
Бря-тстНо С указ на президента на 
СФРЮ Йосит Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство“ е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен 
нец за особени заслуги в 
областта на информативна
та и графическа дейност н 
за принос в разви ието на 
братството 
между вашите нагоди и на
родности

ве-
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ДЕЛОВО-КОНСУЛТАТИВНО ЗАСЕДАНИЕ ТРИБУНА НА В „БРАТСТВО“ И ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИС
ТИТЕ В ДИМИТРОВГРАДсъши м еюк зшси

01 ЧЛЕНОВЕТЕ МУ 0 СЕ УЧИМ НД ГРЕШКИТЕ ОТ 

МИНАЛОТО - ЗДРДД БЪДЕЩЕТО„ д Сюк ИЗПРАТИ ПИСМО ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
ТТОТГ 4Стл°рфп НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ В ЛЯЛАТА СТРАНА, С КОЕТО ГИ КАНИ ЛА Кажат 
^НЕНИЕТО СИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДЪЛЖЕНИЕТО 
НА Х!У ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС И ПО-НАТАТЪШ- 
КОМУНИСТИ^ НА ПАРТИЯТА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ Какъв Съюз на комуни- 

Това бе
ше въпрос, на който се тъ
рсеше отговор на публич
ната трибуна, организира

но, преобразя ването му но 
си със себе ои и широка 
гама от неизвестни. Създа 
дени са нови партии, пове- 
чето от ксито по-напред 
знаят какво не искат, от- 
колкото какво искат. Във 
всеки случай, с преобразо
ванието на СК 
нова страница в развити
ето му.

Никела Стоянов, предсе
дател на Общинския коми-

да шг дължи с континуите 
та си.
досега нямаме инициатива 
за създаване на други пар 
тии или алтернативни дви 
жеиия.
потвърждение, че дълбоко 
се вярва в СК. Но за да 
оправдае доверието си, той 
занапред ще трябва да ме 
ни много неща в метода и 
съдържанието на работата 
си. Новото време е голямо

стите искаме? В нашата община

В писмото си до членовете на СЮК Централният 
комитет предлага следното:

® Всички членове на СЮК, които имат : 
ето да продължат и афирмират историческите 
женил и съвременната трансформация на СЮК се при
зовават да се ангажират в разрешаването 
лите проблеми и да ни изпратят своите мнения и пред
ложения. Призоваваме и всички организации и органи 
ка СЮК със същата насоченост да изпратят до члено
вете на ЦК на СЮК предложенията си. Всички предло
жения ще бъдат разгледани и използувани в по-нататъ
шната дейност в рамките на СЮК, за да се подготви 
продължение на прекъснатия Конгрес и да се свика по- 
късно нов Конгрес на СЮК.

на 29 март в Димитров 
град от в. „Братство“ и

Това е още еднонажелани - 
■ пости-

комисията на Общинския 
комитет на Съюза на ко- се изписвана възникна-
муиистите по идеини въ
проси и развитие на СК, 
а основна тема на трибу
ната беше: „Основни опре 

Съюза на комуделения на 
нистите в Сърбия като Пар

со-тия за 
циализъм 
преобразованието на СК в 
Сърбия, приег от Централ
ния комитет на СКС на 13 
март и който е на публич 
но обсъждане.

демократически
документ за

Организаторите на три
буната поканиха да 
ствуват в нея представите
ли на всички

уча-

структури: 
работници, обществено-по

литически дейци, младежи, 
членове на СК и безпар
тийни и пр.

Откривайки трибуната 
Венко Димитров подчерта, 
че въвеждането на много
партийна система у нас ра 
зкрива големи възможно
сти за изява на политиче
ския плурализъм във всич
ки сфери на живота. Съ
юзът на комунистите, кон
то в Сърбия се преобразя
ва в Партия за демократи
чески социализъм остава 

равноправен субект с вепч 
ки други фактори в поли
тическия живот. Естество-

Участници в трибуната

тет на Съюза на комуни
стите V член на ЦК на 
СКС в уводната си реч о- 
собено подчерта практика 

та на СК в Димитровград, 
новия метод н съдържа
ние на работа.

— Пред Съюза на кому
нистите днес е въпрос как 
да намери своето адекват
но място. Не се касае за 
изнудени решения, но как

предизвикателство за 
След Осмото заседание на 

в нашата ре
публика настъпи разплата 
с бюрократнческия 
на работа и 
това
на такива няма 
Голяма, може бп 
най-големите

това.
ЦК на СКС

начинЗа работата на пленума се води дълго и полемичпо 
разискване

мислене, но 
не значи, че останки

тук-таме. 
една ог 

придобивки
Щ Въз основа на тези мения и предложения, както 

и въз основа на предложенията, които ще се излъчат 
от Председателството и ЦК на СЮК, да се свика трето 
пленарно заседание 
СЮК до края на април т.г. На следващия пленум, ко
йто ще се състои на 14 април ще сумираме становища
та и предложенията на членовете и организациите на 
СК и ще уточним датата на третото пленарно заседа- 

XIV извънреден конгрес на СЮК. Предлагаме

на XIV извънреден конгрес на (На 4-та стр.)

Вестнян „Братово“ престава да излиза?ние на
заседанието да работи по следния дневен ред:

— приемане на Декларация;
— приемане на решение за нова Програма и Устав 

на СЮК;
— насрочване на нов Конгрес на СЮК;
— верификация на състава на органите на СЮК, 

избрани в републиканските и покраинските оргнизации 
на СК и в Организацията на СЮК в ЮНА.

От отзива на членовете и организациите на СЮК 
ще зависи успехът на конгресния пленум, отнено — ще 
бъде разрешен въпросът дали този пленум може да се 
смята за продължение на прекъснатия Конгрес или пък 
ще бъде основателски конгрес на 
претендира да запази континуитета на положителните 
постижения на СЮК.

На това събрание да се утвърдят задачите, но
сителите на подготовката и терминът на новия конгрес, 
който ще приеме нова Програма и Устав на трансфор
мирания СЮК, относно на новата Партия. Бързите про
мени в демократическия живот на нашата страна изис
кват да призовем всички леви, социалистически и со
циалдемократически партии на взаимно сътрудничес-

Ако следващият 
броеве на нашия вестник

и следващите този период 13 броя на вестника са 
нужни около 90 000 динара. Тъй 
то за излизането на в-к „Братство“ 
около 90 на сто от необходимите 
средства се осигуряват чрез дотации 
от бюджета на СР Сърбия

не при
стигнат при вас, драги читатели, при 
чината за това не. е, че вестникът 
не ви е изпратен или че се е за
губил по пощата, но че не е пе
чатан. Тази възможност

ка

при се
гашните обстоятелства не съществу
ват възможности за по-нататъшно 
описване и печатане на 
Предприемат се мерки 
ри изход от тежкото положение и 
да не се стигне до закриване на вес
тника

е напълно 
реална и е продиктувана от изкл
ючително тежкото материално 
ложение, в което (изпадна издатес- 
лство „Братство“ — беше констан- 
тирано на събранието на трудещи
те се, което се 
т. г.

нова партия, която

по- вестника.
да се наме-

състоя на 2 април макар и временно. Ако все 
пак се случи това, вината не е до 
редакцията, която в по-дълъг пери
од работи при изключително тежки

ТБО.
За първите три месеца на годи

ната от бюджета на СР Сърбия „Бра 
тство“ получи 30 000 динара, 
мо за печатането на излезлите в

щ Призовават се всички делегати на XIV извън
реден конгрес на СЮК и всички органи на СЮК час 
по-скоро, най-късно в срок от десет дни, да ни доставят 
мистя и оюгжестии във връзка с възможностите 
за продължение на Конгреса.

условия.
а са-

Редакцията



НАС |И Н| ПО С В Е ТА
СОФИЯ; ПОРАДИ ЗЛОДЕЯНИЯ В ЛАГЕРА ЗА ПОЛИПА! 
«ОРНИЦИБУКУРЕЩ; ОТ РАЗГОВОРА НА ЛОНЧАР П ЧЕЛАК

НДНДЗДНИЕ ЗА ВИНОВНИЦИТЕМалцинствата да изиграят 

ролята си Съдбата на Цанков е 
„инч срасна“. Имен

паруийнаКомисията '«а 
стика па Българската кому 
пистичсска чщггня отлъчи, 
от редовете на нщртняча 
генерал Мщрча Спасов, бивш 
пръв наместник министъра 
к.а вътрешните работи, ко 
йто преди няколко дни е 
арестуван в София.

Агрестувапсто и отлъчва 
него от редовете па БКП 
се довежда/’ във връзка с 
неговата роля и организи 
ранен) и „вършенето иа 
злодеяния“ в лагера за но 
ли/затворници „Ловеч“ в 
периода от 1959 до 1962 го 
д/зпа. Покрай него, заради 
същите дела, е предложено 
от БКП да бъдат

твърде
но, след ноемврийското //а 

Тодор Живков, 
той е реабилитиран като ед 
па от жертвите па тотали 

иа Живков. На

данс //а

Вътрешните промени в Румъния н Югославия 
като и процесите на международната сцена откри
ват възможности за по-реално сътрудничество ме
жду двете съседни страни. Това по време па про
ведените преди няколко дни разговори в Букурещ 
констатираха нашият съюзен секретар на външни
те работи и неговият домакин, шефът на румънска
та дипломация Серджу Челак.

Будимнр Лончар, кой 
то в Румъния бе па офн 
циално посещение, с до 
мамина си води общпр 
ни и съдържателни раз 
говори. В центъра на 
вниманието бяха билате 
радните отношения, за 
малцинствата в двете 
страни и за актуалните 
международни пробле
ми. Лончар води разго 
вори и с представители 
на румънски политичес 
ки партии, както и с пр 
едседателя на Временни

таризма 
времето Цанков от партия 
та с инключен поради 
ТИСЪВСТИЗЪМ и Пр(/ГИ1ЮПО 
стаеше на укрепването иа 
стопанс/у-гге връзки със Съ 
детския съюз“, а сега, не 
пълни четири месеца след 
реабилитирането, се посоч 
ва като най-висока па/ртий 
//а личност, която е отгово 
рна за лагера в Ловеч. Да 
припомним, лагерът е бил 
в компетенция на Минис

...аи

я съвет на Наишоиалпо- 
то единство иа Румъпп- 
>•: Йон Ил.песку.

Румънският мш м -гстър 
Челак отдаде голямо при 
знание на Югославия за 
помоща и подкрепата но 
време на 
моменти па Румъния, и 
дните на декемврийска
та революция. Говорей
ки за по-нататъшните от 
ношенид) с 
Челак предложи да 
преизучат 
щите договори и ангажи

отлъчени
терството на вътрешните 
работи, на чисто чело бил 
той.

всред коитои други лица, 
и Никола Газдои, който ед 
но време бил управител на 
лагера в Ловеч.

В съобщението на коми 
слята се констатира, че бив 
лшяТ министър на вътрешни 

те работи (в периода на съ

Будимпр Лончар Съвсем е сигурно че спи 
съка на отговорните, от 
които сега се търси отго 
ворност за тортури и физи 
ческо ликвидиране на поли 
тичссюШе противници преди: 
тридесетина години, ще 
продължи.

най-тежките
мети, т. е. да се „очи, 
стяг" от остатъците на 
миналото.

Особено внимание зае 
лужаваг разговорите за 
положението ма сърбс- 
кото малцинство в Рум 
ън-мя. Челак посочи, че 
малцинствата могат да 
бт>дат твърде значите
лен лост в по-иататъш- 
ното задълбочаване на 
традиционното приятел
ство между двете стра
ни. Лончар посочи зна
чението от опазването 
на около 80-те култур
ни паметници да сърби 
и хървати в Румъния. 
Грижата трябва' да бъде 
съвместна. В това би 
трябвало да се включи 
и черквата, понеже се 
касае за манастири и 
друш обекти от змаче? 
ние за религията.

шествуваисто на лагера/ 
Гсорт Цанков е отлъчен 
от партията още през 1968 
година“.

Югославия
се

съществува
МИТИНГ НА АЛБАНЦИТЕ В БЕРН

ФОНДЪТ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА БОРБА ПРО
ТИВ ЗЛОУПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИТЕ Още едно доказателство 

за измаматаФинансова помощ на 

нашата митница
И Митингът ..против отравянето на албанци в Косово“ бил 

насрочен е д/ш месец преди „епидемията“

Макар че досега педан- 
тно са отбелязвали всяко 
събрание на албанската 
емиграция, швейцарските 
средства за масова инфор 
мания почти са премълчали 
състоялия се тези дни в 
Берн митинг ..против отра 
вянето на албанци в Косо 
во". в който са

тннгьт на албанската еми 
грация е насрочен един ме 
сец преди „масовото отрав 
яне на абланци“ в Косово? 
Така организаторите на то 
зи митинг са „дали“ на све 
товната общественост още 
едно силно доказателство, 
че ...масовото отравяне“ е

Е Фондът на Обединените нации за борбата против 
употребата на наркотиците „УНФДАЦ“ и Съюзното мит
ническо управление на Югославия на 27 февруари тази 
година подписаха два договора, въз основа на които 
Фондът ще обезпечи 792 хиляди долара 
усилията на югославското правителство в осуетяването 
на незаконния оборот на наркотици през страната си 

Въз основа на тези дого
вори УНФДАЦ ще окаже 
помощ на Съюзното митни

зло-

като принос иа

возила на гранично-пропу 
сквателния пункт Градина. 
Тези обекти бяха открити 
през май 1988 година.

учествува 
ли окло 5000 албанци от 
Швейцария, Австрия, Бел
гия, Франция и ФРГ.

предварс 1телно 
измама,

подготвена 
а швейцарските 

власти н средства за масо 
ва информация най-сетне

ческо управление на Юго
славия в изграждане и об
завеждане на -обекти за 
контролиране на товарни 
возила на гранично-пропу- 
•сквателния пункт Богоро
дица на югославско-гръцка 
та граница. Този фонд ще 
обезпечи и специални съор 
ъжения за митнически кон 
трол на Богородица и на 
гранично-пропусквателния 
пункт Градина на югослав
ско българската граница.

Поради географическото 
си положение Югославия

В. Б. В. Б.
С какво се обяснява не 

надейното мълчание 
швейцарската преса?

на са разбрали за какви „стра 
далшг*

СЛЕД ПОРЪЧЕНИЕТО НА ГОРБАЧОВ Ми става дума.

Литванският парламент 
е пред тежко изкушение БУКУРЕЩ ПАРИЖ

Организирани
демонстрации

БЕЗПарламентът на Лепва
ния се намира пред теж
ко изкушние, всъщност за 
най-тежко от когато про
възгласи държавна незави
симост на Литвания (11 
март): трябва да даде от
говор на Михайло Горба
чов, който преди няколко 
дни със специално поръче
ние, като президент на 
СССР; потърси ог Върхов
ния съвет на Литвания да 
премахне решението си за 
независимост на Литвания 
и на всички други реше
ния, които са в противовес 
с Конституцията на СССР.

Какво ще се случи, засе
га не е известно. В поръче 
нието на Горбачов до на
рода на. Литвания, което е 
оповестено ш гато и поръ
чението до парламента, вс
ъщност се предвестява сле 
дното: „Ситуацията в сама 
та република и около нея 
Дюлучадаа Драматичен хаг 
рактер. Доколкото сега не 
се чуе глас иа съзнание,

събитията 
сат тежки 
всички нас. Ние 
Да бъдем едишш 
жите 
снем“.

могат да доие-
последнци на

ЮГОСЯАВИЯтрябва 
в стреме 

не допу-
все повече се ползува ка
то транзит за търговия с 
хероин, хашиш и други не 
закони наркотици от Близ 
кия и Среден изток към 
Западна Европа и 
татък.

това да
Преди няколко 

курещ са проведени 
правителствени 
нистически

дни в Бу 
анти 

и антикому
демонстрации, 1 Франция 

в които участвували около 
10 хиляди души. Демонстра 
нтите са настъпили с лозун 

протщв председателя 
Йон Илиеску и Фронта за 
национално спасение.

