния {плурализ

ъм.

което се подчерта- изпълнителен

добавки вска 
ентапия.

про-

От заседанието на ЦК на СКССТРЕМЕЖ КЪМ НОВО СО 
ЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕС 
ТВО Гордеем се,Програмата, която пред- волюция.

имахме смелост 
сс сгьлкиовим със 
в момента, когато всички 
бяха против нас, гордеем се, 
че след това успяхме да из 
градим извънблокова и не
обвързана позиция ма я -

и сила да. | 
Сталин

/гагаме е програма на пар
тията, която 
има резултати, но не се за
доволява с тях. Партията, 
която заедно с народа въз 
станови държавността 
Сърбия и възвърна достоим 
ството и равноправието па 
аръбския народ си задава 
нови задачи 
Сърбия по пътя на икономи 
ческия прогрес и демокра
тическия живот.

Съюзът г.л комунистите в 
Сърбия действува като по 

партия,

промени,
зад себе сиОбществената реформа, 

каза по-нататък Вицо, пред 
ставлява велика цел, за ко 
ято се бори съюзът на ко
мунистите в Сърбия в. рам
ките на стремежа си към 
ново демократическо социа 
листическо общество. Нав- 
лезохме в период, в койго 
нищо няма да бъде 
преди. И не е. Действувайки 
при съществено нови общес 
твени обстоятелства на мно 
гопартийния 
Съюзът на комунистите в 
Сърбия е принуден да се 
развива като модерна по
литическа партия. Ирисъст 
вието на други партии на 
политическата сцена и де
мократическият амбиент Ще 
бъде голямо насърчение за

113

шата страна.
Гордеем сс, че днес Съ 

юзът па комунистите в Съ
рбия, напук на всички ви
дове натиск от страната и 
чужбина, успешно ,реали:ш 
ра програмата ма борбата 
см за учредяване па Сърбия 
като държава па цялата си 
територия, справедливо ре 
шава проблемите в Косово 
и провежда стопанска ре
форма, която трябва да ни 
доближи до съвременния 
свят и до основната пи цел: 
общество, богато в матери
ално и развито в културно 
отношение.

да поведе
като

В броя: Заседание на Изпълнителния 
съвет на ОС в Димитров
градплурализъм,

която,литическа 
след като доверието на Пра 
жданите, пое цялата отговор 
пост за новото демократи- 

плуралистично обще 
Сърбия, което тряб-

Скутцмната па МРО в Ниш 
сформира актив за помощ 

общините 1* реформата

ИМА ЛИ МЯСТО ЗА 
СЪМНЕНИЯ?

стр. 5ческо 
ство в
ва да се изгради йод знака 
на мфа, сигурността па не 
йните граждани, стабилнос
тта и просперитета.

па
Новини от цеха за сушене 
на овощия и зеленчук в Бо
силеград

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПО
ВЕЧЕ РАВНИЩА

"1
ИКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ 
И ЛЕЧЕБНИ БИЛКИ

Гумпрската промишленост 
„Димитровград“ след раздя
лата с „Тигър“

УСПЕШНО НАЧАЛО

НОВ ИДЕНТИТЕТ НА СК 
В СЪРБИЯ

Съюзът на комунистите 
Сърбия участвува и ще "уча 
ствува във властта само въз 
основа на подкрепата, коя Реформната програма, коя 
то му окаже народът на из то приехме на XI конгрес, 
борите. Това е единствени- заяви Вицо, представлява 
ят демократически отговор плодовито съединение на бъ 
иа въпроса във връзка с дещето, съвремието и демо 
борбата за власт. кратическитс традиции иа

Сърбия: придобивки от на- 
(родоосвободителмата борба 
и революция, самоуправител 
на демокрация, социалисти

в стр. 3

Сесия на Общинската скуп
щина и Босилеград(На стр. 3 поместваме ак 

цент и от 
реч на д-р Богдан Трифуио 
вич, а в съкратеното изда
ние на „Комунист“ публлку 
ваме документа „Основни 

определения на СК в Сър
бия, партия иа демкорати- 
чески» социализъм“).

закл ючителпата
ИНФРАСТРУКТУРАТА Е 
НАЛАЖАЩ ПРОБЛЕМ 
Б БАБУШНИШКО НЯМА 
ИНТЕРЕС ЗА ПАРТИИ

стр. 6

Пчеларството п Босилеград- 
ски край

Изборните програми, с ко 
ито ще се представим на из 
бирателите ще израстват от 
програмните ни цели и ня
ма да съдържат нищо, ко
ето не сме в състояние да 
осъществим.

РАЗВОЕН ШАНС ЗА ОБ
ЩИНАТАчески демократически тра 

диции иа Светозар Марко- стр. 4 стр. 7



й а нас |I ПС СВЕТА
МИХАИЛ ГОРБАЧОВ СТАНА ПРЪВ ПРЕЗИДЕНТ 
ПА СССР

ВАШИНГТОН: ПОДПРЕД
СЕДАТЕЛЯТ НА САЩ ЗА 
ОТНОШЕНИЯТА С КУБА

АНТИЮГОСЛАВСКИ: МИТИНГ В СОФИЯ

Т риумфалната 

победа изостанаВЕЛИКОБЪЛГАРСКИ
ТОНОВЕ

Думата 

има Кастро
До подобрение I» отноше

нията ще дойде спмо когото . 
кубинският иодпч лотоър- |
ди, че желае да се нодобр- , СЛО. КАСАЕ СЕ

заяоил нодпредседа- .у ГОРБАЧОВ ПРИЗНАЛ, ЧЕ НЯКОИ ЗАБЕЛЕЖКИ
САЩ Ден Кпейл

ДОВЕРИЕ НА СЪВЕТСКИЯ ВОДАЧ ОКАЗАХА СА- 
ДЕПУТАТИ, Т. Е. 59,2 НА СТО ОТ ОБЩОТО НИ

ЗА ОТСЛАБВАНЕ НА ПОЗИЦИИТЕ
МО 1329

. В неделя в София бе 
организиран и проведен 
а:тпогоелавски м.1 ш 1 иг.
Най-напред на площад 
„Александър Невски“ се 
събраха около трн-че ти
ри хиляди „най-големп“ 
велик объл гари, а след 
това двесто до триста от 
тях, при зоркото прнсъс 
твне на властта, лродъл 
>кп протеста пред сгра
дата на посолството на 
СФРЮ в столицата на 
съседната страна.

Поръченията на велн- 
кобългарите би могли да 
се разделят на две про- 
пагандисткн и иратюна 
лни твърдения: македон 
цпте като парод никъ
де в света не съществу 
ват (първото) и сърбите 
са били и останали най- 
-големи врагове на бъл
гарите (второто).

Македония
те с намерение гласът да 
им се чуе в цяла Бълга 
рия и извън границите 
й, люлка и огнище 
българската нация, от 
Дунав до Охрид всичко „Невски“.

е българско,, а когато се 
касае за сърбите като 
главни ВП110В111Щ1И ПОВТО 
рпо ще пи научим та да 
помият както им пока
захме :тц Сливница. Не 
ка знаят, че още е жив 
Байчо Мпхайлонскп и не 
ка си припомнят, че те 
хппят Александър Пър
ви е отдавна мъртав. И 
така в продължение, 
всичко но списъка.

Антпюгославс к 11 ят мн-

ят
! но НЕГОВ АДРЕС СА ОСНОВАТЕЛНИ.телят на

Както оповестява Ройтър 
след завъртането си от Лп- 

Амсрики )Кпейл яп-
сил да се кандидатира за

това за/цото вярва в бъде
щето на СССР Добавил, че 
перестройката 
живот и 
СССР по мирен начин да 
мине от комацдуващо-адми- 
пистративен 
тичен и хуманен социа
лизъм “ Според думите му, 
Съветският съюз „няма при 
чини за загриженост, а още 
по-малко има причини за 
— изменение на политиката 
на перестройката“.

тиискп
явил, чс$ сегп в региона пре
обладава капиталистически е неговият 

„единният пътобмисляло и че 
стпнови-

иачии па
социалистическите 
ща па Фидел Кастро при
надлежат на рипалото. Той 
също така подчертал, че от- 
пошенията между САЩ и 
Куба могат да се подобрят 
спмо при условие това же
лание да потвърди Кастро. 

Кпейл изтъкнпл, че ку- 
! бипският народ след време 

ска национална дсмокра | ще реши да се приобщи 
тнчиа партия. Той всъщ към, както я той нарекъл, 
1|ПРТ бъпзп пъка демократичната революция,
ност Ьс иа оъРза Ръка която е в хол нашир из Ла- 
подготвен „демамт па тинска Америка,
неотдавнашния 
митинг на числящи се

към демокра-

тинг организира новата 
(п твърде стара) Българ

Горбачов заявил, че ня
кои забележки.- по негов ад- 

най-ви-рес и по адрес на 
шето ръководство са осно
вателни. При това подчер
тал, че значително ще се 
ускорят реформите, като об 
яснил че Съветският съюз 

е бил готов за 
че за 

е готов

Михаил Горбачов

г. Съвет- 
съюз получи свой

На 15 март т. 
ският
пръв президент. Претендент 

този пост бе само Миха
ил Горбачов, който получи 
необходимото число гласове 
в Конгреса на народните де
путати на СССР. Триумфал
ната победа на избора оба
че изостана: свой глас на 
Горбачов дадоха само 
депутати (59,2 на сто от об
щото число), докато 495 бя
ха против. Безсъмнение, ка- 

отслабналите му

малък
БУКУРЕЩ: ЗАПАДНОЕВ
РОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ ИЛ 
РУМЪНИЯ ЩЕ ПОМОЩУ- 
ВЛТ С МИЛИАРД ДОЛАРА

към македонското нацио 
иалното малцинство в 
България, който под и- 
мето „Илинден“ и в об

па досега не 
крупни преломи и 
повечето неща не
и днес.

От особено значение е да 
че Горбачов 

нищо не казал ни за Литза- 
която е взела решение

ДА УКРЕПВА
ЧАСТНИЯТ
СЕКТОР

е. викаха кържението на голямо 
число велнкобългарекм

се подчертае,
1325

кия.
занапред да не е в състава 
на СССР. нито за намере

на Естония, Грузия и 
автономна

р азпол ож ени граждани, 
на -за пръв път бе проведен 

след войната на площад шхята
Нахичеванската 
република също така да се 
отделят

сае се за 
позиции.

След избирането му Гор
бачов заявил, че се е съгла-

3аналните страни са обе 
щали на Румъния да ока
жат финансова помощ от 
милиард долара за разви- 
тг?' на стопанството въз ос 
нова ма частната нииииати 
ва. В осъществяването на та 
зи ценна помощ Румъния ра 
зчита на три реални 
стопански програми: туриз 
ма. производството на хоа

от Съветския съюз.

СЛЕД ПЪРВИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ В ГЕРМАН
СКАТА ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА

ЕВРОПА В ОЧИТЕ НА МОСКВА

Според една информация на Пентагон (всъщност, на 
му разузнавателна служба), в Кремл — в съгласие 

е изготвена следната проекция на
военната
с текущите процеси 
Европа и СССР до 2000-та година:СБОГОМ, ГДР? на н производството на са

молети. относно нефтната Всички източноевропейски страни ще се приоб- 
щат към Европейската общност,

-X- Литвания, Естония и Летония ще стант независими 
държави, също така в състава на ЕО. Съветскит съюз ще 
бъде придружен член на ЕО, както и Турция,

Към сегашната „Средноевропейска група“ (Ита
лия, Австрия, Унгария и Югославия) ще се приобщи и 
Чехословакия, а всички заедно към ЕО.

В рамките на ЕО ще бъде формирана „Западно
европейска конфедерация“, в която ще влезнат Германия. 
Франция, Испания, Белгия, Холадния и Люксембург. Ве
ликобритания ще се приобщи към „Североноатлантическа- 
та група“, в която са САЩ и Канада.

-)(- Части от американските и канадски въоръжени 
ще останат (като гаранция за европейска сигурност) 

във Великобритания, Италия и Португалия и след цялост
ното оттегляне на съветските войници от Източна Европа.

-Н- Обединена Германия остава член на НАТО, а на 
нейна територия ще останат части на френските, холанд
ските и белгианските въоржени сили.

СССР се дезинтегрира, с Русия и Белорусия като 
единно сигурни преостанали членове на сегашната феде
рация. Курилските острови ще бъдат върнеш! на Япония.

След неочакваната и убедителна победа на консер
вативния „Съюз за Германия“ преобладава мнението, че 
гражданите са се изяснили за валутна и стопанска уния 
с ГФР, а след това възможно по-рано да се обединят в 
една държава. Гласували са 92,3 на сто от избирателите.

промишленост.
Селското стопанство в Ру 

мъння (разполага с 3,6 ми
лиона хектара с каква-та-
кава система за напояване. 
След1 производството 
храна, туризмът е вторият 
стопански отрасъл от кого 
то Румъния много очаква в 
Процесите на децеитрализа 
ция на стопанството си п в

наУдарна сила на консер
вативния „Съюз за Герма
ния“ представляват Христи
янско-демократичната уния, 
която получи почти 41 на

сто от гласовете и ще има 
164 места в парламента, Гер 
майската социална уния, ко
ято получи над шест на 
сто ' гласове и 25 места и 
„Демократично събуждане.. 

Социалдемократите спечели
ха към 22 на сто от гласо
вете, т. е. 87 места в парла
мента, а Партията на демо-

силипреодоляването на сериоз- 
то кризисно положение, в 
което се намира. Акцията и 
насочена към възможно по- 
голяма продажба па разно 
лагаемите капацитети на 
ч у ж дес пра I т н;н гост и.

ПРОВЪЗГЛАСЕНА НЕЗА
ВИСИМОСТ НА НАМИБИЯ

Председател 

е Сам Нюйома
кратическия социализъм, на 
следник на комунистиче
ската партия, 16,33 на сто 
гласове, т. е’. 65 места в пар

В БРАЗИЛИЯ СЛЕД СМЯНАТА НА ВЛАСТ ТАламента...
Водачът на Християнско- 

-демократичиата уния Лотар 
Мезиер, който не е очаквал 
такява изборна победа 
зал. „Ще ^направим широка 
коалиция, понеже' ни е не
обходимо мнозинство 
изменим конституцията“. И- 
ггак, коалиция е необходи
ма, защото „Съюзът за Гер
мания“ няма мнозинство в 
парламента. От 400-те места 
в парламента десницата има 
193 места.

• На тържеството във втор 
лик, на което присъствува- 
ли -.голям брой. държавници, 
Перес де Куеляр инаугури- 
рал Сам Нюйома за пръв 
председател на новата не
зависима страна.

На тържеството във Винд 
хук присъствува и предсе
дателят на Председателството 

4 на СФРЮ Янез Дърновшек. 
Председателството на наша 
та страна взе решение за 
установяване на дипломати
чески отношения с Нами
бия.

ОГРОМНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ
ка- Иовият шеф на най-голя 

мата поскъпнали дори с 400 
сто. богатства, с. конто раполага 

ла оюрокрацията. забранил 
Да се акумулират функции 
те. призовал е народа на без 
пошадма борба . срещу ко 
рупцията п онези 
заплащат данъците:

Да припомним, 
амбтищ бе изразил и пред 
ществеикът 
Сарпей.

латиноамериканска дъ 
ржава Фернаидо Колор де 
Мело (40)
ппраща инфлация (през 
иалия ' месец
„борба ма живота и смърт“. 
Тази инфлация е огромна. 
Още
той превзе президентската 
длъжност

Веднага след п»ревзммане 
то иа властта Колор де Ме 
ло подписал

за да оповестил гало
ми осем декрети, 

с конто се предиестява твър 
це голямо пестене 
вата. Веднага е 
числото на

72 на ст2- които нов държа 
намалено подобнив първия ден когато •м ин и етер ствата 

от 23 на 17, наложил е 
по-остъ)р контрол на разхо 
дите на 
продажба на

Жосемуповечето 
от широко потребление са

стоки но освен начални 
атракции, резултатите изос 
танаха.

'правител ството.
недвижими

2 СТРАНИЦА
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АКЦЕНТИ ОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ТРИФУНОВИЧ т -' А РЕЧ НА Д-р БОГДАН АКТИВЪТ ЗА ОКАЗВАНЕ ПОМОЩ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЩИНИ ПРИ 
СКУПЩИНАТА НА МРО В НИШ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА СТОПАНСКАТА 
И ОБЩЕСТВЕНА РЕФОРМАОткрити сме 

всичко, което е 

демократично и 

прогресивно

за Преустройство на повече равнища
С цел да интензивира, координира и насочва цитат на политика, а кул 

активностите за оказване помощ на предприята и турата и образованието 
общините на територията на Нишки регион за про- да станат ещин от фак- 
веждане на стопанската и обществената реформа, торите по осъществяване 
Скупщината на Междуобщинската регионална об- на обществената рефор- 
щност в Ниш с договор с регионалните обществено- 
-политически организации, Регионалната стопанска 
камара и Регионалния кооперативен съюз, сформи- Междуобщинската реги- 
ра актив, който на заседанието си от 21 март 1990 онална общност в поли 
г. обсъди осъществяването на стопанската и обще
ствена реформа в Нишки регион.

ма.
Отделно място заема

* Съюзът' на комунистите 
на Съроия действува ритични отношения, 

ложени са 
чително въведени 
шения за 
нисване,

тическата /система, пре
ди всичко като. межди 
нно звено, тъй като Ре 
публиката е прекадено 
широка, а общините мал 
ка рамка на териториал 1 
но устройство.

На науката и научно- 
труд

Дред- 
и след това знаднес в

съществено променени ико 
комически и политически 

. условия. Тези условя през 
последните месеци твърде 

бързо се мениха 
няват и занапред. Налага се 

• въпроса: дали като СКС до 
бре преценяваме причините, 
същността и насоките на те 
зи промени, дали и сами — 
като политическа организа 
ция навреме и съответно 
се меним в партия, давайки 
нови отговори на новите въ 
проси на развитието в об
ществото, за да осъществя
ваме и осъвременяваме сво 
ята социалистическа и

нови ре- 
пазар ното стопа- 
непосредствените 

избори, гласност ва работа
та на политичек.сите инсти 
тущщ, участието 
в политиката и

В даните и работниците 
автентично 

право на гражданите, ра 
вноправие на политичес 
ките субекти, относно 
партии и политичеока и 
иедеологоческа конкурен 
ция.

Спирайки се по-ната-

предварително раз
дадения материал, се ка подразбира: 
зва, че се намираме в 
преломната точка в про 
веждамето на трите ре 
форми: стопанска, обще 
ствена 
Необходими

и се ме-
на народа 

т. н.

1Ш Утвърдена е и се провеж 
Да нова политика спрямо 
Косово, като САП в състава 
на сг Сърбия. Тя среща же 
стока съпротива на албан
ския сепаратизъм, подкре
пян от някои части в стра 
ната. Все пак тя ще победи, 
понеже предлага мир, 
ноправие. и просперитет на 
Косово т. е.

изследователския 
във функцията на разви 
тието, Както и на роля 
та на информативно-про 

дейност

и политическа.
са проме- 

в характера на собни:
ственост, организиране 
На стопанското възпрои
зводство, политическата

тък върху осъществяване 
то на стопанската и об 
ществена реформа в Ни 
шки регион, обрисувано 
е състоянието за разви- 
тост на региона, под го- 
твеността на стопански щитата и Усъвърщетству 
те, обществени и други ването на жизнената 
субекти за превеждане- среда в °°Роата за каче 
на реформата, мерките СТВ0НО нов живот’ "Р3' 
на -икономическата поли КО свързая с материал- 
тика на СР Сърбия в нас ното пР°извОДство. . 
тоящатд година, програ- заседанието е на-,
мата на мерки и актив правен и договор за ак 
пости за осъществяване тивностите по оказване 
на общественочикономи- помощ на трудовите ор

ганизации и общините

пагандната 
реализирането на обще
ствената реформа се при 
давд особено

в

система на социалисти
ческото самоуправление 
и политическото органи 
зиране на народа.

