
вшяво С указ на црезид 
СФРЮ Йосиг Б(роз 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство“ е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сре€кьрен ве
нец за особени заслуги в 
областта на информативна
та и графическа дейност и 
за принос в разви, чето на 
братството и единството 
между датите народи и на
родности

ента на 
Тито от

ГОДИНА XXIX 1 БРОЙ 1444 !■ 30 МАРТ 1890 Г. ЦЕНА 0Г50 ДИН.

I мин
НА ЦК НА 

НА НИШКИ РЕ- ПЪРВА ГОДИШНИНА НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ НА СР СЪРБИЯ

Без тройствена държавностСК НА СЪРБИЯ
ИМА И
ПРОГРАМА,
И РЕЗУЛТАТИ

Съюзът на комунистите 
на Сърбия има всички ус
ловия, осъществявайки де
мократичните и социалисти
чески определения, да оста
не твърде силен и влияте
лен политически фактор в 
Сърбия и Югославия, фак 
тор на прогресивни проме 
ни и прогрес. Затова нищо 
няма да отлагаме, нито ще 
ни объркват неоснователни 
те твърдения на отделни ли 
ца, че уж някого подкреп 
яме, че се преплашени от 
събитията в страните на ре 
алния социализъм.

Има интереси и СКС, и 
Републиката, да Бървим сме

Сърбия именно вече има 
главните програмни опреде 
ления, и което е по-важно- 
твърде значителни осъщес
твени резултати. Той днес 
не се намира пред бял лист 
хартия, притиснат от съби
тията, да пише програма. 
Не може обаче да се живее 
само от постигнатото, тряб
ва да се върви смело по-на 
татък, изтъкна д-р Трифу- 
нович.

Тъй като посочи, че из
миналото време показа, че 
определенията на СКС и ор 
ганите на Републиката са 
били добри, че откриват 
път за преодоляване на кри 
зата, път на стопански на
предък и демокрация, пред 
седателят на ЦК на СКС в 
продължение каза:

„Приемането на многопар 
тийна система означи й зна 
чи, че и СК трябва да се 
првърне в политическа пар 
тая, че не :може да остане 
предишната обществено-по
литическа организация с га 
рантираните от Конституци 
ята монопол и роля. От мо 
нопола се отказахме, а рол 
ята трябва да меним, поне 
же досегашният СК бе кон 
цепиран за таканаречената 
безпартийна демокрация и 
по-инакви отношения в по
литическата система и със

Момент от провъзгласяването на Конституцията на СР Сърбия: 28 март 1989 г.

Двадесет и осми март ще оста
не залисан в по-новата история на 
СР Сърбия като ден, в който, след 
големи проблеми и остри лсонфрон- 
тации на политическата сцена, та
зи република най-сетне стана дър
жава с висичк/и характеристики, кои
то бяха дадени на останалите феде
рални единици с Конституцията от 
1974 година.

така и по отношение на покрайнини
те, които са в нейния състав, след 
приемането на Конституцията през 
1974 година повече се мълчеше, от- 
колкото се говореше. За мнозина то
ва положение на Сърбия беше отра
жение на политиката, която се води 
против тази република и сръбския 
народ. Дори и не е нужно да се до
казва колко състоятелни са оценки
те, според които досегашните три 
промени на югославската Конститу
ция представляват нарочно и систе
матично накърняване на правата, 
компетенциите и историята на Сър
бия. Безспорен беше обаче фактът, 
че Сърбия беше единствената феде
рална единица с покрайнини в със
тава си и единствената държава в 
югославската общност с 
права от останалите. Нейните зако
ни бяха в сила само 
мата „по-тяона 
предписания не можеше да се узакон 
ят без предварително съгласие на по
крайнините. От друга страна покра- 

не бяха длъжни да търсят 
съгласие от републиката, ма която 
принадлежат.

ло и сплотено в по-ната
тъшните промени, които 
търси днешното време и на 
шата реална обстановка, 
подчерта д-р Богдан Три- 
фунович, председател на 
ЦК на СК в Сърбия, гово
рейки в Ниш пред полити
ческия актив на Нишки ре 
гион за проектодокумента 
„Основни определения на 
СК на Сърбия, като партия 
за демократичен 'социали-

На този ден миналата година бя
ха провъзгласени амандманиге в Ко
нституцията на СР Сърбия, с които 
тази република премахна абсурдната 
тройствена държавност на територи
ята си и укрепи лабавото съдружие 
със своите отчуждени покрайнини. 
Тази работа изобщо не беше лесна, 
понеже от първите крачки до окон
чателно приемане на измененията в 
републиканската Конституция изми
наха три години на упорит труд, кой
то беше съпътствуван от многоброй-

зъм“.
Съществена отлика на то по-малкози документ е, изтъкна по- 

нататък д-р Богдан Три- 
фунович, че той израства 
и се обляга на определени
ята и практиката на СК на 
Сърбия, на политиката, ко
ято напоследък в нашата 
Република е водена. СК на

на така нарече- 
територия' ‘. Много

ни протакания, отпори и пряко про
тивопоставяме на промените.

За несъответното конституционно 
положение на Сърбия, както по от
ношение на останалите републики,

мнимите
(На 4-та стр.)

ТАНЮГ
СК И КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

СК би застрашил собствените позиции, 
ако се опита да се трансформира в Кому
нистическа партия с нейните някогашни ха
рактеристики. ИмеТо не би отговаряло 
напълно променената днешна програма на 
СКС, която се показа

Заседание на Общинската 
конференция на ССТН в 
Димитровград

На медицински темиЧЕТЕТЕ
ПРОПОЛИСЪТ —
бъдещето

В БРОЯ: ЛЕК НАна
ДА НЕ СЕ ПОВТОРИ АВ
ГУСТ 1989!По повод 27 марткато успешна и е под

крепена от народа. Предишните методи на 
КП не съответствуват иа днешното време и 
засилените искания за демократизация в 
обществото, плурализъм, защита нд всички 
човешки права. Такава партия би била бър
зо изтласкана

стр. 7

ЕКСПЛОЗИЯ НА СВОБО
ДАТА

стр. 5
Хубава дружба на армейци 
п ученици

стр. 3 Мнения
иа политическата маргина, 

каза председателят иа ЦК на СКС. ДА НИ ГОСТУВАТЕ ПАК!
МАЛКИТЕ, ГОЛЕМИ ВЪЗ
МОЖНОСТИ стр. 9!■■!



Г~гш СВЕТА Н А С |и а
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪВЕТ ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА 
ЕВРОПА

В УНГАРИЯ СЕ ПРОВЕДОХА ПЪРВИТЕ СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗВОРИ

СФРЮ търси да стаие пълноправенСОЦИАЛИСТИТЕ СА В ОПОЗИЦИЯ член

ПА ЕО

Ш Спсчрсд досегашните резултати от изборите в Унгария 
на власт ще бъдат две партии: Унгарският демократи
чен форум и Съюзът на свободните демократи

свободите демократи за се 
бе ои казва, че е либерал 
на партия, която е „ляво от 
центъра“.

Трета партия според ш 
борите е Партията на мал 
ките посредници. На четиъ 
ро много на листата е У и 
гарската
партия, т.е. „бившите кому 
ннетн, д сегашните рефор 
мотори“ а на пето младите 
радикали. Подчертава се, 
че социалистите са получи

Макар че всички резул 
тати от първите демокра 
тични избори в Унгария в- 
се още не са известни си 
гурно е, че тези две нар 
таи са получили най-голям 
брой гласове от 75-те на 
сто унгарци, колкото изля 
зоха на изборите. Унгар 
склят демократичен форум 
е популистическа партия, 
чиито водачи се представя 
ват че са „на дясната стра 
на от центъра“. Съюзът на

лша, Унгария, Чехословакя 
я и България. ГДР участау 
ва като наблюдател, дока- 
то Румъния и Албания не 
са повикани.

Югославската делегация 
оглавява съюзният секретар 
на външните сработи Буди- 
мир Лончар. „Поднасяйки 

иск за пълноправен член в 
Европейската общност, Юго 
славия изцяло е съзнателна 
на отговорността, 
това предприема“ 
той. „Ние, продължил Лон
чар, иаялезиахме дълбоко в 
процесите иа демократична 
та политическа трансформа 
ция и сме решителни в 
мерението си докрай да ре 
ализираме целите на наша 
та икономическа реформа“.

В Лисабон сс проведе из
вънредно заседание на Ев
ропейския съвет, на което 
министрите на външните ра 
боти обмениха мнения по 
въпроса: как и на къде спо- 
;пра обстановката в страни 
е на Източна и Цепгрална 

Европа и каква в това би 
трябвало да бъде ролята на 
Европейския съвет?

11а лисабонското заседа
ние за пръв път като „спе
циални поканени гости“ 
участвуваха и шефовете на 
дипломациите на седем ст
рани на Източна и Цент
рална Европа. Покрай ми
нистрите на 23 страни на 
Западна Европа на среща
та участвуваха и делегации 
те на Югославия, СССР, По

социалистическа

която с
— казал

УНГАРСКО-РУМЪНСКИ ОТНОШЕНИЯ
Съюзаянош киш

УНГАРЦИТЕ СИ ЗАМИНАВАТ на свободните демократи: 
Интелектуалците получиха 

особено доверие

Широка подкрепаЧислящи се към унгарско 
то малцинство от погранич 
ната част на северозападна 
Румъния напускат нажеже 
ната междунационална ат 
мосфера и заминават за Ун 
гария. В седалището на Де 
мократичния съвет на унга 
рийте в Румъния оповестя 
ват, че унгарците отиват по 
неже нямат доверие в за 
щитата на официалните ру 
мънски органи.

положно на тази организа 
ция, която се застъпва за 
интсрес1гге на унгарците в 
Трансилвания, действува ор 
ганизация „Румънско огни 
ще“, която има около два 
милиона членове. „Румънс 
кото огнище“ се застъпва 
за хуманен и културолож 
ки характер на отношения 
та без националистически 
белези, но казват че инсис 
тира в Румъния да се за 
щитават румънците.

ли по-голям брой гласове 
отколкото се е очаквало.

На избо(рите унгарците 
се изясниха за промени, за 
пазарна икономика, против 
идеологизирането на всеки 
дневието, против всички ре 
пресалии, за свързване със 
света, за частна собстве 
пост, а онова което остане 
като обществено не може 
да има предимство пред 
частното. Оказвайки дове 
рие в Съюза на свободни 
те демократи, които за се 
бе си казват че са партия 
на интелектуалци, унгарци 
те също така гласуваха за 
ум и знание, за компетент 
ност във воденето на сто 
панството и държавата, за 
авторитет в света.

Съюзният секретар на 
външните работи по вре 
ме на заседанието )на 
Европейската общност 
в Лисабон се )срещна с 
председателя на Европей 
ската комисия Жак Де 
лор и с генералния сек 
ретар I на Европейския, 
съвет Жатерин Лалими- 
ер. В разговорите с Де- 
лор стана дума за по 
-иататъшното сътрудни
чество между Югославия 
и Европейската общност,
особено за някои конк- португалския президент 
ретни облици на подкре Марио Соареш.

па и помощ от ЕО на 
югославската реформа. 
Лалимиер е изразила 
убежданието, че югослав 
ският иск за постъпва
не в редовете на ЕО има 
широка подкрепа гв този 
европейски форум.

Лончар води разговор 
и с председателя на Съ
вета на министрите на 
ЕО Джералд „ /Колинс, 
шеф на дипломацията 
на Ирландия, както и с

Демократичният съюз на 
унгарците в Румъния има 
около 600 хиляди членове. 
Формиран е през декември 
миналата година. Противо ,

Румънски митничари зая 
вили, че стълкновения меж 
ду унгарски и румънски 
граждани не са тредки и на 
територията на Унгария. 
Изтъкнали, че през послед 
ните десетина дни в унгар 
ски погранични места са 
повредени десетина коли 
на румънски граждани.

БАГДАД

ЙЕМЕН ЩЕ СЕ ОБЕДИНИ

„Северн и Южен Йемен 
ще се обединят за 30 но
ември т.г. и от тази за да 
ча няма отстъпки“, оповес 
тил преди няколко дни по 
средством радио Аден гене 
ралният секретар на Соци 
али етическата партия на 
Южен Йемен Али Салим ал 
Беит. Да припомним, про 
цеса на обединяването пов 
тороно бе отво(рен през но 
ември миналата година, кг* 
гато споразумение за това 
подписаха Беит и председа 
гелят на Северен Йемен, Са 
лех.

ПР/ШАВВ: АЛБ^ШИЯ^0101 ЮРИСТИ ЗА ЧОВЕШКИТЕ
СРЕЩА НА ДЪРНОВШЕК И МЕНДЕЛА

Страна на постоянни репресалннПРИЗНАНИЕ НА ЮГОСЛАВИЯ
гРУпа «а американски юристи са написали книга под 

в Сенегал се срещна с водача аглавие „ ловешките права в Албания“, която са обсъдили 
па Африканския национален •‘леновете на Комисията на ОН за човешки права и която 
конгрес Нелсон Мендела. “

По време на разговорите
Мендела изразил „най-голя- Докато борбата за свобода в Източна Ецропа е в
мо признание и благодар- пълед ход, Албания остава извън този процес като крепост 
ност на югосласките народи РепРесаЛ1ш и не позволява никакво влияние
за^подкрепата, която са о- в началото на шга?Гед”Л^^Й1т“прада 
казали и оказват в бороа- Книгата, която има около 250 страници е доставена на 
та на народа на Южна Аф Комисията на ООН за човешките права. Автооите считат 
рика за свобода и премах- !!е.„С^Т0Вната о6а'ност ,,не смее да забрави албанците и 
ване на анаратейда". Тази Разисквайки по този 1!а'*'оналните малцинства в Албания", 
помощ от страна на Юго-
славия, която понастоящем призива да мени досегашната практика. В противен ш^чЙ 
е и председателствуващ на ; '■о6в«'ен|>ето ‘ ще бъде разширено благодарение п на ^зтн 
движението на необвърза- I ,1лтс’/",то са посочени в книгата. Д РСВ“е " На ДаН 
ните страни бе, „ ще бъде |
от изключително значение 1 ките права в Албания и може да бъпе „Л?! „ а човеш" 
за нашите сегашни „ бъде- I ^щност. Защото, както “та^рТж^мъГв3

Тирана „с политическата си и тетмггопиттпЛБ
ВРкнпгаТаЯса “I“ Личк“?лТансщ 
“ *
и на какви тортури са изложеният С° аРестУ«ат граждани 
концлагери“. ОбоЯовав“^ Д^“^речени1е "делов" 
нея се подчертава иР гтч. опк, ВЪРХУ официални данни в
голмани (54 ^“тЯсун;тиЛибаГ5Кн10гтаСеЛеЩ,е,63 Са МКК'

I храст,пгап, а 10 на сто католици. ШИИ™)- 21 на сто
I „ Особено се подчертава отричане 

ните малцинства. р чане

Председателят на Пред
седателство на СФРЮ, Янез 
Дърновшек, който оглавява 
нашата делегация на тър
жеството по случай провъз 
гласяването независимостта 
на Намибия през миналата 
седмица преди заминаването

СССР

Естония като Литвания
■ Още една съветска п^ибалтишка република — 

Естония, иска да стане независима. Това търси 
и нейната комунистическа партия
Според вестите от Талин 

потвърдени и на Конгреса на естонската Комунис 
тическа партия, който преди ш.колко дни започна 
в твърде сложна атмосфера и почти в пълна ра- 
зединеност в Партията.

Естонците обаче са „по-деликатни“

■

такива интонации са

;щи усилия за същински про 
мени в Южна Африка, зая 
вил той.

от лигва-
нците, които провъзгласиха самостоятелна държа
ва. Дори и на Конгреса е изтъкнато, че не трябва 
да се повтори „литванският слу/ай“, който пред
извика големи компликадии и стълкновяване 
ководния център на Съветския съюз. Вместо 
е предложено подготовките да се вършат 
ггенно и чрез преходния период да се формира 
нова партия, която да се бори за независимост.

Янез Дърновшек, заедно 
със съюзния секретар на 
външните работи Будимир 
Лончар води разговори и 
с генералния секретар на 
ООН, Перес де Куеляр.

с ръ 
това 

посте-

правата на национал-
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Смъртно чувствувам 
пат нечии ръце, един ’ 
ушите ми. Отварям г- 
Коста се е надвесил 
търсва ме с все 
лицето ми:

пладе*аПЛаРе' Тревога| Тревога,
Виждам го като през мъгла Яс

но чувам думите 1му, но преуморе
ният ми мозък не може да схване техния смисъл. д ане

— Трегова! — изкрещява Коста 
в ухото ми и почти ме смъква от леглото.

че ме ДЪР- 
глас пихци в 

дневалният
над мен, раз

крещи в

™цаСтаМИ„аПз°сВиечгет0 МЪЛЧат- Но
възбуда _ забелязвам онази
Радост която пкЦа от тРев°га и 
хората когато очакват^”0 обхваща
с°трашГРеМеНН° са * 

Артилеристите 
Д^иха. Група : ” 
дията. Бумтят 

скачат

по Изтичвам при него:
— Заповядайте, господин

нид преврат. Но е късно. Останахме 
капи- сами. „Онези“ успяха да скарат на

родите и разстроиха войската ни. 
— Хайде — казва той без да ме — Той горчиво въздъхва.

-поглежда и тръгва.
Вървим мълчаливо. . . С коман- 

пак дира ни свързва няколкогодишно
войници тичат Р®?дви“ приятелство. Още когато бях ци- мълчание, 

мотоои т>К'ЬМ оръ~ вилен, служихме заедно в едно за- 
върху лафетите р°иниЦите бутано македонско градче, където И аз, макар че съм българин, чест- 

грялото слънце блясва ^е1Ду из~ управниците изпращаха онези, кои- но ще воювам като югославски вой- 
сабя и батареята с тоягъ 0Стрие на то много знаят“. Десетки и десет- ник. Защото, тази война няма да 
ся към изхода на крепос* С6 пона" ки вечери прекарахме заедно, като бъде само война за защита на Юго- 

— На добър път бттяГ3' мъката си удавяхме във вино и му- славия, а и на България, на целия
Скачам се провиква Андоо ’ Г ъ'~~ весвл° зика, а душите си разкривахме в свят от фашистко иго. По-добре е

то зашеметен секунди стоя ка- те тия мръсни шваВи^18 бии" съ^дечни изповеди. Щастливият слу- честно да загинем, отколкото срам-
вам и Гъбата В0Че ясно чу- да не им останат“ 6 У ГаЩИ чай ме доведе в неговата рота. Но но да живеем. Освен
тзпгя ’ която зове на тре- От щаба излетят в казармата «аз строго спазвам чи- твърдо убеден, че в края на краи-

' Р из въздуха се понага орд*шаРеЧът и нопочитанието. Мъчно, но и коман- щата Германия ще бъде победена.
— Ставай! Тревога! — Капитан Мапчшт дирът привикна с това. . . Само по
трябва и колана ми да нпрчр диРа на полка! Р При коман" някога в съботна вечер аз обличам ~ Русия! 

действие, защото капналите от умо- Р°™ият Механически провлича някп'ПНИТ1 “ дрехи И' седнали в хомандирът-
ра воиници сърдито мънкат, псуват, валец по копчетата на куртката и ставаме рав- Изкачваме се към външната сте-
обръщат се на друга страна и от- тича с тР°мави стъпки. След малко Р Р рдачни приятели. на на крепостта. Чува се все по-
ново мигновено заспиват. . Снощи ”злиза от ВДба и свръзката пак ~ & “' капларе? шумна и весела глъчка. Застанали
легнахме в полунощ. Цял ден пре- вика: „ тан~- ВЪРХУ стената, група войници на-
возахме цимент на Весна кобила. Подпоручик Баранич при ко- смисъла нп нетни ннпннА разбр блгодават нещо на улицата. Някои
Строим укрепления срещу България аВДира на ротата! _ и - ,,я ЧГ1Тг.,Г,, ...... л...... забелязват командира и започват

Крясъците и ударите разсънват Ьаранич ™ча с леки, дълги стъп-------загрижено говори командирът - гузи0 да се 03ъРтат. ™ ™й с ръка
воиниците, те скачат плахо пяч- н м у им дава знак да останат. Заставаме
питват се един друг и обличайки ------------------- -------------------------------------- ----------------------------- на стената. Долу, из улицата, мар-
се, изкачат навън. ширува огромна тълпа от мъже,

жени, деца. Повечето от тях върв
ят прегърнати, други хванали се под 
ръка, но всички засмяни,\ възтор
жени, и пеят. Над главите им море 
от плакати: „По-добре рат, отколко
то пакт!“ „Долу Хитлер!“ „Да живее 
Съветския Съюз!“ „Дау живее юго
славската войска!“ . . .