Франция ще премахне ви 
зите за кратък Дрестой

Горбачов
литваиците какво в 
бройните /писма, 
от него. В 
шефът на държавата 
щицгава Конституцията 

СССР от акциите казал той, 
на сепаратистите. Търфт’ 

се „по-ефикасни мерки“ —
I г адмщ-хицгративен 

тер, което ще рече — 
тиск. В някои съветски ре 
публики се

съобщил на 
многопо-на- въвВсе по-големият 

брой търговски И туристи- 
минаващи 

през Югославия значител
но затрудняват работата 
на митничарите и на оста 
налите власти при контро 
лирането на
търговия с наркотиците. 
Контролирането на тежки 
те товарни коли и автобу 
си е особено тежък

за граждани от 
; източноевропейските 
.! ни

се търси 
се търси 

да за
гяхчески возила стра

оповестено е в Париж. 
Това обачена ги не ще се от
нася 
Съветския

и до гражданите на
от съюз и на Югонезаконната :харак; 

на- славня. Като образложенне 
протес главно са посочени 

са политически фор цейски 
мацни, които са 
че главната цел

Организатори на
„полиI тите

поставя въпрос 
за връщане на територии, 
които Литвания 
„след влизането 
иа СССР“. Всъщност, 
литваиците се

причини“.проб- 
съвременно изтъквали

им не е Френските
да превземат властта, но | вее още не са потвърдили 
че се застъпват за демокра 1 официално. Доколкото се 
тизиране иа живота в Ру \ 
мънил. Най-активни 
тях са Либералната и 
цонал-селяческата партия.

лем и търси 
обзаведени обекти.

С договори, 
подписани 
дът обезпечи 425 
долара като помощ на 
сла/зското правителство в 
изграждането на обекти 
за контролиране на тежки

получила 
в състава органи вестта

които бяха 
по-рано, Фон- на

предвестявахиляди 
юго потвърди, рргатгге на Съ 

юзния
че в случай 
ог СССР — н« ще могат да 
разчитат на цялата 

шна

иа излизане
всред секретариат на въ 

ще пре 
необходимите

на ншните работи 
Дпрнема*»

си дне-
територия.

мерки.
2 СТРАНИЦА
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ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СКУ
ПЩИНАТА НА МРО НИШ

1?рт?:нлИпстй1г^?ЯТА НА РЕГИОНА В ОСЪЩЕСТВЯВАЕНТО ЦЕЛИ НА ОБЩИНИТЕ И РЕПУБЛИКАТА НА РАЗВОЙНИТЕ

ННТО ДЪРЖАВИ, ННТО ЧАРДАЦИ Селекция на раз 

войните програми
половинчати резултати и в 
един, и в другия смисъл, ни 
що повече не е направено, 
каза Михайлович и подчер
та, че в предстоящата рефо 
рма на обществено-полити
ческата система трябва да 
се реформира всичко с цел 
гражданинът да бъде в цен 
търа на всичко и за малки 
пари от евтина държава да 
получи възможно 
Той след това говори за 
предстоящото приемане на 
нова Конституция на Репу
бликата и страната и при 
това особено подчерта, че 
много решения ще зависят 
от това дали Югославия ще 
бъде федеративна или кон 
федеративна общност. Сър
бия се застъпва за федера 
ция, понеже счита, че това 
е по-модерен облик на ус
тройство, а доколкото над
делеят силите за конфеде
рация, тогава Сърбия с пра

* Най-късно до края на 
финира каква функция

за инфраструкгодината трябва ясно да се де- 
ще имат сегашните междуоб- 

щинскя регионални общности, подчерта Душан Миха
иловци, подпредседател на РИВ на Сърбия * Досегаш
ните опити сочат необходимостта от такова организи
ране, разбира се вкючвайки селективен подход към този 
проблем, оцени Миле Илич, председател на ОК на СС- 
ТН в Ниш в уводното си изложение В разисквани
ята главно преодоля мнението, че Трябва да се върнем 
към околиите или окръзите с ясно дефинирани ком- петенции

чети- ка само
турата, а всичко друго 
да бъде обект на капи 
тала и стопанството.

Той след това нанесе 
и своя оценка, че в мо 

одобре мента в развитието тря 
бва да се ползват пре
ди всичко природните 
ресурси, застъпвайки се 

даване

'През изтеклите 
ри години за (развити
ето на неразвитите об
що са одобрени 327

кредити. 
Най-голямо число на те 
зи програми са 
ни през миналата и по- 
-миналата година (1989). 
В този период най-мно 
го [програми т( Нишки 
регион получиха общи
ните Бабушница, Блаце, 
Куршумлия и Димитров 
град, докато инвестици
онно най-активни са би 
ли юбщините Куршумли 
я. Гаджин хан и Жито- 
раджа. Това между дру 
гото изтъкна Раде Ни- 
колич, директор «а Ре 
гионалния завод за план

ин
вестициовни

повече.

В Междуобщинската 
онална общност Ниш 
дни председателите и секре 
тарите на регионалните об 
щности на Сърбия, предсе
дателите на общините от Ни 
шки регион, членовете на 
секциите и отбори за по
литическа система на Ме
ждуобщинската регионална 
общност Ниш и научни ра 
ботници водиха професио
нално разискване на тема 
..Положението и ролята на 
региона в осъществяването 
на развойните цели на об
щините и Републиката“. На 
това съвещание присъству- 
ваха и Душан Михайлович, 
и Момчило Трайкович, под 
председатели на РИВ. Сре- 
тен Владисавлевич, репуб
ликански секретар за пра
восъдие и управа и Мио- 
драг Петрович, съветник в 
РИВ.

предим
ство на програмите в 
селското стопанство. 

Зебич след това се

реги
тези

зане на такива общности да 
се ползват опитите на Кон
ституцията от 1963 
Жика Станисавлевич, дире 
ктор на регионалния Завод 
за обществено управление 
в Ниш, с предварително об 
разложение, подкрепано с 
факти, че МРО 
са имали ролята да помог 
нат на по-малките общини 
да осъществят някои свои 

Републиката,

година.

спря и на моментално 
то положение в стопан 
ството на Републиката, 
подчертавайки особено 
сведенията, че загубите 
на стопанството през ми 
палата година възлизат

досега само

интереси 
предложи устройството на 
МРО да се върне на няко
гашните околии, които би-

в во ще постави въпроса за 
границите, внесени в Юго
славия през 1918 година, по 

Михайлович. Той
на 8,9 милиарда дина- 

в уводното си изложе- ра. Ние не ще можем 
ние по осъществяване тези загуои да погасим, 
на насърчителната поли но ще трябва да се оп
тика на СР Сърбия за ределим кое да погасва 
неразвитите райони на ме, каза той. Съществува 
територията на МРО добра част от^програми 
Ниш. те, които тря)бва да се

Председателите на об погасят. ^Това ще оъде 
щипите, главно онези от твърде болезнено, пора 
неразвитите, участвувай ди големия брой работ

ници, които ще останат 
без работа, но по-друго 
яче не може да се вър
ви, изтъкна Зебич и до 
бави, че покрай изрич
ните искания за финан 
сова дисциплина. Репуб 
ликата ще се постарае 
облаганията на стопан-

дчерта
накрая изтъкна, че , най-къс 
но до края на годината тр 
ябва ясно да се дефинира 
каква функция и пълномо 
щия ще имат сегашните 
МРО. Нейната роля трябва 
да бъде дефиниране с Кон 
ституцията.

ха превзели компетенциите 
около икономическото и 
просторно развитие, а в дя 
ла на административно ре
шаване това би били упра
вителни органи на околията 
със закона оггьлномощени 
от Републиката. Според мне 
нието на Станисавлевич о- 
колиите биха имали и ску
пщина. съставена >или от ре 
довете на отборниците на 
общините или от гражда
ните.

Любиша Митрович. пред
седател на МРО Ниш под
черта, че не е състоятелно 
всяка община да бъде дър 
жава, нито регионите, как- 
то досега, да бъдат чарда
ци ни на небето, ни на 
мята. Оправдано е станови 
щето, че трябва да се види 
какво по въпроса

Уводно изложение на спо 
менатата тема изнесе Миле 
Илич. председател на ОК на 
ССТН в Ниш. който между

ки в дискусията, особе 
но подчертаха почти 
безнадеждното положе
ние в своите общини

другото изтъкна, че според 
официални оценки, 
досега са давани, 
констатация е, че 
Сърбия са се афирмирали 
като значителен облик на 
взаимно

Спорел мнението на д-р 
Миливой Адреевич. ако изо 
бшо иска нещо да се по- 

най-напред

които зе- по отношение на раз-основна 
МРО в витието, па . потърсиха 

Фондът да се изясни 
кои обекти ще финанси 
ра и на кои програми 
ще даде предимство. По 
рап и изключително тру 
■нното състояние в поч
ти всички области на 
стопанския и обществен 
живот- Синиша Станко- 
вич, председател на ОС 
Гаджин хан потърси в 
името на солидарност стич, директор на ре- 
вснчки неразвити общи публиканския Фонд за 
ми да се освободят от 
републикански данъци 
п облагания от 20 до 25

стигне, тогава 
трябва да се тоъгне от об- 

Ако обшината не 
както тоябва то-

мисли 
и останалите

шините, 
поставим 
гава
ни регионалните

сътрудничество и 
свързване на общините 
Републиката и че значител
но са допринесли за ефи
касно изпълняване на обши 
нските и републиканските 
функции, които със закона 
и решения на общинските 
скутплини са им доверени, 
покрай определени слабости 
които са се изявявали в тя 

функциониране. Ил-

Академията 
професионални лица. Обаче 

регионалните общности

и няма ла функционират 
обшности. ството да се сведат до 

40 на сто.
В рамките на отчета 

за осъществяване на ге 
изследва-

ако
остават, тогава те трябва да 
се оспособят за изпълнява-

тоетиА този такзнаречен 
облик на организиране би 
тпябвало ла бъде спойка из 

об-между го аж даните на 
тинята и Републиката, ка
за Аштеевич и прибави, че 
би трябвало да се поведат 
оазговори и за други обли
ци на регионално устройс-

не на доверените им зада
чи. Сегашното положение с 
регионалните камари, в ко
ито работят износени кад
ри и Заводите за планира
не с по двама и половина 
трудоустроени човека в тяХ 
е несъстоятелно, каза Мит- 
рович. Той след това се 
спря върху все по-изразе- 
ното недоволство от такана 

„белградизация“.

ологическите 
ния в Републиката с от 
делен обзор върху Ни
шки регион, Коста Кръхното

ич също оцени, че досегаш 
ният опит. практика и ре
зултати на регионално ус
тройство. недвусмислено со

тво.
геологически изследва
ния, подчерта, че тери 
торпята на Нишки ре
гион е особено интере 

На заседанието присъ сно за изследване на 
ствува (И Йоватг Зебич, 
републнкаискн секретар 
за финанси, който вме
сто отговор па въпроси лям интерес сред чуж- 
те и дилемите на пред- дестранни партньори да 
став плелите на общини влагат в тяхното изслед

Има тенденции да се до
йде до повече власт и в Ре 
публиката, и в общините, и 
в МРО. Която и да било те 
нденция да надделее 
била вредна. Затова разми 
шленията 
които съществуват, са, че 
формирането на окръзи е 
оправдано. Трябва обаче то 
чно да се знае каква кон-

за необходимостта на 
такова организиране, разби 
ра се включвайки селекти- 

към този проб-

чат

на сто.
вен подход 
лем. Подкрепяйки тази оце 
нха, Илич подчерта, че ана 
лиза на релевантните, пар-

речената 
Ние вече не може да ше-

би
геотермални води и тък 
мо поради тяхното съ
ществуване налице е го 1

потим забележките към Бе 
лград. При целия респект 
към неговите природни и ка

в Републиката,

аметри, свъзани с тази про
блематика, тъкмо лотвръж 

необходимостта
дрови потенциали, ясно е, 
че Белград не може да има 
тази привилегия, че в ре
формата на учебното дело 

и рударски и \селско-

отдават 
сдружаване на общините, те подчерта, че иаско- ване и в производстве

но у спешността на Фон ни програми с висок про 
да трябва да се измер- цент собствено участие, 
ма не по броя на про
грамите, но с онова, ко 
ето е направено. Разби
ра се, каза Зебич, ние 
ще трябва да издирим 
причините на всички не 
ефи к а С1 гости. 01 хенявай- 
к.и ефикасността на са
мата система, какт^ И 
това дали Фондът е е- 
фикасеи инструмент за 
развитието на реразви^ 
т.ите. Обаче, ако искаме 
държавата и нейните 
фондове, да намерят 
свое оправдание, тогава
трябва да водим смет- през настоящата година.

щецентрация на властта 
бъде на нивото на община 

и Републиката,

не е въз-още повече, че
можно осъществяване на пъ 

с голям брой
има
стопански факултет иапре-та, окръга 

каза ’ Симон 
член на Отбора за полити
ческа система на 
Ниш!

лен контакт 
общини за всеки въпрос, ко 
ето би затруднило и 
ществяването на функцията 
на Републиката като дър-

Стаменович, Б продължение на за 
седанието са приети про 
екторешението за падни 
оване на договор за сдр 
ужаване на средствата 
за реализация на научно 
изследователския проект 
,,Научна основа за про 
сторио развитие на ре
гиона" и предложение
то на предприятието за 
пътища „Ниш" за раз
пределение и сдружава 
не на средствата за мо 
дерннзацпи на мрежата 
па регионалните пътища

мер, а другите университе
ти да се скубят. Сегашно
то републиканско ръковод
ство трябва да бъде вни- 

към този въпрос. 
Трябва да се намери мя-

осъ- МРО в

жава. Включвайки се в разис- 
Душан Михайло-

подпредседател на РИВ рка, особено в концеитраци 
ята на капитала. Този мо-

мателно
В разискванията, Миха- 

йло Кръсманович, секретар 
на МРО Валево, подчерта 
особено, че организирането 
но междуобщинските регио 
пални о.бщности върху на
чалата на Конституцията от 
1974 година на практика по 
твърди цялата нерационал- 
иост на такъв начин на ор 
ганизиране и предложи в 
новия начин на организира

кванията 
вич,

Сърбия най-напред оце- 
реформата на об-

на
нопол Белград не може да 

това би йма 
последици, каза

ни, че в
ществено-политическата
стема нищо 
постигнато. Освен акции за

държи, понеже 
ло лоши 
Митрович. Според мнение
то нй Митрович, трябва да

си-
особено не е

съкращаване на администра 
цията и акции, с които СОИ 
са превърнати във фондо
ве, което също е хибридна 
организация, която ще даде

се формират регионални це 
итрове, които аце бъдат пре 
градна стена 

преселения към Белград.
на великите
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ДА СЕ УЧИМ НА ГРЕШНИТЕ ОТ МИНАЛОТО
ЗАРАД БЪДЕЩЕТО

точноевропекеки сграии. За 
мене е от значение как 

новосъздаденото 1ЮЛО
точа нс чин 

сега бьр 
в нар 

стопаиог

ни ходове. Но 
«ни, че не можем 
:ю да се преустроим 
тиита. Пазарното 

търси укрепване 
ководиата 
реиванс па 
бала няма прогрес. Според

Движим се в сферата
Защо нс при-

иаДршчмноб Нейчев, 
председател на ОК 

на младжта: 
кументът е добър,

действува малко неубе
дително. СК трябва да се 
ангажира повече и 
-конкретно. Младите 
разпънати измежду различ 
ни теории и вдеи а те още 
не са се определили към 
коя партия ще се щнюб- 
щат. Трябва да се каже 
как ще се разрешават про 
блемите на младите неза
ети хора.

Цанко Костов, председа
тел на Общинския синди
кален съвет: — Съюзът ни

зам.(От 1-ва стр.) теортята. 
знаем, че досега СК право 

доста грешки? Как 
виждаме бъдещето па стри 
нита ни? Кой е лш-ювеи за 
несполуките в о^иапегво- 

■ю? Какво с безработните? 
За какъв хуманизъм 
жем да говорим при 

незаета?

при
жение да се даде правото 
място на плурализма на 
мнения. Накъде с попити 
ческия маркетинг?