Стопанската реформа 
подразбира: интегрален 
правова държава, модер 
и печалба, производстве 
на ефикасност, междуна 
родно разделение на тру 
да, равноправие на вси
чки облици на собстве
ност (обществена, коопе 
ративна, частна и смесе 
на), икономическа моти 
ровка на производители 
те и разрешаване на 
флацията, 
па/нска стабилизация.

Реформа на политиче
ската система означава: 
правова държава, модер 
на федерация, социално 
тическо обществено 
тройство.

Политическото органи 
зиране, на народа, граж

■равде- значение. 
Важно място има и за-

мократическа 
да -се ползвахме ’с широка 
подкрепа на гражданите на 
Сърбия.

програма и на всички не
гови жители.

Имаме ясни и конструкти 
вни становища за югослав
ската федерация.А Нашият 11-и 

стоял се преди непълни че
тири месеца, Прие добри до 
кументи за стопанската ре 
форма, политическата сис
тема и преобразованието на 
СК. Утвърдихме и положи
телно определение стфямо 
политическия плурализъм и 
.многопартийната система, из 
хождайки преди всичко от 
правата на гражданина сво 
бодно да се организира, сгь 
гласно Конституцията

конгрес, съ

В ход са или са започ
нати многобройни разработ 
ени инициативи

стопанска реформа, съ- 
кращаване и реформа 
държавния апарат, промяна 
в областта на обществените 
дейности, заем за стопанско 
възраждане на Сърбия, свъ 
рзване в големите системи, 
нов инвестиционен

и проме
ни:

на

чзското развитие на 
МРО Ниш.

При това особено мя 
сто заема новият инве-

с конкретни задължения 
на конкретни лица. 

Очевидно.
цикъл,

съвместни влагания с чуж
дестранния капитал, подти 
кване на дребното стопан
ство, Мерките на нова агра 
рна политика и т. н.

ин сегашният
относно сто- стмционен цикъл, тран

сформацията на самоуп- 
равителнмте

момент налага по-дейно 
отношение към пробле- 

общности мите На обществената и 
на интересите от мате- стопанска реформа, от- 
рпалиото производство носно необходимост те- 
във

Много неща обаче се сбъ 
днаха след 11-ия конгрес. 
Прекъсна работата 14-ия из 
вънреден конгрес на СЮК, 
СК Словения се отлъчи от 
СЮК и се провъзгласи като 
самостоятелна партия; ре
публиканските организации 
на СК изявиха значителни 
разлики по отношение 
СЮК, па продължаване ра 
ботата на 14-ия конгрес. В 
някои републики предсто

ят избори, на които СК ще 
се представят като партии 
с отделни програми и про 
менени имена.

__ С една дума, СК на Сър
бия раздвижи и води през 
последните две и половина 
години нова политика, бори 
се за смели икономически 
и политически 
постигна редица положител 
ни резултати. *

фондове, реформата зи дейности да се ускор 
ят и да обхванат всички 
равнища, подлежащи на 
преустройство.

ус- и рационализацията на 
обп естзените дейности. 
В тази насока трябва да 
се провежда активна со

на реформи и

Ст. Н.
16 СК не може да остане 
предишната обществено-по 

литическа организация с 
Конституцията гарантирания 
монопол и роля. От монопо 

Формирани са и действу- ла отказахме, а ролята
ват моного^ройни. партии, трябва да меним, понеже
които излизат със собстве- досегашният СК бе коицел 
ни програми и се борят за иран за т. иар. безпартийна 
членове и избиратели. За демокрация, по-ииакви от- 
много от тях една от глав ношения в политическата 
ните точки в програмите е 
— критика и изтласкване 
на Съюза на комунистите.
Ш Председателството 
ЦК на СКС оцени за необ 
ходимо да изготви кратък 
документ за основните оп
ределения на СК на Сърбия, 
като политическа партия за 
демократичен социализъм.
При това изхождахме от 
следното: '

зжевкег5 на рдзи-
Партиите са наша действителност

В Междуобщинската кон 
ференция на ССТН на Юж 
иоморавскц регион органи 
зира разисквания по Про
ектозакона за политическо 
то Организиране. Участници 
те в разискванията подкре
пиха проектозакона, но ко
нстатираха, че има недоиз 
казани разпоредби и недос 
татъци, [соито трябва да се 
цремахпат преди приемане 
то му.

В уводното изложение Ве 
селии Савич, 
на МОК на ССТН, каза, че 
и покрай известни 
места, след 
този закон, много неща в 
I юлитическоТо ор га шгзир а- 
ие ще бъдат известни пове 
че. Савич счита, че въпрос 
ът за финансирането фяб- 

) ва по1прецизио да се форму 
лира и се застъпиа за заб
рана на финансирането от 
чужбина.

— Разискванията са към 
края си и известно е, че* за 
канът ще бъде г^риет. На 
всички обаче трябва да бъ 
де ясно, че Сърбия първа се

изясни
плурализъм, за реформи и 
че с нищо няма да пречи 
на демократичните проце- 

обществото, 
д-р Живаи Стойкович, 
на Председателството 
РК на ССТН в Сърбия.

Стойкович посочи 
облика на 
организиране: 
м ил 11тарттстичен,

за многопартиен да с традициите на некога 
шни.е партии, да кажем на 
хърватската селска или Ср 
ъбската радикална ц 
во с тях се случи. Никой не 
лм е забранявал да 
ват свои кандидати, но 
момента, когато народът се 
е определил 
прекъснаха да съществуват.

Според думите на Жпван 
Стойкович, партиите 
ша действителност, и опози 
цията също ще бъде реал
ност, па затуй трябва да сви 
кваме с нея. Когато става 
дума за Социалистическия 
съюз, Стойкович каза, че 
той ще трябва да се регис 
■грира в срок от шест месе 
ца или в п(рот1гвен случай 
ще прекъсне да съществува. 
Две са възможностите на не 
говата трансформация: или 
ще стане партия, или демо 
кратичеи съюз, относно фо 
рум, който ще сплотява ле 
во насочените партии, вклю 
чително и Съюза на кому
нистите.

как-съществеиосистема и със 
други л|рограми. Диес 
трябва да стане партия, ко 
ято ще има модерна демо
кратична и социалисгичес-

си в изтъкна 
членСК изтък,наи а в.

за ЮКП,' течетири 
иолггпическотока програма, привлекателна 

за избирателите, 
всичко онези 
слоеве, чиито интереси СК 
изразява.

държавен, 
граждан

ско общество и социалйс- 
тнческо

а преди 
трудови са на

председател самоуправление. 
Грешат онези, които 
лят, че 
(плурализъм е| (вълшебната 

пръчка, която с едно движе 
име може да разреши вси 
чки проблеми. Те забрав
ят, че това е само сегмент 
•на демократизацията на об 
ществото, изтъкна д-р Сто 
йкович.

мне- 
многопартпйшшт1 неясни 

приемането на1. СК на Сърбия вече има 
главни програмни олределс 
ния ... ттолучи силна под
крепа на гражданите за 
промяна, а не за запазване 
на предишните системни ре 
шения, поради които наета 
на тежка криза в страната. 
Изхождахме от необходимо 
стга , за отхвърляне на бюр 
рократичните отношения и 
практика, от задълбочаване 
на критиката на т. нар. до 
говорна икономика, СОИ и 
всички видове политическо 
лосредт1ичество и иедомак-

■ СК на Сърбия и изклю
чително заинтересован за 

съществуването и единство 
го на СЮК с обновена про 
грама и демократизирани 
вътреШни отношения. Зна
ем, че това е от голямо зна 
чение за съществуването и 
развитието на 'социалисти
ческа, федеративна Югосла 
вия. Ще действуваме и в 
бъдеще по посока на това 
единство.

Той след това каза, че ло 
шо ще бъде ако новите нар 
тим считат, че капитализм
ът и гражданската идеоло
гия могат просто да се пре 
снемат на нашите условия. 
Забравят да запознаят паро М. Момчнловнч
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ьаьуипшцасесии на ос н восилкгрлд За аргументирана критикаИнфраструктурата е належащ проблем
дносташси де още /ю-успеш 
на работа.

Определени 
бяха доказани 
то па рубрика „Май чии ра 
буш“, относно неар1‘умен- 
тирана „критика“ на видеи 
обществени дейци в общи
ната.

ОКпаI Г;,'.сдседател стното 
на ССТМ и се кд и ята де по 
лп гическа система и инфор 
мираме при същото сяло н 
Бабушиица, па заседанието 
си от 15 март' т. г. без осо- 
бен.и забележки приеха

работа па трите из 
„Врат

но общинските фондове 
щестпен* дейности, както и 
решение занапред органите 

към ОС да

Делегатите изразиха исдополстпис поради (не) ре
шаването на проблемите п инфраструктурата, особено н 
областта па пътшцата и 11ТТ мрежата. Приет план зи 
изразховаие иа средстната от самоблагапсто през 
година. Допълнителното водоснабдяване на Босилеград, 
Раймилоици и Радичеицв е под въпрос.

забележки 
за описване

на управлението 
бъдат организирани в една 

общност. Приеха и
тази

трудова 
програмата за изразходва
нето на средствата от само
облагането през тази годи
на. Имайки предвид, че при 
прокарването и подържане* 

селските и махленски 
средства (допълни-

от-
чета за
дания ва Издателство

„Братство“, де- 
списание „ДрУ^рче“ 

и ш. „Мост“ през 
дима и програмните 
1п (ии па същите 
щата година.

Повечето делегати изтък
наха проблемите в областта 
на инфраструктурата в об
щината, 
освен
от освобождението 

изграден 
иито *един обект. Особено е 
лошо състоянието в обла
стта на пътищата и ПТТ 
мрежата. Средствата от са
мооблагането за тези цели 
са незначителни, а общиип- 
та други няма. От 111 реги
онални пътища само 30 км 
са под лоша асфалтова на
стилка, а само 19 местни 
общности имат телефони. 
През тази година Фондът за 
пътища в републиката е за
планувал на общината да 
отпусне 2,3 милиона динара, 
от които 300 хиляди що се 
изразходват за местни и не- 
категоризирани пътища. Ед
но число делегати изразиха 
недоволствието си и потър-

Делегатите па Общинска
та скупщина в Босилеград 
на 14 т. м. обсъдиха около 
30 въпроса, но главното си 
внимание посветиха на ня*- 
колко жизненотрептящи, ка- 
квито са: развитието на об
щината през тази година и 
проблемите в инфраструк- 

. турага и начините за ре
шаването им.

в-ка но — 
тско

„Братство" в сме- 
Бабушиишка общи- 

црисма /д/бре, Бабу- 
обшина коректно

„Инак 
шпага 
на сс

В някои села, 
електрификацията, 

насам 
почти

1989 тото но КОИ ЦС
за настоя -пътища 

тел но) обезпечават и граж- 
сесияти бе под-

швишка 
е застъпена па страниците 

„Братство“ задоволя 
и количествено, и, ка- 

>, сс съобщава 
всички по-важни събития « 
общината. Далеч повече оо 
аче трябва да се пише за 
Звоиския край, в който ире 

живеят числящите ог

ене дамите, па 
чертано, че предимство в 
прокарването иа запланува
ните пътища що имат онези 
местни .общности, които па 
време решат имущестпено- 
- правовите отношения и ко
ито съберат по-рамо сред
ства. Бе потърсено механи

ци Предприятието 
за комунална дейност „Ус
луга“ цялостно да се ползу- , 
ва, а п прокарването ма 1 

се ангажира

на в-к 
ваще 
чественоВ разискванията бе кон

статирано, че „Братство" ус 
пешно изпълнява своята ро 

изделия, че 
на описване

де

ля с трите сиКОМИСИЯ — НЕ, ЩЕ 
ДОЙДАТ ПРЕДСТАВИ
ТЕЛИ

еравнището 
завидно и че в идейно отно
шение ле е имало уклони. 
Особено затруднение в ра 
ботата създава липсата 
материални средства и пес- 

начин на фина- 
затуй

димно
българската народност, а и 
хъдето най-много се разпро 
охранява вестника.

нациятаДелегатите на сесията об
съдиха проектозакона за по 
литическите партии, и при
еха решение за общинските 
данъци на гражданите през 
тази година, както и про
екторешението за подготов
ка и приемане на развойни 
планове на общината до 

1995 година. Разисквайки за 
развойната програма на об
щината през тази година 
председателят на ОС Спаско 
Спасков и пдаедето делега
ти изтъкнаха, че всекидне
вието налага общината да 
се развива далече по-бързо, ^ 
но че липсват съвременни щ 
програми и средства. В об- || 
ластта на индустрията ще 1 
бъде завършен вторият е- ^ 
тап в конфекцията, ко- 
ето ще се създадат условия ч| 
за приемане на още 200 ра- * 
ботници. Други по-значител- §• 
ни (Програми, които- могат 
да се' реализират до края ч 
на годината кяма.

па

ъогвегвия 
лси)?ане, па 

I подкрепа финансирането на 
| изданията изцяло да поеме

Думи на похвала бяха из 
казани и за детското сгшса 

„Другарче“
дадепътищата да 

още едни булдозер.
Без оглед, че за решава

не па допълнителното подо- • ^ _ /««пшп
снабдяване (краткосрочно) република Сьроия,

Босилеград, Райгчиловци ‘ Скупщината ла СРС, като 
п Радичепци сс предлагаше | ^ създадат материални пре

както иI ние
списание „Мост4 
леката дейност.

; и издате

на Ст. Н.

ШШ. ШЛ
ГТ ’ ^Ь V -«Г

&Т'\

у Пъпна подврем иа „Братство“
Издателство „Братство“ Гс на вниманието най-го 

трите си основни издания — 
седмичника в. „Братство“,

1 месечното списание за деца 
| „Другарче“ и двумесечното 

„Мост“ с книго-

ДИМИТРОВГРАД

:■

: вите жизнени въпроси на 
трудещите се и гражданите.Г-1

Дадени бяха и сюгжестии 
да се намалява регистратор- 
ското следене на събития
та, а да се клони към ана- " 
литична журналистика, спо
ред потребите на времето. В 
такъв случай някои страни
ци в седмичника „Братство“ 
би трябвало да бъдат опре- 
снени с повече аналитични 
вместо да се поместват ин
формативни материали.

списание 
издателска дейност (днес е 
изправено пред сериозни за- 

и ако в най-ско-Й* труднения 
ро време не се намери пътщ иПредседателят не. ОС за- к 

позна делегатите с настана- ■ 
лите трудности във връзка Ц 
с обезпечаване на 
за цеха за чорапи, 
стопанисва в р 
„Зеле Велкович“ от Леско- 
вац. Предприятието от Ле- 
сковац, главно със средства 
от Републиканския фонд за 
насърчаване развитието на 
икономически изостаналите 
краища (около 30 хиляди 
ДМ) е обезпечило повечето 
съвременни машини, но сега 
не е съгласно 80 на сто от 
тях да се поставят в цеха в 
Босилеград, както това е 
запланувано в проекта ко- 
гато Фондът е отпускал сред 
ствата. Сега се предлага в 
Босилеград да се поставят 
стари машини. Тъй като не 
се съгласяваме с това с про
блема осведомихме съответ
ните регионални и републи
кански органи, заяви той.

за финансово оз- 
— Издателството

и начин
дравяване 
ще затъне още повече. Вед
но с материалната подкрепа

машини
който Босилеград

амките на издателството се нуждаевода от бунари в Босиле
град, делегатите бяха — про ; и от кадрово укрепване, ма- 
тив. Застъпвайки се за ху- | 
бава питейна водл те по
търсиха проблемът да се ре I

сиха ОС да формира коми
сия, която да замине в Бел
град и в съответните репу
бликански органи да потър
си отговор на въпроса: за
що не посвещават по-гол- 
ямо внимание на пригранич 
ната и икономически твър- 

община? 
Преодолея обаче убеждени
ето, че е по-добре пред
ставители от региона и ре
публиката да дойдат в об
щината и на мястото да се 
запознаят с проблемите.

Отчетено беше, че през из
теклата година в изданията 
на „Братство“ не е имало 
уклони и че и занапред тря 
бва да се дава принос в про 
веждането на стопанската и 
политическата реформа у 
нас. От своя страна и Об
щинската конференция на 
Социалистическия съюз в 
Димитровград ведно с об
щинските конференции в 
Босилеград. Сурдулица и 
Бабушница, ще съдействува 
за по-скорошно матерално 
стабилизиране " на Издател- 

М. А.

кар че и през изтеклата го
дина, с успех е изпълнило 

шава дългосрочно и с вода СБОята отговорна задача. То- 
от езерото в Лисина Те под- ва беше едно от основните 
чертаха, че сегашният во- | заключения на проведеното 
допровод трябва да се по- ! на 16 разширено засе-
държа редовно, да не се до н н н
пускат чести дефекти, да се дание на Председателството 
поправят вадите и водата на Общинската конферен- 
от водопровода да не се ция на Социалистическия 
ползува за поливане на гра- тт.дини съюз. Що се касае до кон-

Два въпроса: разискване- иепцията на изданията в 
то за урбанистическия план настоящата година, също се 
на Босилеград и за отчети- изтъкна, че са добри като 
те за работата през мина- „ ____ _
лата година на органите на посочи, че занапред по- 
управлението бяха отсроче- пече отколкото досега, тряб-

В. Б. - ва да се слагат във фокуса ството.

де изостанала

НЕ ИСКАТ ВОДА ОТ 
БУНАРИ

На сесията делегатите из
браха членове (половин от 
целокупното число) за об- ни.

Разглеждайки и запоз 
навайгси се с проектоза 
копа за партиите, члено 
вете на Председателство 
то на ОК на ССТН и на 
секцията на гюлитичеока 
система и информиране 
при ОК на ССТН, главно 
се запознаха с хода на 
досегашните разисквани 
я по този законопроект. 
Между другото, ходът на 
времето е 
приемането 
защото някои, партии ве 
че са създадени, изнасят 
свои програми ;и приели 
чат членове, а закон за 
тяхна работа ще същест 
вува.

Все пак това не поп
речи, а да не се каже, че

в предложения законо- изтъкнато. Социалисти
ческия съюз в най-ско
ро време да се трансфор Така 
мира като модерна пар-

1 ня или форум, обеди- си името |на народния ге 
ияващ интересите на гра. рой от този край, почп 
жданите и трудещите се. -дал тези дни 
Може ои в бъдеще ня- Н-иколич — Бърка 
коя от (формираните и- Също ще бъде преи- 
л.н формиращите се пар менувана и улица Ед-
™“"В Т°ЗН Край да ваРД Кардел“, за която 
пот ърои членове и създа са предложени няколко 
д- своя организация, но имена: „Девет Юговпча". 
оезспорно ще (стане в „Милош Обшит“ Сте- 
бъдеще, когато и много ван Синджелич” ’ Стена 
неща дотогава се пзясн- , Степановнч". ’

инициативата да се при 
именуват някои улици.

например улица 
..Борис Кпдрнч“ ще но-

проект има доста неясни 
неща и .недостатъци, не 
са формулирани всички 
разпоредби по най-под
ходящ начин. Особено се 
набляга върху „самосто 
ятелността" на партиите, 
формиращи се в северо 
западната част на стра
ната, чиито програми че 
сто са в разрез с дълбо 
кохуманиите

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА ОК НА ССТН В БА
БУШНИЦА Живоин

В БДБУШИЙШНО 

- НЯМА ИНТЕРЕС 

ЗА ПАРТИИ
изпреварил 
на закона,

интереси 
на гражданите и труде
щите се в страната.

Доколкото се касае до 
Лужнишкия край — за 
■"ета тук .не владее иите 
рее за създаване на ия- 
каквм партии. Все пак 
необходимо е, както бе

Съответна
та комисия трябва да се 
определи само за едно. 
може би и не от предло 
жените, а за някое дру 

на го, име. ,

ят.