очи:
тан.сила ц

събития, кои- 
Щастливи, и — Аз зная едно, господин капи- 

казвам след продължително 
каквото и да стане, 

ние с чест ще изпълним дълга си.

ка
тар!

това, аз съм

замислено мълви

Докато тичам ПО ПОВОД 27 МАРТкъм сборното- мяс
то, поглеждам към артилерийните 
казарми: и там войниците 
тичат към оръдията. Един 
цевта на дългобоен топ 
около дулото й. Обръщам 
дивизионната автомобилна 
и те са в тревога. Вече 
кявам: войната

ЕКСПЛОЗИЯ НА 

СВОБОДАТА
тревожно 

е яхнал 
и се суети 

се към
рота — 

не се съм-
— Живео! — близко някъде око

ло мен вика познат глас.
Това е подофицерът Андрич. Ли

цето му свети от щестие. С все глас 
пее
прсът го мушвам в гърба. Той се 
обръща:

— О. . . — Забелязва командира 
и смутен козирува: — Господин ка
питан, разрешете да остана!

— Свободно, подофицер,
но — добродушно махва 
мандирът.

е започнала!
Полковият командир се разхожда 

нервно далеч пред строените роти 
Той размахва сабята си, сякаш ко
си ниско израстналата трева. Ротни
ят е с лице към нас, стои отпуснато 
и гледа някъде над главите ни. Ли
цето му е още по-бледо. Фелдфе- 
белът Кунич е зъл 
те му злобно светят, псува 
ком и

и с все сила ръкопляска. С

•><- ПИШЕ: Тодор А. Спасов — Литкалов

Из непубликуваната книга за германско-югославската война 
през 1941 година, в която авторът участвува като боец на Югослав
ската армия в казармата в Нишката

като оса. Очи-
шепнеш-

със сабята си муши несръч
ните войници. Ала лицата крепост.на под
поручик Баранич и подофицера Ан
дрич са грейнали от радост. Подпо
ручикът така се пъчи, че се чудя, 
как издържат копчетата 
ката му. В. погледите и 
има някаква смесица от гордост и 
щастие.

свобод-
с ръка ко-

на курт-
По улицата се задава 

от мъже и жени. Всички
на двамата нова колона

са в ра
ботни дреха, с изпечени и набръч
кани лица. Всички са 
под ръка. Пеят. Някакъв марш. Но 
как се

Докато заемаме 
дясната

се хваналиместата си от 
страна на ротата, каплар 

Милойкович поверително ми 
не на ухо:

казваш/'? Мелодията събуж
да в сърцето ми някакъв 
копнеж. В мозъка ми кълве

задрямал
— Война! Каза ми свръзката 

полковника. Чул го, когато говорил 
по телефона с Белград.

— Сега мамицата им швабска! — 
гласно се заканва запасният Андро, 
дочул нашия разговор.

— Полк мирно! — понася се ко
манда.

Полковникът високо вдига голата 
сабя, поема си въздух:

— Юнаци! — Пак си поема дъх.
— Снощи регентите на кралство 
Югославия са подали оставка. Н. В.
Крал Петър II сам е поел управле
нието на страната. Войската остава 
верна на краля и отечеството. На
родът е спокоен. Из цялата ни роди
на цари_ мир. . . От днес армията 
е в бойна готовност. Прекратяват 

• се и се забраняват всякакви отаус ки• изг,ъчен’ с тържествуващ из- 
ки и излизания от казармата. ра3 на лицета “У °&-
то се отдалечи извън крепостта без 
разрешение ще бъде даден под съд.
Да живее Н. В. Крал Петър II!

— Живео! Живео! Живео!
— Полк свободно!
Полковникът тръгва към щаба, 

а офицерите любопитно се трупат 
около ротния. Гледат го в очите и 
жадно чакат неговата дума. Той се 
усмихва безпомощно:

птичка.
това е ^Интернационалът!“ 

Пред колоната вървят трима мъже. 
Двама носят 
който е 
букви:

Да

голям плакат, върх 
написано с едри червек 

„Да живее непобедими: 
Съветски Съюз, наш брат и защи 
ник!“ Между тях и малко 
третият носи националното знаме.

пред т

Андрич като по команда се тръ,^ 
ва на земята, обръща се по гърди 
и се смъква по външната страна на 
стената, увисва на ръце. Отдолу се 
чуват уплашени викове 
е висока шест-седем метра! От 
лоната изтичват десетина 
:е нареждат до стената:

— Пускай!

— Подофицер! — тревожно вика 
командирът.

стената 
ко- 

мъже иБелград, 27 март 1941 година

Доброто е, че спасихме честта си, 
а лошото е, че ще изгубим свобо- 

ясиява нещо, с ръка сочи на за- дата си. 
пад. Подпоручикът се връща при 
нас и победоносно командва:

— Четвърта рота, кгтрой се!
Пред дивизионната автомобилна питан, а когато изгуби готовността

рота реват мотори, колона камио
ни тръгва и спира пред строената 
четвърта рота.

— На колата! \Колона напред! — 
командува Баранич и скаче при шо
фьора на първата кола.

Заминаването на батареята и: 
четвърта рота подсилва възбужде
нието сред войниците.

Андрич се отпуска. Долу го при
хващат на ръце, носят го към ко
лоната, която се е спряла. Андрич 
скача
тръгва с парадни стъпки.

— Да живее югославската ар- 
— провиква се някой и стоти-

— Един народ не загива когато 
изгуби свободата си, господин ка

на крака, взема знамето иси да умре за нея.
— Така е, така е, капларе — 

тъжно отвръща гой. — Но народа 
ни много ще страда. Ти си млад, а „„ 
аз знам от миналата война: Сърбия ц 1 гласове радостно пригласят, 
пак ще бъде разпъната на кръст.

мия!

И колоната отново тръгва. И вър- 
— Според мен, господин капи- ш» първи, край няма. Ето, минават 

тан, горчивата чаша нямаше да ни ученици, засмяни,
— Така е, братя — чувам гласа отмине. Хитлер непременно щеше 

на Андро. — Швабите трябва да се да ни удари, 
бият по главите. Право по вирна
тия нос. Разбира се. Няма да чака
ме да ни изловят по бели гащи, я!

Тръгвам към спалното помеще
ние. Искам да остана сом, на спо
койствие да обмисля съдбоносното тен враг. Само Обреиовичи се опи- 

събитие. Но някой се провиква:

— Това е всичко, господа офице
ри. Засега това е, какво ще стане 
утре, кралят знае.

Подофицерите се накачулват око
ло Кунич. Около тях се навъртват 
неколцина каплари 
са началство! Фелата е навъсен ка
то буреносен облак и гледа в зем
ята. А Андрич възторжено разказ
ва нещо, маха с ръце и покровител
ствено тупа по рамото ту един, ту 
Друг. Потупа дори и Кунич, който 

►епри/ятно дръпна фамото си 
строго изгледа подофицера.

възбудени, раз
махват шапки, вдигат юмруци. А 
оттатък река Нишава, на площада

— Знам, знам — живо прихваща около паметника на падналите вои- 
комаидирът, — но иди пораио кажи ни, се вие безкрайно народно хоро. 
".а онези „горе“. Ние имаме история. Въздухът кънти от гласове, от му- 
Гермаиия винаги е била наш смър-

нали и те

зика.

Погледът на командира е тъжен. 
Той загрижено клати глава и казва 
тихо:

таха до ггродадат Сърбия ма Гер-
— Каплар Сполич при команди

ра на ротата!
Оглеждам се (наоколо: коман-

Войниците се събират на групи, дирът стои пред щаба сам, навел Содата, държи на дадената 
1якои вървят по двама, други сто- глава, '•ъс сабята рови по земята.

мания, и затова народа ги изгони. 
Нашия'!* народ е съвестен, обича сво-

— Войната иде. Бог да пази Сър-си дума,
по съюзниците си. И затова е диеш* бия.
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СТОПАНСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ НА СР СЪРБИЯЗАЕМ ЗА

СН В СЪРБИЯ ИМА 

И ПРОГРАМА, И РЕЗУЛТАТИ
БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНА НА ПЕТО 

МЯСТО В РЕГИОНА
гивиоетга му ще бъде насо 
чена в местните общности, 
където, според думите на 
Сотиров досега е водена не 
достатъчно организирано и 
ефикасно. Има местни об 
щности, в които изобщо 
не е записан заем, което е 
резултат на 
осведомсние на 
ето в тези среди.

Въпреки че Босилегарска 
но записобщина, акцията 

ванс на зеаем, за сгопан 
окото възраждане на С1 
Сърбия отбелязва сравнител 

задоволителни резулта 
ти _ Босилсградска общи 

място в Юж 
Обаче, 

«рай 
акцията с

(От 1-ва стр.)
ОЧАКВАМЕ БОЛШИНСТВОТО ГЛАСОВЕ

С демократични средства ще се борим 
за участие във властта и влияние върху вла
стта, каза д-р Богдан Трифунович. Своята 
легитимност обосноваваме на резултатите, 
преди всичко осъществени през последните 
две години и на програмите на дълбоки об
ществени реформи, за които очакваме, че 
на свободните, непосредствени, общи 
ни многопартийни избори ще получим бол- 
шшгството гласове.

съществено по-инаква про 
грама. Днес СК трябва да 
стане партия, която ще има 
модерна демокртаична и со 
циалистическа програма, пр 
мвлекателна за избиратели 
те, а преди всичко за онези 
трудови слоеве, чиито ин
тереси СК изразява.

но

на с на пето
номоравски р
с оглед на факта, че 
ният срок на 
продължен и, че в местните 
общности все ондс не е по 

желателния размер,

недостатъчно 
населениегион.

Инак, според едивендия 
в Босилсградска общи 

на досега е записан заем в 
размер И 6 288 динара, от 
това 29 378 динара са по 
да рък. Или 97 603 динара 
заем са дали отделни лица, 

72 910 във вид на 
а 24 693 динара във

та,
лучила
очаква се да бъде още по- 
-успешна. Това между дру 
гото бе изтъкнато на про 
меденото неотдавна заседа 
ние

и тай-Щ

МОДЕРНА ПАРТИЯ НА 
ЛЕВИЦАТА на Председателството 

на Общинската конферен 
на ССТН в Босилеград, 

на което предмет на рази 
скванс бс досегашните ре 

и ло-

от това
заем,
вид на подарък, останалите 
18 685 динара са дали пред 

14 000
ция

това 
заем и 4685 ди

затова, че решаването па 
стопанските проблеми е пра 
пия път за откриване на ло- 
-известни перспективи на 
хората и нашето свързване 
с Европа и света върху 
модерни реформни основи.

Тъй като съобщи, че в 
Републиката интензивно се 
работи върху цялостна про
грама от мерки и активно
сти за раздвижване и съжи
вяване на стопанството, под 
черта определението, че с 
офанзивна, но и реална раз 
война политика да се про
бие дългогодишната блока
да и стагнация, да се реши 
кризата 1И излезе от бедата. 
Това няма да бъде ни най- 
-малко леко, но ще успеем, 
ако ангажираме всички сред 
ства и раздвижим всички 
сили в предприятията, ко
ито са в състояние да уве
личат производството с но
ви технологии и програми. 
Активна, офанзивна развой
на политика може да се 
осъществи само с раздвиж
ване на нов инвестиционен 
цикъл, за чието започване 

Сърбия има всички 
условия, а сега интензивно 
се работи върху обезпеча
ването на средствата за тях
на реализация, каза д-р Бог 
дан Трифунович, като под
черта, че се разчита и със 
значително ангажиране на 
чуждестранния капитал, чий 
то интерес за влагания е 
голям.

лриятията, от 
във вид на 
нара във вид на подарък.

С оглед, че акцията има 
извънредно обществено зна 

П редседателството 
решение, занапред в

Трансформиран, като мо- съгласно на това и за име- 
дерна партия на левицата, то на тази организация.
СК ще привлича нови мла- Разискванията по предло- 
ди хора, някои като члено- жените основни определения 

други като симпати- на СК на Сърбия нито за 
зьори или избиратели, каза момент не могат да ни от- 
д-р Богдан Трифунович, ка- делят от другите големи за- 
то подчерта, че от най-гол- дачи. Същевременно с актив 
ямо значение ще бъде кол- ностите върху реформата 
ко програмата и действува- на СК, трябва да се осъще- 
нето на СК привлече изби- ствява и цялостно нашите 
рателите да гласуват за не- конгресни определения, а 
го, относно за неговата про преди всичко онези, отна- 
грама и кандидати на демо- сящи се до Косово и сто- 
кратичните избори. ланската реформа, каза по-

Тъй като повтори осно в- -нататък д-р Богдан Три- 
ните определения на СКС, фунович и по-обширно на- 
които се отнасят до един- помни за съдържанието и 
ството на СЮК и Югосла- целите на цялостната про- 
вия и продължаване рабо- грама за Косово, с които ре- 
тата на 14-ия извънреден публика Сърбия предлага 
конгрес на СЮК, д-р Три- мир, равноправие и проспе- 
фунович подчерта, че това ритет на Косово, и ;в слу- 
не трябва да остане изклю- чая особено подчерта, че СР 
чително преокупировка, но Сърбия, както ни СФРЮ, 
че СК на Сърбия трябва да не могат и не ще позволят 
се посвети и на своето ук- рушене на конституционно- 
репване като модерна пар- то устройство и отцепване 
тия, на единството и напре- на части от своята терито- 
дъка на Сърбия и по-добър рия. нито тероризъм в рам- 
живот на нейните граждани. ките на своите граници. В 

Силната позиция на наша- Косово, каза също д-р Три
та Партия в Сърбия, изтък- фунович, е необходим и ди
на в продължение ’ д-р Б. алог, преди всичко с наро- 
Трифунович, ще гарантира да, *с всички онези, които 
продължаване на реформа- без оглед на разликите в 
та в Републиката, нейната погледите, приемат и зачи- 
добра и равноправна пози- тат интегритета и консти- 
ция в югославската Феде- туционното устройство на Съ 
рация. Само така ще допри- бия и Югославия, 
несем и Югославия да пре
броди днешната криза, каза 
Д-р Богдан Трифунович, ка
то особено подчерта, че СК 
ка Сърбия не приема 
ложенията

зултати от акцицята 
-нататъшните задачи 
връзка с нея.

във

ВЬ, Захари Сотиров, иредссда 
ССТН в Бо чение, 

взе
провеждането й да се вклю 
чат Общинската скупщина 
и Съюзът на синдикатите.

тел на ОК на 
силсград, подчерта, че Ксюр 
динационният 
следене на акцията е в по 
стоянен контакт с комлетен 
тните общински субекти, а 
занапред тежището на ак

комитет за

м. я.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СК В БОСИЛЕГРАД

РАЗИСКВАНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА СНС
Председателството на Об 

щинсюгя комитет на Съю
за на комунистите в Боси
леград, съгласно заключе
нието на ЦК на СКС, на 
проведеното в миналата съ 
бота заседание, утвърди про 
грама с конкретна актив
ност и срокове за провеж 
дан е на публичното разис 
кване по проектодокумен- 
та „Основни определения на 
ЦК в Сърбия, партия на де 
мократически социализъм".

Възникналите обществено- 
политически и икономичес 
ки промени, които настана 
ха след Осмото заседание 
на ЦК на СКС, неминуемо 
наложиха въпроса за коре 
нно преобразование и на Съ 
юза на комунистите, под
черта в уводното изложе
ние председателят на Общи 
нскля комитет на СК в Бо
силеград, ЖИВКО СТОИЛ- 
КОИ и добави: — В обего 
новката на многопартийния 
плурализъм н Съюзът на ко 
мунистите трябва да върви 
в крак с времето, да се ра 
звива като модерна демо
кратическа партия, отворе
на за всеки гражданин и тру 
дещ се и за всичко ново и 
прогресивно, с което ще въ 
звърне доверието всред на
рода и ще го поведе по път

на иконоьшчески прогрес 
и демократичен живот. За 
това Съюзът на комунисти 
те занапред не може да ос 
тане като досега, общест
вено-политическа организа
ция, а Конституцията да му 
гарантира монопол и роля. 
Днес Съюзът на комунисти 
те трябва да се преобрази 
в партия с модерна демо
кратична и социалистичес
ка програма, привлекател
на за избирателите, а преди 
всичко за онези трудови 
слоеве, чшгго интереси СК 
изразява.

Инак, публичното разис 
кване в първичните органи 
задни на СК в общината 
ще трае до 5 април, а след 
това, както бе заключено 
на Председателството, мне 
нията и предложенията на 
комунистите ще бъдат су
мирани и изготвен конкре- 
тан анализ по този въпрос.

За по-целенасочено рг%шс 
кване в партийните органи 
зации, съгласно утвърдена
та активност, тези дни ще 
се проведе и заседание със 
секретарите на първичните 
организации и членовете на 
Политическия актив, кои
то ще се включат в разис
кванията.

в

ПРЕДИМСТВО НА СТО
ПАНСКАТА РЕФОРМА В продължение д-р Три

фунович говори за значени
ето на големите системи в 
Републиката, 
материални фактори за ус
пешни капиталовложения.

Не губейки нито един ден, 
трябва във всяко предприя
тие да се прави онова, което 
е възможно изменение на 
програмите, по-добра орга
низация, мотивировка на ра
ботниците, ^икономии и ра
ционализации, «оспособява- 

не на ръководните и дело
водните тимове, които тряб
ва да раздвижват необходи
мите реформни промени в 
предприятията). Не може да 
чакаме това някой друг да 
направи. Трудностите, ко
ито безпорно ще има и ще 
бъдат, не биха смеели да 
бъдат трудности на пара
лиза, но подтик за ускорено 
преодоляване на сегашната

пред-
за превръщане 

на Югославия в конфедера
ция, нито други открити или 
прикрити

като силни
В продължение д-р Бог

дан Трифунович, говори за 
сегашните активности на СК 
на Сърбия и работата на ре
публиканските органи.

В тези активности, изтък
на по този случай, даваме 
предимство на стопанската 
реформа, - икономическото 
развитие и напредъка. Този 
факт не е достатъчно на
лице в нашата обществе
ност. Това не правим само 
затуй, че положението в 

стопанството е тежко, но и

сепаратистични
тенденции.

След това . председателят 
на СК на Сръбия по-обшир
но говори за съдържанието 
и основните определения в 
предложения програмен до
кумент на СКС, като партия 
за демократичен социализъм, 
подчертавайки особено, че 
членовете в публичното раз 
искване трябва да кажат 
каква партия желаят, на 
кои програмни цели, с какви 
статутарни определения, а

М. Я.

ДИМИТРОВГРАД

КОМИТЕТ ЗА КОСОВОНЯМА ПРИЧИНИ ЗА МАЛОДУШИЕ
„„ Въз основа решението на Председателство- 
то на Републиканската конференция на Социали-

нацноннен комитет за осъществяване програмата 
за връщане на Косово изселилите се преди и оти
ване на всички желающи, да работят 
там.

Въпреки че проблемите наистина са го
леми, когато става дума за СР Сърбия и 
възможностите за нейното стопанско разви
тие, няма причини за скептичност и мало
душие. Вярно е, че в реформата трябва да 
се вложи много труд, нови инициативи, че 
тя донася и жертви и бремета. През това 
обаче трябва да се мине, понеже друга здр
ава алтернатива няма. Имаме съвсем реални 
условия от сегашната тежка ситуация отно
сително бързо да излезем и да се развиваме 
като модерно стопанство и демократично 
общество, подчерта д-р Богдан Трифунович.

ситуация, за модерно и ефи
касно стопанисване, 
накрая Д-р Богдан Трифу
нович, председател на ЦК 
на СК в Сърбия.

След речта пред полити
ческия! актив на региона, д-р 
Богдан Трифунович в ОК 
на СКС в Ниш разговаря с 
председателите на 15-те об
щински комитети от терито
рията на МОК на СКС в : 
Нишки регион.

каза

и живеят

Комитетът ще действува като 
ло на което всички оперативно тя- 

отиване и

споменатият комитет ще изпращя по Мга-п.-пк. 
щинската конференция на ССТН в Шшаш™
та^а^еадна3КпгСНЧКИ сведения 3» отиване и нас- 
таняване на Косово заинтересованите тояба па се
Ц^Гна С°оиТ^аТеЛЯ На 0®*Ч,шската 'конферен-
ция на Социалистическия съюз _ Димитър Гюров.