Венко Димитро в: — В но 
.митическата борба против 
СК се използват и някои 
нетни грешки от минало 
то и тъкмо затова, зара 
бъдещето, с необходимо 
към тях ясно да ^ опреде 

Борбата против

на
ДоСъюзаиубиг това заседание е 

личността в работата. С то 
.*! подход се разкриха 
ви. пресни 
щреме търси и нови хора. 
Трябва да признаем обаче, 
че положението в първич
ните 
мени. 
конто 
ш нещо: 
изискват и 
работа, по-ож1 геена дей
ност.

1НС ино на ръ 
Без ук

икономическа/ а
вопо ми система.

сили. Новото но
са нс съществувамо-

тол-
мене,
тия, която нс се 
власт на и 
се отаже от тази 
Не бива да губим с/г пред 
вид и факта, че при ире 
минаване към пазарно сто 
панство имаме и случаи на 
дезинтеграция. Много пред 
приягия са пред фалит. Да 
ли партията се бори и здра 
аите колективи да останат 
здрави! Така като сега вър 

па стопанските органи 
задни, след месец или два 
ще бъде още по-тежко 
ложениего в 
и нови безработни.

бори за 
СК пс трябва ма 

борба.
организации бавно се 

Има организации, 
не се снамират. Ар у 

новите процеси 
много повече

кова
Наспя Ганчев, I ИД: — 

Не може за всички досега 
несполуки да бъде СК 

подсъдимата скамейка. 
Нредраг Димитров,

Радио Пирот и 
— Предложа 

Ш1я на обсъждане доку 
мент ие е нещо свещено. 
С лека ръка се отминават 
досегашните црошки. А и- 
менно те са довели до де 
зннгеграцшгш па Югосла 
вия,, ьодс мп очите това, 
че няма предложение как 
во със обществената собст 
веносг? Ако СК се отказва 
от монопол защо не се из 
ясиява ясно по въпроса за 
деполитшацията на опреде 
зони институции.

Иншип лим.
формбюро, например 
необходима, но начина на 
разплащане с хората, какъв 
то е прилаган на Голи 
оток, 1\'я6ва да се осъди- 
В този смисъл в СК тряб

бешепа сът
рудник на 
и .„Тигър":Душан Латес, секретар 

на Председателството на 
ОК на СКС: 
млят документ от 
на ЦК на СКС 
представлява нещо ново 
във всяко отношение. Кра 
тко н ясно са предадени 
основните определения, ко 
ито дават възможност за 
творческа разработка. Най- 
-важното е това. че се да
ва съвременна опция в ден 
ността на СК занапред. 
Дълбоко вярвали че по 
време на публичното обсъ
ждане този документ ще 
бъде допълнен и обогатен 
с нови съдържания, но и 
предложеното представлява 
голяма
Струва ми се, че основна
та му нишка води потекло 
от Декларацията на незав
ършения 14 извънреден кон 
грес на СЮК. Цредлагат 
се редни а решения, воде
щи към излизане от съще
ствуващата иконолнгческа 

и политическа криза у нас. 
В документа ясно пролича
ва тезиса за създаване на 
Югославия като крепка и 
съвременна федерация на 
всички народи и народно
сти. Считам за добро и то
ва, че е отхвърлен тезиса 
за създаване на някакъв си 
Съюз на съюзите на СК.

Не ми харесва, че .мал
ко .място е посветено на 
Съюза на младежта. Само 
три-ч^гири реда. А тази 
организация 

много повече внимание. Те 
нали трябва да бъдат опо
ра на обществото ни. А 
проблеми имат много. На 
първо място 
та. От 800 търсещи работа 
— над 80% са млади хора.. 
Известно ми е, че в пред
приятията имаме излишен 
от работна сила, но трябва 
да мислим и за младите. 
Друго нещо, което ме тре 
вожи е това, че у нас още 
не е известен титуляра на 
обществената Собственост. 

Този въпрос и теоретиче
ски, не е разработен до
край. А това трябвг да се 
изясни чрез провеждането 
на стопанската реформа.

Предложе- енндикатнте се 
за свободно синдикално 
организиране, а Съюзът па 
комунистите такова опреде 
ление подкрепя. Синдикат
ът ще оказва подкрепа па 
ония партии, конто при
емат това определение на 
синдиката и ще сътрудни
чи с тях.

Димитър Гю|юо: лредее- 
дател на Общинската кон 
ференция на Соцтуишстн- 
ческня съюз: — Трябва да 
се извърши разграничава
не с хората, които нару
шаваха авторитета на СК. 
Много нови партии, а пи
то една не предлага начин 
как да се намали безрабо
тицата? Трябва да се па
зим да не западнем в еуфо 
рия. От ССТН се отделят 
и младежта и бойците и 
други. Ако продължи така 

бъде нужен

определи
ма да се изяснят я по вь 
проса

страна
наистина нп джиласовщинана

иран ковичевщината 
т.н. В укрепването 
I оритета на СК трябва да 
се афирмира моралния мк 
лик и моралния лик на чле 

СК. За своето поло 
в обществото и за 

властта СК

7 а.по на автях. Ще има

Д. Латес: Считам, 
тази трибуна, трябва да го 
ворим и за това какво доб 
ро е направил СК. Прави 
ли сме грешки, но 
да кажем и какво добро 
сме направили, 
на мнение, че за пропуски 
те трябва да говорим от 
крито.

че на
на на 
жение
освояването на 
трябва да се бори със своя 
га програма с принципност 
та си, а не с броя. 
новете си. Затуй не 
да се допусне в СК да мо 
же да влезне всеки,

се застъпва и предло 
на обсъждане доку 
Напротив, и

дайте

Също съмII. Стоянов: — Съюзът на 
комунистите ще се озове в 
деликатно положение. Ще 
остане, при нас, без конку 
реклия. Ако не поема наи- 
-правилен курс, ще остане 
изолиран. Съюзът на кому 
нистите е дължен да приз 
нае допуснатите досега 
грешки в интерес на бъде 
щего си. Преобразяването 
на СК преди всичко на не 
говия метод и начин на де 
йствуване, е необходимо. А 
този процес върви бавно. 
СК ще трябва да върви в 
крак с времето. Състояни 
ето в първичните органи 
знции в оощината не е до 
бро. Има и много пробле 
ми от нравствено естество.

Гюра Маркович, пенсио 
нер: — Съюзът на комунис 
тиге и досега имаше доб 
ра програма, но 
имаше монопол • 
куренция 
вяваше
бъдещия Съюз на комунис 
1ите не е от значение как 
ще се нарича, но за какво 
ще се бори, колко последо 
вателно ще застъпва инте 
ресите и потребите на хо 
рата. Инак, СК правеше и 
грешки, но нима съществу 
ва партия, която не е пра 
вила такива. Тези грешки 
трябва да се имат в пред 
вид но ако само с тях се 
занимаваме, ще се занима 
ваме със себе си, а ние 
преди всичко трябва да се 
бавим с бъдещето.

Слава Тодоров, директор 
За аиализ1гра 

не на миналото ни трябва 
време. Дравсни са погреш

на чле 
смее

за ко
Матея Андонов: — журна 

лист-редактор в „Братство": 
— Трябва открито да гово 
рим и за някои грешки в 
Димитровград. Не ни е 
нужно никакъв отделен а- 
нализ ако искаме да гово 
рим за преименуване I о на 
някои улици в Димитров 
град отпреди три години. 
Или: какво става с конкур 
сите? Кои и чии деца се 
приемат? На конкурса в 
митницата например преди 
две-три години нито един 
от обадилите се от Димит 
ров град не беше приет. Ди 
митровградските млад 
и девойки са добри Срига 
дири, добри горани, добри 
във
трябва да станат митннча 

не ги бива... Защо 
се опетнява по такъв начин 
младежта и й се създава 
комплекс на малоценност {

Да не бъда пророк, но 
едва ли и на сегашния кон 
курс някой ще мине.

Новко Йотев, съдия: — 
Кризата налага СК да се 
трансформира. И аз съм за 
това за грешките да се го 
вори открито, като при го 
ва се търси изход ог по 
ложението.

ето 
ження 
мент.

крачка напред.
много 

в СК тряот членуващите 
бва да ‘напуснат редовете 
му. Във връзка с органи 
зирането на СК, той тряб 

се изясни дали е за 
илива да

териториален принцип 
пък за друг начин.

Анкгща Васова, служещ: 
— Постоянно си 

зашо СК
в своите реди

щему 
ССТН?

Небойша Иванов, дирек
тор на Фонда за пътища и 
комунално-жилищна

ко

задавахдеи- 
Основна задача, първовъпроса: 

не разчисти 
ци и изхъврли оттам лоши 
те членове. Може би и тук 
би се създали някои 
партии, но хората се стра 
хтват. ^

Стенна Тодоров, ТО ..орат 
стбо" :

ност:
според .мене е, как да се 
стигне до по-добро утре. 
СК се отказва от монопо- новила за власт, но не се отка 
зва от борбата за власт на 
изборите. Разбира се, ако 
придобие доверието 
бирателитеч Налага се да 
създадем модерна и здра
ва партия, а за име го, 'е 
е толкова съществено. Влн 
зането в Европа е голяма 
задача, но не бива да за
немарим и интегралния па 
зар. Как да намерим титу
ляр над обществената соб 
ственост? Не бива да се 
върви към нейната разпро 
дажба. Трябва да поведем 
занапред и повече сметка 
за младите и техните про 
блеми. Те са бъдещия раз
садник на партията. Инак 
всяка партия се приспособ 
ява към изискванията на 
времето.

Ангел Димитров, сътруд
ник на ТВ—журнала: — 
Имам забележка във връз 
ка с -изказванията и воде
нето на ) азговора досега.

ежи

на из тъй като 
без кон Шо се касае довсяка акция, а когато

искам да кагрешките 
жа, че те веднага трябва 
да се критикуват и осъж 
дат, за да не се правят но

— не я осъщест 
последователно. За ри

заслужава

ви.
■* *

На трибуната се засегна 
ха още въпроси, като про 
пуските при заемането на 
работа, прилагането на гра 
доустройствения план; мо 
нографията на Димитров 
град и др. Оценено беше, 
че по някои от тези въпро 
си, не влизащи в настояща 
та тема трябва да се орга 
ннзират нови трибуни, тъй 
като времето на „табу-те 
мнте“ замина.

незаетост -

Ванче Богоев, редактор 
на радиопредаването на бъ 
лгарски език в Радио Ниш: 
— Преустройството в наша 
та партия не може да се 
сравнява 
преустройството в някои из

на ГИД:
с вълненията и Матея Андонов 

Алекса Ташков
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ЧИСЛОТО1 НА° ВЪЛГ№С1ШТЕ ЛГРА>К ДД1?И НКТ ГРАДИНА СЕ УВЕЛИЧАВА ОБЩИНА ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА
държавностлаГна СР СЪРБИЯ

ВЛИЗА СЕ В ПЕТ КОЛОНИ Осични на работните места
Българските митнически органи са изострили 

контрола. Това правят и нашите штничесГГ 
ни. От началото на годината границата край Ди- 
митровград минаха над 600 хиляди чужднивд Д"т 
които половин са български граждани

бания. Това искат да осъ
ществят посредством лозун 
га „Косово Република“. То 
ва ескалиране доведе меж- 
дунационалните разделения 
и вълнения до крайни 1ТРа 
ници, а мрез масовите пре 
късвания на работата от 
страна на работници от ал 
банската народност наета- 

огромни материални 
твърде тежки после 
само за Косово, но 

Сърбия и Югославия.
В училищата по един час 

бе посветен на времето 
преди 28 март 1989 година 
когато в Сърбия фактиче
ски съществуваха три дър
жави и на периода след 
това. Около 50 ученици от 
Средношколския образова

телен център и още толко
ва работници на обществе 
ното предприятие „Босиле
град“ проведоха акция по- 
чиставйки изкуствени 
вади на предприятието.

В. Б.

Общинската скупщина и 
обществено-политическите 
орлганизации в общината 
по повод първата годишни 
на от

са взели към 100 мили 
она конвертируеми ди
нара, докато поради пре 
калено внасяне на сто
ки от границата са въ
рнати 2070 автомобили 
и техните собственици. 
Открити са 260 валут
ни нарушения и са от- 
взети към 150 западно 
германски марки.

ознаменуването на 
държавността на СРС от
правиха възвание до труде 
щите се и гражданите в оо 
щината като им честитиха 

и ги призваха да 
пълен принос в осъ- 

на започнала 
и в

Вестта, че български- 
органи 

са изострили контрола 
при изнасянето на сто
ки и валута от страна 
та си, не повлия мно-

се влиза в пет колони. 
Нашата служба е била 
принудена да увеличи 
числото

те митнически
празника 
дадат
ществяването 
та стопанска реформа, 
стабилизирането на 
купната икономическа об
становка, 
жеските действия на албан 
ските националисти и сепа 
ратисти в Косово те във 
възванието покрай другото 

В сегашния

наха 
щети с 
дици не 
и за

на хората на 
границата, т. е. да 
остри

из-
контрола. Само) 

от началото на година
та досега тук граница
та са минали над 600 
хиляди

цело-
го да се намалят реди
ците на автомобили на 
гранично - пропусквател 
ния пункт Градина край 
Димитровград. Напро
тив. Според думите на 
Милорад Чирич, управи 
тел на митницата в Ди 
митровград, на Градина

Осъждайки ира-Но, и -покрай тези ре 
стриктивни мерки бита
ците в Димитровград, 
Пирот, Ниш и 
места без каквито

чужденици, от 
които половина са бъл- други 

и да
е пречки действуват. 
Пазарува се почти) де
нонощно. Покрай бълга 
реки все повече има ру 
мънци, руаи и поляци.

подчертаха: 
обществено-политически мо 
мент сме свидетели на ес- 
калиращите действия от 
страна на албанските сепа 
ратисти, шовинисти и теро 
ристи в Косово с ясно из
разено намерение Косово 
де се. отдели от Югославия 
и да се присъедини към Ал

гарски граждани. 
Нашите митничари 

за непълни три месеца 
за митнически лаждия. • а'^Зг

Г:Я ли-
■

Поради такава блъска 
ница и увеличаващото 
се число моторизирани 
туристи все повече има 
проблеми в движението. 
На пътищата в Пирот- 
ска общинц са се слу
чили повече тежки зло
полуки. През миналата 
седмица четири души за 
губиха животите си, от 
които три са български 
граждани.

ДИМИТРОВГРАД

Назначени секретари на фондовете
мир Николов, досегашен 
инспектор по пазара, ко 
йто и преди поемане инс 
лекторската длъжност е 
бил на това работно мя 
сто.

Както е известно с края 
на март предстанаха да съ 
шествуцпт досегашните са 
моуправителни общности. 
Тяхната дейност превзеха 
общинските фондове.

:г. ;> В Ва'-'' <'

А. Т.
' й': •: чй:

В Димитровград вече са 
закрити самоуправителните 
общноеш за социална и 
детска защита, основно об 
разование, култура и фи
зическа култура, а бивша 
та СОИ за комунална дей 

като

ПОВРАВКАИЗ СЪОБЩЕНИЕТО НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ СЕКРЕТАР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

В Косово - докато налага обстановката Във вестник „Братство“ 
от 23 март 1990 година в 
текста под заглавие „Има 
ли място за съмнение?“, ав 
тор А. Ташков, е направе
на грашка. Вместо... Пър 
вият път Изпълнителният 
съвет не се съгласи...“ 
ТРЯБВА да стои следното: 
„ЦЪРВИЯТ ПЪТ ИЗПЪЛ
НИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НЕ 
РАЗИСКВА ПО ТАЗИ ТОЧ 
КА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД — ИЗОСТАВИ Я от даде
ния РЕД“.

I Т^кй ка)го споменатата 
грешка значително мени 
смисъла на целия текст, то 
авторът се извинява на чи 
тателнте и на ИС

ност вече работи 
Фонд. След формиране съ 
вети на Фондовете Изпъл 
нителният съвет при Об 
тцинската скупщина в Ди 
митровград, на 
от 30 март тази година, на 
значи секретари на Фонда 

образование,

Въз основа решението на Пред
седателството на СР Сърбия, Репу
бликанският секретариат на вътре
шните работи ще изпълнява ,поетите 
задължения в Косово все докато то
ва налага сигурностната обстановка 
— прецизирано е в понеделник в 
съобщението на републиканския се
кретар на вътрешните работи Рад- 
мило Богданович.