ПРЕИМЕНУВАНЕ НА 
УЛИЦИ '

Председател ството
подкрепиОК на ССТН

Ст. Н.
4 СТРАНИЦА
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ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССТН 
В БОСИЛЕГРАД

МНЕНИЯ

ПЕРСПЕКТИВИ НА БОСИЛЕГРАДСКА ОЪЩИНА
Едип всред най-големите 

машата социалистическа 
зи, ле ония краища който имат всички 
икономически предпостваки да бъдат раз
вити всъщност са най-изостапали Такъв
прГк^Те “в ^“радсна °^™а 
-богатите

Средствата са ограничаващ фактор 

в развитиетоабсурди на 
реалност е и то пения безотговорност вече няма. Собстве

ниците на капитала 
дадат лесно. Те средства няма да ни 

търсят програми, които 
могат да увеличат техния капитал. Има 
ли Босилеградска община 
ми? Отговорът засега

Ц Два въцроса доминираха на проведеното през миналата 
седмица заседание на Председателството на Общинска
та конференция на ССТН в Босилеград: проектозакона 
за формиране на политически партии в СР Оь|рбия и 
Програмата от мерки активности за осъществяване на 
с&щетвения план по развитие на Босилефадска община 
през 1990 година

С поектозакона за форми 
райе на политически пар 
тил в Ср Сърбия, членовете 
на Председателството 
ОК на ССТН в Босилеград 
запозна председателят 
Общинската конфйренцият 
на ССТН в Босилеград, ЗА 
ХАРИ СОТИРОВ, който 
между другото подчерта, 
че за формиране на полити 
ческа пратия трябва да и- 

от най-малко сто 
граждани, които 'имат из 
бирателно право и, че 
акционните 
не нарушават 
констатуционни 
своббди на човека, сигур 
ността и териториалния ин 
тецрлтет на СР Сърбия и 
СФРЮ. В разискванията ко 
ито станаха след изложени
ето на Сотиров , Драган вие по отношение на отдел 
Мицов, Анка Васева, Арсо 
Тодоров и Ляте Златков, из 
тъкнаха, че с формирането 
на нови политически пар 
тии, конкурентната способ 
ност между тях се издига 
ма по-високо ранише и е 
в духа на по-нататъщното 
развитие на демократиза 
цията на обществото. При 
това обаче същите трябва 
да се формират върху един 
ни критерии за цялата стра 
на, а не в рамките на от 
делни републики.

Когато път става дума за 
Програмата на мерки и ак 
тивности за осъществяване 
на обществения развоен 
план на общината (през на
стоящата година, Председа изтеклата година и плана 
телството констатира, че за за настоящата година, 
плануваните развойни насо

такива програ- 
е отрицателен.се намира едно от най-

па, значителни залежи наСдруги ВрудиР<и в Н3 БосилегРадска община е
минерали, извънредно благпптго-птт, И животновъдството, минното 
сия за производно на здр^а^о™яУ™°‘ СК°Т° стопанс™°- зк 
око стопанство^ овощарН^ реН ’рХ ““ 
лов и пътя остава да е едйа всред Тай 
-неразвитите в републиката.

дело и гор- 
тия три главни на- 

реални условия;. Сегашните ко
лективи, които едвам стопанисват нямат 
блестяща перспектива. Поне според на
чина и резултатите на досегашната им 

Икономическата изостаналост на „Вт„ Ра„а' БосилегРадското стопанство може

Републиката. Няйа обаче „„на Региона и не на пазара и съответно 
ние, че Босилеградск^Гбщ Га ‘,0„Г'М11е_ УМа И труда‘ В еьчетание 
=а “ «РУ1™1да
са я спУснТГ„“ еГото НнГГПпГ с^Г П°ЗИЦИИТе 
ско изостаналите краища в СР Сърбия. можно за да запаят сегашния

ки (ритмично не се осъщест 
вяват. Отделно когато ста 
ва дума за производствени 

цехове, които 
сват като трудови единици 
р рамките на отделни тру 
дови колективи извън общи 
ната. А по всичко личи, ка 

изтъкна Драган Мицов, 
заплануваните ак

стопанина те

на

стимулиране на 
с промените в 

се направят и редица 
промени, които да под- 
на ония на които и

кто
много от _
тивности, които трябва да 
се реализират гйрез настоя 
щата година ще доживеят 
същата съдба както и пре 
дходните, защото става ду 
ма за твърде 
тиционни проекти, а сред 
ствата с които участвува 
Фондът за развитие на не 
одстатьчно развитите об 
щини са ограничени.

В разискванията се забел 
язва и отделно недоводст

е добре и които правят ма исквсичко въз- 
си статус. вДо сегашният

къвто е тоя от родаД възмпж^^Г6 Ка" Изхождайки от всичко това трбва да 
няма средства“, „необходима е помощ от С° заключп> че е крайно време и Босиле- 
републиката“, „да се премахнат слабости- гра«ска община да тръгне по пътя на 
се ч'пЛ,°™?НИ “харч«™ фрази трябва да времет° — със собствени сили, със соб-
с десетилетия "ра"- сурси ^ ^ Д“ ИЗП0Лзува своитс рс-
лични „паметници на глупостта“, на тър
жества и манифестации и за саниране на

скъпи инвесдокументи да 
основните
права и

ИВАН НИКОЛОВ
ни трудови колективи, ко 
ито ползуват суровни на те 
риторията на Босилградска 
община, а почти нищо не 
влагат в развитието на об 
щината (посочени бяха во 

„Власина“, 
мина

динаРОГРАМАТА общинската СКУПЩИНА В СУРДУЛИЦА ЗА 1990 ГО-

Нов статут на общината доцентралата 
„Електробосна“
„Благодат“).

Председателството на ОК 
на ССТН формира Коорди 
национен отбор за осъщест 
вяване Програмата за завъ 
рщане на изселените от Ко

и
Общинската скупщина в 

Сурдулица неотдавна прие 
програма за работа

веноста на единиците на 
гражданската защита и (по 
възможност) резултатите на 
изследванията на геотермал 
ните води 
молибден, 
бъде подготвена за тази се
сия, втората тема ще бъде 
обсъдена през юни. На гон-

контролната си роля). В то
зи месец делегатите на Об
щинската скупщина ще раз 
гледат реорганизацията на 
здравните служби, както и 
състоянието и защитата на 
културно-историческите па
метници.

през
1990 година, в която са на
белязани
проблеми. На втората 
годишшна сесия, която спо
ред програмата трябва да се 
състои до края на март ще 
бъдат обсъдени 
работата на общинските 
гани и служби, Службата по 
обществено

няколко теми и 
таз- и залежите на 

Доколкото не сово и за онези които же 
лаят да живеят и работ 
ят ва тази покрайаина.

В продължение на заседа 
нето членовете на Предсе 
дателството обсъдиха и при 
еха финансовия баланс за

отчети за В периода септември —-• 
октомври Общинската скуп
щина ще обсъди комунално- 
-жилищните проблеми.

ската сесия трябва да бъде 
утвърден проект на новия 
Статут на общината и ще 
бъде оценено как общин
ските

ор-

счетоводство и 
общно-самоуправителните 

сти на интересите в ,1989 го
дина. На тази сесия ще бъ
де разгледана реализацията 
на обществения план в об- 

икономическото

\
инспекции вършат М. Я.к. г.

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОС В ДИ 
МИТРОГРАДластта на

развитие.
В 1седващия месец Общин

ската скутцна. в Сурдули
ца ще оцени качеството на 
отбранителната 

*и Ще разгледа най-важните 
въпроси във

Има ли място за 

съмнения?
подготовка

връзка с из
граждането на голям ■----- --
тически комплекс на Власи
на. През април

турис-
Ш Основен белег па последното заседание на Изпълнител

ния съвет на Общинската скупщина в Димитровград да
де разискването по информацията за „Постъпката и на
чина на издаване /решение за доизграждане на време
нен обект за стопанска дейност на инвеститора Алекса 

Радев и жилищна сграда на Манол Киров“. На заседани
ето присъствува и Димитър Гюров, който от името на 
обществено-политическите организации потърси споме
натата информация изтъквайки, че „в работата на съ
вета има непоследователност, понеже на едно заседание 
се приеме едно решение, а па друго същото решение се 
цримеиува обратно“

в дневния 
ред на ОС ще се намерят и 
проблемите на спорта, кул
турата и обществения * стан- * 
дарт. На майската 
ОС основни сесия на 

теми ще бъдат 
и подгот-организираността

Къщата на Радев и новия обектПО

ПРОГРАМАТА НА СКС В 
ДИМИТРОВГРАД

тю, както подчерта 'писпе- 
кторът по строителство Ви 
дойко Петров, е обоснова
но на закона за запланува
не и уреждане на площите. 
А този Закон 
гласпик на СР Сърбия № 
44/89) в член 40 се казва: 
„Ако няма градоустройствен 
план лоцфане на време- . 
инц обекти определя Общи 
леката скупщина като при 
това колкото/ е възможно 
повече зачита строителната 
линия и останалите условия 
за строеж.“ В член 41 се 
казва, че „условията за ада 
птация и доизграждане по- 
конкретно уточнява Общмч 
ската скупщина със свои ра 
зписаиия. Временни условия 
за уреждане 
могат да се приемат и за 
ползуваме за стопанска де 
ЙИОСт с личен труд II сред 
ства (дребно стопанство) в 
съществуващите обекти до 
като не се приеме градоус

тройствен: план или разпи
сание, с което ще се уточ
ни статуса на този обект, 
тоест неговото съгласуване 
с плана, относно разписани 
ето“.

Така казва закона на ко 
йто се позовава инспектор 
ът. От своя страна Радев 
също изтъква че ако нецо 
има незаконно готов е вед 
мага да срути новопострое
ната част.

Кой точно е прав не само 
в този случай знаят юристи 
те но да не се случва неще 
подобно, предложено е в 
подобни случаи да се тър
си помощ от Завода за ур
банизъм от Ниш, който ве 
че работи градоустройствен 
план за Димитровград. До 
като той не бъде готов ре 
тения и по-нататък ще из
дава Изпълнителният съвет.

За какво става дума? Пре 
ди известно време Радев гь 
рси разрешение да му се по 
зволи да построи обект в 
своя двор на главната ули 
Да, за да се занимава с дре 
био стопанство. Първият 
път Изпълнителният съвет 
не се съгласи, но иа едно от 
следващите си заседания да 
де положително решение и 
Радев вече строи - обекта.

На заседанието присъсгву 
ва и общинският инспектор 
по , строителство, който из
тъкна, че основното за тази 
част на града е че нс съще
ствува 
решение, 
то е започнал строежа на 
така наречения 
от самото начало ие е спа 
звано. При условие че ня
ма градоустройствен 
за тази част, решение да

ли да се строи или не взи
ма Из! гьл1 штешшят 
Тъй като до изработка па 
плана няма -никой право да 
спира заинтересованите да 
строят, то е дадено време
нно решение ма Радев, е 
което той се -съгласил. Тр
ябва да се каже също, че 
по първоначалното градоус 
тройствоно (решение, по ко 
ето са построени всичките 
блокове 
шалъ“, сградата па Радев е 
средвидеиа да се бутне, ио 

недостиг иа сред
ства за обещетение това не 
е направено.

Макър че, освен 
съмнение 
ноег в работата иа съвета 
изказаха и още някои чле
нове на съвета, това е от
хвърлено като (исосиовтел- 
но, понеже спорното реше

ШИРОКА КРЪГЛА МАСА съвет.
(Служебен

По инициатива на в-к 
..Братство“ и Комисията за 
идейна работа към ОК 
СК в Димитровград през 
следващата седмица в Ди- 
мифовград ще бъде орга- 

маса за

на

низирана кръгла 
Основните определения на 

в Димитровградска об
щина като партия за демо
кратичен социализъм".

За {разлика

ск
от системата „че-

от досегашни 
те бройни кръгли маси иа 
подобни теми, на сегашната 
Ще участвуват не само чле 
нове на СК, но и извънлар 
тийни, хора които са се „ра 
зминали с курса на Парти 
ята, или на които тя е на 
пеела уда|р", стопански де 
йци, младежи и незаети.

поради

градоустройствено 
И онова по кое- Гюров 

за иепринцип-
на площите

„чешалъ“

план
А. Т.

А. Т.

БРАТСТВО * 23 МАРТ 1000
СТРАНИЦА 5



птппанйтвп 1вшПРПИЗВПЯКТВД^исаШ1Ш|1]Ш1МВд^—
ИЗ ДЕЙНОСТТА ИА ИНСПЕКЦИЯТА ПО ГОРСКО ДЕЛО 
II ВОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАВ ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА ЗА СУШЕНЕ ПА ОПОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУК II БОСИЛЕГРАД 

ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

ИЗКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ 

И ЛЕЧЕБНИ БИЛКИ
Енергично срещу нару
шителите

инспекторът по горско дело 
които 103 срещу

от около 450 тона различни 
видове сухи изделия — най- 
иече кромид лук, след то
на моркови и пащрепяк. Аи 
доиоп казва, че този план 
о реален и ще бъде реали
зиран. Още попече, че су
ровини имп, а дневното и 
месечно производство през 
първите месени от пастоя- 
щата година с според пла-

дс МИНАЛОГОДИШНИЯТ ПРОИЗВОДСТВЕН ПЛАИ 
Е РЕАЛИЗИРАН С 95 НА СТО В НАСТОЯЩАТА ГО
ДИНА — 450 ТОНА ГОТОВИ ИЗДЕЛИЯ.

През изтеклата годипа 
и Босилеград с подал 105 заявления, от

само 2 срещу трудови колективичастни лица, а
плина, целесъобразното пол 
зуваие на !всички производ
ствени мощности, .намале

ние |на разходите и по-ус
корения оборот на готовите 
изделия, които все още не 
са малки. Понастоящем тук 
имат п запас около 80 тона 
сухи изделия. И още нещо. 
През настоящата година се 
готвят и попи производст
вени начинания — изкупва
не и сушене па всички ви
дове горски и лечебни бил-

които са достъпни 
намират покрай

Трудовите колективи, ко
ито навреме извършат пре
устройство, по-лесно ще се 
приспособят към икономи
ческите процеси, които но
си със себе си стопанската 
реформа. В това отношение 
в трудовата единица за су
шене на овощия и зеленчук 
в Босилеград, която стопа
нисва в рамките на обще
ственото предприятие „Здра 
вие“ от Лесковац вече пред 
приемат съответни мерки. 
Ръководителят на единица
та НИКОЛА АНДОНОВ за
яви, че промените в цеха 
са неизбежност, отделно ко- 
гато става дума за укреп
ването на трудовата дисци-

горите, 
или пък се 
някои комуникационни о 
бекти, а по-малко в онези, 
до които няма годни за дви
жение пътища и пр.

Инспекцията по горско 
дело върши контрол над го
рите в частния и в обще
ствения сектор. С горите в 
обществения 
ланисват 
ция и оборотно-производст
веното и услужно предпри
ятие „Босилеград“, Горската 
секция изпълнява задълже
нията си към горското де
ло, докато ОПУП „Босиле
град“ все още няма изра
ботен елаборат за експлоата 
ция на своите гори, и не 
изпълнява най-основните за 
дължения в областта на

Обсъждайки отчетите за 
работата през изтеклата го
дина на испекпиите, члено
вете на Изпълнителния съ
вет и делегатите на Общин
ската скупщина в Босиле
град, изнесоха редица .забе
лежки, кикто за 
пеажурпост, така и за кри
териите, коитр прилагат в 
отделни случаи При това 
обаче се Щука и похвали за 
работата на някои от тях. 
Една от тях е и испекцията 
по горско дело, която над- 
глежда и ловното дело в 
общината.

Инженер — лесовъд Мин
ко Якимов, инспектор по 
горско дело, между другото 
подчерта, че тази инспек
ция в съдействие с остана
лите компетентни органи 

полага усилия за установя
ване на ред във всички об
ласти на торското дело в 
общината. В това отношение 
обаче все още има различни 
видове нарушения. Поради 
това през изтеклата година 
тази инспекция е подала 
105 заявления, от това 103 
са срещу частни лица, а са
мо 2 са срещу трудови ко
лективи.

Най-нмогобройни са на
рушенията: сечене на немар- 
кирани дървета, померане 
немаркирани дърва от дъ- 
нера и без съответни доку
менти, неустановяване на 
горски ред след сеченето, 
преди всичко в боровите го
ри. сечене в период когато 
е забранен сечът и неизпъл- 
няване на най-нужните пре
вантивни мерки, отнасящи 
се до спречаването на за
разителните болести при от
делни видове гори, повече 
от позволеното сечене в

па. тяхнатаКогато стапя дума за ми
налогодишния произподстпеи 
план, Андонов казва, че 
той с реализиран с 95 на 
сто и с оглед па редица о- 
бектигши причини нсизпъл- 
Iпението на плана не ги за- 
!грижпва. Основна причина 
за топа неизпълнение е не- 
плапирпиият застой от два 
месеца. Онова, което отдел
но охрабрцпа е факът, че 
50 ма сто от произведените 
сухи изделия са намерили 
купувачи на чуждестранния 
пазар, главно в Холандия, 
Гърция и Западна Герма
ния, а останалите половина 
на домашния пазар.

Да кажем и това, че тук 
и личните доходи на 96 по
стоянни работници и около 
120-те сезонни работници 

не са малки — от 2500 дс 
3000 динара и това, че се- 
ознните работници ползуват 
всички права както и те-

сектор
Горската

сто- 
с ек

ни.
В босилсградската суша-д| 

ра, както мнозина нармчатИ^ 
трудова единица/*' 

през настоящата година е 
запланувано производство

тази

горското дело.
През изтеклата година, 

чакто се подчертава в от
чета, инспекцията по гор
ско дело в Босилеград е 
лрелп риела съответни мер- 
чи и активности и по отно
шение на превантивното 
действува не срещу отделни 
болести при горските расте
ния, преди всичко при го
рите с борова и дъбова кул 
тура. Якимов подчертава, че 
съответни резултати има, о- 
баче все още предприетите 
активности не са на же
лателно равнище. Отделен 
проблем имат онези соб
ственици на гори, които

зи. които са на постоянна 
работа.

М. Я.
ГУМАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ „ДИМИТРОВГРАД" СЛЕД РАЗДЯЛАТА С 
„ТИГЪР“

УСПЕШНО НАЧАЛО не живеят на територията 
на Босилеградска община. 
Поради .това заповедта на 
ОбщинскатаМакар че мнозина с жната ни задача в 1990 ропейската автомобилна 

година. Въпреки че дъл 
ги години сме активен 
износител (значи със со 
бствен износ осигурява
ме валута за внос на

скупщина 
ечречаване на заразителните 
болести при боровите гори 
о в сила и през настоящата 
година.

за
грижи и неверие приеха 
всетта за деловата раз
дяла (след успешна ин
теграция в подължение 
на 18 години) на „Ти
гър" от Пирот и гумар възпроизводствен матер- 
ската промишленост „Ди иал), тази година възна 
митровград", през пър- меряваме да увеличим 
вите три месеца на го- износа още с 10 на сто. 
дината най-големият ди По-конкретно —, на кон 
митрошрадски колектив, вертируемите пазари тр 
от който до голяма сте ябва Да щродадем стоки 
пен зависят целокупните на стойност 4 милиона 
стопански процеси в об долара, а на клирингови 
щината успешно намира те пазари 2 милиона до 
място за себе си сред лара. Имаме причини да 
производителите на обу бъдем оптимисти, поне- 
вки и гумено-технически же са сигурни сделките 
стоки, както в страната, 
така и в чужбина.

— Началото ни е ус
пешно

промишленост и да запа 
зим сегашното равнище 
на износа на обувки — 
от 200 до 300 хиляди чи 
фта годишно.

М. Я.

Отделяме дължимото вн 
имание и за пазара в 
СССР — каза по-нататък 
Тодоров. — Там серио
зни партнъори са ни 
„Лада" и „Москвич". 
Добре се подготвихме за 
показ ма нашите издели 
я и програми в рамки
те на голямата изложба 
на югославоката гумар- 
ска промишленост, коя
то ще бъде открита в 
Москва.

Накрая Тодоров посо 
чи и един остър проб
лем:

— И шие, както и го
лям брой други предпри 
ятия в Югославия, не ус 
идваме да съберем пари 
те от продадените сто
ки. Безпаричието е ма
сова „болест" и затова 
трудно стигаме до пари, 
а това може до голяма 
степен да обезцени поло 

. ни постиже
ния през I първото триме 
сечие на годината.