А. Т.
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА
ския съюз в Димитровград СКАТА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БОСИЛЕ- 

СЪТ1 УД ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТКОИФЕРЕНЦ ЦИя НА СОЦИАЛИСТИЧЕ- ГРАНИЧНО 
ГРАДСКА ОБЩИНА И 
НА ГРАД КЮСТЕНДИЛм не се поет август т ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРЕЗ Т. Г.
Основна 

ваща всички 
з проведенто

нишка, проник- 
участвуващи 
на 23 март 

заседание гна Общинската 
конференция на Социали
стическия съюз беше — да 
не ч:е повтори август 1989 
година! А тогава добре зна
ем какво стана: избухна епи 
демия (на ентероколит, с 

над 2 000 болни, а имаше и 
случай на холера. Уводни 
бележки във връзка с ос
новната тема' на заседанието 
„Защита на

суваха „нова Програма за 
сътрудничество през тази 
година, според която сътру 
дничеството ще се проведе 
в следните области: срещи 
на общински делегации за 
крайгранично сътрудничест 
во, сътрудничество в об 
ластта на икономиката, кул 
турата, спорта, образовани 

граничен събор.
В областата на икономи 

ката се предвижда да про 
дължи сътрудничеството ме 
жду Автокомбинат на град 
Кюстендил и Автотранспор 
тно предприятие от Босиле 
град, между Ветеринарната 
станиция в Босилеград и 
Ветеринарния център на 
град Къстендил. Покрай то 
ва двете комисии са на ста 
новшце, да се търсят фор 
ми и възможности на сът 
рудничество и между дру 
гите стопански предприя 
тия от двете общини — въз 
основата на взаимния инте 
рее и икономическа изгода 
и законоопредписанията на 
двете страни.

Да продължи и сътруд 
ничеството между вече вкл 
ючените възпитателно-обра 
зователни ведомства на две 
те общини, както и сътруд 
ничеството "между култур 
ните ведомства: Центъра 
за култура в Босилеград и 
народното читалище „Брат 
ство“ от град Кюстендил. 
В областта на физкултура 
та и спорта да се възобно 
ви сътрудничеството меж 
ду спортните дружества: 
„Младост" от Босилеград и 
„Велбъжд“ от град Кюстен 
дал.

Двете комисии се догово 
риха традиционният събор 
и тази година да се прове 
де на югославско-българска 
та граница в местността 
„Славче“ през юни тази го 
дина.

танови. Милча Цонков 
че в образователния 
„Йосип Броз Тито"

Съгласно Програмата за 
крайгранично сътрудничест 
во, между СФРЮ и НРБ, 
неотдавна в Босилеград се 

съвемстно заседа 
на комисиите на Об 

скупщина в Боси

каза, 
център 

се пра-
много за правилцо въз

питание на младите във връ 
зка с опазването на човеш
ката среда. Той обаче изне
се, че залесените площи не 
се пазят добре, а и някои 
дървореди, като този от Ра- 
дейна за Смиловци некаче
ствено се подкастрят. Цен- 
ков постави и Гръпроса: кога 
Ще се постави канализация
та в улица „8 септември", 
като каза, че |има 
които не позволяват 
лизационната мрежа да ми
не през дворовете им.

хигиенизация на Казармен 
район, „Сателит" и др. От 
Фонда за неразвитите тряб
ва да постъпят известни 
средства, за да се разрешат 
някои акутни проблеми, а 
ще бъде необходимо и да 
се реконструира канализа
ционната мрежа в града, ко
ято е правена преди 60 го
дини. Ясмина Стоянова, са
нитарен инспектор,, изнесе 
че издава наредби за праз
нене на септичните ями, как 
то и за подобрение на хи
гиената в частните къщи, но 
че в тази акция среща и 
редица проблеми.

ви
проведе 
ние
щинската 
леград и Общинския наро 
ден съвет на град Кюстен 

което бе направен 
за изпълнението на

дил, на 
анализ
Програмата за крайгранич 
мото сътрудничество меж 
ду двете общини през 1989 
година и |утвърдена нова 
Програма за сътрудничест 
во з& 1990 година.

Двете комисии отчетоха,

ето и

жизнената и 
трудовата среда" направи 
Вера Миланова, секретар на 
Общинската скупщина, 
то назначи най-критичните 
точки, застрашаващи здра
вето на хората. Тя между 
другото изнесе, че и днес, 
седем месеца след епидеми
ята, много от огнищата й 
не са напълно изгасени.

В разрешаването

и хора, 
1 кана-ка

че въпреки положените- у- 
силия за създаване на под 
ходящи условия за кЯ>айгра 
нично сътрудничество не в- 

договори 
Програмата за 1989 година 
са изпълнени. Така напри 
мер договорените активнос 
ти из областта на икономи 
ческото сътрудничество не 
са реализирани докрай. Не 
са изпълнени и договорени 
те активности между Вете 
ринарната станция в Боси 
леград и Ветеринарния цен 
тър в Кюстендил, между 
спортните дружества 
дост“ от Босилеград и „Вел 
дъжд“ от град Къстендил.

На заседанието обаче се 
чуха похвални думи за сът 
рудничеството в областта 
на образованието, където 
договорените 
между ЕСПУ „Неофит Рил 
ски“ и Образователния цен 
тър в Босилеград и основ 
ното училище „Георги Ди 
митров“ в Босилеград и 
ЕСПУ „Кирил и Методий“, 
не само цялостно, но и твъ 
рде плодотворно са реали 
зщрани. Успешно е прове 
ден и традиционният събор 
на югославско-българската 
дружба.

В продължение на заседа 
нието двете комисии съгла

И ТРУДОВИТЕ ОРГАНИ
ЗАЦИИ ЗАСТРАШАВАТ 
СРЕДАТА

В ЦЕНТЪРА НА ГРАДА 
— ДОБИТЪК!

ОТСИЧКИ
Отглеждането на добитък 

в центъра на града е за
бранено с решение на Об
щинската скупщина още 
преди няколко години, но 
това решение не се спазва 
— каза Станко Алексич. До
ри има хора, каза той, ко
нто отглеждат по няколко 
свине или козе, а тора из
хвърлят в двора.

Местната общност в Ди
митровград се среща с ре
дица проблеми. Има много, 
които не могат да се раз
решат с местно самооблага-

Много трудови организа
ции, а и отговорните ръко
водители в 
между

на този , 
проблем е ясно, че Дими
тровградска община не мо- тях, подчерта 

другото Миливое

„Мла

не
В заключение на разиск- 

кванията Димитър Гюров, 
председател на Общинската 
конференци. на ССТН в Ди
митровград изтъкна, че тря
бва да се вземат необходи
мите мерки, за да не се пов
тори август 1989 година Той 
изтъкна, че може да се на
прави много Димитровград 
да бъде по-хубав и по при
ветлив, а в тази насока рол
ята (на Социалистическия' 

съюз е наистина голяма.

активности

Край двумостието: „Боклук до гуша“
же сама. Има обаче много 
неща, които 
разрешат без помощ и 
действие отстрани.

Мердович, застрашават чо
вешката среда. От Козари- 
ца, на

могат да се 
съ- която през 1978 годи

на се постави сметлището, 
града се надвиват чер- 

Сметта там се 
често страдат и за- 

борови

М. Я.М. А.над 
ни облаци.МЕЖУНАРОДНОТО ШО

СЕ — СМЕТЛШЦЕ пали и
наоколосадените 

(Ьиданки. Решено беше сеп- 
се изпраз-

САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ В БОСИ ЛЕГРАД СКАТРАНСФОРМАЦИЯ НА 
ОБЩИНА

Който не е минавал по 
международното шосе Ниш 
—Димитровград не е видял 
окаяното състояние на хи
гиената по него. По-точно, 
от двете му страни са раз
хвърляни хартии, отпадъци 
от храна и какво ли още 
не, а слоговете (а по-късно 
царевиците) служат за ке- 
нефи. Стоян Иванов от с. 
Трънски Одоровци затуй из
тъкна, че е крайно време да 
се вземат мерки тази прак
тика занапред да се преус-

тичните ями да
това не е направено 

трябва. На инспекци- ПЕТ ФОНДА С ОБЩ СЕКРЕТАРнят, но 
както 
ята
дата е
•за, „Строшена чешма“ съ
що ... Трябва всички да се 
включим активно в акцията 
за опазване на жизнената 
и трудовата среда, каза ме
жду другото Мердович.

са вързани ръцете.
_ огнище на зара- нда за обществена гри

жа на децата, а д-р. 
Драган АНДОНОВ, за 
председател на Съвета 
на фонда за социална 
защита и материална ос 
игуровка на семейство-

ствата които ползуват у- 
слуште на този фонд и 
50 на сто от редовете 
ша Общинската скупщи
на) е избрана ЗЛАТКА 
СТОИЧКОВА, преподава 
телка |в боси доградено
то основно училище. За 
председател на Съвета 
на фонда за култура, ко 
йто ноброява 16 души, 
също 50 на сто са деле 
гирани от ведомствата 
които ползуват услуште 
на фонда, а 50 на сто 
от редовете ма Общнн- 

|окупщи>та е нзаб- 
ЗАХАРИ СТОЯНОВ,

Трансформацията на 
самоуправителните общ 
пости на интересите в 
областта на обществени 
те дейности в Босилег- 
радска община Прикл
ючи. От първи април, о- 
фициално започват с ра 
бота учредените Пет об 
щински фойда: фонд за 
основно (образование и 
възпитание, фонд за кул 
турц, фонд за физичес
ка култура, фонд за об 
ществеиа грижа за деца 
та м фонд за социална 
защита и материална о- 
сигуровка ша семейство

Небойша Иванов, каза, че 
е на-преди 20—30 години 

правена голма грешка с из
граждането на промишлени 
обекти („Циле“, гумара и 
др.) в центъра на града, ка
то същите днес са сериозни 
замръсители. От 1986 година 
насам много от причините
лите на комуналната нехи- 
гиена се премахват, 
„Комуналац“ не може сам, 
а трябва да се включат и 
всички граждани.

то.
На учредителните засе 

дания членовете на съ
ветите утвърждавайки 
статутите (взеха .решен
ие да имат един секре
тар, който функцията 
ще (изпълнява професио
нално. За тази функция 
утвърдиха двама канди
дата: ДРАГАН ГЛИГОР- 
ОВ, юрист зает в орга
ните на Общинската 
скупщина и ИВАН ТОН
ЧЕВ, икономист, пона
стоящем директор на ко 
му II ал I ю-услуж! юто пред 
прнятие „Услуга“ в Бо
силеград. ИС на ОС пре 
дн три дни на този пост
назначи Д. «Глнгоров.

М. Я.

но тук

ската 
раи
работник в Центъра на 
култура. За председател 
на Съвета на фонда за 
физическа култура, кой
то наброява 4 души, а 
делегирани са] по същи 
те критерии както и пре 
■дходиите двама, 
бран РАДОМИР ЙОЙ- 
ИЧ, заместник — комай 
дир в отделението на пъ 
грешните работи в Боси- 

. КРУМ НА-

ВОДАТА НЕ СТИГА 
ДО ВСИЧКИ... ТО.

На учредителните съб 
рания които се проведо 

22 март т. г. фон
довете учредиха свои съ 
вети, утвърдиха 
програми за работа, при 
еха статути и| избраха 
председатели. За предсо 
дател .на Съвета па фон 

основно образова

, която 
беше и

Водата за пиене 
през миналото лято 
проводник на станалата епи
демия и днес представлява 
голям проблем за Димитров 
град. Вододайността на Пър 
топопинско врело е недоста
тъчна, изтъкна Павел Тодо
ров, директор на 

ц". Със самоо 
което сме въвели, този про
блем не бихме могли да раз
решим ни за 20 години. 
Провят се усилия, каза той, 
да се захванат нови води с 
които вододайността да се 
повише с 50%. Върши се и

ха на

свои

е из-
„Комуна-

благаието.| в
да за
ние и възпитание и въз 

който наброя- леград. Д-р
КЕВ е избран за пред
седател на Съвета на фо

нитание,
12 души (50 на 

от редовете ша ведом-
стоваДимитровградският „вулкпн“ 

на Козарица
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в ВОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПОВЕЧЕ КО

ЛЕКТИВИ НЕ СПАЗВАТ ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧА
ВАНЕ ПА ЗАПЛАТИТЕ

—шдшш
СЪТРУДНИЧЕСТВО 11А „ПЕТИ СЕПТЕМБАР“ ОТ СУРДУЛНЦА С ВАЗ ОТ СЪВЕТ
СКИЯ СЪЮЗ

РАБОТА ЗА ПОЛОВИН ДЕСЕТИЛЕТИЕ Законът е едно, животът 

с низна запяата-тдуден
автомобилмикромотори ва 

н.ц хладилници, които 
сс произвеждат с помощта 
на японска техиологая.

ще■ В следващите пет години „Пети септембар“ ще изпра
ща на ВАЗ по 350 000 микромотори годишно

Във фабриката за произ 
водство на автомобилни мо 
тори „Пета септембар" в 
Сурдулнца неотдавна е пре 
бававал генералният дирек 

съюз Кадаников, кой

на известния автомобн 
завод ВАЗ ог Съвет

тор 
леи
то е и депутат въп Върхов 
чия съвет на СССР. По пре 
ме на посещението гостът 
от СССР и домакините му 
ог Сурдулнца са сключили 
договор за сътрудничество 
в следващите 5 години. В 
тази период „Пети септем 
бар" ще изпраща на ВАЗ 
по 350000 микромотори го 
дишно. В рамките на сдел 
ката сурдуличани ще чз 
пращат (от началото на 
1993 година) нова марка

Кадаников е дал висока 
оценка на досегашното съ 
трудничество между ВАЗ и 
„Пети септембар“. Това съ 
трудничество е започнало 
през 1975 година. Отначало 
сурдул шиката фабрика е 
доставяла нп партньора си 
в СССР по 110 хиляди м.и

Босилеградските предприятия и колективи не 
когато се касае за средствата от намеса под удар

стиото потребление. Не е обаче малко числото на 
коцто не спазват Зако//а за заплатите. Поч- 

тези колективи са съвсем с низки заяла-

ския

онези, 
ти всички
ти. Под въпрос е с какви пликове ще заминат ра
ботниците в началото на месеца ако се наложи да 
върнат онова, което са взели „извън обществените 
норми"

„Пети сегггембри" е пре 
изпълнил производствения 
си план за 1989 година. В- 
место 1562 000 мшфомото 
ри, както е планирано, те 
зи фабрика е произвела 
над 1 760 000 микромотори.

кромотори годишно, а ми
налата година това коли

начестно е увеличено 
330 000 микромотори.

(С. И.)
тези в управлението за 
обществени приходи 
16 044,20.

Февруарските заплати 
в сравнение с декемврий 
ските, а това значи в 
противовес със ^Закона 
за ограничаване на зан 
лапите, са увеличили но 
вечето колективи. Работ 
циците в Центъра за со 
циална работа на при
мер са взели 3654,90 ди 
нара повече, тези в про 
фесноналната 
на досегашните СОИ за 
обществени дейности — 
404,30 динара, Общин
ската организация на Чер 
вения кръст — 989,90, в 
Общинския синдикален 
съвет — 
на ССТН 
в ОК на СК — 5110,40 
динара.

В органите на управ
лението на Общинската 
скупщина, където и чие 
лото на заетите е дале 
че по-голямо в сравне
ние с другите колекти
ви, са по-големи и не 
законно взетите средст 
ва. В 'Секретариата за 
управление и общи ра
боти заетите 
лп 43 367,70 динара, Об
щинският съд - 15 689,30, 
раоотнмците в трудовата 
общност за 
брана — 16 420,20, в Об 
щинското геодетско уп
равление — 6768,80, а

СУРДУЛНЦА СЛЕД БУРНИТЕ КАДРОВИ ПРОМЕНИ„ВЛАСИНА-ПРОДУКТ" В

Всички тези колекти
ви заплатите са увеличи 
ли с около 50 на сто. 
Службата за, обществе
но счетоводство във Вра 
ня е извършила контрол 
през .март и на тези ко 
лективи е наложила да 
върнат онова, което са 
взели извън законопред 
писанията за заплатите. 
В службата в Босилег
рад подчертават, че над 
взетото трябва да се въ
рне отведнаж, т. е. от 
заплатата за март. Ако 
това така се реализира 
под въпрос е колко пари 
ще понесат в пликовете 
работниците от мартов 
ските си заплати. Да при 
помним, всички тези ко 
лективи (и общности в 
декември, когато бяха 
замразени личните им 
походи, имаха съвсем ни 
зки заплати. В органи
те на Общинската скуп 
щина, на пример, през 
декеври работниците с 
вшне образование имаха 
1700 до 1900 динара, те 
зи с полувише от 1400 
до 1700,' 
около 1000

Нов дирентор-нова политика
Малко по-късно, с помощ

та на (пак ръчно написан) 
плакат, който е залепен на 
витрината на магазина в 
центъра 
Стайкович явно уведомява 
гражданите, че „досега не 
бяхме способни да ви снаб
дяваме както трябва, но от- 

бъдем способни да

■ Новият директор Милорад Стайкович се опитва да
даде нов „имидж,, на предприятието: явна (само)крити
ка и общания

съз-

Сурдулица,наВ първата половина на 
февруари на таблото на 
предприятието е 
ла" ръчно написана от ди 
ректора информация, скоя 
то се уведомяват заетите 
„Власина-продукт“, че 
арените делови резултати, 
наблюдавани през призма 
та на финансовите ефекти 
на най-енлната в материал 
но отношение трудова еди 
ница „Промет“, са катастро 
фални поради безделието и 
безотговорността на комер 

служба на пред 
Около Нова го

Макар че и беше дадена 
една от главните роли в 
стопанския живот на Сур 
дулишка община, „Власи
на-продукт“ (животновъдст
во, производство на хляб и 
хлебни изделия, изкупване 
и търговия) дълги години 
беше слаб пункт в разви 
тието на този край. Една 
от причините за това е дъл 
гогодшпното тежко поло 
жение на селското стопан 
ство в нашето общество, 
но не е малка и субектив 
ната вина. Лошо ръководе 
не, лоша оргажхзация на 
работата, безделие и безот 
говорност 
новните характеристики на 
дейността на тази организа 
ция в доста дългьг период. 
Населението в общината 
не беше доволно от снабдя 
ването, селскостопанските 
производители нямаха си 
гурен партньор в производ 
ството и негодуваха срещу 
отношението на „Власина- 
-продукт“ към изкупване 

то, някои ръководители на 
магазини, откупчици и слу 
жащи от комерческата 
служба, злоупотребявайки 
с постовете си, трупаха го 
лямо лично богатство и 
предизвикваха голямо огор 
чение на обществеността. 
Към края на миналата го 
дина лошото състояние на 
организацията кул минира, 
експл одираха лошите меж 
дуличностни отношения и 
след една стачка цялото 
ръководство на 
тието си подаде оставка.

служба
„осъмна

сега ще 
ви снабдяваме навреме и с 
най-разнообразни стоки, та
ка че вече няма да бъдете

яну

принудени да отивате в дру 
ги градове за технически 
стоки и дреболии“. Дирек
торът на „Власинапродукт" 
явно обещава (от плаката), 
че ще реновира всички сел-

1387,00, ОКв
1486.80, а

ски магазини, които се по
местват в стари и неудобни 
помещения.

ческата 
приятието. 
дина и в първата половина 

януари магазините 
„Власина-продукт“ са били 
полупразни, така че населе 
нието е купувало в частни 
те магазини и в магазини

това бяха ос на на
Разбира се, обещанията се 

дават лесно, а се изпълня
ват «тежко. Стайкович 4и 

„Власина-продуктт“ ще тря
бва да направят още много 
„добри дела", докато спе
челят доверието на населе- 
ниет в общината, още пове
че, че за личноста на дирек
тора съществуват контро- 
верзни мнения. Тази пролет 
ги очаква първият голям из
пит: сеитба и изкупуване на 
агента и друг добитък.

те на други предприятия. 
Сетне са докарани стоки на 
стойност около 6 милиона 
динара. Затова директорът 
е взел решение, въз основа 
на което е намалена запла
тата на работещите в ко
мерческата служба. Стайко
вич обещава на заетите мно 
го по-хубави дни, но само 
при две условия: да работят 
много повече и по-отговор
но и да му помогнат да от
страни лентяите и безотго
ворните.

са надвзе

народна от- с със средно 
динара.