Из интервюто, което той даде на 
„Рилиндия“ произлиза, че този се
кретариат е превзел да организира 
и изпълнява работите на Службата 
на държавната сигурност в срок от

една година, а работите на Служ
бата на обществената сигурност до 
един месец. — „Посоченият срок от 
една година, относно месец дена не 
се отнася до периода на превзетите 
работи. Именно, според 
на Председателството на СР Сърбия, 
Републиканският секретариат на въ
трешните работи превзетите задачи 
в Косово ще изпълнява все докато 
това изисква сигурностното положе
ние, за което оценка и решение ще 
приеме Председателството на СР Съ 
рбия, казва се между другото в съ
общението на Богданович.

заседание

основно 
култура и физическа кул 
ту[ра и Фонда за социална 
и детска защита. За секре 
тар на Фонда за образова 
ние, култура и фсгзическа 
култура от двама кандида 
ти е избран Бранислав Лу 
кич, юрист в органите на 
управление в Общинската 
скупщина. За секретар на 
Фонда за детска и социал 
на защита е избран Влади

за
решението

Авторът

изтеклата година са се 
срещали с недостиг на ма 
тсриални средства, поради 
което някои издания са из 
лизали като двуброй или 
пък някои запланувани ак 
тивности какъвто е слу
чаят при издателската дей 
ност, изобщо не са по
жали да бъдат реализира
ни. Затова на заседанието 
бе взето категорично 
новище 
проблем занапред да бъде 
един път завинаги разре
шен. При това обществено- 
-полигшческата 
в общините където живее 
българската народност тр
ябва да бъдат главни носи 
тели на тази активност, а 
не както досега финансо
вият проблем да бъде гри 
жа само на посочените нн 
форматно ни ведомства. За 
1цото, ако практиката и за 
напред продължи както « 
досега под въпрос о по-на
татъшната мм редовна дей
ност.

БОСИЛЕГРАД: ИНФОРМАТИВНИТЕ СРЕДСТВА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ СА ЮГОСЛАВСКИ ОРЕНТИРАНИ

Финансите определят съдбата им
ченост, укрепването на 
братството и единството и 
пълна афирмоцня на бъл
гарската народност 
Сърбия и Югославия. При 
това обаче бяха изтъкнати 
н отделни забележки в ра 
ботата им. Преда всичко 

за недостига 
недо- 
в е-

■ Председателство па ОК па ССТН в Босилеград и Сек- 
политическа система и информиране, дадоха

не Велинов, председател 
на Секцията. И в него и в 
разискванията, на Свети- 
слав Джурбабич, Венко 
Димитров, Ваиче Богоев. 
Мило Николов Присойски, 
Томислав Цвсткович, Ар- 
со Тодоров, 4 Анка Васева, 
Пене Димитров, Владимир 
Стоименов. Славча Генов 
и Захарц Сотиров бе под
чертано, че всичките инфор 
мативии 
ме и
мирали за всички важим 
събития и от всички обла
сти не само в общините 
-където’ живее българската 
народност, но и за по-съще 
стаените събития в двата 
региона (Нишки и Южно- 
моравски), както и за най* 
-важните и съществени съ
бития в рспубликати, 1) ст
ланата и в света. С това 
па практика потвърждават 
общоюгославската си насо-

цията за
положителна оценка за работата на средствата за ма
сова информация на българската народност в СР Сър
бия през изтеклата и приеха програмните ко1щепции за 
работата им през настоящата година 

■ Нерешеният финансов проблем, не само че спъва раз
витието им, но слага под въпрос и но-нататъщната им 
■редовна дейност

в СР
ста- 

финансовияг

става дума 
на критична изява, 
статъчно проникване 
жедневието и проблемите 

на трудещите се и все още 
недостатъчно жанрово раз 
нобразие.

структура
ренция на ССТН в Босиле
град и Секцията за полиги 
чоска система и информи
ран е, когато разискваха да 
отчетите за миналогодиш
ната работа и програмните 
концепции за работата 
през тази година на посо
чените информативни ве
домства.

И но отчетите и по про
грамните концепции на из 
датслство „Братство", ТВ 
— Журналът и предаване
то на Радио Ниш на бъл
гарски език, кратък встъ
пителни обзор направи Вс-

И при извънредно труд
ни материално-технически 

условия, средствата за ма
сово информиране на бъл
гарската народност в СР 
Сърбия: изданията на изда
телство „Братство“, ТВ — 
Журналът и предаването 
на Радио Ниш, през изте
клата година успешно са 
изпълнили, своята отговор
на и обществена задача. 
Това е най-къс сюжет от 
проведеното пре:* минала
та седмина съвместно засе
дание на Председателство
то на Общинската кояфе-

средства на вре- 
всеобхавтио са инфор

Когато пък става дума 
за програмните концепции, 
бе подчертано че «същите 
са съдържателни, всеоб
хватни и целенасочени. За 
напред трябва да се при
способяват към многопар

тийната система.
В разискванията бо кон 

сгатирано, че всичките нн 
формативии сродства през М. я.
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ЗЛ ПРОИЗВОДСТВО ИЛ ИЛ РАП И В БОСИЛЕГРАДI» ЦЕХА

МЛАДИ РАБОТНИЦИ-СТАРИ МАШИНИ
а Ле&конац. Тона с само 
„адут", кой чо в съвреме 
иччия начин чча стоиаии- 
свачче може да ми отвзе 
ме машините. 
грурпа да се подкрепи 
е аргументи, .подчерта
ват тук.

Между работниците п босилегридския цех и ръководството ма предпри
ятието ИМ „Чпрапара" в Лссковац възникна един необикновен спор. ръко
водството търси внесените от чужбина (Италия) към 50 високопродуктивни 
машини да останат в Лссковац, а работниците търсят 80 на сто от маши
ните в Босилеград, както това е запланувано още в проекта за обезпечаване

Републиканският фонд за насърчаване 
изостаналите краища миналата година отпусна

Работниците на боси- 
деградскаш цех за проп 
зводство на чорапи, ко
йто стопанисва в рамки 
те на общественото пре 
дприятие „Чарапара" в 
Лесковац още от откри 
ването на цеха (чрез 
1982 година) работят по 
вечето па стари откол- 
кото на нови машини. 
Машините са често в де 
фект, а резервни части 
от Лесковац им изпращат 
със закъснение. Това на

Той обаче

па средства п въз основа па когото 
развитието на икономически 
около 30 хиляди зоиадччогермапски марки. Работниците търсят защита

Какво ще се случи с 
засега не е

В разговорите е обчци 
мекото ръководство ръ
ководството па „Чарачча 
1>а" е изтъкнало, че ра
ботниците н Босилеград 
са млади и неопитни и 
че не могат да работят 
и подържат' ловите мо
дерни машини. Понечело 
работниците в босиле 
градския цех обаче ка
зват, че качеството чт очч 
птността е на тяхна стра 
на, а не па колегите им

едни съвсемпоставиха 
конкретен въпрос: кой с 
икономически (неразвит, 
дали това е Босилеград 
ска община иди Леско- 
вашка, за кои цели Фон

иитслси съвет, директо
ра на Фонда, до и редее 
дателпте па Скупщина
та па Мсждуобщпнска- 
та рсвиопалпа общност 
н МОК на СКС в Лсско 

малява качеството и ко 1иш, директора па „Ча- 
личеството на изделия- ранара“ п до общински 
та .мм. Когато разбради те общоствоно-нолнтнче-

ски организации и ОС 
в Босилеград.

машините 
известно^ Ако и писмата 
останат 
лично ще заминем в Ску 
шцината на СР Сърбия 
където ще потърсим под 
крепа, казва Зарев. За 
разлика от работници в 
други среди ние искаме 
да работиме. Но, не са

безрезултатни

■>дът отпусна сродства
заявява председателят :ча 
011 п д.11 качи |ага оргат и ч.за 
цип.за намерението па ръко 

водството 1си в Леско
вац те самоишщиативно 
се организирали, подпи
сали писма и гл изпра
тили на .единадесет ад- зи цех търси отговорни 
реещ «Всъщност), потър- те лица. организации и 
сиха помощ, надявайки органи да й помогнат и 
се че неправдината, как да не се позволи Да я 
то те казват, ще се пре- сполети пак неправилна, 
махне, В противен случай —

ако намерението па ръ
ководството се осъщес
тви, работниците ще за 
минат в Скупщината на 

— Дотегна ни да рабо СРС и там да търсят по 
тим със стари машини, мощ, казва се на края 
конто трудовия си век на писмото. — Нямаме ни 
отдавна са „изхарчили“ що против да се разви- 
и които в новия начин ва и фабриката в Лес 
на стопанисване сигурно ковац. В тези усилия 
ще закрият цеха — ка- и ние даваме, и ще да- 
зва председателят На си ваме принос. Не можем 
ндикалната организация обаче да се съгласим 
в босилеградския цех В а всичките машини да ос 
нче Зарев, като добавя танат в Лесковац. Работ 
че писмата са изпрати ниците на събранията, 
ли до председателя на и на партийното и на 
Републиканския изпъл- синдикалното, впрочем

мо със стари машини.В писмата младата ра 
ботническата класа в то

„КАЧЕСТВОТО Е НА 
НАШАТА СТРАНА“ В. Б.

„Спорът1 ме е поп. О- 
ще преди месец депа, ко 
гато разбрали за новия 
план,
Босилеград 
делегация при председа
теля па ОС в Босилеград 
и представителите ма об 
пушените 
-политически организа
ции. Общинското ръко
водство е потърсило да 
се намери решение на 
въпроса. Тъй като разго 
верите с ръководството 
на „Чарапара“ ,са били 
безрезултатни, общинско 
то ръководство с пробле 
ма осведомява председа
теля на Републиканския 
изпълнителен 
Фонда.

1) ДИМИТРОВГРАДСКАТА КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА“

ПОЛОВИНА ОТ ДОХОДА 
ЗА ОБЛАГИНИЯ

работниците от
изпратили

чалба трябва да бъдат до
волни, но не е така, пора
ди факта, че задължения
та, които трябва да бьдат 
заплатени въз основа на

Дим I ггровградската 
фекцня „Свобода“ според 
годишната равносметка за 
изтеклата 1989 година изка 
за положителни резултати.

конДОТЕГНАЛО ИМ
обществено-

постигнатите резултати са 
почти половината от 
щественото. Именно, дали 
три милиона и деветстотин 
хиляди динара трябва 
бъдат дадени за разни 

което.

Според думите на комер 
ческия, а отскоро и изпълн 
яващ длъжността генера
лен директор Арсен Тодо
ров, съвкупният приход за 
миналата година възлиза 

на почти 24 милиона дина 
ра. Разходите са към 17. а 
доходът около седем мили 
она динара. За изтеклата 
година „Свобода“ е осъще
ствила чиста печалба ог 
1733 000 динара. В конфек 
цпята с осъществената пе-

осъ-

да
за

дължения, 
подчертава Тодоров, 
„Свобода“ може да 
фатално. За

както
за

бъде
девет месеца 

от миналата година отдел 
янията ог дохода са били 
36 на сто, а на края на го
дината са увеличени на 
над 52 на сто. Само -обла
ганията върху личните до
ходи са достигнали 42 про
цента. При такива условия 
на стопанисване в никой 
случай не .може да 
дума за 
стопанството.

с^вет и

БОСИЛЕГРАД: СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МИНА
ЛАТА ГОДИНА ПРИКЛЮЧИХА С ГОЛЕМИ ДЕФИЦИТИ става

(разтоварване на 
Напротив, 

категорпчан е Тодоров, то 
ва дава определено пре
димство на частния сектор.

При това трябва да се 
изтъкне че условията на 
стопанисване днес са най- 

потребителната

Не хващат крачка 

с реформата
-трудни, 
способност на хората от 
ден на ден намалява, 'как
то и ефективата във вид 
на кредити. Вносът е либе 

крайност,

-X- От седемте тукашни предприятия и кооперации само 
Строителната занаятчийска кооперация „Граджевииар“ 
миналата година приключи с положителен баланс. Сто
панството в общината осъществи съвсем незначителна 
акумулация — 4900 динара

Стопанството в Босилегра 
дека община (без цеховете, 
стопанисващи в рамките на 
предприятия от вътрешнос
тта) миналата делова годи 
на приключи с огромни де 
фицйти., .От седемте тукаш
ни предприятия и коопера 
ции ■ само строителната за
наятчийска кооперация „Гра 
джевинар“ отчете положи
телна равносметка. Тази ко 
операция осъществи и един 
ствената акумулация в об
щинското стопанство и тя 
възлиза едвам на 4,9 хил
яди дицара. Останалите ше 
ст . предприятия, в които ра 
ботят около 580 работника 
края на годината дочакаха 
със заг.ура, възлизаща дори

рализиран до 
което създава твърде неиз
вестно положение за кон- 
фекционерите.

на 1 547 430 (най-нови) ди
нара.

Подробни анализи за сто 
ианисването все още не са 
изготвени. Все още няма от 
говор на въпроса защо об
щите разходи,
3 531 100 динара, са далече 
по-големи от осъществения 
общ доход от 3 466 060 дина 
ра. В предприятията изтък
ват, че все още не са хва 
кали крачка с реформата, 
но като главно 
ние“ за загубите 
прекадено високите облага
ния, които заплащат от до
хода си. Очаква се всички 
предприятия, които са сто
панисвали с дефицит ведна 
га да ; обсъдят

си и да предприемат мер
ки за оо-спешно включв- 
ие в процесите на рефор
мата.

Инак, най-голяма загуба 
отчетоха заетите в общест
веното предприятие „ 
леград (към 270 души) 
възлиза 1 192 100 динара. На 
второ място са заетите в 
„Автотранспорт“ със загу

ба от 259 279 динара. Голя
ма загуба отчетоха и стро 
ителите. В строителното пре 
дприятие „Изградня“ тя въ
злиза 72 800 динара. Стро
ителната занаятчийска коо
перация „Квалитет“, която 
бе формирана миналата го

дина отчете загуба от 12 850 
динара, а комуналното пре 
дприятие „Услуга“, което съ 

бе формирано
6135 ди-

В такова положение из
ходът, според компетентни 
те в «Свобода“, преди венч 
ко трябва да се търси в на 
маляване цените на 
изводствения 
величаване

що така 
налата година 
нара. Края на годината за 
етите във

ми-възлизащи

Боси- Ветеринарната 
станция дочакаха със сагу- 
ба от 4270

възпро 
материал, у- 
производптел-

и тя
динара.

Далече в по-добро 
жеиие
колективите из областта на 
обществените дейности. Без 
оглед, че финансовото 
ложение при някои 
не е далече от 
опция“, в тази 
ма загуба.

ността на труда, 
ване на износа, а също та 
ка и в намаляване цените 
на готовите произведения.

увелича-поло
са предприятията и„оправда

ло сочв ат
за да не се 
жали стоки. „Свобода“ то
ва вече нрави в своите ма 
газишг.

създават зале-по- 
от тях 

„нултната 
област ня-

състояиието
В. Б. А. Т.
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А ската националист — бяха в полза на 
шовинистите и сепаратистите, които по

да пребиват сърбите и чер
но мнозинството албанцц в Косово, 

твърдим че „са югославски ори
ентирани а и това, че Сърбия смятат за 

отечество (Република;, 
цина вярват и за което нямаме

за десет и повече години не 
можем да ги убедим, че албанските на
ционалисти и сепаратисти им донесят зло, 
че безскрупулозно и нехуманно се игра
ят с тяхната чест, животи и деца, че ако 
и нататък повече вярват на албанските 
шовинисти и сепаратисти (а всичко гово
ри че е така!), отколкото на Сърбия, ко
ято им предлага мир, свобода, прогрес и 
по-добър живот заедно 
сърбите и черногорците 

-роди и народности в Косово, тогава тря
бва и да поемат последиците 
ване, тогава самите трябва да плащат це
ха на своите заблуди, на националистичес 
ката зараза и на подчинеността на албан 
ския сепаратизъм.