ДИМИТРОВГРАД

Дребно стопанство 

едри проблеми
И работещите в дребното 

стопанство в Димитровград
ска община от неотдавна се 
устрояват 
Вече си имат

статъчно работа. Някои пре 
возници например минават 
добре, докато други, по-сла
бо. Изтъкна 
има няколко случай превоз- 
ници от Димитровградско да 
са се зарегистрирали в дру
ги общини, зарад по-ниски 
данъчни облаги.

Разисква се, макар и бег
ло, за зафените 
оборот в настоящата 
като се подчерта, че някои 
лица са заявили много 
ски суми.

Занапред ще бъде необхо
димо да се създаде сдруже
ние на работещите в дреб- 

стопанство, което д:. 
се грижи и за обезпечаване 
на работа, на ония които не 
могат сами да направят то
ва, както и да води сметка 
да адма
нежелани явления.

по-съвременно. се и това, че
и свои пред

ставители в обществено-по
литическия актив на общи
ната. Това са Никола Алек- 
сов, часовничар и Мича Мар 
)ков, съдържател на 
стоятелен търговски 
зин. Ведно с това

ии} с деловите ни партиъ 
ори от Федерална репу
блика Германия, Велико 

казва1 Слава британия, Италия, Фран 
Тодоров, директор на 
ГИД. — Само през ме
сец февруари на дома
шният пазар продадохме ри е фирми от Швеция 
190 000 чифта обукви. и Израел. Досега ням^- 
Това количество е при
близително равно на дву 
месечната ни продукци- 
я. Намалихме и количе

ция и Австрия. Освен то 
ва наскоро трябва да 
подпишем важни догово

само-
мага-

се раз
исква и за данъчното об
лагане в настоящата година, 
за което мнозина казаха, че 
е голямо. С тази констата
ция до известна степен се 
съгласиха и представители
те на управата за приходи 
при Общинската 
като

суми на
година,

ни-
ме почти .никакви рекла 
мации във връзка с ка
чеството на изделията 
ни и това обстоятелство скупщина, 

се договориха по ня
кои въпроси във връзка, с 
Боденето на

нотоството на залежалите 
стоки, така че то сега 
не надминава петнадесет 
дневната ни продукция. 
Подобно е положението.

твърде много ни помага
при сключването на сде 
лки в чужбина. Общо жителките 
взето, целта ни е макси

делови книги 
и др. документи с цел 
напред по-правилно да се 
разпредели данъка.

за-

мално )да увеличим из- 
и когато става дума за носа на профили и дру 
износа, който е най-ва-

„надлитане“ и др.
Изтъкнато беше, че не 

всички работещи в дребно
то стопанство

ги гум)ени изделия за ев П. Димитров имат и до- М. А.
в СТРАНИЦА
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СЕ

Председателството
че е необходимо __
нията и резултатите 

. ЦК на Съюза 
Единадесетия

на ЦК_ на СКС оцени, 
изхождайки от определе- 
след Осмото заседание на 

и от

През последните 2—3 години Съюзът на 
комунистите в Сърбия1, повиши авторитета си 
сред народа, отхвърляйки старата бюрократи- 

политика и нейните методи и потвърж-на комунистите на Сърбия
проект на едиГ^ък^до^нГза" основТн™ 
определения на СК на Сърбия като полкт™ 
ческа партия за демократичен 
това тръгнахме от следното:

Д-р БОГДАН ТРИФУНОВИЧ ческа
давайки се като голяма сила на Громените и 
напредъка, способна да вижда по-далече и да 
се избори за някои жизнени и прогресивни на
ционални, работнически и демократични цели 
и интереси. Трансформирайки ,1се в партия на 
демократическия социализъм, СКС трябва да 
промени много неща, като при това държи 
сметка да има съвременна демократическа и 
социалистическа програма. ]Програмата и спо
собността на партията да я реализира ще спре 
проредяването на партийните редици, понеже в 
СК ще останат всички членове със социалис
тическо и демократическо определение,

СК,
членуват в цартията заради идеите. и опреде
ленията й, а не заради кариерата си и (досе- 
гшните) привилегии. Такъв СК, като модерна 
партия на левицата, ще бъде все по-привле
кателен за голям брой млади хора, от които

привърже-

МОДЕРНА 

ПАРТИЯ НА 

ЛЕВИЦАТА

социализъм. При

1. СК на Сърбия 
деления и вече има програмни опре- 

твърде зна-— което е по-важно — 
чителни резултати през изтеклите две и поло
вина години. СК на Сърбия получи мощна 
дръжка от гражданите за промените 
запазване

по-
а не за

на предишните системни решения, 
поради които дойдохме и до тешка криза в 
страната Към тези промени той решително 
пристъпи в тогава Твърде (неблагоприятите 

условия. Тръгнахме от отхвърляне на бюро- 
кратичените отношения и практика, от задъл
бочена критика на така и наречената дого
ворна икономика, на самоиправителните общно
сти на интересите и на всички видове полити
ческо посредничество и дедемократически от
ношения. Бяха предложени и в значителна 
част въведени нови решения за пазарното сто
панисване, непосредствените избори, публич
ността в работата на политическите институции, 
участието на народа в политиката и т. н.

онова
коитокачествено мнозинство членове на

някои ще станат членове, други 
ници, а трети — избиратели. 
Ф„Д“

3. На СК в Сърбия е много важно да съще
ствува и да бъде единен Съюзът на югослав
ските комунисти с възобновена програма и 
демократизирани вътрешни отношения. Знаем, 
че това е и от голямо значение за съществу
ването и развитието на социалистическа феде
ративна Югославия. И занапред ще допринася
ме за това единство. Не можем обаче да бъдем 
погълнати само от това. Няма да допуснем 
да ни отслабват промените или предизборните 
калкулации на която и да било републикан
ска организация на СК, нито да попречат на 
реализацията на определенията на СР Сърбия. 
Трябва да се обърнем към себе си, за да 
предприемем всичко възможно за развитието 
на СК в Сърбия като модерна демократичес
ка и социалистическа партия, за нейния автори
тет, за да получим подкрепа от работниците, 
младежта, селяните и интелигенцията. Трябва 
да се грижим за единството и напредъка на 
Сърбия, за да бъде по-Хубав животът на ней
ните граждани. Силната позиция на нашата 
партия в Сърбия ще гарантира продължение 
на реформите в Сърбия, напредък на репу
бликата, добра и равноправна позиция на Сър
бия в югославската федерация. Само така ще 
помогнем- и на Югославия да преодолее днеш
ната криза и да стане модерна федерация и 
общност на равноправни народи и народности, 
която им гарантира спокоен живот, демокра
ция и просперитет.

СК на Сърбия, с най-широка народна по- 
държка и участие изрази жизнения интерес на 
сръбския народ, както и на другите народи и 
народности в Сърбия за установяване на един
ството на СР Сърбия и за решаване на най- 
тежкия — косовския проблем. В изключител
но тежки условия той тази борба успешно 
доведе до' конституционните промени и качес
твените промени след тях. И Съюзът на кому
нистите на Сърбия стана единна организация. 
Касае се за промени с историческо значение.

Утврдена е и се провежда нова политика 
към Косово, като САП в състава на Социалис
тическа република Сърбия. Тя среща жесток 
отпор от страна ;на албанския сепаратизъм, 
подържан от някои чсати на страната. Все 
пак, тя ще победи, защото предлага мир, рав
ноправие и просперитет на Косово, тоест на 
всички негови жители.

2. Новата политика и практика па СК на
Сърбия
Републиката поема’ отговорност — определи на
соката, в която ще се развива СК на Сърбия,

за която днешното ръководство в

както и отношението му към промените в 
полйтическата система. Определението за па
зарно стопанисване, икономическата . (самосто
ятелност на предприятията, напускане на бюро- 
кратическото опекунство на държавата над 
стопанството, равноправието на всички облици 
на собствеността и т. н. неизбежно следеше 
и определението за демокрация, непосредствени 
избори, публичност в работата, политически 
плурализъм. Върнахме се към онези добри 
демократични традиции на нашето социалисти
ческо движение и СК, когато се отвряхме към 
яарода, облягахме се на него, имахме‘програмиИмахме ясни и конструктивни становища за 

югославската федерация. които, привличаха напредничавите млади, спо
собни и почтени хора. Това в още по-голяма 
степен желаем да постигнем във времето, което 
е пред нас.

В ход са или са започнати многобройни 
разработени инициативи и промени: стопан
ски реформи, намаляване и реформа на дър
жавния апарат, промени в областта на общес
твените дейности, заем за стопанско преобра
зование на Сърбия, обединяване на големите 
системи в стопанството, нов (инвестиционен 

цикъл, съвместни капиталоложения с чужде
странни партньори, подтикване на дребното 
стопанство, мероприятия в новата аграрна по
литика и т. н.

СК не може да остане Предишната обще- 
организация с гарантиран 

от Конституцията монопол и роля. От 
се отказахме,

/ствено-политическа Проектът на основните 
то ще бъде приет днес от Централния 
на СК в Сърбия >ще бъде обсъден

ни определения, кой- 
комитетмонопола

а ролята трябва да променим, 
защото досегашният СК бе конципиран за т. 
нар. безпартийна демокрация, по-инакви отно
шения в политическата

от висчки
първични организации на СК в републиката. 
Уверен съм, че това ще бъде конструктивна и 
критична дискусия, която ще обогати опреде
ленията в

система и със съще- 
по-инакви програми. Днес СК трябваС една дума, СК на Сърбия иницира и во

ди в последните две и половина години нова 
политика, бори се за смели икономически и 
политически реформи и постига редица добри 
резултати. Тези действителни промени са най- 
силната критика на предишните несполучливи 
решения, на бюрократичните отношения, на 
недемократичните постъпки. Когато днес се 
обрщаме към гражданите, изнасяйки за какво 
ще се борим като политическа партия, изхож
даме и от това което е постигнато, с твърдата 
решителност за нови крачки в стопанското, 
политическото и културното развитие. Отворе
ни сме за всичко, което е ново, демократично 
и прогресивно. Постигнахме висока степен на 
политическо единство. Затова ще тръгнем към 
осъществяване на определенията на СК на 
С7>рбия като политическа 
върдим, със Ьамоувереност и решителност.

Не се намираме и днес пред бяла хартия, 
натиснати от събитията, да 
Предложението на
лага нашия поглед напред, конкретизира 
та твърда съвременна демократична 
листическа ориентация.

стисно този наш документ. Основната 
цел е да се открият демократически 
ния сред членовете на СК в Сърбия и сред 
обществеността, които ще ни помогнат да прие- 
меме добри програмни 
разисквания няма

нида стане организация, която ще има модерна де
мократична и социалистическа програма, при
влекателна за избирателите, а преди всичко за

разисква-

всичкц онези трудови слоеве, чиито интереси 
СК изразява. определения. В тези

да има табу-теми, такава 
тема не може да бъде ни името на нашата 
партия. РазискваниятаСъюзът на комунистите би застрашил соб

ствените си изгледи и в днешните условия да 
бъде голяма политическа сила, ако би се опитал 
да се връща на ролята, организацията и ме
тодите на Комунистическата партия, с нейните 
някогашни характеристики. Името не би 
говаряло напълно на променената програма на 
СК на Сърбия след Осмото (заседание на ЦК 
на СК на Сърбия, която се показа успешна и 
от народа в Сърбия подържана. Трябва ли да 
се доказва, че и определените организационни 
принципи и определения на КП бяха прилага
ни в съвсем други условия и че не отговарят 
на днешното време и на силното искане на 
демократизация в обществото, плурализъм, за
воите на всички човешки право, модерно сто- 
юиско развитие. Такава партия бързо би била 
изтласкани но политическата маргина.

в. първичните органи- 
се свеждат до из- 

намиране на по-добри формулации, а трябва 
да бъдат и насърчение

зации на СК не трябва да

за всички да се анга
жират в средата си за реформни — 
чески и политически

икономи-от-
— промени. Предстои ни 

голяма политическа акция на СК в Сърбия, в 
която трябва да участвуват всички нейни 
нове, 1за да спечелим доверието 
най-широк кръг граждани

чле
на възможно 

й трудещи се, чиито 
интереси нашата партия иска да вгради и про
грамните сй определения и да се бори за тях.

партия, които ще ут-

пишем програма.
основните определения из- (ИЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА РЕЧ НА ПРЕД

СЕДАТЕЛЯ НА ЦК НА СК В СЪРБИЯ НА 
ПОСЛЕДНИЯ ПЛЕНУМ НА ЦК НА СК В 
СЪРБИЯ).

наша- 
и социа-



2 Комунист_______________________ _____________ ________ ___________——
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗИСКВАНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СК 11А СЪРБИЯ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОСНОВНИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НО СК НО СЪРБИЯ КАТО 

НОРТНЯ 30 ШИТИ МОНИЗЪМ
НД ЗАСЕДАНИЕТО СИ ОТ 13 МАРТ 1990 ГОДИНА 

КОЙТО ПУБЛИКУВАМЕ ЦЯЛОСТНО. 
СЪРБИЯ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЩЕ РАЗИСК-

ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ 
РАЗИСКВА ЗА ПРЕОБРАЗОВАНИЕТО ,НА СЪРБИЯ И ПРИЕ ПРО ЕКТОДОКУМЕНТА, 

ПО ТОВА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА 
ВАТ ДО 10 АПРИЛ.

нейното единство. За програма-НОВА ПОЛИТИЧЕСКА ПРА- я. В Косово тя започна с мре- с решаваща за утвърждаване на
КТИКА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЪ- махваното на тенисите последни- програмните определения, реше та и въпросите на национално-
РХУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ цн предизвикани ог дъл1'Отрай- нането и отношенията вътре в то равноправие решенията в
ДЕМОКРАТИЧНИ СТОЙНОС- мото систематично действуваме партията, която действува в уми СЮК трябва да сс приемат в

на албанския шовинизъм и ее- син с обществения прогрес. съгласие на всички учредштел- 
паратизъм. Създадени са уело- Програмното, политическото ми части на организацията. За 
вия за свободно политическо ав и организационното единство и съдбата на СЮК отговорни сме

другите неини

ТИ
Съюзът на комунистите 

Сърбия в своето наследство вк
лючва демократичните и либе- гажиране и действуваме на гра политическата стратегия ще се еднакво
ралните придобивки, които в житните иа Сърбия н такъв об- утвърждават
началото на XX век характери- ществеи амбпент, в който об- обсъждане. Решенията сс прие- СВОБОДНО СИНДИКАЛНО
зираха Сърбия н високо нзднг- Ществеността е върховен съдия мат с мнозинство гласове. Мал- ОРГАНИЗИРАНЕ И СДРУЖА-

за всички политически решения цинството е длъжно така прие- ВАНЕ

на

като <и
,в демократично части.

наха авторитета на нашия на
род и нашата култура в Европа 11 мероприятия, 
и в света. Облягаме се на тази 
свободолюбива и демократична практика е изграден нов иден- да търси преразглеждане на при 
традиция, съзнателни, че тя е тцтет на СК на Сърбия, който стнте решения. Членът има лра 
Сърбия направила една от най- се потвърждава и развива като во своите погледи да застъпва 

страни ,в това партия за демократически со- явно.

тнте решения да уважава и ко- 
С една такава политическа рзктно провежда и има право се за свободноЗастъпваме 

и автономно синдикално орга
низиране и сдружаване, за осъ- 
щестяваие и развиване на класо 
во-социалната и защитна функ
ция иа синдиката в предприяти 
ята и учрежденията; за самос
тоятелност към деловите орга
ни и собствениците и в отноше-

-прогресивните
време. С гордост изтъкваме, че циализъм. 
продължаваме идеите на Свето 
зар ■ Маркович, Димитрие Туцо- пистите на Сърбия е чуждо леи ни избори ще се борим за по- 
вич и Сръбската соцналдемокра чко, което в практиката бе не- дръжка на гражданите на на-

На свободните, непосредстве 
На този нов Съюз па кому- ии, общи и тайни многопартий

нието към държавната власт.
Ще сътрудничим и ще дейс

твуваме със синдикатите, чиито 
програмни тежнения и действу 
ване са в защита на работничес 
кия интерес и се поставят върху 
същи или подобни програмни 
определения.

тична партия.
В своето действуване изхож 

даме и от революционните за
воевания и прогресивните пое- ресите на сръбския народ и ин- 
;гижения на Югославската кому тересите на другите народи и 
нистическа партия — Съюза на народности, 
югославските комунисти. Сърби 
я първа на 7 юли 1941 година ЛЙЗЪМ 
застана в редицата на антихит- 
лериската коалиция. ЮКП изиг 
ра ключова, историческа роля 
в освобождението на странатд 
от фашизма, в социалистическа 
та революция, запазването 
независимостта и териториална 
та цялост иа Югославия.

ЮКП първа скъса със Ста
лин, избори се за независима по

хуманно, недемократично и про шага програма въз основа на 
тивно на интересите на мнозии предимствата, които съдържа 
ството в обществото и на инте- тя.

В трансформацията на пар
тията изхождаме и от факта, че 
СК на Сърбия е организация на 

ДЕМОКРАТИЧЕН 1 СОЦИА- всички членове на Съюза на ко
му шестите на територията на Съ 
рбия и че Съюзите на комунис
тите на Войводина и Косово са

и
Застъпваме се за (социализъм 

като богато и демократично об-
МЛАДЕЖТА И ПАРТИЯТА
С целокупността на нашите 

определения обърнати сме към 
младото поколение. Особено се 
застъпваме чрез съвременното 
образаванне. настаняването на 
работа и труда, подтикването 
на творчеството и изследовател 
ството и новите технологии, мла 
дите хора да се .развиват и да 

Ще се организираме върху бъдат носители на най-прогре- 
териториален принцип тези об- сивните стойности и така пое-

негови съставни части и инте-щество, икономически успешно,
поставено на най-широки свобо гРалиа част на СЮК, които твор 
ди и права на гражданите и рав чески участвуват в изграждане 
нолравието им, без разлика на то иа политиката и в последо- 
национална, верска, расова и вателн°то й провеждане, 
политическа принадлежност; на
демократична правна държава МЕНЕН МЕТОД НА ДЕЙСТВУ- 
с политически плурализъм:

зиция на страната и почна де- комплексно смесено пазарно сто 
мократични реформи. Определ- паяство ,на самоуправление, со 
яики се за самоуправление, ю- лвдарност и СОц„ал„а правда
гославските комунисти дадоха 1 ’ лици ще се проявяваме като мат своя дял иа отговорността
на съвременната цивилизация СК НА СЪРБИЯ Е ПАРТИЯ партия на обществото. В пред- за съдбата на нашето общест- 
голям принос. Но, в този пери- ЗА ДЕМОКРАТИЧЕН СОЦИА- приятната ще задържим прин- во.
од на развитието са направени ЛЙЗЪМ ципа на трудово организиране Поканваме младите хора да
много грешки, които Югослави Ние сме организация на до- ,и в тези облици ще се проявява бъдат част от нашата партия:
я дезинтегрираха, Сърбия разби броволно сдружени хора, откри ме като партия на съвремената те са не .само нейното бъдеще,
ха, създадоха проблема в Косо- та за ваички граждани, които Работническа класа. но и двигателна сила на проме-
во, неефикасната стопанска и примемат нашата програма и ус Като модерна демократична ните, които осъществяваме,
политическа система и дълбока тав, без разлика на техните ми партия ще създаваме и ще раз-
та обществена криза. рогледи 1и верски убеждения, виваме д-юви облици по органи

С Осмото заседание ,на своя Съюзът па комунистите на Сър- зиране и всички съвременни ме
Централен комитет 1987 година бия е партия определена за про тоди по действуване, водейки
СК на Сърбия се изправи пред мени и масова демократична по сметка за интересите на члено- Като политическа партия 
предизвикателствата, които на- литическа организация, която вете и Демократичната общест- лаем с всички организации
лагаше кризата и решително за първанствеио изразява интере- вен°ст. създадем отношения с пълно
тествани °-‘ сите на твор|(итс иа материал- ЗА ПРОМЕНИ И ЕДИНСТВО уважаване, съзнателни, че демо
ществени проблеми. Застъпвай- ните и духовните стойности в НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИ- критичното развитие ,на обтег
ни се за демокрация, публично- производството, науката и кул- ТЕ КОМУНИСТИ твото търси отговорност и
ст и отговорност в работата, СК турата - работниците, селяни Опп-пеляме ее „ ™е на воичщГ ? И уЧа°
на Съроия раздвижа демократи те, младежта и другите гпажда р^деляме се За промени и
чните процеси в Републиката, пи - носители на обществени единство в Сю*
Народът в Сърбия излезна на напредък.
политическата сцена Станя ркъ т-ее , т?а скь Теоретическата основа надогматичния и бюрок-
ратическия социализъм и

на

ОРГАНИЗИРАНЕ И СЪВРЕ-

ВАНЕна

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПО
ЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗА 
ЦИИ

же

Ще сътрудничимвърху програ
мните цели, изложени; в този до ческите организации 
кумент, в Декларацията на 14-ия тична и лява

с политн-
с демокра 

ориентация. Ще
шаха партия съчиняват покрай “ГнГ ГТ Н& СЮК И ®ъдд;ствяваме сътрудшшество- 

с дъл Марсковото учение и всички ни! т Р ™ определе и с всички обществемо-полити-„„„«ши™ по™. диггн п у^и“г" “е, сзйгзги »» орг““№
ществото, без р.злпка „е обще т„«. с демокрапи.пи”»™™ 
ствано-икономическата система, отношения като Р
° “Г“ създадени- ратична и социалистическа

Отношенията в партията пое тия на левицата трябвала 
таВяме върху началата на демо ствува на целокупната Д 
крацмята. Волята на членовете рйя на Югославия

насване с

ка, противна на , 'интересите на 
народа и гражданите на Сър
бия.