к. г. В. Б.
„ЦИЛЕ“ В НОВИТЕ УСЛОВИЯ НА СТОПАНИСВАНЕ

ИМА ТРУДНОСТИ, НО ИМА И ИЗХОД
предприя

Въвеждане на известните 
мерки на Съюзния изпълни 
телен съвет за икономичес
ка стабилизация и стопан
ска реформа има отраже
ние и на стопанисването в 
мебелната фабрика „Васил 
Иванов Циле“ в Димитров
град. Преди всичко, както 
изтъква Йордан Вацев, фи
нансов директор на пред
приятието, на 
цените на възпроизводстве 
ния материал, а също така 
и на произведствената це
на на нашите произведения. 
Намалени са и 
раничени са личните дохо
ди, а това значи, че е нама 
лена възможността на хора 
та да купуват между дру
гото и мебели. Това пряко 
се отразява върху продаж

бата на нашите произведе 
ния, така че от началото на 
март продажбата е намале 
на, макар че имаме 
производствена

13
Напук на тежкото поло 

жение, в което се наме 
ри, „Власина-прлодукт“ лес 
но намери нов директор. 
Милорад Стайкович, доско 
рашен директор на фабри 
ката за термоизолационни 
материали „25 май“, която 
работи в състава на „Гале 
ника“ от Земун, се нае да 
застане зад кормилото на 
„потъващия кораб“ в „пен 
ливото море“ на съвремие 
то. Първите му ходове вед 
нага привлекоха внимание 
то на сурдулишката обще 
ственост. Всъщност, Стайко 
бич се опитва да създаде 
нов „имидж“ на новото си 
предприятие: явна (само) 
критика и обещания.

ЦрЩнова 
програма, 

която получи положителна 
оценка от позара. нРк * >

Намалена е ликвмдността 
и солвентността на предпри 
ятиеТо към доставчиците 
поради невъзможност за 
взимане на аванси, а също 
и за финансиране на зале 
жалите стоки, понеже ние 
своите произведения дава
ме на изплащане, изтъква 
Вацев.

■

формиране

1|ш
целия отрасъл положението 
е същото. Според Вацев из 
ход от сегашното положе
ние има. Преди всичко 
ва е търсене на нов начин 
за продажба на мебели н

лихвите, ог откриване на собствени ма 
газики. „Циле“
кри свой магазин в Нови 
Белград, и планира да от 
крие още десет магазина.

скоро от-
Той изтъква също, че про 

дажбата засега е намалена, 
но и без това сега е пери
од когато продажбата сти
хва. От друга страна и в

то-

А. Т.
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_ ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунист
ИНФЛАЦИЯТА (ОТНОВО) ТИЧА 

ПОЧЕСТНИЯ КРЪГ
със здрава икономическа логи
ка. Това поправо става с юго- 

на стабили 
зацията. Поправо, съюзното пра 
вителството насърчава вноса на 
стоки за широко потребление, 
обаче това го први по начин, 
който няма икономическа логи

славската програма

ка: търговецът внесе например, 
видео-рикордер по дена от 400 

с което се създава лъжеконку- ството на Анте Маркович, ако западногермански марки, а го 
рентност. Във възела на

Тревогата на палубата на 
кораба на съюзното првителство 
все е по-очевидна: очакванията 
да спре инфлацията с иконо
мическата политика хладно-то
пло вече разяждат съмненията. 
Политиката на замразяване на 
личните доходи, на енергията и 
на част от суровините и свобо
дното формиране на цените на 
всичко останало, не е политика 
на енергично противопоставяне 
на инфлацията, но хибрид на 
икономически и политически 
компромиси. Това, че правител 
ството избра точно този път на 
антйинфлационната 
не би трябвало да се взима ка
то незнание, но като опит да се 
обуздае инфлацията с възмож
но по-малко социални сътресени 
я и по възможно по-хуманен 
начин.

Увеличението на цените на 
дребно, но и намалението на 
промишленото производство в 
последните девет месеца не мо
жа да се покрие нито да се 
скрие с високите валутни резе 
рви и увеличения износ. Очеви 
дно е, че валутните резерви не 
се ползуват с икономическа ло
гика, «о също така съвсем е 
очевидно, че отслабва конкурси 
тността на износа, което значи 
че увеличението на размера на 
износа е последвано от отлива
не на националното богатство,

тези разчита на успех, необходимо е продава три, дори и четири 
противоречия високо се издига да промени своето основно из- пъти по-скъпо на домашния па- 
и политиката на блокадите на ходшце към югославската сто- зар.
Сърбия и Словения, политиката панска автаркия. Износът са
на пресметването на личните мо по себе, без разлика колко 
доходи в Словения за сметка на е добър, не може да реши вси 
отделянето за Федерацията, съ- чките проблеми в стопанството, 
що и незаконното увеличение защото без подкрепата с аде- 
на личните доходи в Сърбия и кватни стоки и качество на сто 
в някои други части на страна ' ките и услугите, всяка износна
та. Така подготвеният терен е експанзия е невъзможна или е ^
много изгоден за пролетно на- изключително временна. Съюз- Д°машните стоки, не разоиват, 
пиране на инфлацията, преди мото правителство прави греш- но подтикват автаркията и не- 
всичко въз основа на нейното ка когато не уважава тези съ- производителността, така че с 
социологическо и поихологиче- щественц предпоставки на ста- вноса се подтиква потребление 
око потекло. билизацията. Впрочем, и голе- т0, но не и домашното произ

водство. Ако правителството ве 
че загуби битката с инфлацията 
тогава ще д загуби със своята 
политика на вноса, а не на из
носа.

Така е и с всяко друго прои 
зведение. Разликата в цената 
може да се смята (а и така е) 
като печалба, но това всъщност 
е инфлаторен доход. От друга 
страна, такви цени на внесени
те стоки, изравнени с цените на

Първото съмнение, което се мите валутни резерви, ако не 
отправя по адрес на съюзното се ползуват на икономическа 
правителство е това, което гово аонова, могат да станат източ- 
ри че стойността на динара по ник на инфлация, а не. само 
отношение на марката е много (и изключително) въпрос на гор

политика

надценена и че девалвацията на дост и престиж. Отлагането на въпроса за
динара е неминуема. Вероятно Държавните валутни резер- производителността за съюзно 
в тази забележка има и истина, ви възлизат в Югославия в мо то праВ1ИТелството е отлагане 
обаче нейното поправяне" за мента на 7,5 милиарда долара на в^проСа за излшшжа на ра- 
Равншцето на инфлацията в Ю- или три пъти повече отколкото ботната оила в предприятията 
гославия не е от решаващо зна е потреоно за подържане на те и държавните учреждения. Към 
чение. Защото, когато този раз кущата платежеспособност на сега1^ния лшлион безработни, 
рез се похарчи, потребно е да страната. Правителството разно бва се добавят и два и 
се прави друг и накрая трябва лага и с мероприятия и с пари, п^ловнна л.ШЛИОна работници, 
да се тича след курсовите раз- че в Югославия да почне по- к(што са проСго непотребни в 
лики. Проолемът на югославска -инак да се размисля за прои- производството и там са пора
та инфлация не е в преценките зводството и по-другояче да се ^ социални а не икономичес- 
и надеждите, но в конкретното произвежда, преди воичко по- кц прпчини Сигурно е че това 
състояние в стопанството и не- -качествено и по-конкурентно. е най.боле3нешмт въпрос, пред

Всички онези програми, които който се н а правителство- 
Програмата за икономическа се базират ма наноса, а не и то на Анте Маркович обаче 

стабилизация на правител на вноса, ,не са инжектирани протакнаяето даК се ИЗПрави

говите реални възможности.

пред този въпрос, не значи че 
' той ще се разреши сам от себе. 

Ако добре се използува помощ 
та отвън, пък и валутните ре
зерви, профилирането на проду 
ктпнинте предприятия и не тря 
бва да бъде (драма. Обаче, ако 
горещият кестен бъде постоянно 
додавал на някой друг, от ста
билизацията няма да бъде ни
що. Нормално е желанието на 
хората да живеят по-добре, оба 
че ненормално е да се очаква, 
че тоя нов живот ще се покрие 
с нова инфлация. По линията 
па кръга инфлацията отново ще 
тича, до безкрай, своя почестен 
кръг. Трудно е да се признае, 
че човек е „излишък“, а у нас 
най-вече има такъв излишък в 
структури, неспособни да орга
пнзмрат модерно производство. 
И тук е май-голямата част 
от югославската икономическа 
истина.

Мнлснко Прсдрпгоицч



2 Комунист

КОМЕНТАРИ
СК ИА СЪРБИЯПРЕОБРАЗОВАНИЕ НАСЛОВЕНСКА РЕЦЕПТА За партията и ЮгославияАлиби за мафиозите

грамните документи яа СК на Сло
вения и иа СК яа Хърватско ля- 

Словенците всъщност са се из- 
„Европа сега“ и конфе- 
Югоелавия, за републи-

13 цопни рсфирмсн документ СК 
па Сърбия посочва, 'че това е ор-
;,ГГТТдел;ГлиСРГкри0гаТаРв- «свили за

С"’"Ш пооагр2ма™,иКст?утРВ«аТоглед канскГармия, за правото на огнен- 
«« мнш Светоглед Уи различни ване, за абсолютно с нищо неогра- 
религиозни убеждения“. След това, ничаван суверщштет иа Ре^бли^..-...— “ е, калай ударя:

па- пте западни съседи, създавайки съ- 
щевременно, като партия на пласт, 

за безпрепят-

ма.и цшформатиката кро-Делта“ за погребите па пар
тийния апарат.

Макар че не е незначително, то
зи път оставяме настрани дългоне
те на топа предприятие иа делови
те му партньори п света: тези дъл
гове се преценяват на около (I ми
лиона долара. Когато беше извест- 

„Искра- но, че престъпните действия на 
„Искра-Делта" ще излезиат па ви
дело, отговорните ръководители па 
предприятието изчезнаха безслед
но п чужбина, понеже бяха навре
ме уведомени за онова, което тряб
ваше да ги сполети. Аферата обп- 
че извика на живот основния мъ- 
прос: какво ще стане с имущест
вото ма „Искра-Делта" п Сърбия, 
Македония и Босна и Херцегови
на? Затова познавачите на маши
те досегашни стопанско-финансови 
машинации изобщо не крият, че п 
предстоящите месеци ще бъде 
най-важно как пострадалите пред
приятия могат да спасят част от 
голямата загуба.

Технологията 
са условие на моралността. В мо
мента, когато традиционните исто
рическо-политически аргументи тря
бва да отстъпят място си на та
кива (уж икономическо-етични) де
визи, обществеността узна истина
та за мафиозно-фннансовпя модел 
на словенската опора 
-Делта".

че „в
привие между облиците но 
неност и в конкуренцията на 
зара, обществената собственост мо- 

лотвърждава
своята ефикасност"; че „вместо не
осъщественото

климатполитически 
ствено плуралистично оживяване на 

„Маслока", па и про- 
НДХ в своята републи-

само съсже да сеМакар че фактите бяха извест
ни отдавна, силният словенски ес- 
таблишмент в ,съюзните и „дежел- 
ните“ органи твърде ефикасно успя
ваше да укрие аферата в „Искра", 
опитвайки се на всяка цена да за
пази това предприятие като един 
от основните елементи на митоло
гията за словенската стопанска ус- 
пешност. За този „успех" 
седи, право съди 
нос дадоха корумпираните дирек
тори и полуграмотните търговци от 
останалите краища на Югославия, 
по-специално от оборотните орга
низации, които измъкнаха огромна 
лична полза от криминалните си 
сделки. Разбира се, срещу тази пол
за напълваха продавниците с бо- 
фл-стоки от Словения, а стоките 
на останалите производители набут- 
заха по складовете, далче от очи
те на купувачите.

само- идеите наинтегрално
участие на работ- словутата 

псички останали заети п 
с предприятията,

на собстве- иието
че на за демократизацията

дователио се и утгростява, и усло 
жнява. У простя на се, затуй

републиканските СК

моуправление и
ка.циците и 

уприпрляиаието
преобразова-След документа за

на ,СК на Сърбия, разказът 
на СЮК,структурата 

предприятията";
| ..свободни, общи и тайни многонар 
тийни избори ще се борим за под
крепата на гражданите 
програми въз основата на предим
ствата, които тя съдържа.,

съгласно 
пост на

еле

че с 
мо-криво 

по-гол ям при за нашата ясно, че в
ментално разполагат със същ или твъ
рде подобен фонд на иновации,

биха могли да се сведат до ня- 
значит елни предложения — 

на многопартийната

ко
ито 
холкосравнимтези определения

е записано в Дек- 
14-ия извънреден кон

Ако
с онова, което по отношение

пазара, немонополното по-лерацията ма 
грес, па и с програмните докумен
ти на другите републикански орга- 

вюоюлчмтелно и СК на

система,
ложение на СК, политическите сво
боди, демократизацията на отноше- 

партията и по-силна 
позиция на членството, па 
тийното
нията, от друга страна, значително 
се усложняват, понеже линията на 
подялба между югославските кому- 

все повече се концентрират 
становището за твърде по- 

споменатите. Ста-

Съдебеното решение, с което 
преди един месец беше уз 
фалитът на „Искра-Делта“ 
показва, че това изобщо няма да 
бъде лесно. Защото цеховите на 
„Искра-Делта“ в Австрия изобщо 
не са се занимавали с производст
во, а само са били „канал", чрез 
който са се отливали парите от 
страната. Този цех е бил пункт за 
набавка на съоръжения за компют
ри от света въз основа на сделки
те, които са сключвани в Любля
на. Тъй като тези стоки са про
давани много по-скъпо от набавна- 
та им цена в Австрия^ всяка годи
на са оставали най-малко 2,5 ми- 
чиона долара. Преценява се, че та
зи сума днес не може да бъде по- 
-малка от 10 до 12 милиона до
лара.

аконен 
ясно низации,

Словения и СК на Хърватско, ще 
се види, чс всички части на СЮК 

предвид твърде подобни, па

ния вътре в
и пар- 

Но отноше-малиинство.
имат
п тъждествени реформи. Затова, о- 
собено след публикуването на ..Ос
новните определения на СК на Сър
бия“, още веднаж проличава 
ко без основа е тезисът за това. че 
в Югославия имаме две партии на 

едната демокрзтич-

Затова е твърде голяма наивност 
сегашното голямо учудване от го
лямата експанзия на тази привид
но европейска фирма на домаш
ния пазар, въпреки че специалисти
те в страната отдавна знаеха, че 
тя няма нито прозиводствени въз
можности, нито модерна техноло
гия, съоръжения и специален въз- 
производствен материал за големи 
сделки. По-точно: мафиозитет бяха 
единствената истинска опора на 
„Искра-Делта“.

нисти
околокол-
-важен въпрос от
ва дума именно за различното от
ношение спрямо Югославия, неиния 
по-нататъшен характер, и съд
ба: докато най-голямата част от 
членството, организации и ръковод- 

добностите в програмните вижда- пва в СЮК, както е казано и в 
ння на републиканските организа- докуМента на СК на Сърбия, счи- 
ции са твърде големи, когато ста- та^ че пазарене за сметка на фе- 
ва дума за тяхното отношение към дера-гивна Югославия, като общност 
политическите свободи, към много- иа равноправни народи и народ- 
партийната система, собствеността, пости не може да бъде и че фе- 
пазара и т.н., но разликите проли- 

и в този смисъл наистина

комунистите 
на, европейска, модерна, и втората 
—■ болшевшко-бюрократична,
матична и застарела. Напротив по-

дог-

За съжаление сега се узнава, 
че голям брой колективи от Сър
бия, Босна и Херцеговина, Хърват
ско и Македония са опропастени 
напълно. По всичко личи, че Ма
кедония е пострадала най-вече. В 
тази република словенският произ
водител на мъгла е направил огро
мни тцети. Споменават се щети от 
два милиона долара, но мнозина са 
готови да потвърдят, че щетите са 
двойно по-големи. Съвсем неутеши- 
телен е фактът, че пострадаха и 
много словенски колективи. На чер 
ката листа се намира -и Централ
ният комитет на Съюза на юго- 
слваските комунисти, който благо
дарение на донеотдавнашния си 
секретар е помагал при сключване
то на ;съмнителни сделки и е да
вал непосредствен принос, купу- 
айки непроверени изделия на „Ис-

дерацията трябва да осществява в- 
сички свои функции, подобно на 
други съвременни федерации, мал
цинството настоява да се избори за 
конфедерация на Югославия, па и 
нейното пълно разрушаване.

Разискванията за реформата на

Бързият фалит в Любляна има за 
цел преди всичко да спаси най- 
голяма част от чуждестранната ва
лута, за да може в предстоящото 
стопанско преустройство тази фир
ма с ново име и без финансови 
задължения да се „прилепи,, за 
агенцията на Съюзния изпълните
лен съвет, която трябва да окаже 
финансова помощ на структурното 
преустройство на домашното сто
панство. „Махерите" от Любляна 
добре овладяха тази наука и се
га ни предстои да видим ще се хва
нат ли наивците в новата примка, 
която са им подготвили лукавите и 
силни мафиози, които не бръснат 
нито законопредписанията, нито де
ловите си партньори.

чават
може да се говори за две партии 

към Югославия 
и всичко, което е югославско. За
това ни малко не е чудно, че Съ- 

Сърбия в

в отношението

юзът на комунистите на 
своя документ отново подчертава, 
че се застъпва „за Югославия, ка
то демократична, Модерна и ефи
касна федерация на равноправни 
граждани и федерални единици и 
като общност на равноправни на' 
роди и народности", за това „съюз
ните органи да получат всички не
обходими

въпреки че пре-партията затова 
миерът Анте Маркович непосредст
вено след прекъсването на Конгре-

ведноса каза противоположното 
е и разискване за съдбата на стра
ната: Югославия да «не се довежда 
под въпрос на заседанията на ле
галните органи и представители на 
партията на власт, не би били тол- 

има всяка модерна съюзна държа- кова отворени неприятелски напа- 
ва, че „ЮНА трябва да запази своя дения срещу нейния интегритет. За- 
та роля на гарантираща независи- това разискванията за реформата и 
мостта, териториалната цялост и характера на СК на Югославия па 
конституционното устройство на и преобразованието на Ойюза на 
страната, като единна въоръжена комунистите на Сърбия все 
сила на Югославия*. трябва да се схване и като част на

Нарочно или случайно, някои от разговорите за съдбата на страна- 
тези известни определения в про- та. Бранислав Радивойша

компетентности, които

пак

Йован Маркович

Актуално НАРТШ КД (ВЕЗ)СИЛКЕТО Подобно е и с избягването за- споменават определени имена на 
бивеши косовски високи функцио
нери и това е всичко. Да ли те 
и днес са активни или тяхната ро- 

превзели други, по-млади 
кадри, и за това само може да се

изявле-
на Радмило Богданович, ре

публикански секретар на вътреш
ните работи, че водачите на албан
ските терористи не са открити, до
пълва картината на неразбираемо
то безсилие

конните мерки да се приложат за 
^работниците от албанската народ
ност, които с фабричните автобу
си всяка сутрин идват в рестора- 
ните за обществено хранене, за
кусват и вместо на работа, те 
със същите автобуси отиват на де
монстрации, а на края на месеца 
си получат цял личен доход. Та
кова благоразположение към щрай- 
качите не съществува 
една друга страна в света, нито в 

нито социалис-

Във всички правови държави винаги им успява), разпръскват 
ролята на полицията и онези, кои- затворени газове и всичко това да- 
то застрашават правовия порядък же и тогава, когато демонстрантите 
добре се знаят. Главно, докато де- по тях стрелят с най-различни огне- 
монстрантите са мирни, мирна е и стрелни оръжия. Милиционерите са 
полицията, а щом като демонстран- истинска, жива и (незащитена) цел 
тте постанат агресивни, полицията за демонстрантите. На пръсти могат 
веднага им връща с ш*ого по-голя- да се наброят случаките когото на 
ма доза агресивност. Това е прави- огъня на терористите са отвъргцатш 
ло във правовите общества и тук с понякой изстрел. Следователно не 
изненади няма.

съл- ля са

нагажда. Неотдавнашното 
ние

нито в
на органите на власт

та, преди всичко на Косово, но и 
по-широката общност, да се от
брани от онези сили, които я на-

капитал истическа, 
тическа. Това ставаучудва и съвсем е оправдано недо- 

волствието на милиционерите, че 
нямат правата, които биха трябвали 
да имат точно на Косово.

У нас не е така. само при нас 
в Косово. И никъде другаде!