А това значи.
Че вече не трябва да убеждаваме мно 

зинството албанци в Косово да им бъде 
по-мила наличната Сърбия и Югославия, 
чиито благодети изцяло и незаслужено

за които
чнаха открито 
ногорците на улиците, с помощта на от- 

албанци. Това трябва 
да бъде край. Национал-шовинистите и 
сепаратисте трябва непременно да се 
спрат и отстранят — \с всички, средства.

На работниците, които демонстрират 
и участвуват в терористическите акции 
на сепаратистите, се изплащат цели лични 
доходи и за дните на демонстрации, вме
сто да бъдат изкарани от работата и да 
се приемат безработни!

Преклинат се студентите да дойдат 
да живеят в студенските домове(! ?) и мо
лят се да посещават лекциите вместо да 
се държат за ония, които идват, а ако ги

свое в което мал- \ делни милиционеридоказа
телства

ии равноправно със 
и останалите на-

за това вяр
няма достатъчно на определено време да 
се закриват катедрите и обновяват, кога- 
то се създадат условия за това!

Не е задължително и средното обра
зование. Училищата, в които не идват 
ученици — трябва да бъдат закрити и 
да се открият когато има условия за това. 
Има училища и университети в Сърбия в 
изобилие.

как би инак, са все по-лоши и по-лоши! 
Провеждат терор с невиждани форми и 
размери. Ако някои се и закрият

ползуват, с дневен апанаж от милион и 
половина долара, които от устата си от
делят работниците в нашата страна; не 
трябва, следователно, да ги убеждаваме 
повече да обичат Сърбия и Югославия от 
„велика Албания“, която е днес и завина
ги ще остане имагпнация на националис
тическия фанатизъм! Нека мечтаят за „ве 
лика Албания“ и нека я обичат, ако това 

значи, обаче докато живеят в 
зачитат

няма обезщетание.
Отделят се огромни средства за Ра

дио-телевизия Пршцина, които са станали 
едно от най-силните огнища на албанския 
национализъм, сепаратизъм и антисръбска 
та пропаганда, пък по-евтино би било и 
по-малка щета бихме имали, ако едно та
кова „осведомяване“ би се предоставило 
на Радио и Телевизия Тирана!

Албанските националисти и всички 
албанци, които са паднали под тяхното 
влияние и своето числено надмощие в Ко
сово изразиха като терор над другите на
ционалности, трябва да имат предвид, че 
са малцинство в Сърбия и че това ще им 
се върне като бумеранг! Всяко зло само 
със зло може да се върне!

Това е един опък, подъл и добре орга
низиран враг, който дълбоко се е загне
здил между албанското население в Ко
сово. Влезнал е в училища, в Универси
тета, в болниците, фабриките, в „Рилин- 
дя“, в Радио-телевизия Пршцина с реша
ващо влияние върху поведението и живо
та на мнозинството албанци. Действува 
на широк фронт координирано — това 
се видя в еднонационалната акция „отра
вяне" — с компюторска прецизност. Акци 

„отровените“ и отровените тръгна 
в същия час: в училищата, болниците в 
Подуево, Вучитрън, Нюйорк, Женева, на 
Радио и Телевизия Пршцина — прецизно 

часовник. А щабът не може да се

нещо им
Сърбия, трябва обезателно 
Конституцията, законите и правилата на 
поведението на тази държава или да зами 

от нея! Онези, които това не искат,

да

ята на

нат
ще бъдат принудени!

Ние с години, поправо, безуспешно 
акцент на политическите мерки като 

открие!?
Непоследователността, въздържанос

тта да не се засегне някое право на албан-

слагаме
__ да убедим албанските шовинисти, че
не е добре това, което правят! Молим ги 

насилието! А те, а Саво Кържавац
дори да престанат с

къдего и имаше иай-големи съпро
тиви на иопата Конституция. Топа 
нещо ръководствата на Словения и 
Хърватско не успяха да осъщест 
вят, по пък успяха косопската кри
за да доведат до нагорещяваие, бу
нт, терор н кръвопролитие. Тези 
ръководства са знаели добре, че 
Конституционните промени в Сър
бия са неразривно свързани с бор
бата срещу албанските националис
ти н сепаратисти, па с открита под
крепа на тези '.националисти и се
паратисти настояваха да докажат, 
че равноправна и обединена Сърбия 
не е способна да реши дългогодиш
ната косовска криза. Същевременно 
поведоха и друга, също така мръс
на акция 1па подмятания и застра
шаване на народностите в СР Сър
бия, убеждавайки ш, че новата Ко
нституция ще застраши техните на
ционални права, че сръбското ръ
ководство е сталииистко, с чевръста 
ръка и агресивно към останалите 
югославски републики. Разбира се, 
пито в това ше успяха, защото за 
една година от приемането на ио
пата Конституция пито един граж
данин на. Сърбия няма по-малки пра 
ва защото ие е сърбин.

Трябпа да се изтъкне, че ръко
водството на СР Сърбия е имало 
предвид всички тези и други под
мятания от страна иа Словения и

Хърватско и огорчената съпротива 
иа албанските сепаратисти. Това 
пай-добре потвръждават следващи
те думи на Борисав Йович, тогава
шен председател на Скупщината на 
СР Сърбия, изговорени миналата го
дина на 28 март по повод провъз
гласяването на новата Конституция: 
„Знаем, че на този пъТ ще се сре
щаме с още по-брутални съпроти
вления иа сепаратистите, както и 
злодеянията, каквото е вчерашното 
убийство на милиционери в Косово, 
но и това, както и всички опити 
досега ще бъдат напразни“.

Имайки предвид (политическите 
събития, преди всичко в Косово, но 
и в Словения и Хърватско, няма съ
мнение, че тези думи на Борисав 
Иович и по-нататък ще бъдат акту- 
алии.

година на 28Когато миналата 
март бе приета повага Конституция 

СР Сърбия, това в тази рспуб- 
като голя-

АКТУАЛНО
иа беше отпразнувано 

победа над онези сили, които с 
десетилетия настояваха, за съжале
ние и успяваха, Сърбия да бъде нс- 

, именно над онези си- 
й наложиха Конституцията

лика
ма

равноправна,
ли, които 
от 1974 година, според която, напри- 
мер нейните дне покрайнини също
то приемаха спои конституции боа 
нейно съгласие, а тя сама топа пс 
е можала да направи без позволс- 
иие иа покрайнините.

Особено трябва да се подчертае, 
слагаие точка на този дългче за

и жалък период иа неправда и жи
ла Сърбия и самия сръб- 

народ. Със своята си енергия
вуркаие 
ски
и последователна политика те осо
бено разяриха сепаратистките ръко
водства в Словения 
йменпо онези, които, са планували и 
успели да ос/лцествят 
Сърбия. Обаче, понеже след прие
мането иа новата Конституция иа 
СР Сърбия останаха безсилни сво
ите си решения в бъдеще да натра
пват на Сърбия, както това с де
сетилетия правиха, остана им един
ствено да се опитат да спречат при
ложението на новите конституцио
нни определения п САП Косово,

Една година е твърде кратък пе
риод за да Новата Конституция на 
СР Сърбия може да изправи 
всички онези с десетилетия нана
сяни непрапдини, сторени към Съ
рбия и сърбите. Но безспорен е фа
ктът, че СР Сърбия има способнос- 
чи да изтрае в оеьщестпяването на 
своите цели, преди всичко на вси
чки спои граждани да обезпечи мир, 
достойнство и сигурност.

и Хърватско,

обезправена

ПОБЕДА
Рпстко Йопетичвапааоаааапаооааппаапппаааапапаааааааат



2 Комунист
косоиското здравеопазване

КОМЕНТАРИ Войници на 

специална воинаНРЪЩЛИК НА МИНАЛОТО V/

Неспокойство
помирението

' По време когато този брой на Във втория случай хиляди меди 
„Комунист" ’ приключва, първата дински работници в Покрайнината, 
група лекари, елитни специалисти с титли и без тях, с дипломи и без 
от Вслград, пристигна в Косово да тях, със съответна подговотка и бс-з 
помогне зи уреждане па здравеопоз- пея IV) направиха тази последна 
напето в покрайнината. Надяваме погубва крачка в мрачните прова- 
се, че топа ще бъде онази първа лии, от които в професията назад 
крачка за иънеждаие на ред и тази няма ггьт. 
жизнена област, която досега 
е съвсем очевидно, в Косово тра
гично срасна със сепаратистичиото 
и терористичното движение на 
банските националисти.

ЛлПапските лекари,
и помощен персонал в здравните пътване с лъжедиагноза 
заведения напред из Косово теж
ко злоупотребиха професията и на-

отхпърлиха лекарската ети- пред да бъдат здравни работници? 
кп, участвувайки от една страна, в Милисав Вукадинович от Девет Юго

оичи непосредствено елед тежък 
кревата, за

це настанят в него албански фоли- 
рант, уж тежко отровен във вече 
споменатия „шовинистически фарс“. 
Смеят ли лекарите и останалия ме
дицински персонал 
клиника в Прищина така и зана
пред да се наричат и с какво зана• 
пред трябва да се занимават? С тер- 
минация на пациентите?

В настоящия момент няма да па- така ,'дппипшно минало
че националното помирение, за как
аото сс застъпват и последно време 
известни кръгове в » Словения, ако 
би се провело па югославска много
национална общност би водило към 

шил ни

о известно,
влизаме в това какво е навело от
делни политически, обществени и 
културни работници у нас така гла
сно, в последно време, да говорят 
за паметниците на „национално по
мирение“. Тази идея, това е извест
но, не е нито само наша. нито нова 
и затова не изненадва. Аитисоциа- годим.

тома Станоевич от Прилу-Любиша
жие терористите с железни прт>чки 
кръв нишки пребиха във, Вучитрън. 
Във вучитрънския Здравен дом, къде 
го не е посмял да получи, нито ин-

ал-
нще но-жестоки междупаци( 
разпри* несъгласие п може Пи до тра- медицински жакция, е получил медицинско у-

отрав-
янс. Могат ли лекарите и медицин
ските сестри във Вучитрън и зана-

листическите сили настъпиха с „но
ви“ идеи (уж в името на цивилиза- 
ционните и демократични достиже
ния, прибягвайки дори и' към това 
победителите и предателите на своя 
народ от последната война и рево
люцията да застанат на едно рав-

Оттам не само па „словенската 
инициатива", по и дру|»| подобни, 

стана дума, не бива да 
гледаме само като израз на добра

пълно:;а конто

поля зарад преместване па травми- прецизно изрежирания „шовинисти
те, които неминуемо след себе си чески фарс“ за лъжеотронянето на инфаркт извхърлят от 
остави последната война. Защото албанските деца, а от друга, в от- 

ьъпрос е дали тъкмо съвсем добре казване па помощ на повредените 
са отмерени техните аргументи за сърби и черногорци, чиито животи 
това освободителите и предателите са предоставени на тяхната зверска

заслспеност в отделни случаи ви-
„помирението идеологията, вероизповеданието или сяха па тънък конец.

нище.
През седемдесетите години, това 

е добре известно, по време на така 
наречената „хърватска пролет“, бе- да гледаме рамо като ма жертви на 
ше твърде актуално
на всички хървати“. Така са ланси- националните интереси, 
рани перфидни идеи без формална в рамките на искането за памет- 
процедура да се реабилитират пре- ници на „национално помирение“ 
дателите на хърватския народ. Зад трябва да гледаме извори на на

ционализъм, който постояло изхвър-

на Интерната

В първия случай, открито влязо
ха в службата на сепаратистичните 
сили. Съзнателно и активно сеене 
па омраза 
губно има от психологическия ефект 
върху примитивното съзнание от 
застрашеност на невинните детски 
животи — и предизвикване на ме- 
ждунационалните стълкновения — 
понеже, кой друг ефект може да се 
очаква в нагорещената до бяло ат
мосфера на косовската действител
ност, освен проливане на кръв 
техен принос към специалната вой
на, която водят албанските нацио
налисти в Косово. Понеже, да цити
раме полковник Душан Вилич. спе
циалист за тази доктрина, какво 
още Югославия трябва да прехвърли 
през главата си, па в цялата страна 
да се схване, че на Косово се касае 
за специална война?

понеже какво по-по-заговорниците на тези и такива 
голям брой порултаджни, шовинисти 

. и националисти, които тогава в и- 
мето на прощаването на греховете, 
повече в името на национално очи
стване искаха наново да възобновят

Сефедин Ляроши от Призрен живо 
е доказателство, че целите на специ
алната война все още изпреварват 
всички други. И той е изхвърлен от 
кревата да направи място на тежко 
отровен протагонист на специалната 
война. Могат ли работниците на Нев- 
ропсихиатричната клиника на Меди
цинския факултет в Прищина и зана
пред да бъдат това?

Живорад Йованович от Подуе 
ьо, след като по чудо преживява 
линчуване, със смъртоносни рани е 
довезен в Хирургическо-ортопедска- 
га клиника на Медицинския факул
тет в Прищина, където албанският 
персонал и лекарите не са 
лали да му окажат помощ. Може ли 
да им се 
възможност 
пален и морален акт да повторят?

ляме през прозореца, а вратата дър
жим отворени. Корените на такова 
състояние на нещата трябва да по
търсим в нашите обществени и меж 
дунационални отношения, в нашето 
неединство. Но без оглед на всички 
злокобни предчувствия дори и на
ционализмът в по-широки размери 
не може да се доведе под въпрос 
цялостта на Югославия, макар че 
опитахме на примера на Косово, до
ри и по-широко, че междунационал- 
ните отношения У нас са затворени 
до такава степен, че става възмож
но да се живее само в своя нацио
нална среда.

преследването на нехървати.
На същата линия на размишле

ние се намираха и помирителите на 
сръбските партизани и четниците. 
Някои тълкуватели на историята не 
се стесняваха дори и да посегнат 
към това в образа на Дража Михай- 
лович да открият някакъв си анти
фашист, първия гериле в поробена 
Европа.

Седемдесетите години останаха в 
паметта ни и на Косово и Метохия

е
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поже-Борисав Вучетичс това, че за кратко време и без 
каквато и да е процедура бяха ре
абилитирани всички ония, които за
говаряха създаване на Велика Ал-
д^абе^0Г^\р™ТКеа“„ИХеЗЛ°: I/ А О ДУ Д СВ0И окончателно „ за- Понеже. че
мена и днес се намират в много ко- I * ЯЖ ж\ ЯЖ винаги. години успешно се упражнява пот-
совски училища и обществени ин- ПРИПКРДППДПня зърдава и трагедията на Младен
оитуции, улици и така нататък. ЗАВИНАГИ ДЬПШМ А1ИЗАЦИИ Попара от Косово поле Тежко по-

Идеята за „паметника на поми- ' Конституцията на СР Съп- вРеден на работното място
рението“ пак се съживи в Слове- „ „ т, , _ на СЪР чанската железопътна гаиа неот-
ния. Значи, тя не е забравена, но повод Деня на Републи- бни, която бе гласувана на дне- даВна два и половина часа къми
само зарад други, по-важни събития ка Сърбия председателят на шния ден (28 март) 1989 годи- на приемното отделение
в дежелата^ беше потисната на за- Председателството на СР Сър- на откри процесите на демо- -'пггровашкия Медицински
^ъшГпр^ия3 чеас°Ц„дНеяНт°а зТ нациГ б”Я СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ кратизация конто съществено 
онално помирение на всички жерт- пол?жи пе1№и на гроба на Не- почнаха в Сърбия. В ход е ос- е. След двЛневно 
ви от миналата война и последния знайния юнак на Авала. След ъществяваието на обществената което довежда под 
период окончателно да се реализи- като направи преглед на поче- реформа, която ще допринесе в живот, е прехвърлен 
идея еКтол3ков^™Ряла,“остава ™“ «рой на ЮНА председа- пръв план да дойде пазарът, вси ™ “енХ- , 
още само градските власти на Лгоб- 1елят на Сърбия във възпоме- чки форми на собственост, вей Никои за
ляна да намерят съответен терен, а пателната книга написа следно- чки облици на влагане на ка- 
всичко друго е вече свършено. За то: „Сърбия отдава почест на питала, да станем лемократич-
к1« многобройни^еаргумщ^ти°Скюито «баче напред
предизвикаха доста недоразумения нало социалистическо обгцест-
и безпокойство и то не само в Сло- "
вения, но и в другите краища на 
Югославия. Между другото, 
наваше се жестът на

даде може би още една 
този високопрофесио-

такава практика с

в зве-

в титово- 
център, 

екип, тъй 
и откъде 

грешно лекуване, 
въпрос неговия

с хеликоптер 
кракът му спешно 

това до днес 
не е подведен под отговорност До- 
кога селите престилки в Титова Ми- 
тровица аце прикриват 

протагонисти на
злодеятел-

специалнатаните
война?