Членуването в нашата парти 
я не изключва членоването в об 
ществените, организации 

пар женията на 
дей женията. Ще 

терпто- тивностите 
в интерес на цИ субекти.

демок- сдру- 
гражданите и дви-Сърбия е учредена като еди

нна държава, равноправна с ос
таналите републики в Югослави участвуваме в ак 

на всички общество



Комунист 3
ЕФИКАСНА И МОЛЕРНд

ИКОНОМИКА В УСЛОВИЯТА 5е отРасгаИ- Застъпваме се
НА ПАЗАРНОТО И СТОКОВО За свобода на селянина-произво 
ПРОИЗВОДСТВО Дител, за премахване яа земли-

В гъвлрмрннпо ™ , щння ,максимум и на всички ад
„касчо стопаш!гкянрЯТ ,НЯМа ефе м,и«.истРа™вни ограничения на 
икасло стопанисване пито демо; свободата «а селянина да си из
нит-Изако“иУВ3^оваНе На ПЯЗаР беРС пРоизв°Дство и начин яа 
11ИТ“ закони. Затова сме .се оп- организация. На тази основа ще
ГГпГтояГп?* Стопадатво се застъпваме република?" да 

поставяМе и про- приеме отделна и .цялостна про 
веждаме радикална стопанска грама от мерки- на аграрната 
реформа, при пълна самостояте политика, които заедно с елини 
вн°” “авсичкн стопански су- ите мерки на съюзно равнище 
оекти. Застъпваме се широко да Ще бъдат пълни и конзнстентни 
се отворят вратите на предпри- мерки «а аграрната политика, 
емчивостта. Считаме, че по този начин

ще се създадат условия за уско 
рбно икономическо

Това е най-добрият и най-е
фикасният път в най-голяма 
пен да използуваме човешките, 
материалните и /Природните 
цимстЬа на Сърбия и 
вно да се включваме 
сите на съвременното

и социално 
развитие на селото, перспекти
ва за младите на село и по-ефи 
касно ползуване на селскосто
панските ресурси в Сърбия.

СВОБОДИ И ПРАВА НА 
ГРАЖДАНИТЕ

сте

пре 
равнопра 
в проце- 
световно

развитие. тт В смесените предприятия ще
Врички облици на собстве- * ~ 7'елата н,и ® да изградим де се застъпваме за участие ,на ра- ДЪРЖАВА

ността — обществена, частна, жавноТ?гст?ойста?СТосиов1ш-1Дс\л- ботниците в управлението по Застъпваме се за модерно де 
кооперативна — са равноправ- бег-т нз кортп същия начин, които се прилага мократично общество, в което
ни по отношение на условията нМнът "ъгттпвямр __ в Развитите пазарни стопанст- гражданите активно ще реша-
™„1ТваНеТО' В НОВ11Ге ОТ бъдат осигурени всички свобо- Ва' . ват и управляват с обществото,
ношвния на равноправие на соб „и и поава които ттоттпп^ип Застъпваме се за демократична
ств,епическите Облици и В кон- кп на съ^еменни? свят^ СОЦИАЛНА ПРАВДИНА правова и модерна държава,
куренцията на пазара, обществе Това означва че се застъпва Законите на стоковото про- Правова — източник и рамка
ната собственост може да се ме за онези права и свободи, изв°Дство предизвикват иконо- на нейната дейност да бъдат са 
потвърждава само ,със своята които ще възстановят интегри- мическо и социално разслоява-,, мо демокритическата конститу 
ефикасност. Застапъваме се за хета и достойнството на граж- не’ Рт>к0,в°Иейки се от опреде- чия и законите. Модерна — да 
ясно определяне на титуляра на данина, осигурявайки му свобод лението ни за демократически бъде организирана според прин 
ооществената собственост с пре но мислене и говор, свободно, соНиализъм, отделно подчерта- ципите на съвременните органи 
цизирани права, длъжности и политическо определение и ор- ваме значението на социално-и- зационни науки, да създава тво 
отговорности. Застъпваме се за ганизиране, свободен сбор и до кономическите права. Затова се рчески и качествени норматив- 
икономически ефикасна общес говор и свободен печат застъпваме за социална полити ни и организационни рамки за
твена собственост като матерна на всеки човек трябва да се ка’ която Ще ооигури необходи икономическо и демократично 
лна основа на хуманното обще осигури защита на личния и се мото равнище на социалната развитие, 
ство на демократичния социали мейния живот от злоупотреби- пРавди:за, икономическата сигу Организацията 
зъм. Противни сме на икономи дкоито вършат други хора рност и равноправието на хора 
чески необоснованите искания държавните органи или съвре- ъз, като при това не се застра- 
за превръщане на обществената менната информативна техноло шава икономическата ефикасно
собственост в частна посредст- ---- ст*
вом властта. Застъпваме ое за свобода из-

НА ледователска насоченост на ,тво 
НАУКАТА, КУЛТУРАТА, ОБРА- рчеството, хуманистични цели,

ЗДРАВНОТО знания и професионално|ст. Съ- жава» която в зависимост 
дът на обществеността и профе 

Образованието, науката, кул оионалната критика са истин
ски мерила за културното, ху-

ДЕМОКРАТИЧНА ПРАВОВА

на държавна 
та власт трябва да бъде отраже 
ние на плуралистичната полити 
че ска демокрация, (самостоятел
ността и отговорността на изпъ 
лнителната

гия.
и управителната 

и независимостта на съд-Застъпваме се за общество 
на социални правдини и за дър

от и-
кономическите възможности и

власт 
ството.

Застъпваме

ПО-БЪРЗО РАЗВИТИЕ

ЗОВАНИЕТО И 
ДЕЛО

се за въвеждане 
и приложение на всички 
кратични облици 
утвърждаване на отговорността 
и ^сменяване на лицата, заемащи 
ооществени

демо-
върху принципа на солидарност 
ще осигурява на гражданите

и начини за

м^зГсъще^Гфакто^на^б- Дожествено и научно творчес- ™2™'иЗДРаВНа заЩ«та, не
щото обществено развитие. Зае- тво- ноионно осигурение, детска за
тъпваме се за обезпечаване на Ще афирмираме творческия Щита защита по време на о 

общественоикономи- ТРУД в обществото и изкуство- безработност и други права, с 
ческа и обществена позиция на то, който^щп^ася за лр°гре-
тези дейности и трудещите се в « и СР™‘ " та непременно трябва да бъде
тях. С обмислени ооществини ак а- Услови? контел ,на социалната полити-ции и с гго-големи материални на материални и друхи условия
капиталовложения трябва да се за развитие на изкуството, кул- ка.и да поеме отговорността за питаловложения тряова да с които трябва пя бълат нейното осъществяване. Застъп
създават ;и по-благоприятпи ус- “Г°вс^,“а Да 6вда' ваме се за данъчна политика, ко

Идеологическата изключите- ято 1Де създаде възможност за

постове.
КОСОВО
Застъпваме се за мир, демо

крация, равноправие и проспе
ритет на Косово. Съюзът на ко 

в Сърбия предложи 
всеобхватна програма за трайно 
разрешаване на тежката криза 
в Косово. Целта на програмата 
е да се изгради правова държа 
ва и да се осигури мир, свобо
ден живот и труд, лична сигур 
мост и сигурност на имущество 
‘го, интепритет и равноправие на 
всички граждани в Косово, да 
се премахнат всички неправди 
ни, които са причинени на гра 
жданите от сръбски и Черногор 
ски национален произход и на 
други граждани в Косово, да се 
върнат и доседят сърби и чер
ногорци и други в Косово и да 
се премахнат тежките послсдст 
вия на дейността на албански- 

шовитшгсти н сепаратисти. 
Икономическият, социален и ку 
лтурен напредък на Косово ка 
то неразделима част на Сърбия 
п Югославия е интерес 
кн граждани в Косово —на ал 
банците, сърбите, черногорците, 
I урните, мюсюлманите, хървати 
те, роМите и .на всички

съответна

мунистите

ловия за всестранно 
на творчеството, за развитието 
на най-големи научни и култур
ни стойности, за ио-нататъшно

издигане
вършене па тази роля.

Оказваме подкрепа на всич
ки инициативи за самооргани- 
зираие ма гражданите заради 
■осъществяване па социални пра 
ва и интереси.

лност, надзорът иад творчество 
то и лодчиняването му па по
литическите потреби за нас са 
минало.завоевание на критериите на ци 

вилизацията и за наше равно
правно участие,в най-напредии 
чавите течения На общочовеш
ката култура. Затова са ни пот Вместо недействителното „ии РАВНОПРАВИЕ НА НАРО- 
ребни добре организирани и тегралио самоуправление", зает дцТЕ И НАРОДНОСТИТЕ 
ефикасни обществени дейности, ъпвами се за самоуправление и 
годни за удовлетворяване на пот участие на работниците- и оега 
ребностите на най-широките на палите работещи в управление- 
Родни слоеве. то с предприятието .според соб-

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО ственическата структура на пре 
СТОПАНСТВО И СЕЛОТО

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Застъпваме се за национал
но равноправие. Сръбският на
род и всички народи и народ
ности, които живеят в Сърбия 
могат свободно да афнрмират 
националното си битие я да та- 

Застъпваме се за радикална В обществените предприяти- чат традициите и обичаите си. 
реформа в Селското стопанство, я ще се застъпваме за самоупра Смятаме, че и сърбите 
во-добра позиция в стопанската плсише на. работниците, което тепалите наши републики гря- 
80 трябва да има съществено трябва да бъде разделено от ръ- бва и да имат същите права, 
подобра позиция в стопанската ководните и професионални фу Застъпваме се да бъдат приз 
система, икономическата и раз- нкции. Ще се застъпваме само- пати й уважени правата па чие 
войната политика (политика па управлението да не бъде изпол лящите ,се към сръбския народ 
пените, данъчна, кредитна и ин зувано за защита па лентяйство и други наши народи които ин
вестиционна политика), за да то, безотговорността и нвдисци то национални малцинства жи- 
може да оъде равноправна е ос нлината.

тедприятието.

в ос
на венч-

остана-
лп.

веят в съседните страни. (На 4-та стр.)



4 Комунист

ШИИТЕ 01РЕЮШИ ИА С» НА СЬРБКЯ КАТО ПАРИЯ
какин са стремежите ни по ка
као се различаваме от остана-

НОВЛ КОНСТИТУЦИЯ НА СЪ- сп за отговорно екологично об- тепзивмо ще развиваме стопан
ските, културни <н всички оста 
пали връзки с Европа па рав- лите нар/им.

РБИИ щесгво се застъпваме еколови- 
чнпте разходи да бъдат часго

единна, суверена, демократична от ннЬесницио те и прошаво- нонравна основа. Енергично ще
държава на равноправни наро- д,стаени разходи. Държавата п се застъпваме Югославия да се 
ДИ и народности, на равноправ- „нечистата" промишленост, ръ-
ки и свободни хора. ководейкн се от международни мшчеока общност.

В Сърбия държавните функ- хе стандарти, са длъжни да пре 
щ-ш по начало трябва да се въ
ршат от органите на република 
та на цялата й територия. По

Заставаме се Сърбия да бъде
* * *

включи II Европейската икопо-
Основните определения, с ко 

ито Стволът на комунистите в 
И УСТАВ Сърбия излиза пред

пред обществеността имат 
стопански и обществен

НОВА ПРОГРАМА 
ПА МОДЕРНА ПОЛИТИЧЕСКА

циоиалпо да се ползуват нриро ПАРТИЯ за кел
този начин ще се осигури рав дните богатства п да се уста:ю- Съюзът на комунистите в прогрес на Сърбия и Югославия, 
ноправие на всичка граждани 1}ц обществен контрол пад тези Сърбия извърти крупни промс- Определяйки се 
в републиката и ефикасно н ра фупкщш .и дейности. ни в дейността си. При услови на трансформация на Съюза .ча

Ще афирмнраме екологични ята па многопартийната систе- комунистите в Сърбия в модер 
те програми, ще оказваме под- ма е необходимо СК в Сърбия на политическа партия, която 

_ Автономната покрайнина тр крепа ма инициативите на мла да се трансформира в партия ще действува успешно и при 
яова да се развива така, че да дежта м движенията па граж- ма демократичния социализъм, условията на многопартийната 
осигурява и афпрмпра мотори- даните н ще участвуваме във Това изисква да бъде приета но система, искаме да създадем на 
маските, националните и други всяка конкретна акция по за- на, цялостна програма на наша хората условия за по-хубав жи- 
спецнфнчностн, заради конто щита и облагородяване на жи- Та организация. Новата програ вот, да изградим свободно, бо-

ма, повият устав и всички оста гато и правдиво общество, 
пали промени трябва да отрал- Ръководейки се от досегаш- 

С ят нашите определения, нашата пия ни опит, който показа, че

членоветедирмемат конкретни мерки за 
защита па жизнената среда, ра си и

за ио-мататъш-

ционално организиране на дър 
жавната власт.

съществува.
Общината трябва да се орга

низира и последователно разви ВСЕСТРАННО СВРЪЗВАИЕ 
ва като териториално-политиче
ско самоуправление на гражда 
ните, които живеят в нея н ка-

зпеиата ореда.

ЕПРОПА II СВЕТА практика и повия ни кдентитет, уюпехът на политиката зависи 
който беше -създаден след Ос- от уважаването на волята на 

Определихме се за най-тясно мия пленум на ЦК па СК в Сър членовете и награда, ще наето 
сътрудничество с други страни, бия и Единадесетия конгрес на ява.че приносът на нашите чле 
При условията на пазара мие, СК в Сърбия и ясно да опре- нове да бъде решаващ в пред- 
като европейска страна, най-ин делят за какво се застъпваме, стоящите промени.

то широко децентрализирана 
институция, чрез която се вър
шат функциите на републиката.

НОВА КОНСТИТУЦИЯ НА Ю- 
ГОСЛАВИЯ Актуално ЩЕ РЕШАВАТ РАЗИСКВАНИЯТА

Застъпваме се за Югославия 
като демократична, модерна и На тазседмпчиото заседание Това узряване никак не бе 
ефикасна федерация «а равно- на Централния комитет на Съ- праволинейно. Имаше в него и 
правни граждани и федерални юза на комунистите в Сърбия истинска драматика, допълните 
единици и като общност на рав са дефинирани изходните опре лно потенцирана с агресивно 
ноправни народи и народности, деления за действуване в усло- противопоставяне на Съюза на 

Предлагаме да се въведе Съ вията на политическия плурали комунистите в Сърбия на раз- 
вет на гражданите в Скупщина зъм и многопартийната система, лични центрове на политическа 
та на СФРЮ, в който гражда- Тези определения би могло да мощ в страната. За разлика от 
ните ще бъдат представени спо

крепости, отколкото ги обезпе
чава пребоядисването на черве 
ната звезда петолъчка или про 
мяната на названието на парти 
ята, на които толкова, като по 
някаква единна команда, са го~ 
тови да излязат насреща, както 
у пас, така и -извън Югославия.

По този път на узряване ко 
му пистите на Сърбия дефини
тивно отхвърлиха и задължени

се сгъснат в становището, че в тези същи центрове, за да дой- 
принцип равноправно, конкуретно поли- де до нови програмни докумея 

тичесКо съревнование с други- ти, СК на Сърбия не за една 
тг партии, сдружения и движе
пия, комунистите на СР Сърбия вия партиен елит ненадейно се 
ще действуват като партия на провъгласи 

Предлагаме съюзните органи модерната левица. Публичните 
да имат всички необходими ком

ред демократическия 
„един гражданин — един глас , 
а Съветът на федералните еди
ници да се образува според пар 
итетния принцип.

нощ обърна дрехата, нито него ето на мазохистично изтриване 
на своите демократични корени 
и традиции. Окончателно въста 
наха срещу забравата на собстве 
ните извори и приноси, които 
са вградили в основите на де 
мократичния социализъм. Кому 
гшетпте

за олицетворение 
на комунистически демократи 
па пови вълни, както това на-разисквания трябва по-прециз- 

петенции, които има всяка мо- ,цо да дефинират изходната 
дерна съюзна държава.

Смятаме, че ЮНА трябва да

ос- правиха мнозина довчерашни
нова, да определят новата поли центрове на доктрпнерство, 
тическа рамка и да формулира еталиннетка рнгпдност 

запази ролята си на гарант на методите на действуване ма ко 
независимостта, териториалния мунистите в многопартийното 
интегритет и конституционния съревнование за 
строй на страната като единна лостове на власт, 
въоръжена оила на Югославия.

нео 
и репре- на СР на Сърбия през 

последните две години направи 
ха много тази 
нат в собствената

сия.
Пътят до новите програмни

решаващите определения в Съюза на кому- 
пистите па Сърбия бе дъдготра 

На неприкосновения партиен ен и болезнен. Не 
монопол, абсолютната

традиция да вър-
пазва и чрез 

едно крптичеоко четене на ми
налото да разкръстят с доктри 
нерството, сталинизма и репре
сията в настоящето.

Оттук и за формулирането 
на новите програмни определе
ния е избран единствено 
нмйт път: за трансформация на 
монополната

липсваха те-
власт на жко преодолими противоречия 

комунистите, която трая почти и жестоки сблъсъци. В този про

здрав жив ^ ПРаВОТ° На а от нея
сеРуважава като^воГпенЙо чГп^еГпослеСтГдвГшдшш "'ЗРа3"аХа И ИОВИТе "Р°грамнн 
човешко право, а Неговата за- бе сГГ ШщокяКОМ*™*
щнта да оъДе една от най-важ- процеси, един вид предводител Р ЧС
ните функции на правовата дъ- в допремахването на монополна 
ржава и съставна част на раз- та, безвъпросна 
войната политика. В

ОТГОВОРНО ЕКОЛОГИЧНО 
ОБЩЕСТВО

Застъпваме нова де-

логич-в
социална осно 

ва и масова подкрепа на така 
ва политика са безспорни. За
това определенията на СК на 
Сърбия имат

партия в модерна 
политическа партия ще решат 
члановете в публични разисква 
ния.