Да не споменавамеНа Косово демонстрантите и ми
лицията имат съвсем различни (поч
ти обратни) роли. Агресивността на
албанските демонстранти е значи- стигат поръчения как нито едно ли- 
телно ло-голяма от агресивността на це, числящо се към ЮНА, не е из- 
милицията. Демонстрантите стрел- стреляло нито един куршум (което бунтове 
ят, палят и превръщат автомобили, е без съмнение), но не са достатъч- 
повдигат барикади... а милиционе- ни информациите и за това 
рите обикновено мирно ги наблюда- е имало оръжейни нападения 
ват и подскачат, като избягват пл- 
юването и камъните, които по тях

падат.положение-
то в образованието, здравното 

Същевременно, от Косово ни при- ло с емигрантите и пр.
Докато младите се 

редици

де- Няма
гогодишен

съменение, че в този дъл- 
косовски кошмар голям 

принос дадоха словенското 
ватското

тикат в пър- 
на сепаратистиките 

техните идеолози и 
пизатори, чиито имена (поне 

— дали кои) са добре известни, живеят в 
„ тпцд! д благополучие, което Югославия им

щу ЮНА. А че други провокации (и е обезпечила. И нищо не ' ги кос 
то сериозни) от страната на сепара- тво. Разбира се от заеме 

хвърлят демонстрантите (което не тистите е имало, това не е тайна. ме в информативните

и хър- 
ръководство, \албанската 

ръководството на Ал

пите
орга-

ня- омиграция, 
банния и други. Това е 
Отговорността за

известно, 
всичко това по

преди всичко ръководството 
на Косово, но и не само на САП 
Косово. Растко Йоветич

емат
на вре- 

средства се



Комунист 3
Д-р ВЛАЙКО ПЕТКОВИЧ

ОТНОШЕНИЕТО НА МАЛЦИНСТВОТО Н МНОЗИНСТВОТО
ВЕДНАЖ. СЪОБЩЕНИТЕ ИДЕИ ОТ ОТДЕЛНИ хора итттд пп
ГЕРТИП- Й00РАДИ^0ВА0Г^
РА ИЛИ НЕВСКА ДА ГИ ГЕРИЕМЕ ПОРАДИ ОПРЕд1лЕНИ СЮК Н”“а “ Н° М°Ж6 **
Стхвъ™11" ЗНАЧИ’ ЧЕ завинаги трябва |а^,дат —««лГиГ^Гв ™

организация мнозинство винаги се за
Между актуалните въпроси «ошенията, относно когато до- съществува. Съчиняват го мно- ния, които ма

по осъществяване на политмче- бави нови аргументи в полза на зинст1ю чле:,“ве' Няма УчРед”° “ “нствотГв партията шобщо 
ската система ,е и въпросът за своето становище. Но, не се ка малцинство. Затова то констан- ВДИнството в ^ Според 
отношението „а малцинството и сае само за право, но и за дълг ™° не съществува. То се създа не може дасъщ ув 
мнозинството, на отделния чо- на малцинството (отделен чо- ва от време на време и деиству с^Щ^а ^йде в разрез
век и групата, като част и ця- век или по -малка хрупа) да се ва временно. Създава ее само чавек^тр^алш ?рябва
ло в този процес. Елементарен бори възможно по-аргументира тогава юог.ато има ПОТр®®* ^ "даат да нзлданат от нея По- 
е принципът на демокращхята в но, по-убедателно и по-упорито това и Действува само докато веднагасъщото е, че 
случай |на конфронтация на мал за своите становища. не се Реализира някоя «дея, убе мек вариант на• '

В новонастъпилата обществе ждение- искаие’ иитерес- даде в процесГГа едаборация
Във връзка със стратешчвс- По някои въпроси. Обаче щом 

и установе- ките, общите идейни опреде ле- Се вземе становище от страна 
ните отношения много идеи и ния малцинството и мнозинство на мнозинството, малцинството 

на този принцип. Но в предложения за някои решения то в сюк не може нИ да съще. е задължено да се отъждестви 
същата тази практика е имало стават по-ясни, по-убедителни, СТБува> Малцинство в СЮК мо- с мнозинството. ,С такова дог- 
случаи, когато и малцинството често и много по-приемливи от же да се създава само по отно матично тълкуване е изразено 
е имало право. Показало се е, по-рано. шение на някои конкретни въ- становнището за унификация
че поради незачитане мнението Това е ново в отношението проси, по отношение на проце- на поведението и действуването 
на малцинството са настанали на малцинството и мнозинство- са на операционализация, отно- в практиката, както и за уни- 
крупни последици, преди всич- то. Веднаж съобщените идеи от сно (инструментализация на об- фикацията на мненията на хора 
ко за малцинството, а косвено отделни хора или групи, ако не щИте определения. Съставът на та. От опит знаем, че с процеса 
или пряко и за мнозинството, са били схванати и приети, не малцинството, който се създава на унификация ,е спряно разви 
относно за цялото общество. значи, че завинаги трябва да така, (винаги е различен. Докол тието на теорията и обеднява- 

Поради този факт, от една бъдат отхвърлени. Малцинство КОто съставът на малцинството на човешката практика. Стагни 
страна, както и поради необхо то Ш1а пРаво Да търеш прераз- е константен и то ще се кон- раха и теорията и практиката, 
димостта от демократизация на глеждане на приетите решения фроНтира на мнозинство във вр

н повторххо обсъждане на свои ооществените отношения цялос- у
тно, пък и за развитието на кул 

„ турата на мисленето и общува
нето, готовността за толеранци- 
я, похсазало се е, че на това от
ношение не може да се гледа 
упростено, грубо. На това от
ношение трябва да се гледа с 
много повече вхшмаххие, толеран 
ция. Толкова повече, защОто е 
познато, че във всяка среда има 
хора, които могат да вххдят по
вече и по-далече, по-ясно от ос 
таналото мнозинство.

евен-
само

ратическият централизъм 
В гуално би просъществувал

такива схващаПротивно на
ния, съществуват и екстремни 
схващания от друг вид. Касае 

разни догматични схваща 
които за щастие днес са

цинството и мнозинството пър
вото да се повини на второто, на атмосфера, в новото разпред 
Практиката с развитието си гла елените на силите 
вно е потвърждавала съществу
ването

повечеъзка с всички или по 
щом се създа въпроси от партийния живот, а ЛОГИКА НА БАВНОТО 

МИСЛЕНЕ
те предложения,
де нова ситуащтя, по-инаква от тогава се касае за организирани 
онази, в която са приети реше групи, действуващи в самата 
ххията. От марксистката теория зна 

ем, че само чрез критическо ми 
слене, чрез плурализъм на идеи, 
чрез селекция при остра конку-

Доколкото малцинствто ус- В 1хашата политическа прак 
пее да убеди мнозинството в оп тика имаше различни отхогоне- 
равдаността и приемливостта на ния от изложения концепт. От- 
своите по-рано отхвърлени идеи делни лица и определени групи, ренция> може да се стигне до 
и ако това се случи повече тгь- изхождайки от разни лъжелибе най-добри решения, могат да се 
ти, толкова расте авторитетът и рални определения се опитваха поместват граници'на познани

ята и да се открива непознато-влиянието «а това малцинство да оправдаят своя постоянен ста 
в своята среда. В предстоящия ту на „малцинство" в партията, 
период идеите и становнищата Приписваха си епитета на „аван 
на това малцинство трябва да се гард", „съзнание и съвест на пар 
слушат с повече внимание, то тията“, „елита на партията", 
леранция и доверие. Неговият ,,най-образована част на парти

по-друго ята“, който вижда и по-далеч преразгледа своите решеххия, да 
и повече от останалите члено- ги доизгражда, дори коренно

да ги мени. По същата логика

то.
Динамиката и усложнеността 

на човешката практика често 
изискваха от мнозинството да

МОРАЛНА ДИЛЕМА глас ще има съсвем 
специфично тегло.

Но и обратно. Ако някой ви ве на партията, който е в състо
яние да върши антиципация на зарад новонасгь1хилото положе- 
бъдещето. Същевременно, мпо- ххх1е, може наново да се огласи

Тук се поставя и голяма мо 
рална дилема: дали отделххият 
човек или групата хора, които 
виждат повече и по-далече от 
останалите (недостатъчно разви
та) среда трябва да се повинят на 
нейните решения и да работят 
без своето съзнание и съвест, 
да правят нещо, за което сигур 
но знаят, че не е добре нито 
за тях, нито за средата, относ
но за цялото общество.

наги има по-хлхакво мнение от

позиционна сила, която дестру градена, подходяща за манипу- те решения. ,На мнозинството, 
ктилно влияе, губи авторитета и пации. За дилемата на отношението
увежването на средата.

Не може да се приме дом.и- 
терора па мпозин-

Позовавайки се дори на раз между мхгозинството и малцин 
поредбите ма Устава па СЮК, ството се свързва и въпроса за 
някои обясняваха мнимото пра отношението между таланта и 
во на малцинството на самосто медиокритета, 
ятелмо изстъпление не само в особшхте, надарените и посред

ствените хора. Последното до-
съв-

Начинът по който се регули 
ра отношението на малцинство 
то и мнозинството трябва да о- 
сигури първо, че малцинството 
не може

нацията м 
ството над малцинството, но и 
обратно терор на малцинството, 

мнозинството, какъвто беше

изключително сп

над
в досегашната история на раз
витието на класовото обхцество 
Това значи,

процеса на договоряие, но и в
процеса на реализиране на при толкова по-налред, защото 
етите решения. Според тях мал ременното общество почти цяло

то е организирано по мярката

да има ххикакви по
следици поради това, че друго 
яче мисли и се бори за своите 
идеи и второ, че идеите и ста

че трябва да| се 
защити малцинството от мио 

новнищата на малцинството да зинството, но трябва да се защи 
не се прекъснат завинаги с при ти и мнозинството ог понякога 
емаххето хха определени заключе тш,рДе агресивното малцинство. 
Х1ия от страна на мнозинството.

не е задължителноI (ИМОТНОТО
да провежда решенията на мно на посредствените хора. 
зпнетвото, приети въпреки про- ® 
тивопоставянето им и следова- Стърчи от средата някой, 

хсойхо е много усърдехх или пък 
много ленив. Същ е случаят и 
с човека, който е много умен, 
или пък обратно. Средата на 

право постоянно > „аргументира- първите завххжда, а пък друш- 
мо" да го защищава, все докато

телио има право на „пасивна ло 
ялност". Малцинството може даМалцинството е длъжно да 

приеме ре1ххението на мнозин
ството и да се отнася спрямо 
това решение. Обаче това мал
цинство има право на свое мие 
пие и може Да
отново да се разглежда след принцип на 
определен период, когато се осъ щсйствувапсто па СЮК, отиоше 
ществи нова констелация па от-

СТАТУС НА МАЛЦИНСТВОТО остане при своето мнение и има
В ПАРТИЯ

С оглед па демократическия пе се )ИЗбори за пего Най-драс- 
тт,рси същото централизъм, който е ,осиовен

организирането и тичеи вид па вулгаризация па 
представлява

писто па малцинството и мно- мнението според което „демок-
това отношение

(На 4-та стр.)



ОТНОШЕНИЕТО НА МАЛЦИНСТВОТО И МНОЗИНСТВОТО
:дата:

сиособрааиа^имикрияГдГжи- г^ата на‘анимТшото съзнание, 
и" т о пк у са -,а мнозинството, на примитивното и лениво ми
на разлика от изключително на слене, което не е готово и сло- 

способните принцип- собно да рискува и да разми- 
без останалите посоче- сля в нюанси, да издирва разли

чни възможни опции.

II нам подобни общества, по не 
и в разпитите, цивилизовани, 
страни в снета. Там 
много повече с па цена, а талон 

н истинските стойности по-

(От 3-та стр.)
знаниетоте пренебрегва или съжалява. Нс 

прекъснато се осъществява про 
цес на създаване на посредстве 
пост. Отделни лнца успешно се 
вграждат в целостта, в посрсд- 
ственото. 
ш учи да приемат съществува
щата система па стойности и 
общоприети образеци па поведе 
ние, дори и създадения начин 
на мислене. Доколкото но со 
осъществи това, средата ги от
хвърля, понякога дори ги н на
казва. Най-ярък пример за зо
ва е съдбата на рацнопализато 
рнте, нповаторнте, изобретатели 
те които своите права често 
трябва да осъществяват с помо 
щта на съда при много униже
ния, въпреки че този въпрос е 
уреден със съответни правилни 
ци на трудовите органнзацщк

Но това е характерно за не
развитите общества, за прими
тивния манталитет. Затова та
кива явления се срещат у нас

гпто
-бързо се афпрмнрат.1 Там ра
ционализаторите, поваторите, из 
обретатслите, учените нямат по 
добий проблеми, каквито се

дарените, 
ните, но
ни качества. Обезхрабрява фак- 

ияма убедителни знаци,
Животът постоянно

та, че
чо в скоро време това положе
ние ще се надделее или пък ко

срещат у нас.

Обаче ако този феномен е 
характерен само за недостатъ
чно развитите общества, има 
нещо, което се среща при оончки 
а при неразвитите, и при разви 
ТЧГТС, .11 при примитивните III при 
цивилизованите общества. Есте
ствено, обемът и остротата па 
изява са различни.

рсппо ще се промени.

Но ако няма изгледи това по 
ложепис коронно да се проме
ни, повече от сигурно е, чс за
напред мсс по-голям брой хора 
ще бъдат готови да станат зад 
аргументите, а не наушално и 
априори зад мнението на мно
зинството, 
способните и храбри са готови 
да застанат зад фактите, без ог 
лед на това, че 
малцинство, «или 
усамотени и без оглед на пос
ледиците, които ще последват. 
Страхлвцитс и опортюнистите

КАЗАХА

СПЕРАНС“ 

(ЕДВАРД 

КАРДЕЛ)
Само изкючителкоКасае се за факта, чс в жи

вота често по-лесно и по-бързо 
напредват хора с посредствени 
способности — конформшсти, 
демагози, иатрапчпвци, агресии 
ни, готови за компромиси, так 
тизираие; способни да преценя
ват положението, съотношение

то останат в 
пък напълно

„Сперанс“ в дефиницията на 
Сталин внася, че нацията е об
щност е отделена икономика. С 
това се дава теоретическа осно

ПЕЧАТЪТ

И сатириците останаха без дума ва на националните икономики. 
Всяка нация могла, според това, 
в рамките на своята република, 
дери и в рамките на своята ико 
номика, да има всичко както и 
друга. Принадената стойност 
принадлежи на националните

Вражеският печат никога не 
писал за нас така, както ние пишем 
за себе си. Какви ли още грубос
ти не написахме едни за други. Про
фесията, с която се занимаваме се 
отклони от

е трареволюцията от 1981 година, а 
след това да направят онова, което 
частично и направиха: да се разбие 
СЮК и да се присвоят по-големи 
права от останалите федерални еди- 

правия път. Вече не ници. . . На пътя на тези и други 
съществуват изненади. Точно се знае сепартистки цели се намери още 
кои, как, кога и колко ще напише, Армията.
кой какво ще „надуха“, кой какво Затова е логично, че Армията не 
ще премълчи. Дойде време, в което е по волята 1на силите, които про- 
дори ни сатириците не са способни пагират сепаратизъм и отцепление 
да предложат нещо ново и духо- и които мислят само за себе си и 
вито, защото взаимните разплати за интересите си. Затуй в „специ- 
и без сатира са достатъчно „духо- алните щабове“ се планират нови 
вити . Поради това през ^последни- акции, които ще внесат още по-гол- 
те месеци нашата страна получава ямо неспокойствие сред обществено- 
все по-голям публицитет в чужде- стта и да отклонят вниманието на 
странния печат. Той подробно при- обществото от най-важната битка за 
вежда всички експлозивни момен- икономическа стабилизация, 
ти на югославската криза и раздор, сочвайки 
-Към това

официалната политика на словен
ското ръководство, понеже всичко, 
което беше оповестено в „Младина“ 
по-късно се потвърждаваше като 
официално становище на словенско- раоотш/ческя класи. Маркс е 
то ръководство, може да се стигне 
до извода, . 
да се разбие

говорил и писал за това, обаче 
той е мислил на национално хоче остава още Армията 

на части и да се на
бута в (национални рамки. Акцията могеннит® държави в Европа в 
е добре обмислена и перфидна. Тя негово време. Върху такива ид- 
има за цел най-напред да се отвзе- 
мат на Армията атрибутите, които 
я правят истински народна, револю- 
ционна и отбранителна войска. На договорната икономика, нацио- 
сегашното

еи Югославия е могла само да 
разедини. Бюрокрацията чрез

словенско ръководство нализма и националната 
очевидно пречи и това, че отбрани
телната концепция на Югославия 
има опора не само върху ролята и 51X3 аласт след първите пукнати 
задачите на Армията, но и върху ни в предишната центпалисти- 
организацията и подготовката 
всички човешки потенциали на стра
ната. Ако не беше *гака, целта на 
сепаратистите щеше да се осъществи 
много

инте
грация почва да обезпечва сво

прена-
го към дневно-политичес- 

всестранно се приобща- ките дисквалификации 
ват и вражеските емигрантски ин- Така например на XI 
формативни средства. словенските комунисти беше повдиг-

И ЮНА вече не е изключение, нат въпрос за деполитизация на Ар- 
не мине ден, а да не се предложи мията. Тогава беше предложено 
на обществеността нещо от арсена- четата от Словения и Косово да 
ла на перфидно обмислените напад- отбиват военната си повинност у 
ки на Армията. И на този план дома си“. Това искане отново беше 
няма нищо ново. Точно се знае кои актуализирано

на ческодирективна и 
система. А всичко се е облича
ло в

етатискаи слухове.
конгрес на

държавно-правна форма и 
политическата теория се е тъл 

кувало като 
федерализъм 
ботннческата

по-лесно. Сега обаче им тряб- в 
ва много повече труд и време да 
осъществят намеренията си. Съще
ствува стремеж да се отнемат на 
числящите се към ЮНА някои 
новни права, които трябва да 
всеки човек в едно демократическо 
общество. Активното 
тези

мом-
самоуправителен 

и засилване на ра 
димензия. Класо-ос-пред изборнатасредства за масова информация и конвенция на СК в Словения — 

кога ще атакуват срещу числящите 
се към ЮНА

на
во-революционната — 
тичната терминология

има и демокра- 
е скрива 
разединя

пар
тия на демократическите реформи, 
когато на избирателите беше обе- 
щана конфедеративна позиция на 

обстоятелствата Словения. Тогава беше

включване на
хора въ[в всички обществени ла ^Щината на новия 

процеси е не само тяхно 
и значително обществено 
ние. Затова е

и концепцията на
всенародната отбрана. 

Познавачите на право, но ващ процес, 
задълже-изтъкнато, 

че не съществуват „пито политичес
ки, Нито професионални причини, 

1 на словенския и ал
банския народ не трябва да се вър
нат момчетата им“. Едвам тогава, 
казват поборниците за разбиване' 
на въоръжените сили и

в страната знаят, че нападките сре
щу ЮНА са последствие на някои 
явно казани негативни определения поради които 
и становища за Югославия като фе- 
дертаивна общност и непосредстве
но са предназначени за разруша- 

югославската федеративна 
деративна (общност и непосредстве- 
че нападките на ЮНА ще

все докато не бъде осъществена

неприемлвио намере
нието на антиюгославските и анти- 
социалистическите сили, които вече 
дълго време действуват офанзивно 
гъи лесно да разбият (Югославия и
въоръжените й сили, да отделят иравие трябва да 
ЮНА от народа и обществените 
събития и по този начин да я де
мобилизират политически. В това 
намерение най-агресивни са словен
ските средства за масова инфор
мация.

Такава
Югославия,
ствителното

система в името на 
демокрацията и дей
национално равно-

ване на се отхвърли, 
творец да се

концепци
ята на всенародната отбрана, Арми
ята ще се потвърди като истински 
народна.

Въз основа на онова, което ти:: 
дни беше публикувано в словенския 
печат, особено в „Младина“, 
се изяви

вместо на неговия 
издига паметник.

се явя
ват
стратегията на антиюгославските и 
антисоциалистическите сили. Тези 

сили най-напред възнамеряваха да 
отцепят Косово с помощта на

тези

Д-р Бранко Петранович, 
историк
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в ЖЕЛЮША И ГРАДИНИ ПИЯТ
МНЕНИЯ

ВАРЕНА ВОДА
ОЩЕ лятото не е дошло, 

а жителите на Желюша и 
Градини вече една седмица 
пият варена вода. Коя е 
причината за това. Отговор 
потърсихме от санитарната 
инспекторка в Димитров
град Ясмина СТОЯНОВА:

—-Заоелязахме присъствие 
на бактерии от фекален ха 
рактер във водата и изпра 
тихме проби в Хигиенния 
завод в Ниш. Оттам пол у 
чихме препоръка водата да 
не се пие без предварител 
но прокипяване, което се и

Защо? И Градини, 
бено Желюша, 
местни

9а осо
са големи 

общности, но без интерес за овощия- 
които всяка година 

шият необрани. Големи 
количества сливи, ябъл 
ки \и круши пропадат, 
без да се изкупи ни ки 

Преработвател 
предприятия рабо- 

с намален капаци- 
Тук, в Босилеград

В Босилеград всяатса 
година се изкупуват зна 
чителни количества гор
ски плодове и 1то, пре
димно гъби. Изкупват се 
само три-четири 
гъби, но 
резултати не са за под 
ценяване и заслужават 
внимание. Възможности 
те са много по-големи, 
«о изглежда че засега 
никой |Ню е заинтересо 
ван да ги използва до
край. Всяка година изг- 
ният огромни количест 
ва тразни ядливи гъби, 
които няма кой да из
купи. Няма съмнение, че 
и те биха могли износ
но да се пласират на чу 
ждестранния пазар, сти 
га да има малко пове
че добра воля и иконо 
мическа заинтересовано 
ст да се намери пазар и 
по-добре да се органи
зира изкупуването 
гъбите.
Защо това не се напра
ви и изобщо не се прави 
е отделен въпрос, чий то 
отговор навлиза в сфе
рата ща идеологическо- 
-политическите предраз
съдъци, с които беше об

ременен целият ни обще 
ствен живот. Ако време 
то на тия предразсъдъци 
е минало, /трябва да пре 
изпитаме и използваме 
възможностите си.