по.зт Измниаха почти две и половина 
Д-р Милорад Ункович, хиляди години откак Хипократ съз

на тържеството на Пло- даде клетвата, която с течение на 
нщда „а Републиката ’

пост

■

споме- 
„добра воля“ 

на диктатора Франко, който е отело- 
творен в паметника на жертвите 
граджанската война. Нима 
жест на' генарилисимуса не е могло 

комунистът Карильо и 
повече хиляди други испански 
мунисти и социалисти и г~ 
щане в родината отсрочваха

гV, •

* V' •|на [ 
този 1 на човечествотоДРАМА човешкияживот.

Драмата в Косово е опасенда схване
заговор на сепаратистите в Юго ни-^^казГмежд^ другото в°нея бще 

в Косово. Очевидно определя в тяхна полза според’ ско- 
е, че сепаритските сили са се ите способности и знания. Ще ги

ново действ°уват ИГ1Кос°ово ианесе вреда иди ^ ^

други «*асти на Югославия. Но, 
драмата в Косово е опасна 
тюра на всички видове 
ратиети, защото когато един се 
паратизъм се превърне във въ
оръжен масов

ко-
славия исвоето връ-

все до
смъртта на Помирителя. И прочутият 
Пикасо се инатеше с връщането на 
прочутата „Герника“, докато в Ис
пания не се върне демокрацията. 

Идеите за

им
неправда. Ако се 

в тази клет-
•.

придържам към всичко
ва и ако не я наруша, нека животът 
ми бъде щастлив, а работата изпъл
нена с успех и

паметниците „на на
ционално помирение“, на ония 
са се борили и

аван
сепа-които 

дали животите си нека спечеля ува-Мза по-хуманен, по-щастлив 
свобода и ония, 
своя народ влизайки в редовете 
най-закоравелия враг, внасяйки оп
равдателно безпокойствие в тези на

ши

живот и 
предадоха

жение и 
всички

слава
времена. Ако 

гази клетва, и 
лъжа, нека ми се 
ложното“.

между хората закоито
пък наруша 

ако се закълня в 
случи противопо-

тероризъм и вер
ска гражданска война на 
пространство, той носи

на
Празник па държавността едно

тенден
в юнак на своя пръв цията да се разшири по други
_ Ден на Републиката, горда със краища, 

преустройства в своето минало и сигурна в сво- 
не ето бъдеще, което здраво

ВсичГ това^свободно ГжГ"83' Незнайния 
каже, по инерция, предизвиква 
ционалистически
почти всички среди и нации. От

да се
Па нека 

Сув_ ти! Заслужили са!
на вече веднаж ги споле-

Председателството 
НР на Сърбия

на
взе в

Ружица Меворах



Комунист 3

Смисъл на
прогресивното
наследство
ти Е ПоВпо?р?бноЪ дансНАв ппЛАВСКИТЕ комунис-
КИЯ ПЛУРИЛИЗЪМ птептол УСДОВЯТА НА ПОЛИТИЧЕС- 
КАТО ЕДИННА ПОЛИТН^п™ КОГАТО ДЕЙСТВУВАШЕ 
БЕЛГРАДСКИТЕ БПГгти/пЧ^СКА ПАРТИя- ТАКА МИСЛЯТТЕ осн2СвниТопр°еТеленияОИТО БЕСЕДВАХМЕ за 

раздвижи разисквания
КАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ

Сърбия 1И на СФРЮ. Но и до- стта на Съюза на комунистите 
бавя, че за предложените про- много аспекти на промените са 
мени истинска проверка ще бъ- по-важни от името на полити- 
дат предстоящите избори и от- ческата организация, Раде Алек- 
ношението на гласоподавателите сич предупреди за една опас- 
към програмата на СК на Сър- на и разпространена заблуда. 
бИя — относно, добавя той — — Ако не ни трябваше да иде
партията а някое друго име, ,ко- ализираме еднопартийната сис- 

Когато ,се касае за едичгтпптг, ят5 Са Тая |ПР0ГРама Ще влезне тема и нейните постижения
на Югославия тепитопчап ството на югославската полита- в оорба за гласоподавателите. дадените исторически условия, 
цялост на страната ческа сцена Дт за потребата в. Твърдото отстояване върху днес също така не ни е нужно
конфронтацшгге ня ттлт.™ И пРеИСТОЯЩите демократични сегашното име би било погре- да отиваме в друга крайност,

а~ промени на Съюза на комунис- вшо казва Милеуснич. — Тр- смятайки, че многопартийната 
вото на СЮК зя бе 11 еди^ст~ ™те това единство да се запази. я^ва Да запазим собствените си система е решение за всички на- 
бойци двоумения Нашите събеседници са съглас- прогресивни определения, но и ши проблеми — подчерта Алек-
енерлично против всичк„ нн 8 това' че не трябва да се ’да се освободим от догматично- сич. - Съществува опасност да
за поркппяпяч 1 връщаме в миналото, освен ако то наследство. Безсмислено е с догматизираме многопартийната
и пр^разппеяея^тР Югославия от това нещо полезно може да програмата, с която излизаме система, надявайки се, че тя ав- 
тешггопия' 6 Н3 леината се научи, относно, че трябва да на публично обсъждане, по име- томатически ще премахне наша
ри пшгпжи Щ В основите и се обърнем към бъдещето. Все 1,°’_да остднем в компанията на та криза. ЗНие в СК трябва да 
битаГнТР °Т С0бе своето пък предаваме някои размишле- кУ°а- Албания и Китай. , знаем, че обществено-политичес
прщрчвпол КИ СВОи НДСД-ТП- Те ния за миналото от Милан Ми- Любомир Кръстим изнесе еди- ките и икономическите пробле- 
оезрезевно подържат всички леуонич, подпредоедател на ГО нното становище на бойците въ- 
мерки на държавното и полита- на СУБНОР на Белград преди здухоплаватели на Югославия - 
че-кото ръководство на Сърбия 
и Югославия,

НОВИ-
ЗА КОИТО СК НА СЪРБИЯ 

СРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ И ПО-ШИРО

в

та политическа сцена

ми на нашата страна може' да 
- се разрешат само чрез сплотя-

всичко заради неговата откро- чиято оргаздщия 'оглавява — че ване на всички тврчески сили, 
_____ отнасящи се до веност и критичност. са Застанали ,в защита на закл- конта искат и могат да се бор-

морване на тежкото със- — Ние бойците гледаме на юченията от събранието в „Са- ят за по-хубаво бъдеще 
тояние в Косово. Енергично се многопартийната система като Ва-Център". Алексич посочи още една кон
противопоставят срещу всички на полжителен исторически про Онези, които веднаж са били традикторна обстановка в коя) 

4>лик™ на югославските по- цес поради възникването на но готови да загинат за цялото юго- то може да се намери Съюзът 
лирически пространства, а осо- ви исторически ценности, които славско небе днес не могат да на комунистите, 
оено срещу деленията в борчес- ние нямахме възможност да из- разберат и приемат делбите, 
ката организация и търсят един- граждаме. Съюзът на комунис- особено ако същите 
ство на СЮК, защото това един- тите, относно ЮКП половин СУБНОР или 
ство смятат за основен фактор век нй школуваше за револю- Кръстим.
за единството на държавата, ционерн и ни оформяваше за ус Досега мито той, нито негови- — В Документа на СК в Сър- 
Своите становища бойците — на пешни рушители на старата си- те съратници в първичната пар- бия се говори за социални прав
недвосмислен начин неотдавана стема, но не и за успешни уп- тайна организация в новобел- Дини — каза Алексич __ ...
изнесоха на величествената сре- равители на сложния държавен градската местна общност „Бра ва не се прави достатъчно кон 
Ща в ,,Сава център и <в духа на механизъм. В управляването на тство — единство" — където кретно и прецизно. В дадените 
тези поръки оеше всичко, което държавата ние не издържахме иначе е най-голяма борческа ор общественсникономически усло- 
за този брой на „Комунист“ ка' изпита. Обаче, едно сигурно ганизация в Югославия, с хиля- вия СК трябва да се бори за оо 
заха Милан Милеуснич, Любо- знаем: опасни са за тази, страна Да учстаннци в НОВ, от които циални правилни но трябва да 
мир Кръстич, Раде Алексич и всички подбуди и призиви, ко- 540 са членове па СЮК — още се знае, че това определение съ- 
Велко Вег.нович, участници в ито водят към братоубийствеиа не са се изяонили за новия про- Ществено противоречни на оппе 
НОВ от различни краища на война. Кръвта е сурова. Ние, ко- грамрн документ на СК на Сър- делението за пазарни условия 
Югославия — борческият състав иго усетихме това, знаем как е, бия, обаче в неформалните раз- на стопанската дейност. Защото 
,1а градската организация е юго- затова енергично протестираме говори доминира (недоволство пазарът подразбира преди 
славянски в истинския смисъл против всичко, което подтиква от предложената промяна на ко безмилостна 
не тази дума — и изтъкнатите па омраза на човека към чове- «мстр. експлоатация.
активисти на СУБНОР. Поръки- ка, срещу всичко което води — Жизнено сме заинтересова- ___ Нс можем паташ,п
те на този „малък конгрес", ка- към гражданска и братоубийс- пи за съществуването на СК и социални тттвпии , ' Р*ваме
кто срещата в „Сава-цеитър" те твена война. Войната'беше тра- неговия югославски характер! ш
наричат, налага — според тях- гична за Югославия. Противим което с съвсем ясно — казва дства от междунаполмите
-на всички югославски бойци и се на всяко разораване па Юго- Кръстич. — Много тежко ни па- нсови организаии — р
на СУБНОР иа .Югославия, за славия, защото пие Югославия Да промяната па името, просто па това твърдени™м ВЪ?Рази
което говорят множеството оба- трябва да имаме и гледаме като До щат хората да бъдат членове уонмч *__ ТЪябв С д ИЛан Миле
ждания и телеграми иа подръж- наследено богатство, което не «а социалдемократична партия, ваме със собствени е °СНГУРЯ 
ка, които (всекидневно /триста- трябва да разпилеем <— реши- Казва, това са надмид/атц идеи, новите условя зч стоп ДСтаа И-в 
;, » Градския отбор //а СУБ- тел/ю отговаря Милеуснич. които м в /края па миналия век пост. Досегашните 
НОР от другите републики, но не са били приемливи, а да не гогвяхя ,, - под
и поръките, които нашите съ- ВИЗИЯ НА УТРЕШНИЯ ДЕН говорим за днес. ие за ' °Р а лентяиство. а
оесед/тоци тези дни получават и Велко Вейнович добави че След адто изтъкна че
лично, от своите земляци, //рия- Милеуснич точно поради та- и в неговата първична оргайизй- те никога не са били 6

ш " С' ,ОР'Ш' • КИВа свои стш'овища яапълг-ю пия на СК се вижда отпор на деликатно положение
Макар ,че основната тема на приема предложения документ бойците срещу промяната е мметпотг. с

нашия разговор беи/е предложе- на СК на Сърбия, защОго в него 1 името на Съюза ^комунистите стта твърде ’впнмз™п?6ЩеСТВе1Ю 
пият „рограмен документ иа ЦК вижда /визията на утрешния - Във връзка с това и аз оше всяко '^'Р^ и мателно измерва 
на СК „а Сърбия -„Основшщ* ден, върху която може да се из- не съм наясно 1 кадва Вей“ю- “ровели Г 10™Г'е ^ 
определения на СК на Сърбия гражда свободна и равноправна вич. . ....... 0,хх-лав,«. които
като /партия за демократичен циркулярна на ума, хората и Уверен чс в •предстоящите- нота “пТ

- бойците товоре- материалните богатства с цел да изменения в политическата' снс- повнч ощедчо пощщртз° 
а в същност наи-вече за един- се запази независимостта па СР тома п в организацията п дейно (н 4

ПОСЛЕДНО 
в СЮК — каза ПРЕДУПРЕЖДАНИЕ

стават в

но то- -

всич 
конкуренция и

/ат

в такова 
каквото

зн&че-



ПЕТРОВИЧ, ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛ-ПРОФ. Д-Р МИЛАН 
ТЕТ В НИШиирот

МОРАЛНО ОБНОВЛЕНИЕЩе се борем за власт
_Името па ттртиятп по ми пре

топи о миепиото ип Милорад 
„Дифопромот“.

може да Оь- 
Кпропи. Също така по мо- 

иреди да рпачитомо

м 1989 година, благодарение на 
които Сърбия възстанови дър
жавността ой на цялата си тери 
тория и стана равноправен член 

югославската федерация. „Ос 
" се застъ-

Разискванията за задачите ча ко-
н акпалната политаме- чп

бича п попод а а по- Младепопим от
млени- пас смиински пример 

IIи- де еамо

■ комитет на СК. иЦентралния-!
Сърбия па 13 март ирис „Основ 

|рццсла1гия“ като основа за 
разисквания я Съюза на кому
нистите в Сърбия — навярно в 

момент. Защото осно 
определения ша този до

кумент бяха вградени в „Основ 
пито становища за реформа иа 

система", които

мучченато 
ека обстановка 
отдавнашното паседание на
поте на Общинския компот н 
рот. Откровено се шпорете и 
някои актуалнн дилеми ньн мрънка 
с дейстпунане на Съюза на кому* 
пистите в условията на миогонарти-
й шя плурализъм. О.щс и уводното ята да се очисти 

* -, Нешко Мадич изтъкна, ътницн, зшцою 
новите условия Съюзът на ко- борбата за 

му„.,стчто заедно ^«^Л^вта^ домокрчгчзтщ'',™ ч „пртиятп.
'!'™" ЩЕ тоябва да отправи до "по- райкч <е чьрху приемането » нар- 

р В тази борба тревно тчкто. топ кчза, че точи и днес се 
влезе енергично и открито. мрачи чо старче „сталипметки пп-

_Днес когато имаме многопор- инч". „Доста са ни този »" юфчф,— днес, ч политически школи, писачи молби .
по-просто п по-добри 0*»- 

да подпишат за

ши (И
1Ш>:<ем като 

аптопомио рпзпитие на Югослаиия.
Младеновци се застъпи за топа да 

оо сналяЬ' мистериите, оргапизаци- 
от случайните сн- 

още утре започна 
Лленсиндпр 1»о- 
какио се сьстои 

Спи

па
помпите определения

Югослаиия като федера 
(по-добре е да се каже: съ-

послсдпмя 
пийте пиат на 

пия
държава) лротивополож- 

концелт иа
изложение 
че в :

пласт. юзиа
по иа рхюрителния 
конфедерацията, за правова дьр 

смесено стопанство, за

политическата 
още през юни миналата година 
бяха излъчени от Комисията на 
Председателството па СР Сър
бия за обществена реформа на- 

Слободап Милошсвич.

па искане
жава И
широка вътрешнопартийна де
мокрация противоположно па

кте членове.
да се
тиен плурализъм, когато не се

средства дори и с мрачи»; 
- привлекат масите, Съ-

чело със 
Оттогана До прекратянансто на 

конгрес на

Не е ли 
давите членове 
чикд, И борбата за власт трябва да

централизъмОпрат дем ок рати ческ иа 
за социализъм „като богато де
мократическо общество" и за,

идеи да се
юзът на комунистите има далеч но-
чу мании идеи и щяма защо да се се иде на масовост, 
срамува от това. Потребно е еамо Когато се 
да се превъзмогне негативната не- тяхната организация лмп 
торическа хипотека, която остани- чопо. 
ча някои ръководители — от типа чеии 
113 Реновица. Крунич. Дража Мир- 35 члечоче, а <10 души споеиолио чи- 
ковчч и дрхтч — каза Мадич. пустош редовете на С К.