Слободан Клякич

и недосегаемастремежа власт.
много по-здрави,

Комунист пей и |ОповоредНредактар ИнаН^сичкиГ1мчпя'Ла~ М-™<РеС ра РеДа?Ф11ята: Белград, Площад 
на „Комунист“ Влайко Кривокапто К^л^??аНИЯ ЗЗ^пм0 1,ттЕиге5с“ № Н.’ телефони: централа„ , ™ “ °пТОВОРеН Жав3авМ^еТХ т3елефонИ62Н70-254БеЛГРад' Б”РД ”Ле““" & 6'

С Указа на Президента на Републиката от т „ „п™?* редактори на републикан-
22 декември 1964 година „Комунист“ е удостоен к™п?аии™ските издания; МомирБър^ ,, Т1ТТ„с Орден народно освобождение, а с ^ от ̂ рула™^™^.?4' Славко ГеР™. ?едж§п Издава Нир° „Комунист“.
30 декември 1974 година с Пгшри лаирулаху, Новак Иованрвггч Бранкп Кпъгтип „
единство със златен венец. Р тво и Мирко Михалевич и Манчо Митевски. ’ Печата се всеки четвъртък на сърбохър-

Директор на НИРО „Комунист" и глтен едседат^? на Издателския съвет на из- относно хърватскосръбскн език (кири-
и отговорен редактор на всички -иаляи!?313 » данието на „Комунист“ за Сърбия- Мютомчп 21ща я латиница), словенски македонски н ал-
„Комунист“: Влайко Кривокапич. в^о™’ замесДник председател Слободан Йо? гаршш Ттдаиа^к„СЪКРаТе“1 нздагаю на 6-ьп-наддович. ^ италиански, унгарски, румънски ру-

сински И словашки езици.



* &Щ, село ъта п*.™*
БОСИЛЕГРАД: ВЕТЕРИНАРНАТА гтдппип „ 
НОВЪДИТЕ СА ЧЕСТО В „КОНФЛИКТ“4 ” ЖИВОТ' В КУЛТУРНАТА МАНИФЕСТАЦИЯ „СРЕЩИ НА СЕЛА

ТА“ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

СЪДИЯТА ПОСРЕДНИЧИ В ИНЖЕКТИРАНЕТО ВРЕМЕ
* Ветеринарната станция п Босилеград 

въдите в общината не намират общ език 
домашните животни и станцията 
съдията за нарушения. Само 
миналия месец тази съдебна 
200 дела.

ЗШПЖЕН1Я МНОГОи животно- 
при защитата на 

често възбужда дела при 
през втората

Общинскаташението 
скупщина от 24 февруари 
1989 година в което са оп
ределени (места за инжекти 
ране. В някое село, на при
мер, има повече такива ме
ста, а работниците на стан
цията идват само до там

на

половина на 
институция е обсъдила към

вие с Председателството на 
ОК на ССТН взе решение ' 
в тазгодишната манифеста
ция която отразява селския 
труд и творчеството да уча
ствуват три села: Бистър, 
Долна Лисина и Горна или 
Долна Любата. Утвърдени 
са и сроковете в провежда
нето на акцията. До 7 ап
рил да се проведе общинско 
то състезание, а в началото 
на май и регионалното съ
стезание, което според пла-

Ще успее ли Координа
ционният отбор за провеж
дане на традиционната кул
турна манифестация „Сре
щи на селата“ в Босиле- 
1рад, навреме да извърши 
всички подготовки за успеш 
но проведжане на акцията 
остава да се види, Като 
казвам това имам в предвид 
две обстоятелства С пдого- 
товка на акцията се започ
на много късно — през ми
налата седмица, а сроковете

Споровете между Ветери
нарната станция и живот
новъдите най-често 
ват поради не инжектира
нето на домашните живот
ни, което е задължително 
и една от правантивните 
мерки за запазване на здра 
ьословното' състояние на до 
битъка. Този път „спорът“ 
между станцията и 200 жи
вотновъди от Г. Любата Д 
Любата, Дукат, Църнощица 
и Г. Лисина нсатана 
гова, че тези животновъди 
не са закарали на инжек
тиране овцете си към края 
на миналата 
съдията за всички , 
едно „необикновено

Защото хората 
изпълняват задълженията и 
защо съдията взе „помири
телното“ решение?

Хората често изтъкват, че 
не са доволни от постъпка
та на Ветеринарната стан- 

казва Гошо Митов, 
общински съдия за наруше
ния в Босилеград. Изтъкват, 
че ветеринарните работници 
непрофесионално 
инжектирането, което 
в компетенция на

масово не
докъдето може да се върви 
с лека кола; Подчертават и 
други моменти какъвто е 
тоя с броя на стадото: сел
скостопанският

наста-

производи- 
тел има пример 10, а Вете
ринарната станция го об
винява, че не е закарал на 
инжектиране 15 овце, което 
показва, че станцията пол
зува стари списъци за чи
слото на добитъка.

ция

вършат 
не е 

съдията 
за нарушения, подчертава 
Митов. Повечето 
зотновъдите не са. доволни 
от цената (сега за овце е 
20 динара, а за неинжекти- 
ране наказанието 
50 динара), но почти

задвиха, че Ветеринар
ната станция не спазва ре-

поради
Решението на съдията се 

като ефикасно, 
подсъдими 

закараха овцете. Наскоро 
ще се извърши инжектира
не на неинжектираните ов
це в Дукат и Г. Лисина.

№ шш 
: ' 

V 1

потвърди 
Почти всичкивсред жи-

■година Сега
дела взе 

реше
ние: не наказа животновъ
дите, а им наложи да зака
рат овцете на инжектиране.

възлиза 
всич- А *'Пки

В. Б. >
I I ]ПРОБЛЕМИ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НЕ ИЗМЪЧВАТ САМО ГРАДА Щ:

И селските водопроводи 

неизправни
I

.
на на регионалната състе
зателна комисия и тази го
дина ще се проведе в Бу- 
яновац.

са твърде тесни, а от друга 
страна и неблагоприятната 
структура в босилеградски- 
те села, които са без мла
ди хора, неблагоприятно в ли 
уят върху провеждането на 
акцията. Впрочем тази кон
статация чухме на неотдав
на проведеното заседание 

на Координационният отбор 
за провеждането на тази 
културна манифестация, на 
който бе
годишната акция и 
решение и тази година да 
бъде организирана. На за
седанието бе формирана и 
оценителна комисий от 3 
души.

Инак, с оглед на ограни
чените средства за ■провеж
дане на акцията. Координа
ционният отбор в съдейст-

Добре е известно състоя
нието по водоснабдяването 
на Димитровград с вода, о- 
баче не много по-розово е 
и положението в селските 
местни общности.

За пример ще приведем 
най-новите данни от анали
за подготвен за предстояща- 
то заседание на конферен
цията на Социалистическия 
съюз в Димитровград на 23 
март т. г.

Селските водопроводи, стро 
ени в разични' периоди, 
или са дотраяли, или пък 
някои са строени некаче
ствено. Това обикновено ста 
ваше чрез доброволни ак
ции или самооблагане. Как- 
то и да е, анализите на про
би от вода са дали следно
то: селските водопроводи в 
Сливница, Горни Криводол, 
Вълковия, Скървеница, Пе- 
тачинци, Планиница, Пога- 
ново, Горна Невля, Куса вра 
на, Барйе, Гоиндол, Гради
ни, Желюша, Паскашия, Бр- 
айковци, Трън ски Одоровци 
и Каменица — са в незадо- 
воляващо състояние. Касае 
се и за търбите, а в някои 
села и за каптажите.

Водопроводът в село Гра
дини разполага с хлорина- 
Т°Р, но водата не се хлори
ра редовно.

В много от посочените 
местни общности са подали 
иск до Завода за здравна 
защита в Ниш за уреждане 
на този въпрос, но резулта
ти още няма. Положението 
още по-силно се изостря с 
настъпилия засух, както и 
от слабата със снегове зима.

те чешми в Болевдол, сетне 
в Криводол, Изатовци, Вер- 
зар, Било, Прача, Врабча, 
Верзар, Петърлаш, Мъзгош, 
Сенокос, Моинци, Драгови- 
та и др. не са в добро съ
стояние.

Не са изправни и капти
раните извори в Искровци 
и Грапа и Долна Невля.

Околната среда в 
местни общности като Ди
митровград, Лукавица, Жел
юша, Белеш и др. застра
шават и реките като Ниша
ва, Лукавишка река, Ерма 
и Височица. Замръсени са 
в някои случаи и вододай- 
ните райони, тъй като не се 
спазва законът за защита 
на водите.

Когато пък става дума за 
миналогодишната 
която участвуваха: 
ловци, Грна Любата и 
жйе, бе подчертано, че съ-

акция в 
Райчи- 

Гло-

щата, впрочем както и всич 
ките проведени досега, ус
пешно са реализирани и по 
твърдили, че въздейй(ству- 
ват

отчетена минало- 
взетонякои

КАКВО Е ПОЛОЖЕНИ
ЕТО С ЧЕШМИТЕ?

върху разрешаването 
на редица комунално-бито
ви проблеми и възобновя
ват традициите на народно
то творчество и обичаи. С 
други думи акцията подтик
ва селата към

В някои планински села 
в Димитровградска община, 
жителите открай време се 
снабдяват с вода за пиене 
от бунари и кладенци, или 
от чешми. Така например 
чешмите в Бански дол, две-

прогрес, а 
трудещите се към нови у- 
силия.

М. А. М. Я.

ПЧЕЛАРСТВОТО В БОСИЛЕГРАДСКИ КРАЙ

Развоен шанс и за общината
Огромните природни възможности за оргапизироно 

пчеларство в общината не се ползуват. Ако тези ресурси 
се използуват и пчеларството се постави върху научни ос
нови не само, че ще се увеличат приносите от меда и ос
таналите произведения, но не ще да изостане и финансо
вият ефект. Очаква се в това отношение особена роля да 
изиграе сдружението на пчеларите в общината и Общин
ската скупщна в Босилеград.

то пчеларите да се снабдяват 
с лекарства и други необхо
дими съоръжения, нито пък 
място където да продават 
м&да и останалите пчелин- 
пи произведения.

може да изиграе роля и при 
решаването на проблема в 
трудоустрояването.

Какво трябва да се пред
приеме, та да се използу
ват тези възможности? — 
Не е малко числото на хо
рата, които се занимават с 
пчеларство. Те обаче не са 
организирани. Значи, първо 
трябва да се зачленят и да 
се организираме в нашето

Имайки предвид тези при 
родни условия и хранител
ните, и лечебни свойства па 
меда и останалите произве
дения, преди всичко на про- 
иолиса,
млечице и восъка, както и 
тяхното все по-широко при
ложение в народната и на
учна медицина, в която ка
то лекар имам личен опит 
и постижения, мисля че пче
ларството в общината тряб
ва далече по-организирано 
да се развива — казва Ан
донов. Изхождайки от фак
та, *че произведенията от 
пчелите се търсят почти на 
всички пазари, както и це
ната му, пчеларството може 
да стане и една от розпой- 
нитй перспективи па общи
ната. В топа отношение то

Когато се говори за раз
войните възможности на Во 
силеградска 'община, пче

ларството винаги остава на 
заден план. Даже, този зиа- 

закъсали само по- чителен отрасъл изобщо не 
■отдалечените от Димитров- получава място в развойии- 
рад села. Проблеми имат и те й планове. Хората, които 

га, приключени на ра- с това се занимават са ос- 
™аЛНИЯ водопровод като тавени сами на себе си и, 

ггпх,мВИЦа,г? СмиловЧи» Пърто разбира се, на (— пробле- 
.... 5ЦИ’ Бачев0> Одоров- мите. А съществуват почти 
Р^*?Ле”°ВЦИ’ БребевниЧа» всички налични възможно- 

5, ва' Белеш- 1 сти пчеларството да стане
всС,1е' че хлори- една от развойните перспек- 

5г р /г в с' Градиии не раг 'сиви на икономически изо- 
боти редовно, а съща е съд- станаЛата община, 
оата и ,на хлоринаторите в
Лукавица, сетне в мах. „Чуй- За природните възможно- 
петел“ в Димитровград, сет- сти за развитието на пче- 
че в Желюша, Гоиндол и ларството, за сегашшното

положение и за по-нататъш

ните развойни планове в 
тази област д-р Драган Ан
донов, иитерисит в босиле- 
гродския Здравен дом и но
воизбран председател на 
общинското сдружение на 
пчеларите казва: 
щето, чиято природна среда 
псе още не е замърсена раз 
полага с огромни природни 
възможности за 'организи
рано пчеларство. Тези въз
можности засега едвам ли 
се ползуват. Голямо число 
хора в общината с пчелар
ство се Занимава на екстен
зивен начин, не прилагат се 
научните постижения в про
изводството и приносите са 
малки. При това в общината 
не съществува магазин къде-

ИМА ПРОБЛЕМИ И С 
РЕГИОНАЛНИЯ ВОДО
ПРОВОД полена, пчелното

сдружение, да активираме 
действуването 
всичко чрез фказване на 

помощ на пчеларите: от ор
ганизиране на сказки за 
прилагането на научните 
постижения в пчеларството, 
с което да се увеличат при
носите от меда *и останали
те произведения до органи
зирана продажба на изли
шъка

Не са
му, предиКраи-

подчертава Андо
нов.

ДР.
В. В.
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ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ И ИЗМИСЛИЦИАЛБУМ
преждеиременото получава
не на тази програма, която 
е на комерзески начела, се 
заплаща само с една трета 
част (с посочените сто ди
нара;.

(около два стари милиар- 
да).

Че пито една полезна об
ществена акции и Димитрон 
град не може да се проведе 
Оси да й се прикачат от чар 
шията разми „опашки", го
вори и акцията за въвежда 
Не на кабелна телевизия по 
домовете на димитровград- 
чави.

Когито акцияти бе раздви
жена псе още не се зна- ва 
01 не колко заинтересовани 
ще има. А от това преди 
всичко зависи цената за 
всеки заинтересован. От дру 
га страна ако личните до
ходи са замразени, цените 
не са и естествено е, че мо
же нещо и да поскъпне. По 
по и толкова, колкото оп
ределя чпршияти/ Именно, 
тези дни между заинтере
сованите и платилите пър- се гледа 
вата част се разпространя
ват слухове, че тона удо- , зия Белград Димитровград- 
нолстмие всеки ще струва ска община е предвидена 
мП010 пари. „Изчисленията“ след четири години, то 
па партията са от 0 до 13 
стари милиарда! Чиста из
мислица! На последното за
седание на координационния; 
комитет, който води акци-

__ След монтажа па анте
ната, което трябва да стане 
през тази седмици, вън ви- 
трииати на мигазина „Дър
вена звезда“ ще бъдат по
ставени десетина телевизо
ри, на които в (е моусе да 
се миди „целият свят“.

ще стане па 2 април 
зи година.

— Тъй като с първия а- 
оанс за кабелната телеви-

— Що се отнася до ослюч 
пане и а договори със ьсе- 
'и заинтересован за кабел
на телевизия,

'могат да се сключат с граж 
даните докато не се опре
дели абсолютно точната це
на, Но това не /значи, че 

зия са взети и 100 динара гражданите не могат да за- 
за трета програма на бел- плащат втория аванс или 
градската телевизия, граж- пък да се съмняват в хора- 
даните се осведомяват, че та, които водят акцията. 
п'ьи вторник започва мои- Зсички работят на добро- 
таж на необходимите уре- солни начала, а цялата ак- 
ди, а вече па 23 март тре- ция, що значи и парите, на 
тата програма иде може да съответна сметка отиват 

в Димитровград. чрез .местната общност на 
Понеже с плана на Телели- Димитровград, така че всич

ко става легално.

същите неТо
та-

1
А. Т.

(СЛОНЪТ НА „НИШ-ЕКСПРЕС“ Е НЕРЕНТАБИЛЕН...

Димитровград остава 

без рейсове и без гара?
ята ясно и недвусмислено е 
заключено следното: ,

— От събраните досега па 
ри е купена антената, която 
пече се намира в Центъра 
за култура, на чиято сграда 
най-вероятно ще бъде мон
тирана. Монтажът е извър
шен на 17 март.

— В ход е изработка на 
специални карти, в които 
се записва всяка къща, 
която ще бъде приключена. 
Това се прави ускорено, за 
да Може час по-скоро да се 
направи проект и въз.осно
ва на койгго да се набави 
кабелът. Тогава ще се оп
редели и точната цена. Спо 
ред груба преценка за при
ключване на кабелната те
левизия ще са необходими 
около две хиляди динара

Ш Ако не се намери начин да се компенсира загубата на 
клона на „Ниш-ексг?рес“ в Димитровград, клонът ще 
бъде закрит!

Това е становище на ръ 
ководството на 
прес“, което раздавижиини 
циатива пред компетентни 
те общйнски органи да се 
разреши проблемът пътни 
ческия цревоз в Димитров 
град. Както е известно го 
дини наред клонът в Ди 
м игров град работи със за 
губа, понеже броят на път 
щщите е много малък, а от 
друга страна 
на пътищата е лошо, така 
че автобусите страдат 
то. Освен това 
малки рейсове и за десети 

по мак ад ама 
тракат изслужени рейсове, 
изхвърлени от
превоз в Ниш, преназнача да 
ни за превозване на 50 и 
повече пътници.

За превозване на пътни 
ците в Димитровградска об 
щина е дадено 
ние
ето в най-скоро време тряб 
ва \ да отговори в писмена

форма. Неофициално узна 
ваме,
след първи април ще спре 
рейсовете в Димитровград 
ска община. Дали дотогава 
ще се сключи договор с 
АТП? Под въпрос са и ра 
ботните .места, на заетите в

„Ниш-екс „Ниш-експрес“че

Селската мода 

преди 70 години
димитровградския клон на 
..Ниш-експрес“, тъй като, 
АТП нямал интерес да при 

всичките. От заетитееме
дори и отговорните) в ди 
митров градския 
филиално може да се уз 
нае, че ..Ниш-експрес“ няма 
намерение да даде рейсова 
та гара на АТП или 
кои друг превозвач, дори и 
под наем. Намерение им е 

променят

състоянието
клон нео

чес 
вече нямаТези две снимки от 

семейния албум на ин
женер Стамен Милев от 
Ниш са ценен документ 
за модата (носията) в 
нашите краища, по-спе
циално в Босилеградско 
от първите десетилетя на 
този век. Снимките са 
направени около 1920 го 
дина на събор(и) в Дол 
на Любата и от тях ясно 
се вижда комбинация на 

" старото (женските но
сии) и новото (мъжките 
костюми) модата на то
ва време. От аспект на 
нашите (днешни) предс
тави за живота в това

време не (малко из
ненада е елегантността 
на младежите и на мъ
жете на средна възраст 
в костюмите по послед
ната (тогавашна) мода.

Много интересни мод- 
ни детайли предлагат те 
зи снимки на бъдещите 
изследователи на мина
лото на нашия край, а 
ние тук ще посочим са
мо един: младите и мал 
ко по-възрастните мъже 
обичали да отиват на 
събор (и да се фотогра 
фират) с бастуни и пръ 
чки.

Новини от 

Сурдулица
на пътници на ня

градския
щредназначе 

нието на гарата. Значи ли 
това, че Димитровград ще 
остане без рейсова гара? 
На този и лшого други въ 
ггроси, свързани с проблема 
наскоро трябва да се наме 
ри отговор.

-& „Сурдуличке новости“, 
на Общинската 

конференция на Социали
стическия съюз, т. г. навър- 
шава 15 години. Досега са 
излезли 142 броя на вестни
ка, средно по 10 броя 
дишно, отначало с тираж от 
1000, а днес 3500

.месечник

предложе 
на АТП от Пирот, ко

го-
А. Т.екземпляра.