Босилеград също така 
разполага }със значител 
ни количества растения 
с лечебни свойства, кои 
то представляват ценни 
суровини за получаване 
на лекарства. Засега ни 
кой ие организира изку 
пуването им, макар че 
и тук се крие значите
лен източник на доходи. 
През последните години 
„Напредък“ не успя да 
активизира тези потенци 
али, да заинтересува хо 
рата за този вид произ 
водство, да им даде ша
нс да заработят и по- 
- добре да (живеят. Днес 
когато „Напредък“ няма 
вече монопол над Боои 
леград трябва да се заин 
тересуват и предприяти 
ята от вътрешността на 
страната, дори и част
ните търговци за всич
ко което /се произведе 
в този край. А може мно 
го да се произведе. За 
сега никой /не е проя

вил
канализация. И 
минава през двете 

международното 
Ниш—София—Истан 

е и извор на не

та,
шосе
бул което
хигиена.

Тези дни 
на желюшани, 
кат да завърши -изгражда 
пето на основно училище 

и веднага да се органи 
зират (чрез местно самооб 
лагане и по друг начин) — 
да строят

чухме от мнози вида 
финансовитече едва ча лограм. 

ните 
тят
тет.
овощията пропадат, а 
майките по градовете не 
могат да купят на деца 
та си бурканче марма
лад. Абсурдите се умно 
жават с геометрична про 
гресия. Никаква логика 
не може да оправдае уни 
щожаването на храна за 
човека в днешния несъм

канализационна

нено гладен свят.
Въпреки поразяваща

та демографска структу 
ра на босилеградските 
села, все още могат да 
се предложат 'известни 
количества селскостопан
ски и други произведе
ния

на
на (пазара. Нужна 

е по-добра и по-рацио
нална организация на из

прави в тези две местни об 
щности. Наред с това взех 
ме съответни мерки, обез 
печнхме хлоринатори, кон 
то вече действуват и очак 
заме в скоро време поло 
жението да се нормализи-

та мрежа. Миналогодишна 
та епидемия, както и нас 
тоящото замръсяване на во 
дата е предупреждение, че 
на този въпрос тпябва да 
се обърне най-сериозно вни 
мание.

купуването.
Досега изкупуваните о- 

бираха сметаната, не на 
правиха нещо да се (мо
тивират и обучат произ 
водителите как да се от 
насят към производство 
то, което предлага при 
родата. 
има много събирачи, но 
съвсем малко добри по 
знавачи на гъбите и на 
другите полезни расте
ния. Хората не знаят как 
да пи използват и зато

ра. М А.Може би докато вестни 
ка стигне до читателите — 
проблема ще бъде разре 
шен. Толкова по-добре ако 
стане така, обаче възник 
ват редица тревожни вътгро 
си: дали не сме пред пра 
га на нови неволи, какви 
то имахме през август ми 
налата година? И тогава

ОТ 2 ДО 9 АПРИЛ 
ЧИСТОТАТА

СЕДМИЦА НА Да се обединим: с инициативи, акции, 
материални средства, творчески труд за 
по-хубав Димитровград.

ВЪЗВАНИЕ Основно определение е, че няма раз
витие без защита на средата, както и 
това че жизнената среда чрез развитие 
можем да защитим и подобрим.

Деца, бъдете инициатори, креатори на 
уреждането на дворните места, улиците, 
града.

В Босилеград

Общинската конференция на Социа
листическия съюз в Димитровград съглас
но решението на Републиканската кон
ференция на ССТН отправи възвание до 
населението в общината във връзка със 
защитата и подобрението на жизнената 
и трудовата среда. По този повод седми
цата от 2 до 9 април е провъзгласена 
за СЕДМИЦА НА ЧИСТОТАТА В ГРА
ДА И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ.

посредством водата се сгиг 
на до епидемия на енторо 

Оттогава Заинтересувайте своите родители за 
създаване на повече оазиси, повече дт»р- 
вореди, повече царкове, за да може жиз
нената ви среда да стане по-привлекател
на и по-здрава, а бъдещето да бъде по- 
хубаво за всички нас.

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ, поканваме ви 
в акция за по-добро настояще, за опазва
не на строителното богатство, за разви
тие и разхубавяване на Димитровград.

колит и холера, 
до днес се взимат опреде
лени мерки положението 
да се мени на добре и да 
се премахват евентуалните 
предизвикатели на епиде 
мия, но ето че не сме и- 
мунни на това.

ва се разпилява ценно 
богатство. Няма кой да 
пи научи и осведоми.

Във възванието се казва: граждани, 
не пропускайте момента да су чуе и ва 

бъдете борец за по-чист ишия глас
по-хубав град. Да тръгнем в бъдещето 
още по-амбициозно. Иван Николов

ПРОПОЛИСЪТ - ЛЕК 

НА БЪДЕЩЕТО
хронично възпаление на коре
ма, тънкото и дебелото черво. 
И всички начални стадии на ма 
литни тумори на корема, тънко 
то и дебелото черво; прилага се 

бъде лекарство на бъдещето «е и при лекуването на заразтггел 
само зарад широкия спектър от на жълтеница и други акутли 
действуваме и но и зарад Съз- н хронични увреждания на чер 
даването на резистентни слоеве шм дроб и панкреаса, има ан- 
н активизиране на отбранител- ТИревмахично действие. Пропо- 
иата система на организма (ре- лисът МОже да се използва и за 
тикулоопдотел) което не е слу- спадане на холестерола и три- 
чай с другите лекарства, слени глицерина в кръвта, при хипер 
алпо при антибиотиците. тензня, болести на периферни-

Пронолисът дийствува благо тС кръвни съдове и др. Употреб 
приятно при хронични болести, 
възстановява организма,

НА МЕДИЦИНСКИ ТЕМИ

Прополисът е пчелен проду
кт, чиято основна част идва от 
растенията, а останалата 
пчелите синтегизират в жлезди 
те си. Прополисът в народната 
медицина е имал, а днес още по- 
-голямо приложение в лекуване 
то на голямо число заболявания. 
Многобройните научни и профе 
сионални проучавания от стра
на на повечето клиники и писти 
тули в света теоретично и прак 
тически потвърдиха лечебното 
свойство иа прополиса при раз 
лични болести. Този пчелен про 
дукт притежава (следните фар- 
маколожки свойства: БАКТЕРИ 
ОЛОЖКО, АНТИСЕПТИЧНО, 
ФУНГЛУЦИДНО, ИМУНОРЕГУ 
ЛАЦИОННО, . АНТИТУМОРНО,
анестетично, антибацил 
но, дерматопластично, 
кортикостероидно, АНТИ 
ревматично, антирадиа-
ЦИОННО и лр.

Този .широк спектър на био 
ложко-фармаколожки свойства 
на прополиса произтичат от не 
говия комплексен и твърде ло- 
жен състав. Прополисът съдър
жа растителни смоли и балса
ми 55°А, ароматични и етерич
ни месни Киселини 10"/», субсган 
ции на восък 25%, полей 7°/«, а 
3% други съдржапия. Той съдр- 
жа значителни минерални и ми 
кроелементи, необходими на ор 
ганизма. Има витаминни и е 
добър биослимулатор, понеже 
активира и стимулира спенифич 
ни антитела в организма.

Лечебността на прополиса сс 
основава върху химическите про 
цеси, които се развиват с разла 
гането на молекулите па много 
бройните съставил части, при 
ко°то се освобождават активни 
вещества — фламове, флавоиди, 
галагдин и др. Прополисът ще

част

япа се и при лекуване на всич 
ки видове анемии и намаляване 

стимулира отбранителната систе 11а отбранителната сила на ор- 
ма, в бъдещо може би ще се гаш.13ма1 диабетес и др. услож- 
употребява и като средство за 
ЗАЩИТА ПРОТИВ АИДС! Спе- 
ктърт на на употреба на /пропо
лиса в медицината е широк.

като

пения.
Голямо е приложението на 

прополиса и в оториноларинго- 
логнята, стоматологията, дерма- 

Голямо 0 и приложението на тологията, гинекологията и ра- 
прополиса в интерната медици- диолопията. Затуй с право се о- 
па. Той благоприятно действу- чаква да стане лекарство на бъ- 
ва при лечение на бронхшио, дещето. 
астма, пневмония, туберкулоза, 
циреи па корема и дуоденума,

Д-р Драган Андонов, 
интернист
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ПАРЦЕЛИ

от босилвградско вс КРЪВТА“ АД ПАЦИЕНТИТЕвиаа«да? .•««««.»
Недостатъчни резерви н несъответна кръв ПАРЦЕЛИ МАЛКО

~ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ МНОГО
у

населението
■ Сътрудничество между здрав,.т-с тдамвгпв

“ ^зв^оСтаекГш^н,^ д,фнж,ч,р ,» Мс 
тршТкия ОТ, „Милейте Попови“ ,, Сурдултр,

н преди

да -о ще ока.,
н по-интатьк

на босилградчани 
се очаква по

топи

пате ли 
па помощ 
и може ли да
11ИСОКО

необходимата кръв. Бго, то 
петна за то 

заяви д-р
Посредством публичен трьг до строителна парцела ще 
посред ^ докато една е предназначена за

работник. Според сегашното решение на 
квадратен метър. Гози 

собственици те се

Всяка година в разисква 
шита за кръводаряването 
в Бонслегр адска община се 
споменава едон „остър 
проблем, шито „локания 
е в Сурдулнца, ао-тачно в 
сурдулншкия медицински 
център „Милстие Поио 
вцч“. За какво става думаг 
В анализа на причините за 
недостатъчния отзив на на 
селението от 
ски край в акциите по мръ 
водаряване, които се вър 

в Общинската органпза 
цня на Червения кръст ре 
довно се подчертава, че ин 
тересът за тези акции пря 
ко се намалява от отноше 
нието на Мед1щннскня цеи 
тър в Сурдулица към паци 
ентите от Босилсградско 
при интервенцшгге, за кои 

Когато

накачество
на е цялата 
зп проблем —
Славчо Александров, дирек цем

услуги? 
която
специалисти, 

н Босиле

вид здравни 
— Помощта, 

паха наши 
ма Здравния дом 
прад беше резултат 

хубава замисъл, по
не всичко върне

дойдат десет 
I един повреден

ОС началната цена е 60 динара за
квадратен метър на досегашните

ока.»
па Медицинскиятор

;-п,р в Сурдулица.
В здравното дело са из

вършени члн се вършат ри 
днкплни промени. Извърше 
III! ли са промени), конто 
ще смекчат проблема, за ко 
йто творим тук?

— В началото на феиру 
арц ВСТЪПИ в сила нов За 
кон за здравната защита в 
нашата република, 
нова на който са извърше 

много

същ
заплаща само но 20 динара.на сд

папа че тозида сс подчертае, 
същ квадратен метър на до 
сегашните 
сс заплаща по 
Тази цена може да се уве
личи ако на тези лолощи 
обекти или овощни дръвче
та, което преценява общия 

комисия. В ОС не крият, 
че разликата между

която -'ще се 'запла- 
собствениците

практика
според взаимното жела 

От една страна паши 
'нямаме ги

Тези дни Общинската ску 
пщина в Босилеград па оне 

които не са рошили жи 
лищиия си въпрос ще пред 
ложи 11 нариели, от които 
четири се намират в квар 

а седем в „Ма

ше собственици ще 
20 динара.пие.

то специалисти 
много) :п тук имаха много 
работа, а от друго страна 
п Здравния дом в Ьосиле 
град не пм бяха създадени 
условия за качествени здра 
впи услуги. Занапред това 

рудиичество ще сс раз 
пови основи. На 

специалисти ще оливат 
и Босилеград само 
нова на интереса и нужди 
те па Здравния дом в ьо 
силелрад. Значи: ще отива 
ме там само когато ни по 
викат п ще отиват само сне 
пианистите, които бъдат по 

Сътгрудн I гчеството

зи,
Босилеград

има

„Орищс", 
гурка" (между Встершгар- 

С1 акция и кланицата.
БС/

талши вьз ос
скаката

Според решението 
парцелите на граждани мо 

да сс дават въз основа 
па три главни критерии: на 
социално застрашим работ 
шщи, на кадри необходими 
за развитие на общината и 
посредством тръг. ИС на 
ОС е застанал на станови-

це-11И или се вършат 
бройки трансформации п 
тази област. Законът отделя 

внимание и за

на
СЪ'1 пата, ипива на наТИгат онази която ще заплатят 

бъдещите строители не е 
малка. Подчертават обаче, 
чс е скъпа инфраструктура 
та, за чиято една част ще 
бъдат изразходвани и тези 
средства. Също така изтък 
ват, че сегашното решение 
ще се преизучи и че цена
та на досегашните собстве
ници да се увеличи. Дали 
това „облекчение“ ще мо
гат да ползуват и собствени 
ците на сегашните 11 пар
цели засега все още не е 
известно.

шидължимото 
проблема с 
кръв. 
вод 
нова

въз осрезервната 
Републиканският 

за трписфузия, въз ос 
на преценки и анали 

комисия,
то е нужна кръв. 
се окаже нужда от таква 
интервенция, се 
близки на пациента да да 
дат кръв и тази постъпка, 
както се подчертава в Бо 
силеград, 
волт.

зл на специална 
•ще върши ио-равномерно 
разпределение на резервни 
те количества кръв в СР 
Сърбия, така че и здравни 
те ведомства в малките оо 

по-лесно щс реша

повикват
ще този път една строителна 
парцела да се даде на един 
повреден работник, а оста 
палите на заинтересованите 
да се п рода дат на онези, 
които предложат най-висо 
ка йена.

Според сегашното реше
ние на ОС началната цена 
за един квадратен метър с 
60 динара. От значение е

викане (.
с босилеградчани щс бъ 

дс възобновено към края 
на март или в началото на 

В момента Здрав 
ният дом в Босилеград и- 
ма нужда от четирима сне 
циалисти: очен лекар, рент 
генолог, гинеколог и ушен 
лекар. Ние сме готови да 
ги изпращаме винаги, кога 

Босиле

нипредизвиква ре
щности 
ват този проблем.

През изтеклите години 
Медицинският цеитцр в Су 
рдулшда оказваше професи 
овална помощ на Здравния 
дом в Босилеград. Спецна 
листи от този център вър 

Босиле

Има ли тук някаква дис
на пациентите

април.
криминация 
от Босилеград ски край? — 

Славчо Алекпопитахме д-р 
кандров, директор на сур 
дулишкия Медицински нен В. Б.

тър. то ги повикат от
— изтъкна д-р Славчошеха прегледи в 

град един път седмично. На 
последък това сътрудничес 
тво като че ли заглъхна, а

— Не, за дискриминация 
и дума не може да стане. 
В случая отношението ни 
към пациентите от Босиле 
градско е също както и от 
ношението ни към лациен 
тате от Сурдулица, Църна 
права м Владичин хан — 
казва д-р Александров. — 
Същоността на проблема е 
съвсем друга. И нашият 
Медицински център, както 
и здравните ведомства във 
всички малки общини, не 
разполагат с достатъчни ре 
зерви кръв и затова се на 
лага пациентът да бъде 
сапсяван с помощта на 
кръв от негови близки. На 
този план съществува още 
един проблем: понякога и- 
маме достатъчни резерви, 
но нямаме съответна кръв 
(група, подгрупа и пр.). В 
такива случаи нямаме дру 
го решение, освен да пови 
каме близки на пациента, 
понеже това е най-сигур 
ният начин да се осигури

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВАград 
Александров.

К. Г. Някой друг пазар
КОМУНАЛНАТА АКТИВНОСТ В ДИМИТРОВГРАД

Тези дни обаче, паза
рът и в пазарен ден не 
служи за предназначени 
ето сал. Наистина и сним 
ката, направена на 23 
март тази година, свиде 
телствува, че става дума 
за пазар, но не в смисъл 
на продажба на храни
телни продукти, зеленчу 
ци и друго, а за пазар, 
на конто главна дума и-

Петък в Димитров
град е пазарен ден от 
памтивека. Допреди де- 
сетина-петнадесет гори
ци пазарът беше в ценгъ 
ра на града, наблизо до 
площада. После го измес 
тиха край „Гръцките зд 
ания". И там беше гору- 
долу ако не в центъра, то 
на път на болшинство 
сЛ гражданите. Днес па

И тази година със 

същия темп
единство“ на дължина 480 
метра и част от улица Ни 
шава II“. Завършена е и 

,22. дивизия“.

Засега уреждането на У ли 
цигге В Димитровград вър 
ви според плана за тази го 
дина. Според думите на ди 
ректора на Фонда за кому 

пътна дейност Не

улица
Тези дни с предприятие

то „Нископрадня“ от Пирот 
е сключен договор за про 
веждане на работи в някол 

улици. В ул. „Никола Те 
“ (бивша „Сребърна“) тр

нална и 
бойша Иванов, завършени 
за предвидените работи в 
пет улици. Асфалтирани са 
улиците „Видлич“, „ 
дор Аленде“, „Висок“ 
ст от улиците „Братство и

ко
ела
ябва да се прокара така на 
речената дъждовна канали 
зация и да се уреди цялос 
тно тази улица. Договоре
но е асфалтиране на улица 
„Зелен горска" (бивша „Гро 
барска") до края на град
ските гробища. Асфалт тр
ябва да се сложи и на ули 
ца „Бошко Буха“, която за 
вършава в кръга на пред
приятието за мебели „Ци- 
ле“ и която сега е една от 
най-калните улици в самия 
център, по която се движат 
множество работници. Ще 
се разреши и проблемът с 
водите, които се сливат по 
улиците в района на болни 
цата.

Що се отнася до работи 
те вън от града, в ход е 
подготовка да се продължи 
асфалтирането на 
ждрелото на Ерма. Трябва 
да се насипе асфалт от ту 
нелигге към Трънско Одо- 
ровци. Ще се проведе пред 
виденото за миналата го( 
дина насипване на пътя от 
Смиловци до Височки Одо 
ровци. С една дума, изтъ
ква Иванов, и тази година 
комуналната - активност в 
общината продължава със 
същия темп.

Салва
и ча-

ДИМИТРОВГРАД

ПОЖАРИТЕ ПАК ЗАЧЕСТИХА
В Димитровградска общи 

на с първите топли дни та 
ка предизвиканите пожари 
зачестиха. Неотдавна се 
случи в Долни Криводол, 
където са изгорели значи 
телно число тригодишни 
борови фиданки. Във втор 
ник в района на село Се 
нокос е запалена гора, а в 
гело Градинье е изгорял 
едни плевник.

Всичко това 
дава, че ако така продъл 
жи „горящата“ пролет в об 
щината, може да доведе и 
до по-големи щети и дру 
ги нежалани последици. 
Съответната противопожар 
на служба вече е отправи 
ла до всички местни общ 
ности своеобразен призив 
за бдителност. Остава са 
мо хората да внимават и 
водят строга ометка дали и 
как ще палят боклука.

С Пролетта, по-точно с 
първите топли дни, започ 
ват полските работи. Всеки 
домакин се старае да по 
чисти нивите пред пролет 
ната сеитба или ливадите 
от насъбралия се през зима 
та болук. Това е грижа на 
всеки добър домакин. Но 
едва ли някой ще се въздър 
жи да не драсне кибрите 
ната клечка и запали сухи 
те листа и клечки. И тога 

*• ва се случава нежеланото, 
което често пъти има теж 
ки, а някога и трагични 
последици. Поради дълго 
трайната суша бързо се за 
палва н$ само боклука но 
и сухата трева, която под 
гонена от вятъра, гори ка 
то барут. Сам човек и при 
това ако е по-възрастен, а 
обикновано за такива ста 
ва дума, едва ли може не 
що да направи и да спре 
развихрянето на огъня.

Димитровградският пазар

зарът е край производ
ственото хале |на „Мета 
лац“ и мито е в центъ
ра, мито е на път на хора 
та. И затова тези, кои
то са дошли да прода
ват нещо, най-често 
наредят на улицата край 
двумостието, особено в 
петък, когато едва ли мо 
же да се стигне до па
зара.