Затона е необходима по-добра по- 
Не изостана мнението на Миди I |ш бъдещите избори, ма

за числеността ма националните иа- • Сипишп Жшпшпич. С про-
ртии. Той подчерта, че без разли
ка на това, че е надминат духа на 
интернационализма, комунистите тр
ябва да бъдат кохезионен фактор. 1 
че Югославия да не се разпадне. 1

XIV Т1:тъпрс‘дс|г 
СЮК, .заради спасянанс иа един 
съиого на СЮК и Ю1-ослания, се 
тактилираше при ичпамираието 

компромиси е влиятелните 
бол1пешппкм сили и полигичес

касае за масоаостта, 
5003 чле- 

изклю-
II, изличени от счидепциятц

като предпоставка за окончател 
премахване на бюрократичес 

социализъм, многопартийна

Миналата година са
ПОпа
кия
система, в центъра иа която есистема па СФРЮ, по то- 

безлолезио:
ката като носител на 

политически
I гражданинътма усилие «излезе

гоамата от декларацията няма да '
имаме съперник, по възможни са из-| оолшевмзмът претърпя СЛОМ в

световни размери, а освен това 
югославският болшевизъм е най-

1 геотч у ждимите
и свободи. Това отказва-права

не от .монопола е отказване и
пепади. Пример за топа е Никарн- 
уа, където партията иа властта за

губи на изборите“...
В разискванията, в които учас- * заГрИжеНрст за предстоящите из- 

твуваха предмнно млади членове на ^ори не споделя нрпсъствуиащият 
Общинския комитет, бе изказано ои- драган Филиповци, изпълнителен се 
ределението за промени в Съюза на грегар на МОК на СК, твърдейки:

НачзяснчеТ1°апш - се °™а“ до Съ,оза 1|а к°- мунистите на Сърбия, не тряова да 
се страхуваме защото има поддръж
ка не само от членовете, по и по- 
широко. Все оше сме на пласт и 
желаем да задържим властта.

от „монопола над паметта" и 
затуй се призовават членовете 
със забележките си да подобр-

-големият виновник за раздроб 
явЬнсто на Югославия на лъже 
суверени национални „егреци" 
и за съвременната трагедия на 
сръбския народ и затова от не
го не можеше да се очаква от
ново да обедини Югославия.

Затова трябва да се

комунистите в духа 
федеративен строй се 
Петковнч от „Тигър“ и че в борбата 
за това СК трябва да изтрае. Той 
изтъкна, че е добре че се набляга 
върху промени на името на парти
ята. Така бихме останали 
малобрайните, конта са задържали 
старото име.

на докумен-ят съдържанието 
та, а на суверения народ в Сър
бия е предоставен да то прие
ме или отхвърли на свободни
те избори.

между
отдадеБобан Митич

Във връзка с това на парти-голямо признание иа творците 
„Основни определения“ понеже' ята на комунистите в Сърбия еСмисъл на прогресивното наследство смело и визнонерски скъсаха с нужно не само идейно, органи 
болшевишко-тоталитарния кон зашюнно и кадрово обновление, 
цепт на авангардната партия и но още повече морално обнов- 
ргафирмираха идеята Съюзът на ление. Сръбският народ е мно- 
комунистите да бъде демокра- Го справедлггв и оказа пълна 

—. Съюзът на комунистите в тическо и социалистическо двн подкрепа на новото ръководст- 
Сърбия в „Основните си опреде 

— И Съюзът на комунистите ления като партия на демокра-
■ тическия социализъм" се засгьп 

една ва за единен (СЮК. СК в Сър- сто твърде 
Югославия бия обаче трябва, да приведе ко „интереси на

в Югославиъ. В това отношение 
членовете на СК изобщо не се 
колебаят.

(От 3-та стр.)
нието на едно поръчение от не
отдавнашното събрание на бо
йците в „Сава-център“ — бойци

жение на съвременната левица, Во именно поради .моралния му 
партия па творческия труд. Вме авторитет и особено поради ав 

злоупотребявалите торитета на Слободан Милоше- 
работническата вич, първия водач на една кому 

класа“, зад които се криеше нистическа партия, който се от 
всемогьщпето на бюрокрацията, каза от „революционния маки- 
СК в Сърбия занапред ще се бо авелизъм" и съгласува полити- 
ри за „интересите на творците ческата си дейност с основните 
на клетериални н обществени принципи на морала на собстве 
стойности... иа носителите на ния си народ. Затова е необхо- 
обществения прогрес“. Като ос- димо „Основните определения“ 
потни елементи иа новия леш- недвусмилсено и честно да се 
тимитет се явяват идеите на Све отнасят към нарушенията и зло 
тозар Марковпч, Димнтрие Ту- употребите с моралните норми 
цович и Сръбската соцпал-демо през четиридесетгодишния пери 
кратическа партия от миналото од на бюрократмческата власт 
я скорашният Осми пленум на над Сърбия и Югославия.
ЦК па СК в Сърбия, който бе
ше основа и въведение в сбъдва 
него на народа и аитибюрокра 

| тическата революция през 1988

те няма защо да се срамуват.

няма защо да се срамува — до 
бави Вейнович. — Нито
партия не е дала на
живота на 120 ‘хиляди свои чле нкретните условия, при които е 
нове. И животите на още 150 готов да се бори 
хиляди свои млади последовате СЮК, за да -не се случи, като 
ли. Само от моята Първа край- при конституционните промени, 

75 девойки! По- че Сърбия се бори за единство 
на всяка цена. Само съществе- 

бойците, искаме ното идейно-политическо, орга
низационно и акционио единст
во На СЮК има смисъл в нови

за единен

шка загинаха 
-късно навярно сме правили гре 
шки, но ние 
това да го каже Съюзът на ко
мунистите, а не ония, които днес 
го плюят масово. те условия на политическия плу 

И Вейнович, както и остана Рализъм — изтъкна Раде Алек- 
лите .ни събеседници, смята, че сич- ' Впрочем, единството в 
агресивността на тези сили на новите условия е много по-паж 
политическата сцена е последно но за дейността иа СЮК за раз 
предупреждение на форумите Л1ИКа °т периода, в който Съю- 
на СК да се обърнат с лице към зът иа комунистите беше един 
основните прогресивни опреде
ления, чрез афирмацията «а ко 
ито СК отново може да стане Разговора води: 
основен фактор на единството Ружица Меворах

ствената политическа партия в 
страната. Подговтиха;

М. Стонлович 
В. Филипович
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ТЯаетьб
^КООПЕРАНТ"

— ДИМИТРОВГРАД ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Спестяване при 

най-високи лихви
ПОЧВАТА ОЩЕ СУХА

да бъдат засети общо хектара, от които 173, в 
1 200 хектара, само в обществения и 1700 хек 
частния сектор. С ече- тара в честния сектор, 
мик — 205 хектара, от Не са забравени и ин 
които площи 55,7 в об дустриалните растения, 
ществения и 150 хекта- преди всичко слънчогле 
ра — |в частния сектор, да, соята, тютюна и дру 

Тази пролет са предви ги. Не е предвидено са 
дени да се засеят и зна мо да се засява захар- 
чителни площи с овес, но цвекло, което и не 
Така на обществения вирее най-добре в тези 
сектор се предвижда да краища, 
се засеят 117,6 и на ча- Със слънчоглед ще бъ 
отвия 350, или общо <— дат засети общо 119 хе 
476 хектара. ктара, от които 64 в об-

Или общо, със зърне ществения и 55 частния 
ни култури в общината сектор, и с тютюн об 
ще бъдат засети 1873,3 що 10'хектара, всички

Последните превалява 
пия са добредошли за 
есенните, обаче и недо 
статъчни - за пролетната 
сеитба, която е на пра 
га( Все пак, до започва 
нето й вероятно ще ва
ли и тази важна зада
ча ще бъде изпълнена, 
както следва.

Семена и торове са о- 
безпечени, макар че 
голямо затруднение ще 
представляват високите 
им цени.

Ето как изглежда пла 
на за пролетната сеитба. 
С царевица е предвиде

но

Хубава новина 
чихме от 
кооперация

14, за 24 
16% 
по 18

долу- 
земеделската 

„ ' „Коопера-
нт в Димитровград. С 
цел да облекчи

•месеца — по 
и за 36 месеца —. 

процента, „Коопе 
рант" дава съответно 
по 18, 20, относно 22%.

В 1 .Кооперант“ 
давна ни

произво 
дителите ;при изплаща
нето на неот-

селскостопан- 
ски произведения, как
то и да не губят вече 
време и средства да оти 
ват в града — коопера
цията устрои спестовна

осведомиха!, 
че от ден на ден расте 
интересованието на спе 
стяване; още повече за 

.Кооперант" „оти 
ва на мяюто"
щото

те в частния сектор.
С останали индустри

ални култури ще бъдат 
засети общо 129 хекта 
ра, от които 64 в обще 
ствения и 65 в частния

БЕЛЕЖКА

СЕЛО — НЕВЕСЕЛО
Към. 30 години продължава миграция

та на релацията село-град в Димитровград
ска община. Някои села като Грапа, Прана, 
Каменица, Болевдол, Паскашия, Поганово и 
др. са почти обезлюдени. Останали са по 
неколцина старци и баби, които трудно из
живяват последните си дни.

Много от селата в Димитровградска об
щина са се „пренесли“ досами Димитров
град: в Желюша, Лукавица, Градини, а съ
здаде се и напълно нова местна общност 
— Белеш. Жителите от последните села 
всеки петък отиваха по Бурела и Дереку- 
ла прекарваха уикенда там обработвайки и 
имота си. Главна връзка досега им беше 
„Ниш-експес“. Той служаше и за пращане 
на хранителни продукти на остарелите по 
селата жители. Сега, когата цехът на „Ниш- 
експрес“ е в големи затруднения и когато 
над него е надвиснал като Дамоклиев мач 
фалита — страхуват и жителите на село. 
Боят се да не останат без рейсови линии,

сектор.
И картофи ще бъдат 

засети само в частния
150 хектара,сектор 

а фасул само 20 хекта
ра, също !в частния сек 
тор. Със зеленчуци об 
що ще бъдат засети 280
хектара.- 

За обезпечаване 
храна за добитъка ще 
бъдат засети 2 хектара 
с люцерна и 53,2 хекта 
ра с царевица за сила 
жиране.

на

М. А.

НОВИ РЪКОВОДИТЕЛИ
Тези дни работническите 

съвети в „Сточар“, „Нита 
ва“ н „Кооперант“ избраха 
нови директори.

За директора на сложно 
то предприятие „Сточар" е 
преизбран Димитър Сла 
вов, в земеделска коопера 
цня „Кооперант“ за дирек 
тора е избран Никола Ди 
митров, а за директор на 
общественото предприятие 
„Нишава“ — Снниша То

За изкупени производения на спестовниците „Кооперант" 
дава високи лихви

производителите. До пре 
ди две седмици сумата, 
която са внесли произ
водителите на спестява 
не в „Кооперант" възли 
заше па 3 300 000 кон
вертируеми динара. Как 
то ни уведомиха, засе
га най-много спестовни 
ци има в рейон Висок.

служба. Средствата, кои 
то производителят тряб 
ва да получи за прода
дени агнета, телета или 
други селскостопански 
произведения веднага се 
внасят в спестовната 
книжка 
лихва.

По-точно, „Коопера
нт" дава най-висока ли 
хва от всички 'банки. 
За сведение ще' посочим 
какви лихви дават нап
ример Белградска, Ниш 
ка банка и пощенското 
спестяване.

Белградска банка да
ва за средства внесени 
и веднага теглени, ,(сх: 
по ввджену) 5, Нишка 
също 5, а пощата 6 про 
цената, „Кооперант". да 
ва 10%.

което лесно може да се случи.
В „Ниш-експрес“ — Димитровград чу

хме тези дни и остри негодувания, дето то
зи колектив, който се бори с големи про
блеми, никой не се отбива да поговори с 
тях, да чуе за техните неволи и пр 
Ако се разформира „Ниш-експрес“ 
село ще бъде още по-невесело. За него като 
чели никой не се тревожи.

облеми.
шев.

В обединението „Сточар“ 
още не е обявен конкурс за 
директор в общественото 
предприятие „Търгокооп“.

М. А.

нашетопри висока

М. А. УМ. А.

ЬОСИЛЕГРАД: СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С МЛАД СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

трябва да се занемаряваЗемята не
леми. Ето например нащето 
те комунално-бнтови Щюб- 
село все още не е свързано 
с годен през цялата година 
за движение път. Махлен-

селскостопанскигге произво 
дители. Все още дълго вре
ме се чака за пари и пр. 
а тези в общината не ча
кат за данъка.

ка, когато земята, ако се 
добре обработва дава в см 
чко. Така казва четирдесет 
и петгодишният селскосто 
лански производител Стонч 
ко Георгиев от село Злидол, ските пътища също така са 
Босилеградска община. не годни. Снабдявапето в

Стоичко Георгиев с люб* магазина ни 
ов обработва земята, а но- Нямаме никаква по|иощ от 
магат му децата и съпру организацията [занимаваща 
гата му. Има около 200 де- се със селскостопанска де
кара земя и могъл би да от йност. Агрономите пе ни на
глежда много повече доби виждат, нямаме никакви съ
тък отколкото има сега. вети и всичко това влоша 
Понастоящем отглежда две ва живота на село зая- 
крави, десетина овце, кон ви Георгиев, 
и друг добитък. Миналата Георгиев казва, че и най- 
година продал е две крави, новата постъпка на предпри 
две телета и десетина агне- йтието за оборот, селско- 
та. Казва, че за него и не- стопанска дейност и услу- 
говото семейство е достат- ги" „Босилеград" от Босилс 

град, дето все още не вър
шат изкупване на 
създава недоволствие всред

в последноВъпреки, че 
време
за по-интензивно развитие 

селското стопанство, то 
все още не с станало 
здрави крака. Все още има 
редица неща които трябва 
да се менят и които по ед
на или друга причина спъ 
ват развитието му. Прос
то казано, все още иа сел
ското стопанство се гледа 
като отрасъл от друг ред.

нещо се предприема

на на
Безспорно е, че Стоичко 

е передовно. Георгиев, има правилно от 
ношение към селското сто 
панство. Впрочем затова и 
самият се е определил да ос 
тане 
нище.
да знаят другите отговор
ни фактори за интензивно
то му развитие. Земята вме 
сто да се обработва, от го 
дина, все повече се занема 
рява, което не е в унисон 
с определенията на стопан 
ската реформа и мерките 
за излизане от кризисното 

агнета положение.

За средства внесени 
на време -от 3 месеца 
— Белградска банка да 
ва 8, Нишка 8 и поща
та също 8 — „Коолера- 
нг" дава 15%. На 6 ме 
сеца — Белградска, Ни 
шка банка и пощата да 
ват по 10, а „Коопера
нт" — 16%. На 
ване от 12 месеца бан
ките и пощата дават по

тук на бащиното ог- 
Това обаче не искат

Цените на селското стопан 
стао ис следят 
индустриалните стоки, 
селскостопанските произво
дители много се търси, а ма 
лко им се дава. Това дове
жда до несигурност в тази 
дейност, което пък от своя 
страна довежда до все не
голяма миграция на млади 
те от село. А защо да е та-

цеиите на
От

епестя- ъчно.
— Селския живот влоша 

пат и все още неразрешени М. Я.
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ВОСИЛК1РАДСКА ОЬЩИИА «РИБНОТО ВОГАТСТВО и 
застрашеноПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА Кой и как да спре 

бракониерите?Някога
и

грижава и фактът, че 
делии работници в отделс 
иието на вътрешните ра
боти също се занимават с 
Ора кониерст во.