•& в конкурса на Педаго
гическия завод от Враня на 
тема „Борба против алкохо
лизма“,

в дейността На ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В БО-
СИЛЬ.1 гАД

в които са участву
вали ученици от всички 
новни училища на терито- 
рията на бивша Вриаска о- 
колид; учениците от сурду- 
лишките основни училища Общинската организация 
отбелязала завиден успех, ва Червения кръст в Боси 
Предраг Манойлович и Бра- леград понастоящем има о- 
тислав Джорджепич, учени- коло 4000 членове, органи 
ци от седми клас, спечели- . зарани в 57 местни органи 
ха първата относно втората зации. От 'това 37 в местни 
награда в конкуренцията на те общности (във всяка 
рисунките, а Снежана Цоет- .местна общност по една), 15 
™™4' ученичка от шести трудовите колективи и 5 
“аС'Се класиРа на четвър- възпитателно - образовател- 
о място в конкуренцията ните ведомства, 

на литературните творби.
41- Тези дни в Сурдулица 

се проведе двадесет и пър
вото поред съревнование на 
музикалните самодейци 
общината „Златен глас“. По 
бедител

ЛЕШ БЛАГОДАРСТВЕНИ ПИСМАос-
Кирцл Георгиев 

1ааооосшвапос]аоас!аоопааопрс]осшос:шосшаасшсшаостс1оас1сшпоаостосиос
през изтеклата година Об 

организация — 
Червения кръст в Босиле 
град, на годишното .си съ 
брание гфисьди шест колек 
тивни

ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА ЗАПАСНИТЕ СТАРШИНИ В 
ДИМИТРОВГРАД

щинската на

Пълна ангажираност и четири индивиду 
ални признания. Колективни 
признания (бригодарствени 
писма) получиха: местните 
организации на Червения 
кръст в селата: Дукат, Дол 
но Тлъмнио, Милевци и На 
зърица, както и

Вероятно няма организа 
ция 'или дружество, чиито 
членове са повече ангажи 
рани във всички пори на 
живота от членовете на ор 
ганизацията на запасните 
старшини — констатирано е 
на отчетно-изборното засе 
дание на Общинската 
ференция на запасните стар 
шини в Димитровград, 
ведено на 13 март тази го 
дина. Защопо болшинство 
то запасни старшини рабо 
тят в димитровградските 
предприятия и дори заемат 
и най-отговорни постове.

Въпреки добрите оценки

за работата на организация 
та на димитровградските 
запасни старшини, в разис 
кванията е изтъкнато не до 
статъчно самоусъвршенству 
ване, макар че в организа 
цията има достатъчно съот 
ветна литература.

— Общо взето местните 
организации успешно 
няват изпъл 

задължения 
са нали

организа
циите на Червения кръст 
„Автотранспорт“ и 
за ПВЦ —
Индивидуални

своите
и резултатите им 
Це. Има обаче 
ито

в
кон в цеха 

кондензатори.
ж и такива, ко 

оездеиствуват. Затова 
една от основните 
предстоящия
Да се

На края 
е избрано ново

на заседанието на тазгодишното
Перица

Здравкович (възнаграден е 
с 500 динара), а на второ 
място се класира Снежана 
Стошич (награда от 300 ди
нара). Сунчица Цветкович 
спечели трето място и на
града от 200 динара.

ръководст 
Председателство от 

девет члена и съответни 
мисии. За нов

про сървенование задачи в 
ни период е 

активизираме — под 
черта председателят на Об 
щинската

ево признания 
Славчо Петковполучиха: 

от село Бистър, Милорад 
Георгиев от село Плоча, д-р 
Васил Захариев от Босиле 
град и Стоянча Цветков от 
село Дукат.

ко
л „ председател
е изоран Васил Алексов, ди 
ректор на Службата по об 
ществено 
Дим1иггровпрад.

организация на 
Червения кръст в Босиле 
град Прокопи Радованов.

За хубави резултати

счетоводство в

в до
сегашния период, а отделно

А. Т. К. Г. м. я.
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ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН 

КОНКУРС НА СП. „МОСТ“
В СЕЛО ЗЛИДОЛ — БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Възобновена младежката 

организацияПо повод юбилея
зането на първата книжка сбявя2в5аГОАИШНИНаТа
конкурс за следните жанрове;

от изли- 
творчески награден

10 След париод от застой, тези дни младежката организа- 
— Босилеградска община възобновиция в село Злидол 

своята активност. Избрано е ново ръководство и приета 
акционна програма за работа. За председател е изоран 
Бранко Глигоров, за секретар Винко Стаменов, а за 
сиер Нейко Давидков

СТИХОТВОРЕНИЕ

300 дин. 
250 „ 
200 „

РАЗКАЗ
първа награда 
втора награда 
трета награда

600 дин. 
500 „ 
400 „

ка-първа награда 
втора награда 
трета награда и П|р. Това ще правим и 

занапред. Ще участвуваме 
във всички акции които бъ
дат раздвижени в местната 
ни общност.

В акцйонната си програ 
ма младите от това ллашш. 
ско село са набелязали по 
вече зцдачи и активности. 
Преди всичко, както ни у- 
ведоми новоизбраният пред 
седател, това са! задачи и 
активности от областта на 
комуналнснбитовото устрой 
ство на селото, културно- 
-забавиия живот, селското 
стопанство и други 
ности, които се отнасят до 
живота и дейността на се 
лото.

— Ние и досега 
черта Глигоров — редовно 
се включвахме и давахме 
принос в разрешаването на 
комуналнсьбитовите пробле 
ми. Наистина имахме един 
период от застой, но това 
беше по . вина на неактив 
костта на ръководството 
ни, а може би и по вина 
на неактивността на Общин 
ската организация на ССМ, 
Председателството й и оста 
налите нейни органи и те 
ла. Отделен принос дадох 
ме, а и занапред ще дава 
ме при разширяването и у- 
реждането на селския и ма 
хленските пътища, които все 
още не са добри, акцията 
по електрификация, уреж 
дането на селските гробища

НОВЕЛА
ЕСЕ

900 дин. 
800 „ 
700 „

първа награда 
втора награда 
трета награда

600 дин. 
500 „ 
400 „

първа награда 
втора награда 
трета награда

Според думите на Глиго 
село Злиров, младите от 

дол отделно внимание ще 
посветят върху култу|рно-за 
бавния живот в селото. Ве 
че }щ)е търся^ да им дадат 

1 рат забави, а 
се включат и в чествуване 
то на отделни държавни 
празници. Един от пробле 
мите им е недоимъкт на 
съответни помещения. Гли

ПУБЛИЦИСТИЧНА
СТАТИЯ ЗАПИСАНИ НАР. ОБИЧАИ

актив активно ще
500 дин. 
450 „

първа награда 
втора награда 
трета награда

200 дин. 
150 „ 
100 „

първа награда 
втора награда 
трета награда

Предвидените награди са в конвертируеми динари. При печатане 
наградените творби ще бъда хонорувани.

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

2. Предложените творби за награда трябва да се написани на бъл 
гарски език, да са обозначени с ши-фър, а шифъра да е сложен в отде
лен затворен плик и се изпраща заедно с творбите.

4. Творбите се доставят на Редакцията на сп. „Мост“ в три екзем
пляра, по възможност написани на пишеща машина, раздел тройка.

3. Изборът на темата е свободен, по желание на авторите. От то
ва прави малко изключение записването на народни обичаи, защото ще 
се дават награди за описани обичаи от нашите краища. При записване
то им авторите трябва да изложат кога, по кое време са се вършили 
обредите на даден обичай, какъв1 е бил неговия смисъл, съществува ли 
още или съвсем е изчезнал и пр.

Срок за изпращане на материалите — края на май т. г.
Адрес на Редакцията: НИРО „БРАТСТВО“, РЕДАКЦИЯ НА СП. 

„МОСТ“ ГЗА ТВОРЧЕСКИЯ КОНКУРС,), 18000 НИШ, КЕЙ 29. ДЕКЕМВРИ 
БР. 8.

400 „
под

горов казва, че стаята коя 
то им е дадена в училищ 
ната сграда е малка и не 
подходяща за това. Казва, 
че ще търсят да им дадат
и друга стая в сграда 
та където временно не учат 
деца, а такива има. Глиго 
ров се надява, че компетен 
тните училищни органи ще 
имат разбирание и слух 
за това. Още повече, че 
те обещават да извър
шат всички необходими 
поправки, а и занапред ще 
се грижат не само за тези- 
помещения, но за цялата с- 
града.

м. я.

Търн, Драгоман, Годеч. Обаче след Резолюци
ята на ИБ тази агентура започна да получава 
разузнавателни и шпионски задачи. Посред
ством тях се предаваха „поръки“, в действи
телност закани на отделни ръководители, които 
бяха на линията на ЮКП, но засилено се кон
тролираха и българските граждани, които ра
ботеха в Царибродския край. за да не попаднат 
под влиянието на ЮКП. Непосредствено след 
Резолюцията масово се използваха наши граж
дани двувластици, които минаваха границата, 
за да обработват имота си на българска тери
тория, от които се търсят все повече шпионски 
и подобни сведени.: за положението в околията, 
за положението на границата, за сигурността, за 
органите по сигурността. Двувластниците би
ваха принуждавани да дават подобни инфор
мации, защото им се заканваха да им отнемат 
окритите листове. Наред с намаляването на ми
наването на границата от страна на двувласт
ниците, се организираше разузнавателна дейност 
с нелегално минаване на границата от страна 
на агенти и шпиони, най-често от редовете на 
ИБ — емиграцията, но и от редовете на бъл
гарските граждани. След закриването на дву
властния пункт (през средата на 1950 година) 
оканчателно беше забранен), се мина към ра
зузнавателна дейност изключително чрез пре
хвърляне на шпиони и дидерсаити.
Наред с това се използва и разуиавателният цен
тър при българското посолство в Белград, а от,- 
части и представителство на БДЖ в Цпрмброд. 
Българското посолство до Резолюцията имаше 
многобройни контакти с български студенти п 
Белград, но и с числящи се но народността, 
които следпаха п Белград, или пък работеха, 
тук. С разузнавателна дейност в посолстпото 
интензивно се бавеше третия секретар на посо
лството Иван Иванов, но и служещите Кр.чпо- 
лев, Димитър Жулев, Баиоь, Стаменов. Иванов 
сред първите завербува Андрей Иванов, цари- 
бродски представител в Скупщината ма Сър
бия. В неговата разумавптелиа мрежа влязоха 
и Стоян Давидков и Младен Атанасов, сту
денти, родом от с. Градини, инак български 
поданици, също студенти на СС и още неколци
на по-малко важни лица. Голяма задача в тази 
робота имаше Атанас Стойков, студент — сто
матолог от Ловрич — България. На сътрудни
ците ма посолството се плащаше по 5 ПОП до 
10П00 динара за доклад, а плащаха им се и 
„командиропъчии разноски“ заплатпта иа зае

тите по това • време беше 2 000 динара). С из
гонването на Иванов и някои други служещи 
в посолството, както и с арестуването на тех
ните сътрудници през средата на 1951 година, 
тази дейност беше осуетена.

Представителството на българската желез
ница в Цариброд събираше данни, но освен 
от лично наблюдение, имаха малък успех. 
Разкрити бяха и няколко техни сътрудници 
(Русим Гацев, Тодор Ковачев от Цариброд, 
Манол Величков и Иван Иванов от Петърлаш), 
които за разузнавателна дейност беше придо
бил ръководител движението Георги Белев.

Според споразумнието <на двете правител
ства на границата контрол на пътниците на 
релацията Цариброд—Драгоман се вършеше та
ка, че нашите отиваха до Драгоман, а българ
ските до Цариброд. След Резолюцията на ИБ 
българските органи пречеха на нашите в из
пълнението на службата им. Тормозеха ги, сва
ляха от влака, разпитваха ги в полицейския 
участък, а в повече случаи и физически гй 
нападаха. Най-тежък инцидент стана през фе
вруари на 1949 година, когато в Драгоман бяха 
задържани милиционерите Миодраг Лучич, До- 
бривое Дражевич, Радоица Джурашкович и Ми- 
лорад Дедович. Те бяха малтретирани и бити 
до безсъзнание, като им бяха нанесени тежки 
телесни повреди (пречупени ребра и под.), а 
сетне под патрул, пеш бяха доведени $0 гра
ницата. След това нашите милиционери отива
ха само до граничната линия и тук слизаха, 
но се случаваше и българските служители да 
не искат да спре влака, и се налагаше да 
изскачат от него. Инак от средата на 1950 
година, когато бяха премахнати двувластните 
преминавания на границата международните 
чъти съобщения изобщо не се развиваха, така 
ме бариерата на пътя при Градини с години беше 
спусната, а пътят обрасна с трева. Полета край 
Нишава (Гинска) от страна на село Бачево по 
цялото си протежение на границата беше ми
нирано, а мините се намираха и до самото 
международното шосе от двете му страни. При 
редки срещи, на смесената гранична комисия 
бариерата се вдигаше и замислената маса, око
ло която комисията заседаваше се поставяше 
ма граничната линия и всяка делегация прак
тически седеше иа своя територия.

МИЛОРАД КОЗИЧ

ТИХ1ЯТ ФРОНТ (10)
Във всички информбюровски страни дей

ствуват сдружения на емигрантите, които из
дават „свои“ Еесшици: „За социалистическа 
Югославия“ в Москва, „Под знамето на интер
национализма“ в Букурещ, „За людеко змаго“ 
(на словенски) в Будапеща, „Нова борба“, в 
Прага, „За свобода“ в Тирана. Покрай тези 
вестници се издаваха разни брошури, памфле- 
ти, афиши. За внасяне в Югославия, което им 
беше главна цел, тази литература се приспо
собяваше, печаташе се на тънка хартия „цига- 
рет-папир" или на кориците на някой стрип и 
под. Диверсантите пренасяха литературата не
легално през границата и я хвърляха по горич
ките, най-често недалеч от границата, а по-ряд
ко дълбоко във вътрешността. Опаковаха я 
и в тенекиени консерви и я пускаха по р. Ни
шава, Ерма и Височица (при по-високо ниво 
на водата), пускаха я от българска територия 
подобно правеше и Въртоп между двете вой
ни, само че те слагаха материалите г бутилки). 
Железничарят Профир Голубович и един гра
дински воденичар през есента на 1950 година 
изтеглиха в Нишава 200 консерви на такава 
„плаваща пропаганда“. Съдържанието на про
пагандната литература беше крайно сталинска, 
в него Югославия се провъзгласяваше за фа
шистка страна, а ръководството й за предатели 
на социализма.

РАЗУЗНАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ — ШПИО
НАЖ В РАМКИТЕ НА „ТИХАТА ВОЙНА“

И преди излизането на Резолюцията иа Ин- 
формбгоро българската полиция 
сигурност имаше свои сътрудници (агенти) на 
територията на Царибродска околия, предимно 
от редовете на своите поданици, просветните 
работници и железничарите, които работеха 
тук. Тези техни сътрудници нямаха тогава за
дача по разузнаване спрямо Югославия, но по
вече зарад контрол на други техни граждани 
„реакпионери“ и „опозиционери“.

Тези агенти бя 
или органите на ДС в граничните центрове п

Държавна

ха свързани към резидеитите
— СЛЕДВА —
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КАК ДЛ СЕ ОБЕЗПЕЧАТ СРЕДСТВА ЗА ОЗНАМЕНУВА
МЕ 100-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА ДИМИТРОВГРАДСКА
ТА ГИМНАЗИЯ

ПО ПОВОД ПРЕМИЕРАТА В САМОДЕЙНИЯ ТЕАТЪР В ДИМИ ТРОВГРАД

ШОПНСМЕИТН 31 ПУ6Л1ИЩ Юбилеят е общ
Този ггьт става дума за 

публиката, на ириме/рата 
„ Големанов“, която също до 
живя своя премиера. Имен 
но, едва ли се помни през 
последните няколко години, 
да се е случило нещо подо 
но. Първо залата беше пъл 
на до последно място. Това 
не е толково 
ако се има предвид броят 
на премиерите в театъра. 
Постоянните любители на 
театралното' изкуство няма 
съмнение са „жадни“ за те 
атрални изяви, което пока 
за тази премиера и гостува 

- него на белградските артис 
ти преди месец и повече. 
Главното, което е за особе 
но изтъкване е поведението 
на публиката. Час и поло 
вина тя внимателно следе 
ше действието на сцената, 
напрегнато, без шум, без 
непотребни движения, под 
свирквания н какво ли още 
не, на което бяхме свикна 
ли и от което често се пла 
шехме.

Разбира повечето от пуб 
ликата са постоянни посети 
тели, които не пропускат 
нито едно театрално съби 
тне, но голяма част са и

Основен, проблем за вс
яка малка и поразпита об 
щипа е недостиг на сред
ства за някои извънредни

ствата са предназначени за 
банкети, ядене и пиене. Ни 
па/а
представян" юбилея //а /ру 

Ако в началото

с значи в лошото

дс/ците се. 
се е знаело, че от заплану
вайте 712 хиляди динара, 
85 Ш са предназначени за 
уреждане на двора, 40 000 
за вътрешно (уреждане на 

40 000 за печата-

акции.
,/ 1,и м и проигра дек а 061 ц«и - 

на в това отношение пс е 
изключение. И 

пак има
неочаквано, никакво

макар малка все 
множество 
IИНПОСТИ,

СЪбИ I ИЯ !И
юбилеи и тцрже 

коиго няма пред-

ак-
с града га, 
не //а определени публика 

юбилея, аегна, за 
варителпо .запланува!ви и
обезпечени средства. Един 

юбилей с и стогодИ'

ции по повод 
446 ЦД/ за оборудване на 
училището сър съвремишги 
учебни помагала,

зает ите би
такъв
шнинага ог съществува/щ- 

,и 1 м итронградската 
и.миазми, юбилей с който 
едва ли могат ца ес горд е 
тг и много по-полеми среди 
от димитровградската. Зна
чението е още ио-голялю а- 
ко се има предвид, че са 
мият юО/лей е през следва 
щата го;ц*на кога/о в об
разованието отново се вьр- 
щат гимназиите.

За ознаменуван? на 
зи юбилей в сегашната Об 
разевател //овъзпитател на 
организация

това е-
билил.ва ли 

против отделяне на еди а 
надница. Още повече ако 
се знае, че повечето от за- 

са били ученици

то на

всглте
гази съща гимназия. че се 

или пък и/е иматПо преме на премиерата та //.маг 
ле/та — в нея.учениции то опази публика, коя 

то в /гего идва не само да 
й мине времето, но да сле 
ди това, което става на сце 
ната.

нови посетители, на конто, 
надяваме се, това няма да 
бъде н последно отиване на 
театър. От друга страна и 
играта на артистите оигур 
но допринесе към това, пле 
нявайкл вниманието им. Но 
както чн да е, най-важното 
е, публиката започва масо 
во да се връща в театъра

такаваРазбира се, ед:а 
стогодишнина заслужава и 

сред- 
многоЙ накрая доволна да 

възнагради артистите с 
бурни аплодисменти. Този 
път същите аплодисменти 
и тя заслужи!

'ГО- пак 
това са 

в сравнение с гору

банкет, но все 
ствата за
малки
посочено:е.лосга отдавна

А. Т.

ИЗЛОЖБИ

Още една (поредна) изложба на Б. Николов
След успешното си 

представяне в Бор, дими 
тровградският акварели- 
ст Богдан Николов, на 
16 март т. г. откри по
редната самостоятелна 
изложба на акварели и 
в тимошкия град Княже 
вац. Изложбата предиз
вика особен интерес 
сред любителите на изо 
бразителното изкуство, 
особено на акварела, в 
този град.
■ И този път почитате
лите на акварелното из
куство се запознаха в 
общи черти с досегаш
ното творчество на аква 
релиста Б. Николов, пре 
дставянето му в различ 
ни градове, на Републи

ката и страната, чшгго неговата връзка с род- 
акварели са станали при мия край — дълбока, е- 
тежанше и на голям брой моционално-прочуетвена. 
любители на акварела в 
Австрия, Гърция, Българи 
я, Западна Германия, Хо 
ландия. Филандия, Шве 
ция.

За акварелите на Бог 
дан Николов, историкът 
по изобразително изкус 
тво В. Девич, споделя:
„От два аспекта (равни
ща) може да се наблю
дава акварелното твор
чество и художествените 
резултати на Богдан Ни 
колов.

Първото равнище е сю 
жетът на картините, кой 
то е свързан с родния 
му край. Разбираема е

Характерът на природа
та му позволява дожив
яването да се изяви ши 
роко: селски къщи, пла
шиш. гори,
скатове, но преди всцч 
ко чрез облаци и слън- I 
не. . . Планини, реки. по I

планински

Стогодишнината се посреща в нова училищна сграда, 
предадена на употреба на 8 септември 1986 г..тоци, гори са сърцевина 

га на този живот, на зд 
рава връзка на човека с 
природата.