мат българските гражда 
ни. Те 
органи се насочват към 
пазара, за да не правят 
„калабалък“ по улиците 
на Димитровград. А те 
в багажниците 
та си

предупреж от съответните
пътя в

се на кола 
носят наистина 

най-различни дребни сто 
ки за продажба. При 
тях „няма какво няма“.

А. Т.А. Т. А. Т.
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ХУБАВА ДРУЖБА НА УЧЕНИЦИТЕ И 
АРМЕЙЦИТЕ ДА НИ ГОСТУВАТЕ ПАК!

В изключително сърдечна 
атмосфера и незабравимо 
дружелюбие, с богати кул
турно-забавни програми и 
интересни разговори мина
лата седмица започнаха таз
годишните срещи „на тере
на“ между въздухоплавате- 
лите и пионерите и младеж
та от основните училища. 
Повод и цел е наградният 
конкурс на тюделенията от 
Военновъздушните сили на 
ЮНА и редакциите 
ското списание „Другарче“ 
и предаването на

„ Продължава акцията „Пазителите на синьото небе — другари на всяко дете“ на 
арменците от поделенията на военновъздушните сили на генерал подполковник Марко 
Кулич и учениците
— въздухоплователи, на тех
ния живот и работа. Твор
бите трябва да пристигнат 
в редакцията на „Другар
че“ до 1 май^, след което 
журито на организаторите 
ще ги прегледа и на авто
рите на най-добрите 30 тру
дове ще дадат награда. Тя 
е за всички и много привле
кателна и интересна: ЛЕ
ТЕНЕ СЪС САМОЛЕТ ОТ 
НИШ ДО СПЛИТ И НА
ЗАД, което ще се организи
ра и проведе 
май т. г.

Тазгодишните срещи в 
чилищата станаха на 10 и 
20 март, по хубаво 
време, приятно за пътуване 
и за програми в 
ните дворове ... Много ра
бота имаха двамата 
офицерите Миладин Мило- 
ванович и Славолб Стояди- 
нович. Те говореха 
ниците за своята професия

от десетки ученици инат
преподаватели. Оказа се, че 
учениците 
стихотворения 
научили ги от списанията и 
читанките.

знаят неговите 
наизуст —от. основните училища на българската народност в Югославия

веха с техниката: дрожек- 
тираха филми 'за школува
нето на кадетите във воен- 

(средни у-

— военнен пилот, за шко
луването и живота на хра
бреците на небесните висо
чини, за случки и прежи
велици, за своите любими 
стоманени птици. След това 
отговоряха на въпросите на 
любознателните ученици. Ра
зговорите бяха непринуде
ни, свободни и много инте
ресни. Учениците се интере
суваха конкретно как може 
да се стане пилот, какъв е 
живота в училищата и ака
демиите Питаха за това ка
кво чувствува пилотът ко
гато лети на 10, 20 или 30 
километра над земята, как
во го радва и вълнува във 
небесната синева, където 
температурата се спуска и 
до минус 50 градуса, а при 
ясно и слънчево време виж
да очертанията на Апенин- 
ския полуостров и северни
те брегове на Африка.

Една група войници бора-

И учениците и препода
вателите дадоха свой при- 

в програмите. Активи-
новъздушните 
чилища и в академиите, как 

филма „Маршал Тито 
сред въздухоплавателите“.

нос
зираха се литературните сек 
ции и фолклорните съста
ви, така че в Босилеград, 
Бистър и Любатите програ
мата продължаваше с часо
ве. В Босилеградското ос- 

училище „Георги Ди- 
“ след програмата бе 

забавна вечер, а

то и

С подбрани детски стихо
творения на младите слуша
тели се представи и бел
градският детски поет Брна- 
ко Живкович, един от ре
дакторите на детските спи
сания в „Дечие новине“ в 
Горни Милановац. С роди
телска нежност и вдъхнове 
нието на талантлив поет 
Живкович пленяваше вни
манието на малките слуша
тели в учебните стаи и го
лемите зали в Клисура, Бо- 
жица, Горна Лисина, Бистър, 
Босилеград, Горна и Долна 
Любата. В село Бистър по
етът почна да чете своите 
стихотворения още на пътя 
където екипът бе посреш-

на дет-

Радио
Ниш за бъгларската народ
ност. Акцията продължава 
седем години и от година 
на година се обогатява с но
ви съдържания и качества, 
привличайки все повече

новно
митров 
устроена 
същото стана и в края на 
посещението в долнолюбат- 
ското основно училище. Тук 
освен учениците и препода- 

от Д. и Г. Любата 
мнозина

до края 1та

у-у-
ченици, участници в програ 
мите и конкурса. Според ус
ловията на наградния кон
курс до организаторите на 
същия учениците и тази го
дина 
творби
тии, стихотворения и рисун
ки, посветени на армейците

слънчево вателите
се приключиха и 
митров“ след програмата бе 
и в Бистър през деня. Уче
ниците и населението уве- 
селяваше войнишки орке
стър, а пред микрофона се 
провеждаше едно своеоб

разно състезание на певци: 
войници, пилоти, преподава
тели, ученици.;

училищ-

пилотище изпращат свои 
— разказчета, ста

на уче-

Във всяко училише редак
торът на детското списание 
Денко Рангелов даваше об
яснения за смисъла и зна
чението на традиционната 
акция, поканваше ученици
те масово да участвуват на 
конкурса и да се срещнат 
през май в един от самоле
тите на югославските воен
новъздушни сили на път от 
Ниш до морето и назад.

Учениците от с. Божица с гостите от Ниш
Текст: Стоян Станков 

снимки: Славчо Велинов

МИЛОРАД КОЗИЧ вербуват сгнформбюровски елементи, които при 
помощ от чужбина, да разрушават системата 
в страната. В непосредствена близост на гра
ницата чрез непрекъснато предизвикване на ин
циденти и с нелагално прехвърляне на шпи
онски и терористкодиверсантски групи, до 
голяма степен успяваха в създаването на шпи
онски легла, пък и да внесат неспокойствие 
сред гражданите.

На сектора Димитровград бяха регистрира
ни над 50 нелегални минавалия на диверсанти. 
В 22 случая станаха и въоръжени конфликти 
на нашите органи по сигурността с диверсан- 
тите, в които паднаха убили двама граничари 
и трима милиционери, а бяха ранени трима во
йници и четирима милиционери. В тези стълк
новения бяха убити шест диверсанти, трима бя
ха ранени, а девет заловени. Убитите и- зало
вените диверсанти главно бяха въоръжени с 
шмайсери и пистолети (някои носеха и по два) 
с по няколко бомби, ножове и други съоръже
ния (бусоли, бинокли, торби със сухоежбина, 
маскирни облекла, кодове за справки).

ничаряМилан Милентиевич. На .мястото на уби
ването му е построен паметник. След стълкно
вението с патрула на милицията над село Сми- 
ловци през август 1952 година диверсанти хв
ърлили оръжието и съоръженията си и избягали. 
И след тях останала кървава следа. През юни 
1953 година в района на Поятшце (над селата 
Бачево—Радейна) се стигнало до половинчасо
ва престрелка с диверсантите. Трима диверсан-

* ъ. •* -

Тихата война (И)
КОМИСИЯТА инак заседаваше по повод за

честилите инциденти на границата, главно за
ради искането на югославската страна, но то
ва беше разговор между глухонеми. Българ
ската страна, нито очевидните инциденти не 
признаваше, дори и тогава когато биваха за
лавяни техни граничари, а един път беше ра
нен, като навлязъл повече от 100 метра на юго
славската територия. Българската част на ко
мисията това провъзласяваше за югославски ин
цидент. През една нощ магаре, което служело 
за снабддяване на българската застава на Ба
чево, след като се отвързало, тръгнало през 
минното поле и така взривило няколко мини, 
което предизвика много патрули и засади, за
почнаха да стрелят безразборно, което прили
чаше на малко сражение. Все пак, на сутрин
та се видя, че единствена жертва е магарето. 
Границата, както тогава пишеше чуждестрания 
печат, беше добре осигурена, не само с фслр- 
Сгификации на граничната линия, но и навътре 
на територията (населението край границата 
имаше специални лични паспорти, а всички ли 
ца от вътрешността се налагаше да притежа
ват специални пропусквателни листове), но не 
беше ненарушима, което показа една францу
зойка от френския консулат в Скогиие. Един 
ден през 1951 година сама с колата си тя дош
ла на граничната линия и то до самата бариера 
на шосето и цред смутените граничари, несвик- 
нали да виждат когото и да било, им обясни
ла че това направила на бас и естествено, от 
любопитство. Тази вест, след това, се разнесе 
из цяла Европа.

„ТИХАТА ВОЙНА“ ЗАПОЧНА

Единствената съпротива, която оказваха 
комунистите и гражданите на Югославия на 
Коминформ не обезхрабри информбюровските 
сили; Настояваше се )чрез субвсрзии, шпио

наж и непрекъснати инциденти на границата 
да се предизвика безкопойствие и страх сред 
населението, а където е възможно да се за-

ти се натъкнали на гранична заседа при опит 
да проникнат на наша територия. Охраната от 
българска територия открила жесток огън, за 
да им даде възможност да се изтеглят. Дивер
сантите хвърлили пет бомби и под защита на 
стрелба от своя територия успели да се върнат. 
Под обстрел се намерила и нашата застава, за 
да не може на граничния Патрул да се ока
же съдействие. Оценено беше, че от българска 
страна са действували най-малко една чета с 
няколко автоматични оръжия. Един диверсант 
тогава беше ранен, но другите двама го от- 
вкдякоха със себе си. През юлл 1953 година 

стълкновение с диверсанти беше ранен ипри
войника-граничар Марко Ковач.

Шс посочим някои от стълкновенията, в ко
ито имаше и жертви. През април 1950 година 
на сектора Ракита беше убит диверсантът Ка
мен Георгиев, емигрант, родом от с. Ракита, 
през юни 1952 година падна убит Страти Ни- 

също от Ракита. През октомцрн 1952 
ничаря Милан Милентиевич. На мястото на уби 
Глигор Иванов, емигрант, родом от село Враб
ча (в местността „Голеш“) — като предвари
телно му се заглавил автомата. (През март и 
април 1952 година емигрантите Стоян Стоянов 
— Тане и Иван Мигов — Бараба в района на 
Шаркова махала на два пъти след жестока 
престрелка, успяват да избягат, оставяйки оръ- 
жглето, торбите и другите съоръжения. Шапка- 

тогава загубил един от тях сочела, 
че бил с „голяма" глава и не било трудно на

имал Иван 
1955 годи-

През ноември 1951 година диверсантите 
Милча Костадинов Алексов от Изатовцн, Ни- 1 
кола Апостолов и Новко Димитров занощува- 
ли в плевника на бащата на Милчо в Изатов- 
ци, който съобщил за пребиваването им в ми
лицията в Каменица, а тях Ш осведомил да бя
гат, защото ги открил. Когато патрулът 
лнцията дошъл да провери, те открили огьн^ и 
убили милиционера Радисав Костадинович. Ка
то бягали отвлекли със себе си и един ранен 
диверсант, хвърляйки посоляма част от оръ
жието н припасите си. Ранения влачили до един 
въртоп под Стара планина и там го оставили. 
Неговият труп бил намерен случайно от 
чдри, няколко години по-късно. През ноември 
1952 година в местността „Попова падина“ на 
Стара планина диверсанти ранили един войник., 
а през септември 1951 в местността Басарскн 
камен от засада избили милиционерите Душан 
Мнтич и Радомир Дочич, конто работели в 
милицията в Крупац. През август 1952 година 
в стълкновение с органите по сигурността бил 
убит диверсантът Марко Джушш, български 
поданик от село Говежда (Махайловграп). за 
когото се знае че на няколко пъти минавал 
границата.

колов,
на ми-

!ов
ча, която

главахората да утвърдят каква 
Митов, което се потвърдило и през 
на когато репатрирал в страната.

През септември 1952 година диверсанти в 
Долна Невля убили помощник-милиционера 
Борис Ангелов от същото село и след престрел
ка с патрула на милицията успели да избягат 
през границата ,каго оставили кървава следа 
след себе си, което сочело че още някой бил 
ранен. През ноември 1951 година диверсанти 
те Младен Стоилков и Тодор Колев, които би
ли в шпионска връзка убили при 'Сливницп дро-

1
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тщт^елш иък&стбо____
НОБ в Димитровградско в 

сръбсната библиография
СЪРЕВНОВАНИЕ ТО 11Л САМОДЕЙНИТЕ ТЕАТРАЛНИБОСИЛЕГРАД: ПРЕД 

ДРУЖЕСТВА В СР СЪРБИЯ

Кой да помогне на самодейните? Панайотови-/: БиЙлио/рафия о Народноослободи 
и соци] шшстччко) револуци1и Срби/с 

Републиканския отбор иа Съюза
Ш Зо|ран

лачком рату 
(1941—1944) Издание 
на бойците

успешни предстпнлепии псичко пик млък-Любителите на театралната сцени п 
Босилеград, които през септемпри мина
лата година няколко пъти тпърдс успеш
но се представиха пред съгражданите си 
с драмтаично-сцетгчното нроизпедснис 
„Бой но Косово“ имат желание до учас
твуват на съревнованието на самодейни
те театрални дружества в СР Сърбия, 
което през средата на април ще се про
веде в Ниш.

11111 на
Главното желание на босилеградските 

самодейци — с „Вой иа Косово“ да се 
представят и изпъи общината не се осъ- 
щести. Главната причина на безуспешна
та им нпдождп бе - 
стпп. Няма ни за път!

Сега, пред съревнованието иа тситрил- 
нитс самодейни дружества в СР Сърбия 
положението е същото. Волята и епту-
сиазимът на самодейците не стихват. дИМитровград печата

За целта обаче сц им необходими 7 до ни в Братство“ ’ Другар 
Н хиляди динари. че", м;ют.. „Свобода“ (Пи

Трябва ли босилеградските самодейци Нападне новине“
дн паднат под ударите ма забравата? Да- \и„ш) Д/пор на те/и кни 
ли наистина не могат да се съберат сред- статии е Богдан Нико
стпата тези самодейци да понесат знамето . 
но културата и извън общината? Считаме, | _ 
че с една по-сериозна организация на « В Библиографията са вл 
повечето субекти — от Фонда за култу- ' езнали „Диииттров/радска 
рп, Центъра за култура, предприятията до ' хроника", в издание на 
собствениците но частни работилници . „Братство" през 1968 годи 
— средства могат да се намерят. Парич- , на, ^Хронология“ на по-важ 
ните средства могат да се внасят на те- ните сгьбития в Димитров 
куща сметка на Центъра за култура Бо
силеград бр. 64-130-603-1536

боевете в Пиротско и Ди 
м игров градско“, „Партизая 
ско хоро в Сенокос", „Брат 
ство“, 1964, за формиране и 
акциите на Царибродски 
партизански сггряд „Мом
чил дой вода“, „Пионер-пар 

уриер“, „Другар 
964 за дейността 

на Спас Сотиров, „Цари 
бродени партизански отряд 
„Момчил войвода“, „Слобо 
да“, Пирот, 1964, „Освобож 
дението на Пирот, Бабуш 
ница и Димитровград", 
„Другарче“, Ниш, 1965. „О- 
сма сръбска бригада на 
фронта", „Братство", Ниш, 
1966, „Славна епопея", „Брат 
ство“, 1966, за акциите на 
Пиротски и Царибродски 
отряди на Стара планина, 
„Строго поверителни док 
лади на българската фа 
шистка разузнавателна слу 
жба
„МОСТ",
„Смърт на фашизма на 
моста на смъртта“, „Народ 
не новине", 1977, „Живот, 

Партията“,

Известният наш библио 
граф Зоран Панайотови** 
събра и издаде библиогра 
фия на книги, статаии за 
НОБ. В това представител 
но дело на нашата история 
са застъпени 13 единици от

липсата на сред-

По случай миналогодишното честпу- 
ване Деня на освобождението на община
та окол® 40 самодейци, събрани около 
Центъра за култура твърде успешно се 
представиха с драматично-сценичното про
изведение „Бой; на Косово“. В режисура 
и постановка на Горан Аврамович от Ле- 
сковац босилеградските самодейци потвър
диха че имат огромна воля и относително 
висок талант да тласкат културата в об
щината напред. Възвърна се и доверието 
на босилеградчани, които след дълги го
дини, главно поради бездействуване и не
организираност на културните деятели, 
разбраха че в средата имат хора, които 
могат да изградят и тълкуват ликовете на 
цар Лазар, царица Милица, Милош Оби- 
лич, Мурат. . . Но след няколко твърде

тизански к 
че" Ниш, 1

градско“, 1963 година (изда 
ние на „Братство", „Воен 

1944", „Братство

с обозна
чение „За съревнование на самодейното 
дружество“. В. Б. заната

I------ Сърбия",
1973, брой 9,

в Южна

Концерт на „Двепровскн зора“ЗА ПРЪВ ПЪТ В ДИМИТРОВГРАД

Сравнително малкия брой посетители имаха удовол
ствието на 23 март тази година, за пръв път да чуят и 
гледат на сцената на Центъра за култура в Дилштровград 
самодейния ансамбъл „Днепровски зори“ от град Бйелогород 
Одеска област от Украинската съветска република.

Гостите от този далечен съветски черноморски град 
със 70 хиляди жители и десетина самодейни дружества, 
Г,ред димитровградската публика се представиха преди 

всичко с (руски народни песни, и забавна музика придру
жена със съответни танци. Изпълненията на младите само
дейци от далечния Бйелгород бяха топло приети сред ма
лобройните димитровградчанн, „преди“ невсекндневното 
впечатление от концерта.

Инак концерта престоя аа самодейците от Украйна 
са организирани от самодейците в Пирот, конто вече са 
гостували в Бйелгород, а сега са домакини. За съжаление е, 
че сравнително късно (в петък около осем часа) са предло
жили на Центъра да дадат концерт и в Дилштровград. В 
резултат на това е и малобройната публика.

посветен 
„Народне новине“, 1981, за 
дейността на Васил Иванов 
Циле в Пирот и Белград.

Книгите и статиите, влез 
нали в Библиографията на 
Сърбия ще подпомогнат на 
историците за ло-нататъш

на

но изследване на партазан 
ското движение в Източна 
Сърбия, по-конкретно в Ди 
митровградско.

Това е всъщност призна 
ние на Издателството на 
..Братство", което следи раз 
знтиетс на НОБ в нашите 
краища и на автора на ста 
тиите и книгите.

А. Т. Ст. Н.

МНЕНИЯ етически елементи не могат да (нарушат с се разбягаха, а ония най-упоритите разгони по-
кръв придобитото братство в българския на- делението на НОВЮ, изпратено от Пирот. Аята
род, и че Демократична федеративна Югосла- Апостолов и група негови съмишленици избя-
вия с всички разполагаеми средства ще се бо- гаха в България. Апостолов след бягството си

След освобождението политическото положа- йед^оТа сГобВър^^ВГмК\огРеУнГдантаПРнГбеъ;- ршина ^
ние в Димитровградския край, а особено в Ди- гарската военна власт, който вече бил пристиг- ‘ ИЦИ '
читровград, било твърде усложнено. Особено нал, и поискал от него веднага да оттегли свои- 3- Сп°Ред Богдан Николов,
поради открита пропаганда от страна на офи- те войници, или в противен случай той ще миням от неговата книга, български офицер се 
циалните лица от България за присъединенине бъде виновен, поради това, че е дал’ възмож- объРнал към демонстрантите 
на Димитровград и Димитровградско към Бъл- ност на своите войници да участвуват в де- неднага да се разотидат по домовете или в
гария, а и поради неединството и колебанията монстрациите ведно с неприятелите на българ- пР°т,гаен случай ще употреби сила. Същият ден
между рководството на Димитровград, в което окия и югославските народи. Комендантът на- с локом°тнв избягал Анто Апостолов в Бъл- 
били и такива, които се застъпвали Димитров- редил войската да се оттегли 
-градският край да се присъедини към Бълга- гиналите хора. 
рия.