На второто равнище 
на пейсажа доживяваме 
художествената компрзн 
ция. Тя е в непосредстве 
на връзка с характера 
на пейсажа, след това с 
атмосферата на Деня, в 
който акварелът е нас
танал. Във връзка с та 
зи атмосфера са почти 
всички особености на 
акварелите на Богдан 
Николов. Той успява да 
нарисува флуидната „не 
материалност” на възду
ха. .. Тук прерии всичко 
е запазена акварелната 
техника, прозрачността 

боите, (убедителност 
на различните материа
ли, а особено на светли 
ната.

Да напомним, Богдан 
Николов е художник ма 

с въздух-мъгла, облак и 
слънце, на 
феномени,' трудни 
ложествено 
не".

е направена Дограма. 
Формиран е ко.\штет за 
билея начело с председа
теля на Общинската скуп 
щина Васил Милев /преди 
това Слава Тодоров) и се

с- Ясно тябвасредствата 
да ооезпечат всичка заети, 
а не само четирн-пет най- 
-гелеми предприятия в гра 
да. В
школуваг само децата на 
заетите в гумарата, 

ле“ или ..Свобода“, но и на 
заетите в митницата,

го-

гимназията не се

е тръгнало в реализация на 
програмата. Разбира се за 
това са необходими 
ства. Откъде да се 
ако

„Цл-

се-сред- 
гърсят 

не от стопанството.
кретг,'диата на вътрешни 
работи, заетите в шпедици- 
ите. От тази гледна точка

Както
чай 1решено е да се потър
си от всички заети по ед
на надница. В повечето 
предприятия идеята е при
ета, взети са решения в 
тази насока (но средствата 
не са ,се намерили на оцре 
делената сметка. В някои 
предприятия дори е създа
деш атмосфера против от
деляне на споменатата над 
ница. Защо?

ДИМИТРОВГРАД и в много други слу може би е и разбираемо 
становището на ГИД „Ди
митровград“ че те ще за-КВАРТИРА ЗА „АНГЛИЧАНИН“

За изучаване на англий 
ски език в основното учи 
лище, а сетне и в аредното, 
най-много натиск бе от 
ГИД „Димитровград“, но 
не по-малко и от останали 
те предприятия, имайки 
предвид изискванията на 
съвременното стопанисване 
и свързване с Европа, как 

" то и информатиката, като 
наука на бъдещето.

Английски език от преди 
две години редовно се изу 
чава от учениците в основ 
нотб училище. Но с това 
проблемът не се реши, тъй 
като преподавателите по 
английски досега бяха само 
на „пропътуване“ през Ди 
митровград. Дори и 
които получаваха 
дии от самоулравигелната 
общност. Основна причина

платят средствата ако и ос 
танал>ите това надравят. От 
друга -страна най-много и- 
зисквания куьм «вредното 
образование са имали гу- 
марците.

за това е че основното у- 
чилище не може да обезпе 
чи квартира. Но, по висич 
ко личи че и този проблем 
ще бъде разрешен със съот 
ветен договор, който ма
стопанско-политическия 
тив е приет, остава само 
да го верефицират и работ 
ническите съвети. Става ду 
ма за т\жа наречените со 
лидарни квартири. От една 
трябва да се откажат

предприятия и тя да 
бъде предназначен само за 
преподавател по английски. 
Тъй като стопанството 
пълно право инстистираше 
да се изучава този език в 
основното 
съменение, че предложение 
то на основното училшце 
Ще се подкрепи от всички.

А. Т.

ак-

Но, тъй 
нието

на като на заседа- 
присъствуваха само 

-представители н а стопан
ските предприятия, подоб-всич

Най-възможмият и иай-ки но заседание ще се прове
де и с Представители на

-вероятен отговор на този
въпрос даде Арсен Тодо
ров от съюзните служби, 

циите, частните
шпеди-„Свобода“; който 

каза, че акцията отначалоприродните 
за ху- 

лредставя-.

занаятчии 
за да се намери начин на 
истина всички да се вклю- 
чат в акцията. /Стогодиш- 
ният юбидей наистина това 
заслужава.

лошо е водена и трудещи 
те се не

училище, няма
тези,

стилен са запознати с 
точните цели и предпазна
чемие на 'средствата. Пре
обладава мнение,Ст. Н. че сред- А. Т.
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'физическа култура^В^В^т) Е СЪСТЕЗАНИЯТА 3/ ЮГОКУПАТА В МОФС ВРАНЯ

Младост“ е в четвъртфинален31
дост“ от Босилеград: П. Га 
шевич, Г. Анджелкович, Д. 
Златков, П. Стоянов, Й. Гли 
горов,
Стефанов, В. Тасев,

М. Василов и А. Ди-

РЕГКОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ Ш „Младост“ (Бослеград): „Младост“ (Сувойница“ 5:3 (3:0) 
Босилеград, 18 март 1990 година, Игрището „Пескара“ 
край Драговищица. Цремето слънчево и подходящо за 
игра. Теренът Също. Зрители около 100 души. Голмай
стори: за домашния отбор: Владимир Чисев —2, и,Васил 
Тасев, Миле Василов и Драган Златков по един, а за 
гостуващия отбор: Неиад Стоилкович — 2 и Сръджан 
Стоилкович — 1. Съдия на срещата Мирослав Дфизано- 
вич от Масурица.

В рамките на състезания- 
та за Юго-купата на Меж- ' 
дуобщинския футболен съ
юз Враня, „Младост“ от Бо 
силеград преброди и трет
ия съперник. В третия кр
ъг босилеградските футбо
листи с резултат от 5:3, но 
лувреме 3:0 победиха едно
именният отбор от Сувой- 
нмца. Резултатът обаче не 
говори за супериорност на 
босилеградскил отбор. Иг
рата, с която се представи 
ха пред началото на втора 
та част на първенството, не 
предвещават подготвеност.
Нямаха физоиомия в игра
та, повечето се задоволява 
ха с индивидуални акции, 
а липсваше им, и физичес
ка подго гвеност.

За начало тройна“! С.Н- Манасиевич
в'. Чи-н

пев, 
митров.к „АСЕН БАЛКАНСКИ“

ЛИЯ) 3:0 (1:0)

Димитровград, 18 март 1990. Стортният център „Парк“, 
зрители — 500 души; времето слънчево, теренът тревист. 
Голмайстори: 1:0 — Милован Тодорович в 18 минута на 
2:0 Александър Станков в 67 минута, а крайни резултат от 
3:0 постави Зоран Христов в 73 минута.

„КУРШУМЛИЯ“ (КУРШУМ-
„Младост“ от Сувойница: 

В. Стоянович, Б. Младено- 
С. Маркович,. С. АнджеВ четвъртфиналето което 

ще се проведе 
тази година 
„Младост“ от 
ще бъде „Кощана“ от В(ра- 
ня. или БСК.

Инак, двата отбора игра 
ха в следните състави: „Мла

вич,
лкович, П. Филипович, Д. 
Радулович, Н. Тасич, С. Сто 
•илкович, Ж. Пайкович, Н. 
Стоилкович и Г. Стоилко-

иа 25 март
съперник на 

Босилеград

вич.
м. я

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 28 март 1990 година се навръшват 49 дни от смърт
та на нашия скъп баща и дядо

Владимир
Василев

Инак, през първото по
лувреме докато домашните 
футболисти сили,

. играта бе на по-високо рав 
нище. Първият гол за дома

имаха

2 33:19 22 (2) от село Горна ЛисинаЕдинство
шния отбор в 19 минута от 
беляза Миле Василов, след 
една добре организирана 
атака в" която участвуваха 
повечето футболисти. На 
втория гол зрителите не ча 
каха много. В 25 минута в 
листата на голмайсторите 
се вписа и капитанът на от 
бера Васил Тасев. Пет ми
нути през края на първото 
полувреме и Владимир Чи 
лев улучи целта.

22 (1)3 30:24Палилулац
18 (2)29:172 Четиридесетдиевното въз

поминание на скъпия на 
покойник ще се състои на 
28 март т-г. в 12 часа на 
селските гробища в Горна 
Лисина.

Каним роднини и прияте
ли да присъствуват на въз
поминанието.

Борац
17 (1)4 32:15ОФК Ниш

2Новоселац 29:19 17 (1)
28:24Рудар 4 17 (3)

2 31:23 16 (2)А Балкански
0 32:34 16Мармор

14 (2)3 21:25Раднички
142 24:30Куршумлия
13 (1)33:301ПроЦрес
13 (3)24:226Свърлиг

3 24:23 13 (1)Будучност
Скърбящи: син Никола, снаха Василка, дъщери Стан

ка, Вейка и Марика, зетове: Васко, Милан и Павле; внуци 
Сашо, Лщбица, Елка и останали многооройни роднини.

21:30 П (1)2Младост 1

18:48 9 (1)1Омладинац
5 16:43 2Синджелич

Жълти картончета: Тоша 
Рангелов, Жика Тодоров, 
Петар Йованозич („А. Бал 
кански“) и Радиша Джорд 
жевич „Куршумлия“. Черве 
но картонче получи Петар 
Йованович („А. Балкан 
ски“). Съдията Драппиа Ан 
тич от Ниш — отличен.

„Асен Балкански“: Милко 
Тошко Соко

сандър Станков. Точка на 
резултата сложи Зоран 
Христов • в 73 минута.

За играта може да се ка 
че беше на завидно 

равнище, а победата на ди 
мшровградчани можеше да 
бъде и по-аисока.

В следващия кръг „Асен 
Балкански“ ще гостува в 
Мрамор край Ниш.

През второто полувреме 
отборът от Сувойница за
почна по-често да атакува 
към вратата на домащния 
отбор и макър че играта 
бе на по-ниско |равнище, лго 
бителите на футбола оста
наха по-доволни от петте 
гола, два на домашния ог 
бор и три на гостуващия.

ТЪЖЕН ПОМЕНжи.
На 6 април 1990 година се на- 

врт.шват 6 месеца от смъртта на 
на нашия скъп съпруг, баща и 
дядо

Соколов 
лов 7, Тоша Рангелов 6, Ми 
лован Тодорович 8, Жика 
Тодоров 7, Деян Митов 8, 
Александър Станков 7, Сла 
виша Златкович 6, Синиша 
Димитров 6, Зоран Стефа 
нов 6, (Перица Георгиев), 
Зоран Христов 7 (Петар Йо 
ванович).

„Куршумлия“: Деян Ми 
лосавлевич 6, Радиша Джо 
рджевич '7, Живадин Ми 
ленкович <з, Горан Мичуно 
вич 6, Сладжан Милоше 
вич 6, Сладжан ' Илич С, 
Братислав Илич 6, Власти 

Боиович 6, Радован 
Гаврилович 5, Ивица Си 
мич 5, Ивица Джорджевич 
6 (Драги Тодорович).

КРУМ МИТРЕВ 

— БЪРЗАШКИ
Д. Ставров

В ЮГОКУПАТА „Балкански“ се 
класира за тетия кръг

от село Долна Любата

Шестмесечното възпоминание на скъпия на покойник 
ще стане на 6 април т.г. в 12 часа на селските гробтцд в 
Долна Любата.

Каним роднини и приятели да присъствуват па възпо
минанието.

Скръбящи: съпруга Тонка, син Янко, снаха Лиляна; в- 
нучки Елка и Сладжана и внук Крум и останали лшого- 
брсйии роднини.

След като дойдоха от под 
готовката в СР Македония 
футболистите на „Асен Бал 
кански“ в Димитровград в

Играта беше качествена 
и задоволи зрителите. Съ
противата на имротчамцп 
беше сломена още в пър- 

когаго „А.срок от три дни одиграха 
два мача 
(Мачовете бяха отсрочени).

Първо се одлпра мача с 
„Г1г| >тизам" от с. Желюша. 
„Балкански“ успя да се на
ложи с 1:0, макар че това 
сгана с крайни сили. Спо
ред показаната игра — 
рти.заи“ .беше много по 
.зо до победата, игра мно
го по-добре.

вото полувреме,
Балкаискт“ поведе с 2:0. Го 
лове отбелязаха Зоран Сте 
фанов и Александър Стай
ков.

Югокумага.за

Във в карото полувреме 
пай-иапред Емил Иванов, а 
след това и Зоран Христов 
напълно сразиха Единст
во“. Резултатът от 4:0 в но 
л.за на „Балкански" пе е 
висок, ако се им в пред
вид, че 
ме използваха още няколко 

отбелязване на

Па 1 април 1990 година се навършват четири тюжни 
ггдпни откакто не е фед пас нашия милВ Папървия кръг на пролет 

дял на първенство] о 
димифовградчани играха 
Добре. За противник имаше 
солидния отбор на „Кур 
шумлия“ от едноиемнешшя 
град, но отначало до края 
,,а мача „Асен Балкански“ 
игра значително по-добре.

Първият гол даде каниш 
на на отбор Милован Г ддо 
Рович в 18
Удар от около двадесет 
Ра от вратата на Милосав 
левич. Топката зак. чи мал 
к° вратаря и влезна в го

-5;п:II ия

Съи|ротивата 
на жечгсшапи беше сломе
на в 48 минута, когато дс- 
бюгантът в редовете па „Ба 
лказлеп" Славиша Злаз ко
вич успя да излъже врата 
ря на „Партизан" и да вка 
ра топката в мрежата.

Тодов КолевДимитровград чан и
шансове за 
голове.

Най-добра игра в „А. Бал 
кански“ даде загърналия се 
неотдавна от /шетал“ За 
мчар Деян Митов. Добре се 
•локала и Емил Иванов.

Оре)цата добре води 
дийската тройка от Пирот 
начело с Костадин Ташев-

В този дси в 12 часа п Ди-
Следващ протрилик на ди 

митровградчаии в Югокупа 
та беше „Едииспю“ ,ог Пи- 

В „Единство“ имаше до

минута с точен 
мег

мпгрогград ще посетим веч
ния му дом, :ще положим цве
тя и ще го залеем с. цветя.съ-

рот.
ри шестима довчерашни мг 
-рачи от първия състав па 
„Раднички“. Този против
ник представляваше голямо 
предизвикателство за дими
тровградските футболисти и 
в този мач те показаха и 
много по-хубава игра.

ла.
ски.

На 2:0 мисли.стигна след игра 
<гг около един час. През то 
йа време се водеше оспор 
вана борба на средата на 
игрището. Втсрия гол за ,.А. 
Балкански“ отбеля.за Алек

В третия к)ръг „Асен Бал
кански“ ще играе с отбора 
на „Пощар“ също от Пи-

Тпшгш майка, баща, брат п
и останали роднини.

•рог.
, Диммп»р Ставров
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сатиРа * забава

Карикатурен екран
у ВОДА ЗА ОТКУПI

Едно трсмс ка ни бея нагърчиле ;ш даваме 
принуден откуп, беше ни се спекла кожата яа 
/р'ьбината. Ние сме си голо/узи от край време. 
Работиме да има от година до година да се 
лакръпимс, а за пазар — дил ако ни остане 
нещо. Арно ама тъгай донесова закон имало- 
нгемало — да се дава! И че даваш, що че чи
ниш. Ка ти се извърголят удбашите, море че 
даваш, та и от оная страна. Ако не че те зат
ворят и че 'ги олюпат газо. После разбраме де~ 

жито го извозиле у Албания та им да
ла ти кьоро очи. Ублажило им се тъ- 

/ьивите. Ть-
ка това 
валс —
/ай житото, т/а' са че ни отнат и 
ка е: ра/ьи куче да те лае!

ДВЕ ВРЕМЕНА
3. Живкович

Та думата ми е за откупа. Даваме жито, 
\|.со, вуна, яйца, сирене, па най-после и мле
ко. А млеко не сме имале за пазар, но айде 
това мани, имал-немал че скръбиш от душа
та, па че га збереш да дадеш там, да се от- 
качиш ог беляга, но како да го однесеш? Не- 
ма/ле ни домаджани, ни шишета, ни канти — 
нищо. Отпреко едни бамцрни когайки, друг 

суд за млеко немаше. А го носеше далеко, чък 
тамо на г/осто у Младежинии на граничарите. 
И да не .мислиш оти они го кусашея. Йок бре! 
Силушеа го у едно каче па го продавашея на 
маалците да си ранят евшьете за по некое Ьи- 
ло райия.

И я шо да чиним — мора да се носи. Му- 
зе Спасена свийте два 'три дъна, налуни две 
котлайки. А беме боси како телци. Носеитеие 
свински опинчетини, спекле се како черень, па 
сЬинени, и стаеш ли на заран ггнрво требе да 
Ни закърпш с ремички. па тъгай че заваташ ра
бота. И я Ьл тъгай кръпи боже.м тия п\'щим 
па качи котлите на кобилица и се запреза че 
Ьи носим на поето. Досред пут — опанците се- 
сЬиная. * Влачат се ремичките по мене, та нака- 
де Младжинци излетея пцета и ме залетея. Я 
се узвърте, не могу да отбрагьим едно отът, 
друго отзад, усукая ми се краищата на опан- 
цнте, съпна ли се, какво биде — незнам — от- 
качия се котлите и млекото г*» расипа. Тужи- 
ие мамо. що направи!

Сред бооплеградск-ите ора 
дношколци расте .интересът 
за производствените специал 
пости. Особено се интересуват 
за часовете на известния про 
фесор, конто задочно се обу 
чават за — воденичарски те
хници.

заканил на председателя на 
Комисията за труд и трудови 
отношения, че ако не го при 
смат ма работа ще се оплаче 
па — Дружеството за защита 
на животните.

3:
х
О © Една босилеградчанка на 

преклонна възраст (бабичка) 
предлага 14-мя конгрес на 
СЮК да не продължава в ни 
какво време. Да не се ,,из- 
вампират" пак.

ст Дпмитровградчани вече си 
напечатаха монография за по- 
-новата история. В Босиле
град още нямат такова наме 
рение. Жнви са участниците 
— някой може да ги опрове 
ргае.

аи ©ии
Н^кои по-възрастни боси 

леградски ловци казват, че
©

Общинските органи в Бо
силеград решиха да нало- 

кучетата, кои
то нищо не работят, а само 
се разхождат. Това решение 
трябва да се разшири и да 
обхване и някои босилеград 
ски чиновници.

някога до всеки трън е кле
чал заек. Сега до всеки трън 
клечижат данък на ловец.

Босмлеградските комуни
сти още не са разкръстили с 
религията. Всички се молят 
на Бога да падне дъжд — да 
поникнат гъбите.

е
Един безработен босиле- 

градски младеж публично се Повърте се там. пцува, кле, па си з5ра кот
лите и си пойдо. Пцетата останал

Иван Николов
да лижат

прашището. За жив се не броим! Млекото ма-
пи, но че речат не дават го, па че ни склъцат 
после како змия.
Сретна ме Стойне Кусио 
понел млеко на откуп.

ПРОМЕНИ Идем тъка и се мислим, 
и он клямка котли.

Чиним здравоживо/^о^лично^вяи ввне\ 
'ЛРаМбннхне иметчя 
ил- улщцле и 7гр$ц-

КУРиялиЯТЯ ИОЕПЯш

и я му се оплака. А он 
беше нтър тъка, дяволит човек. Маре, рече, не 
бой се!

Ц,ТГЪТ5ЧТ К&М 
евро пя- ри е 
огкУип'/

тгромЕнине / Станал/е низ корията, та при кладенци
те, направиме некаква збирутия,
■Щ нарамо и итродължиме. Однесоме

Бяи онзи? качиме кот- 
го, испа

ме у качета, па беж дома. И се сйаоиме.
Ка се само помислим още какви муКи не 

наша дръжава, па са 
я делят и разтураят кока е 

народ Ьинал, гла- 
това никой не мисли. А 

ние мрътиме и висиме како тикви 
Докъга?

сме. мучиле за/ради овая
гледам почнал да
1ьива на баща им. Дека йе 
дувал и работил

на плот.
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