ЕДИН МИТИНГ - ТРИ истини
колкото си спо-

и поискал от тях

гария.и отдели от ос-
Смятам, че димитровградчанн имах право 

След като видял, че войската се оттелгля да ®ъДат обективно и достоверно осведомени и 
и че демонстрациите на успяха така, който да не се Допускат такива неправилности или 
той е предполагал, Анто Апостолов, от страх изнасят лични погледи към проблемите, още 
пред отговорност, отишел на железопътната га- повече» че в Димитровград има много хора и 
ра и с български логомотив избягал в Бълга- РЪК0В°Дители от това време, които знаят какво 
рия. Там бил добре приет и поставен на ви- се е слУЧИЛ0 действително на тоя митинг, 
сок пост в Дирекцията на народната милиция НепРиемчиво е едни автори да обвиняват де
на България“. монстрантите за безредието на митинга, а дру

ги — присъствуващите войскови части. ’ Вероят- 
в но е> че и едните, и другите, са допринасяли 

да се създаде такива атмосфера на 
Също така е очевидно,

За това положение достатъчно са написали 
други автори, а и в монографията „Димитров
град 1877 1945“, и заради това нямам на
мерение повече да пиша. Обаче когато човек 
чете всичко, което е написано, и се пише, за 
положението в Димитровград след освобожде
нието, а особено за конкретния случай и съби
тия, идва до положение да не може да разбе
ре кой пише истината. Касае се за състоялия 
се митинг през декември 1944 година в Дими- РатУРа. в 
тровград и неговото превръщане в демонстра- 0р0и 1438 
ции, защото за него се дават различни оцен- следното: 
ки по отношение изхода му.

Не съм присъствувал

2. Милорад Козич 
поместена във

в своята мемоарна лите- 
„Братство“ 
година пише

вестник 
от 16 февруари 1990 митинга.

че група шовинисти и

Е.” ржжггг гда
Да не преразказваме това, което е написано часа настоявали да проникнат вътре и лп ппеп' Равото им състояние, защото не трябва V хо- 
^ Р“И аВТ°РИ 33 СЪЩИЯ случай' “амат властта! По това време пристигна малко би™' 3 °СОбено Сред млаДИте. които не а
цитираме написаното артилерийно подделение на българската оте Ти Г*“"4”' да ^ издават недоумни-
1044“‘Л ..Димитровград 1877- чествена войска, която се връщаше от Лоснта" “ °коло ™ва какво е ставало действп-1945 „на стРаниЦа 384 пише следното: Узнавайки за каква ге „..-.Е? Фронта, телно по (това време. С

„След получените информации, Воя Богое- цир, поручик от околността ’ на Пловдив™/?/! ",е създадем възможност младите поколения
" ™рс;дил да се извика коменданта на закани на демонстраТите и позаси ля’ Л Л СХВЗНЗТ С какви трудности и проблеми са
“ня1 °тново се появил На балкона разотидат, в противен случай щ/Гпочж! Дда ги и врещали съвременниците при съцдаването
и казал на събралия се народ и на демон- обстрелва с топовете които 1. ™ на това> което имаме като малцинство
страните, че никакви неприятелски и шовини- размества. Най-голяма част ^ демонстранти?" ТюгаславияаЛИСТИЧеСКа ФедеРа™вна

и под- 
демонстрации против Юго-

I

изнасяне на истината

в рам- 
републи-

Димитър Манов
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БОРБА ЗА ЮГОКУПАТАФизичесйа култуеа^С^|0^рф Трета поредна победа
ЖГНШ ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ —

! 2* „ПОЩАР (Пирот) — ,Д. БАЛКАНСКИ“ 1:4 (1:1)

Барийе чифлук, 22 март 1990. Игрището на „Борац“, 
теренът тревист; времето приятно за игра. Голмайстори: 
Александър Станков 2 и Дея Митов и Зоран Христов по 
1 гол за „Балкански“ и Драган Миялкович за ,Д1ощар“. 
Жълти и червени картончета нямаше. Съдията Вукадин 
Митич от Пирот — добър.

в класата в полза на ди 
Именно, 

следЗапочна пролетният 

полусезон
митровградчани. 
те създаваха шанс 
шанс и можеше накрая да 
победят с много по-висок
резултат.

До известна степен, ди 
мшровградчани „пеЗгеха“

сили и за предстоящия пър 
венствен мач с отбор на 
„Мрамор“.

За полуфиналите освен 
„А. Балкански“ се класира 
ха още: „Прогрес“ (Пирот), 
„Танаско Раич“, също от 
Пирот и „Младост“ от Ма 
ли суводол.

ПОШАР: Момчило Ман 
чич, Славиша Каменович, 
Братислав Николич, Весе 
лин Костич, Драган Ран 
чич, Чедомир Стефанович, 
Горан Николич, Деян Кос 
тич, Зоран Йоцич, Драго 
мир Цветковт гч, Драган Ми 
ялкович.

А. БАЛКАНСКИ: Милко 
Соколов, Тошко Соколов, 
Тоша Рангелов, Милован 
Тодорович, Саша Крумов, 
Деян Митов, Александър 
Станков, Зоран Христов, 
Славиша Златко в ич. Сини 
ша Димитров, Емил- Ива 
нов. (Играха още: Зоран 
Стефанов, Перица Георги 
ев).

Само в началото домаш 
ният отбор оказа малко 
по-сериозна съпротива на 
дамитровградчани, така че 
първото полувреме завър 
ши наравно — 1:1. Вър в- 
торото футболистите на 
„Асен Балкански“ се рази 
граха и пролича разликата

В неделя, 25 март офи
циално започна пролетният 
полусезон от тазгодишното 
футболно първенство 
Междуобщинската футбол
на дивизия Враня — група 
„Юг“. Според програмата в 
първия кръг в Босилеград, 
на футболния отбор „Мла
дост“ трябваше да гостува 
едноимения отбор от Пре- 
код олци. На обща изненада 
обаче гостите този път 
вериха — не дойдоха. При 
чината за сега не е извест 
на, а с това

кая отбор, или ако причини 
те са оправдателни състеза 
телната комисия да опреде 
ли нов термин за игра.

Инак, неидването на фут 
болистите от Ирекодолци, 
босилегр адския отбор из
ползува за последни упра
жнения на отделни _ 
ти на футболната игра 
.четззщртфиналето на, 

купата и може би решава 
щия двобой за

на

Д. С.

вариан
пред

ЧОГО-

АТЛЕТИКА: СЕМИНАР ЗА СЪДИИ

ДЕВЕТИМА ДИМИТРОВГРАДЧАНИ 

В ЗВОНСКА БАНЯ
изне първото мяс 

то р отбора на „Железни
чар от Вранска баня, 
гото босилегр адският отбор 
във втория кръг играе във 
Вранска баня.

Ето и таблицата в 
лото на първенството:

с ко-и изхода от 
срещата. Две, са възможнос 
тите. Срещата да бъде реги 
стрирана служебно с резул 
тат от 3:0 за босилеградс

В хотел „Мир“ в Звонска 
баня на 17 и 18 март се иро 
веде семинар за атлетиче 
ски съдии. В него участву 
ваха 40 съдии от Белград, 
Светозарево, Пирот и Дими 
тровград. От Димитровград 
ския сбор на съдиите — в 
семинара участвуваха 9 ду 
ши.

Сказки изнесоха известни 
специалисти по лека аглети 
ка у нас като Славко Чула 
и Каменко Милетич от Бел 
град, както и неколицина 
професори на Факултета за 
физическо 
Белград.

Съдиите в Звонска баня 
се запознаха с новините в 
този спорт, както и с въве

ждането на някои нови дис 
циплини (троскок за жени). 
Беше направена и обикол 
ка на терена, за да се ви 
ди дали има условия за 
провеждането на подготов
ка на атлетиците. Резул
татът от същата ще бъде 
известен по-късно.

На семинара се разисква 
и за бъдещата униформа на 
съдиите, като се прие ста

Футболистите на „Асен 
Балкански“ с успех минаха 
и третото препятствие в 
борбата за Югокупата. То 
зи път те като гости се на
ложиха нац отбора на „По 
щар“ от Пирот, като му на 
несоха високо поражение 
от 4:1. Мачът се одигра в 
Байре чифлик, защото „По 
щар“ там играе.

нача-

Младост Босилеград 
Моравац Предеяне 
Младост Севойница 
Железничар Вранска баня 
Минералац Вранска баня 
Бурими ГВрешево 
Фламуратри Буяновац 
Младост Прекодолци 
Младост Йелашница 
Синджелич Левосое

9 8 0 
8 0 
5 0
5 1
3 3
4 1
4 1
2-. 3 
2 1 
1 1

1 40:10
1 30:10

4 27:28
3 13:11
3 17:16
4 17:18
4 14:15
4 17:31
6 14:36
7 18:20

16
9 16
9 10
9 10
9 8
В 8
9 8
9 5 новище за начало всеки съ 

дия обезателно да има емб 
лема, а по-късно и унифор 
ма. Поканен е и един деле 
гат от Димитровград да у- 
частвува в конференцията 
на Атлетическия съюз в Съ 
(рбия в Белград.

9 4
9 2

БАБУШНИЦАм. я. възпитание в

Г одишно 

събрание 

на „Млад 

рибар“

РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ
Димитър СтавровПовели и—спрели! На 1 април се навръшват 

6 МЕСЕЦА
от смъртта на нашия мил и незабравим съпруг, баща и 
Дядо

■ Мрамор, 25 март. Игрището на на „Мрамор“ край Мо- 
Зрители — 100, Съдия Франета (Алексинац) 8. Гол-рава.

майстори: 0:1 — Стефанов в 33 минута, на 1:1 изравни 
Величкович в 44 минута. На 2:1 поскочи Й. Николич в I 
59 минута, на 3:1 
савлевич (автогол).

В Бабушница на
Йованович в 78 и на 3:2 — Стани- • март се проведе годиш

но отчетно събрание на

18
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организацията на спорт 
ните гриболовци ,,Млад 
рибар", на което присъ 
стт/ваха само троцдесети 
на членове (от стотина). 
?-а председател на „Мл
ад рибар" беше избран 
Драган Златппкжич, един 
от най-добрите спортни 
рибари в общината.

Мрамор— „Мрамор“ от 
край Ниш и „Асен Балкан 
ски“ от Димитровград. Ди
митровградчани не само, че 
поведоха в началото на ма 
ча, но имаха още няколко, 
дето се казва хубави шан
сове, а не ги използваха. И 
футболът не би бил футбол, 
ако след толкова пропусна 
ти шансове не последва и
— наказание.

от ДимитровградМРАМОР: 3. Стоянович 6, 
6, (Миладинович),Танич

Йованович 7, Д. Николич 
6, Джорджевич 7, Станисав 
левич 6 (Коцич), Г. Стояно
вич 6, Й. Николич 6, Вели 
чкович 6, Цветанович 6.

В този ден ще дадем помен на 
покойника и каним роднини, близ 
ки и познати да участвуват в 
него.АСЕН БАЛКАНСКИ: Со

колов 6, Т. Соколов 5, Ран 
гелов 6, Тодорович 6, Кру 
мов 6 (Иванов), Митов 6, 
Станков 6, Христов 6, Злат 
кович 5, Димитров 6, Сте
фанов 7 (Дончев).

Димитровградчани няма 
ха щастие! В мача срещу 
„Мрамор" в Мрамор пове
доха и имаха изгледи да 
вземат двете точки — 
завърнаха с празни 
Загубиха с 3:2. Чудно 
обаче и това е футбол, По- 
добрият отбор, не винаги 
и побеждава, 
стана в неделя, когаго се 
срещнаха старите познати

Скърбящи: съпруга Райна, 
дъщеря Божана, син Борис, 
снаха Маргита, внук Вла

дая и внучка Ивана.Домакините успяха във 
второто полувреме да кон
солидират 
крайният резултат 
):2 в полза на „Мрамор“.

В следващите два кръ1а 
дим игров градчаии първо иг 
раят срещу „Синджелич" в 
Димитровград, а на 1 ап
рил гостуват в Трупало, на 
„Раднички“.

Ето как изглежда и табел 
ката след втория кръг на 
пролетния дял на първенс
твото:

Както узнахме, от раз 
говор с члена 'на пред
седателството на ..Млад 
рибап" Любиша Костич, 
V, предстоящия период 
с« предвижда да се завъ 
ггтг риба в реките ат по
топите в Бабушппшка 
обшина. както и да се 
т.чемо по-ст.юг контрол 
за. бракотштерите. Дру
жеството през тази про 
лст ше организира и ту 
ристическиг излет до Вла 
сипско езеро.

За желаещите да се 
за член ят в ..Млад рибар" 
членският внос е за пи 
отупи 10. за младежш 30 
и за възрастна! — 50 |гци 
пара. За отлични у чети 
цп, деца и жегни 
членяпа)нсто е безгглат-

редиците си и 
гласи:

СКРЪБНА ВЕСТ
а се 

ръце. Нп 24 март 1990 година, след кратко боледуване, по
чина нашата мила н непрежалима майка, свекърва, баба 
и прабаба

е,

Точно така

Стойна
Илчова

Единство
Борац
ОФК Ниш
Палилулац
Рудар
Мрамор
Новоселац
Асен Балкански
Раднички
Прогрес
Свърлиг
Куршумли*
Пудучност
Младост
Омладинац
Синджелич

22 (2) 
20 (2) 
19(1) 
19(1) 
18(4) 
18(0) 
17(1) 
16(2) 
10(2) 
15(1) 
15(3) 
15(1) 
13(1)
И(1)

10 33:20 
30:17 
36:17 
32:29 
30:26 
35:36 
30:21 
33:25 
23:25 
36:31 
29:24 
26:32 
26:25 
23:34 
20:50 
17:40 2

Д. Ставров !

17 2 5
16 9 2 5
16 9 4 3

9 3 517
17 7 5 5 от Босилеград — Добри дол17 0 89 Й17 8 2 7 Поклон пред светлата Ти памет!

Вечно опечалени: 
синове: Васил и Сократ; 
дъщери: Круна и Милка; 
снахи Данче и Нада зе
тьове: Генади и Любен и 
внуци и останали роднини.

17 2 87
17 7 3 7
17 1 97
16 6 6 4
17 37 7
16 6 64 за-
17 5 2 10
17 4 112 9(1)
17 1 5 11 НО.

д. ч.
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забаваСаТиРа*
НАШЕНСКИ ИСТО РИЙКИ

Две рала 

мираз
Не кому е речено, 

а кому е печено ПРОЛЕТ
Е, мо) побратиме! Пуче пролет. 

До]де време да (х. изгрулимо из дър- 
Ье, да излазимо из куйе и да се оп
равяме «а работу: да рил»мо, рА 
садимо лук, да згрибамо ливаде... 
Зедно ли ]е!

Улезо' у шулу, да прегледам 
ат. Потражи' ашов. Скършено му 
држагьс! Ко)и ли ми га скрши, сор- 
ту му гьегову? Потражи' сеНиру. И 
од Iьо)по иржалк: осгал окръндак.

Е, до мо]ега!
Попеео' ашов код Млацу кола- 

ра, да ми направи држаъе. Окиу' 
на гьегову капи] у:

— О, лри]ател/у!
Огласи се гьегова Дука:
— Ко]и ока?
— За. Лри]ате.ъ Радош.
— А]де напред, при|'ате.ъу!
— Има ли га при]ател> Млаца?
— Нема.
— Куде ]е?
— Ко] ти га знаае! Што че ти?
— Да ми направи држа.ъе.
— А! И :ьегово се искривило 

ко мотовилка.
— У, бре]' Ако ]е така, благо 

си га тебе!
— Море, при]ател>у! Утъргат га 

к’о пуже.ъ рогови.
— Е? Па, он те тъг не гота.
— Ич! Заборавил кво то] беше.
— Ту, аа га, бре! Жал осно ]е да 

се таква жена пати.
— Море, пргцате.ъу. ]а сам оста-

бе- дисаги, па годинидял пълните 
попитал: „Даскале, има
ли нещо за ядене?" — 
„Има докторе — 
агне 1( прасе'.' — отвър 
кал гой.

Преди четиридесет 
един ясеиопдслен, млад даскал,

През 1956 година 
ше насрочена крайграни 
чна среща в Стрезими- 
ровцн. И една ясеновдел 

решила да отива. Зак 
лапа (прасе и агне, изп- 
лекла ги, сложила в ди 
саги, а за пиене понес
ла дамаджана с пет лит 
ра сливова. Натоварила 
на кон — та в Стреаи- 
мировци. Чакали, чака
ли Да отвори среща
та, но не дошло до от
варяне. Изнершграла се 
жената и |се върнала на 
зад. По пътя я настиг
нал един даскал от Бу
чи дел, който трябвало 
да й бъде зет. Жената 
се помирила и казала: 
„Даскале, качи се топ на 
коня. а аз ще вървя мал 
ко пещ".

Качил се даскалът и в 
местността „Пуста Раки 
та“ заварил доктор Йо
цов (Буба), който си по 
чивал. Доктор Буба ви

ее забюлил и една меша от се
ло Сукооо — Пиротска общи
на. На момата се харесвал да
скалът и рошили да се гпемат. 
Отишли родителите и прия
телите па ергена в дома иа 
момата и направили 
По тогавашния обичай с мо
мата се давало и мираз (къ, 
ща, лозе, жълтици и друго). 
Родителите и младоженът по
търсиш две рала (около два 
декара) нива в Суковско но 
ле. Желанието им било изпъл
нено. Яли, пили и на сутрина- 
та рошили да поведат невес
тата в влакчето 
Двоици, а оттам за ясенов дел.

печено
ка ал-

Слязъл от коня, развъ 
рзалп [дисагите и започ 
пали (да сс черпят. По 
едно време минали още 
два ма-трн м а събор я1 и 1, 
между които ;н Радко 
Каменов, преподавател 
в Звонци. Извадили и 
прасето, натегнали и да 
маджаната. После прндо 
шли още няколко души 
и компанията станала 
много весела. Започнала 
и песен.

тодеж.

„Чнро“ за

Не спали цяла нощ, яли, пи
ли и сс веселили. В зсри на 
гарата, бащата на младожене 
ца поискал да види двете ра
ла. Тогава двама матабджии 
донесли две рала (плуг). Тъ 
кменджите се смутили и се ка 
чили на влакчето, но без две
те рала нива.

Най-после пристигна 
ла и [бъдещата тъща л 
па недоумяващия израз 
п тпхомълкото запитва- 
не с очи: какво става, 
несбъднатият зет отгово 
рил: .,Бабо, не кому е
речено, а кому е пече
но!“.

Записал: Йордан Миланов

овай народ. А секому е ло 
шъл пламико до пръстите. 
Чекаат онова време ка се 
давашеа повече пари за по- 
малку работа. А бре довър 
ши се тая мандра.

И ниедин човек не може 
да се запоели без печено 
ягнье. Па си я правим смет 
ка: требат илядо и двеста 
дгшища да нзедат коджа 
башчште и да изпият ба
рем петнайесет тона разни 
ми ти пиялъци, та да сс 
запоели тая рая. Е па многу 
е, па нека вика кой що оче!

С. Шляп

СТОИМЕНОВИ ДРАСКА- 
НИЦИ

теквия що са си оставиле 
своята домашна работа, па 
траркат държавна работа, 

според оная: нека съм до 
дзидо, ама да съм у градо.

Чул съм дека за едно рад 
но место требале 3—4 ми
лиарда динара. Я како сел 
як не умеем да направим 
сметка коку требат пари да 
се зберат, та да се запоели 
тай народ, но видим дека и 
кожите да ни одерат от гръ 
била, па нема да зберат тая 
сума. А и да я зберат, па 
си е това. Само че расипат 
парете како у онай „Фени". 
Не ми е ясно како Нути

) рела. . .
— А, ггри)о! Старо гърне бо.ъеБезработни вари.

I У та^а чъс Млаца срили од пле-II вн>у.
— Кво треба, при]ател,у?
За га превърза’.
— Па. .. еве, дошъл сам да ми

Расправля ми унуко: 
Босилеград на бирото биле 
{приявени илядо и двеста 
души без работа, а у цела 
та държава били милион и 
двестамляди души. Викам: 
боже-боже, како че тай на 

живее? Оно не са

У

: начиннш држал>е.
— Па после със н>ега да ти на

чин им ребра, а?
— Што, бре, призател>у?

Какво се ти улъпНеш прека! 
мо]у жену?

А она му окну:
— Не дира] човека! Оче да ни 

помогне.

Iрод да 
сите без работа, ама има и

Братства■ММГТРвв

<№ШШШШ . . у ри.ъагье.
— Е, ако ]е у ршьагье, тъг нема 

лоше. Да] шише реЬщу!
Она чъском донесе шишето, ту

ри му га у шаку, Он гги’ну, па ми 
даде. 1а глъну ]едну глъткч. Он ме 
пита:

зя сегут сям, 
\АЯ~ фира/яфа!^.

ч
/ -ИМА НИ Ърт77'С"Рбо) 
Ч В "ВРЯТСгГВО''Лг—-

„ КОМАРА
'БРАТСТВО'

знел юша
(-34 гя-вей.

— Како ти изгледа?
— Пргцателлгца ли? А, добра ]е

]ош!
— Море, мани се ти од н.у! За 

реЬи]у те питам.
— Добра ]е, али мирише на 

вурду. . .
Ми се гостимо, а Дуйина сукн>а 

одлати по двор. Озно]и'мо се.
А)де у здравл>е!

Ра[дощ Горски
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