Една от мерките в това 
назначаване 
Тук обаче

01-Чшлнте планински реки 
в Босшюградска - община, 

някога бяха богати с риба 
сега вече не са. В. тях 

ло-малко риби и 
ко- 

годииа

сега
но

На снимката е Ципуи- 
мсхпнп п Долна

има асс
ако бракониерството, 
сто от година на 
стана нсс по-масово явле
ние нс сс СГЧрС може би съ 
веем ще „осиромащент". Та 
това ие без причина истин 

спортни рибари

отношение е 
на ловопазач.
Проблема са средставата, ко 
иго сдружението няма. .*а 

и-ьзобновилмс иници
ативата за обединяване 
със спортното сдружение 
от Сурдулица и налнача- 

общ ловопазач. Ра

новата
Любата днес. Напусната, 
тъжна и пред срутване. 
Прозорците са изпочупе 
ни, мазилката отпада, по 

високи ст-
това

аските
техният брой

па несъзнателните е 
по-малък, жалеят за

лукръжните 
ъпала пред вратите се 
раззинали Покривът се 
е изкиривил. А още ли
чи. че зданието някога 
е било хубаво и модерно 
за тогавашния вкус.

В стара Югославия би 
ла една от най-го лемите 
Механи в Долнолюбатска 
община. Тук се събирали 
хора от околните села:

отложено
ние 
далеч
времето отпреди десетина 
години, когато босилеград 
ските реки изобилствуваха 
е пастърма, клен и кърку-

Дукат, Църпощица, Гор
на Любата, Мусул, Па
рне и Плоча. Посещава 
ли я пътници и шофьо
ри, жандарми, чиповий 
ници и търговци на път 
от Сърбия за Босилеград. 
Правели се познанства 
и сделки с неизбежните 
тогава чоканчета ракия

и капи с нимо.
В новото време тя ра

ботел го като частно и об 
щестпеио заведение до 
преди двадесетина годи
ни. Днес стои тъжна, кп 
то безмълвен паметник 
на бурните минали вре
мена.

ване на 
обира се, едно от заключе
нията на Скупщината е и 

от нас да бъде лово- 
— заяви Иванов.

всеки 
пазач

Сдружението на спорт
ните риболовци „Пастър- 

ва“ в Босилеград има око
ло 60 активни членове. 
Средства обезпечава само 
от членския внос, а те не 
са достатъчни да покрият 
пито най-необходимите ра 
зходи, а камо ли да се 
п ре/ц рием ат някои ло-съот 
ветни мерки за по-интен
зивно развитие на риболо 
ва в общината.

Според думите на Ива
нов рибите най-много се 
/Цншцожават « електриче
ски ток, различни видове 
химически средства, лове-

ша.
Какви мерки се предпри 

емат, за да сс защити това 
природно богатство? — 
питахме секретаря на сдру 
жениего на сиоршиче ри
боловци „Ластърва“ в Бо* 
силеград Любен Иванов.

— Този въпрос неотдав- 
па беше обсъден от деле
гатите на Скупщината на 
сдружението. Обща кон
статация е, че природни у- 
словия има. Обаче без по 
мощ на останалите субек
ти, преди всичко на отде 
лението на вътрешните ра
боти и инспекционните орга 
ни, ние, членовете на сдру 
жението, сме безсилни. За

но

Ст. Стайков

Мотив от БистърПрекрасен 
ден. Специалистите и те 
хниците от Ветеринарна 
та станция в Босилеград 
бяха на терена. В рай
она на Бистър инжекти 
раха говедата против за 
разни болести. От окол 
ните махали хората ка 
раха добитъка на опре
деляния пункт край мое 
та в Бистър. Кой едно. 
кой две и повече кра
ви и телата. Едно ни на 
прави впечателение: до
битъкът е добре гледан 
и хранен. Много работа 
имаха този ден ветерина 
рните от Босилеград.

пролетен

не с мрежи и пр.
М. я.

БОСИЛЕГРАД

Формирана е жилишна 
кооперация

Тези дни 
официално, започна да ра
боти жилищна кооперация 
„Нови дом“ — първа от то 
зи вид кооперация в общи 
ната. Кооперацията е осно 
вана по инициатива на Ви 
ико Станоев, строителен те 
хник в трудовата единица 
за експлотация 
Рнзе Василев, 
пнжинер в занаятчийската 
коопреация „Граджевинар“ 
и Георги Тодоров, среднн- 
ст в трудовата единица за 
преработка на овощия и зе 
ленчук. Регистрирана е в 
Стопанския съд в Ниш, а 
основна дейност й е обез
печаване на всички видове 
строителен материал по на 
малени цени (без данък) за 
индивидуално 
жилищни сгради, делови о- 
бекти н помещения и други 
видове помощни обекти. Ко 
операцията се помества 
деловата сграда на строите 
лното предприятие „Изгра 
дня“ в Босилеград, квартал 
..Магурка".

Услугите на кооперация
та могат да ползуват всич
ки които се зачленят в нея

в Босилеград и имат съответни строител 
ни документи: строително 
позволение и финансов 
план на обеката. Членовете 
на кооперацията' „Нови 
дом“ от Босилеград по на
малени цени могат да ку
пуват не само в предприя
тията в Босилеград, но и в 
предприятията във вътреш 
нсстта, достатъчно е да по 
кажат членската си книж-

Ст. Ст.

На снимката е' каналът, 
който .минава през квар 
тал „Стрешена чешма“. По 
тази част, която се вижда 
на снимката, тСче водата 
от Строшена чешма, или 
поне трябва да тече. Но 
никъде я няма, понеже ка 
налът е превърнат в смети 
ще на всички живущи о- 
коло канала. За щастие 
през средата на канала бе 
прокарана градската кана 
лизация, така че изводите 
от близките сенкрупи сега 
са закрити, но определен 
смрад и сега се усеща. 
Преди няколко години ка
налът бе почистен, но то 
ва днес изобщо не се ви 
ди, тъй като пак е препъл 
нен със земя. Може ли ка

Каналът предупреждава на кварц,
строителен

ка.
Според документите и ста 

тута на кооперацията, не- 
ен член може да бъде вс
яко лице, което внесе 30 ди
нара, ^членски внос. 

Най-висщ орган на коопе 
ракията е Скупщина. Пред 
седател на Скупщината е 
Вннко Стано'ев~ един 
нователите, а за начало фн 
нансов гарант й е „Градже 
винар“.

С формирането 
чената кооперация до зна
чителна степен ще бъде уле 
снено обезпечаването на

от ос
строене на

на посо-
в

строителен .материал на о- 
нези, които са заинтересу
вани за индивидуално стро 
ене в общината.

налът да получи някогаш 
ния си вид?

Тези дни, когато Социа 
съюз раздви 

жи акция за чиот и хубав 
град една идея свързана с 
канала, заслужава внима 
ние. Именно, защо не се 
организира акция, в която 
да участвуват предприятия 
та със свои камиони или 
трактори и учениците, .кои 
го заедно да отидат до Се 
нокос и съберат 
плочи, с които каналът да 

обложи по дъното. По 
този начиц чистата и бис 
тра вода от Строшена чеш 
ма, която вече се поправя, 
лак ще потече по канала, 
а той отново да стане при 
влекателен за разходка 
край него.

листическият М. Я.
ПРОБЛЕМЪТ С ИЗЛИШНАТА РАБОТНА РЪКА

приятната'3структура'' на^пайп™” ВЪР*У твърде неблаго-
думи - голГ брУоРй зНааетГбщ0ГГтТанатГОбеЛзарабИотаС Ж 
права ще имат уволнените? Тр т раоота. клкви
1’ друга организация илГпр^ч^ен ппбп^аВОТ° Д3 Раб°ТЯТ 
Па поекпяпмгЪтгтг0г,т7 „ р частен работодател и правото

престава по нег1„ 6НИе' че .>тРУД°в°то му отношение 
п|о=Пс°п“ —^ --пари трайно
кона за основните права от трудовото 
ДеНИ И Други права на уволнеР™то

те права т^Тгоанптп° Н6 е осигУРен° едно от споменатн- 
тирания личен дохол !!, парична помощ, равна на гаран- 
много в срок отДдпеД'годиш™ Не СИ намери работа- а наи'

КАКВИ ПРАВА (ЩЕ) ИМАТ 
УВОЛНЕНИТЕ?

Сведенията са невероятно драстични и драматични а 
все пак са — верни! От 6,8 милиона заети югославяни 
само 1,9 милиона работят в нотооредственото производство 
Дори 4,9 милиона работещи изкарват хляба си в режията 
администрацията, услугцте и обществените дейности?! Въз-’ 
растовата структура на заетите е 40 години средно а 42 
на сто работещи нямат почти, никаква квалификация’ Око
ло 200 000 зеати са неграмотни! 38 на сто работещи'нямат 
квалификация за работата, която вършат. Според най-но
вите преценки на Съвета на Съюза на югославските син
дикати всеки четвърти зает (25 на сто) в огромно число 
организации е технологически или икономически 

Затова структурното преустройство

каменни

се

решава 
ангажиране“. В За- 

отношение са утвър-

излишък. 
стопанствотоД. Т. на
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'дуошцйнсклтд конФтшЗйя^Р^сйп НА МЕЖ‘ 
ЧЕСКАТД МЛАДЕЖ В НИЩ ЩИ ' НА СОДИАЛИСТИ- босилеград

Еднодневна трудова анцняМладите не 

лят като старите
мис

Тазгодишният Ден на до 
броволния младежки труд 
— 1 април в Боаилеград- 
ска община премина в тра 
диционно уреждане 
околната ореда и почиства 
не на махленски пътища. 
Онова обаче което изнена
два е, че в рамките на 
чествуването на този ден 
организирано не се включи 
^Общинската! ; организация 

на Съюза на младежта. Ак 
циите гювечето имаха тру 
дов характер, а не органи 
зирана активност на мла
дежките организации. Ще 

рече ли'това, че и интере
сът на младите за добро
волния младежки труд за
глъхва, . или това е отраже 
ние на крайната пасивност 
на общинското младежко 

ръководство, преди всичко 
на Председателството ш 

председатели, остава да се 
види.

И останалите трудови ко 
леюгиви 'проведоха акции, 

с които уредиха своите дбо 
рове, а в няколко местни 
общности: Долно Тлъмино, 
Долна Любата, Назърица 
и Ярецник, Горна Любата 
местаната общност в съдей
ствие с младежките орга
низации проведоха акции 
върху почистването на 
кои махленски пътища. В 
село Райчиловци местната 
общност организира уреж
дане и почистване на къщ
ните дворове и улиците.м. я.

град направиха едноднев- 
трудова акция на мест

ността „Славче“ в село Из 
вор — Босилеградска об
щина. Тук те почистиха 
по-голяма част от преобра
зуваните гшощи в изкуст
вени ливади.

В предприятието казват, 
че от акцията са твърде до 
волни, и подчерават, че 
ще организират още една.

И учениците 
доволни, както от 
ствено-полезната акция, ко 
ято направиха така и от 
предприятието.

на

на

°“”~”»™ГгГ‘.Гг22Г? УИй.“
Неотдавна в Ниш ня-се про

веде заседание на Предсе
дателството на Междуобщи 
нската конференция на Съ 
юза на

да бъдат 100 
се предлага 
но много повече.

членове, както
в материала, останаха
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В дневния .ред се намери 

На ц 'Информация за хода на 
публично обсъждане по 

за П|роектоустава и политиче
ската програма 
организация на младежта в 

че Сърбия — Социалдемокра
тическия съюз. Младите не 
са много

социал истиче ската 
младеж и главна тема 
заседанието беше 
нето по проектозакона 
политическите организации 
в Сърбия. В бурните 
квания се чуха* мнения, 
младите иска>т вместо дюли 
тически организации“, зана 
пред да стои „политическо 
организиране“, 
че трябва по-точно

разисква

на новата ДИМИТРОВГРАДразис

Облагане - за „Майски срещи 90“въодушевени от 
новата организация, макар 
че и досегашната не им ха 
ресва. Не им е ясно как 
ще се организират младите 
от 14 и 19-годстшна възраст, 
откъде новият съюз ще по
пълва редовете си. Млади
те в региона все повече тъ 
осят организацията им да 
отпочне със сериозна рабо-

нифестацията официално и- 
ма републиканско значе 
ние, необходимите средст

ва, трябваше да се обез
печат от републикански из 
вори.

Имайки всичко това пред 
вид, отговорните и най-ан 
гажирани в реализация на 
срещите са стигнали до 
идея която е най-приемчи 
ва и най-лесно осъществи
ма. Същата тези дни на за 
седание от 30 март прие и 
Изпълнителния съвет при 
Общинската скупщина в 
Димитровград. Става дума 
за начин на обезпечаване 
средства за срещите. Деле 
гатите се съгласиха с уве

Макър и юбилейни мина 
логодишните „Майски сре 
щи“ в 
панисваха

след това,
да се

определи начина на финан 
сиране

Димитровград „сто 
:а“ със загуба. С 

годни назад тази манифес 
тация винаги има пробле 
ми в обезпечаване на сред 
ства. Правени са разни 
{гимнастики“ за събране 
на средства. И вина
ги се отзоваваха почти едни 
и същ#.. Тъй като ма-

Инак, по повод деня на 
младежки

на политическите 
партии, за да не получават 
средства от 
източници.

доброволния 
труд
Средношколския образова
телен център съвместно с 
трудещите се от предпри
ятието за оборот, селског 
стопанска дейност и услу
ги „Босилеград“ от Босиле-

ученици отгрупа„съмнителни“

Също така, младите в ре 
гиона се застъпват 
мум за регистриране на ед 
на организациая не трябва

мини- та.

Драган Чирич

ПО ПОВОД 1 АПРИЛ В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИ-

И тази година, както и 
винаги досега, Денят на,до 
броволния младежки труд, 
младите от Босилеград и 
селата ще проведат редица 
трудови акции, повечето 
от които ще бъдат посвете 
ни на уреждането на жиз 
неката и трудова среда. 
Така например учениците 
от средното и основно уч 
лище в Босилеград ще уре 
дят училищните си дворо 
ве, отделни групи съвемст 
но с група младежи от 
градския актив и трудови 
те колективи ще почистят 
някои квартали в града: у- 
лиците, Кея на „Добридолс 
кия“ поток, местността към 
бензин останицията и пр.

ската конференция на ССМ 
в Босилеград, ГЕОРГИ ТО 
ДОРОВ подчерта, че подоб 
ни трудови акции ще се 
проведат и в районните 
центрове: Долна и Горна 
Любата, Горна Лисина, Дол 
но Тлъмино и Бистър. В ня 
кои от тях ще участвуват 
и числиящите се към ЮНА. 
Младите от село Дукат и 
Църнощица ще работят по 
почистване на селските и 
махленски пътища, а в село 
Райчиловци ще се уреждат 
селските улици, училищния 
двор и двора на коопера 
тивния дом, където е помес 
тен един от магазинате па

Според договора, който те 
зи дни бе приет от страна 
на Председателството на 
ОК на ССМ в Босилеград, 
младите в трудовите колек 
тиви ще уредят дворовете 
на своите предприятия и 
трудови единици. Заплану 
вана е и една съвемстна 
еднодневна трудова акция 
по задесяване, доколкото 
Горската секция обезпечи 
съответни площи за залеся 
ване. В акцията ще се вклю 
чат и спортното дружество 
„Младост“, което е заплану 
в ало уреждането на кори 
тото на река Драговищица 
и спортния център „Песка

НА

УРЕЖДАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕ-
лсгчение на данъка върху 
личните доходи от 1,5 на 2 
на сто за два месеца и то 
сглопансгвото ще отдели 
през март и април, а из 
вънстопанскиге дейности 
през април и май. По този 
начин се обезпечават сред 
ствата,ДА Димитров 
град до сега никак не ус 
пя ваш е да събере. Разбира 
се и занапред остава учас 
тието на републиката във 
финансиране на „Майските 
срещи“.

които

търговското предприятие от 
Босилеград.ра“.

А. Т.м. я.Председателят на Общин

Петров („Вардар“).
„Ерма“. Групата била арестувана през 1952 го
дина, след скарване на Иван и Тодор Божилов 
около дялба на пари, които получавали от Бъл
гария. Сам Божилов докато работел получавал 
около 100 000 динара, но считал, че Иван не му 
дава достатъчно, относно много задържа за себе

Левка имала псевдонимИнак и двамата били вЪоръ-МИЛОРАД КОЗИЧ да се предадат. 
жени до зъби и добре снаряжени.

ТИХИЯТ ФРОНТ (12) ШПИОНСКИ ГРУПИ
След затварянето на границата и двувласт

ните минавания на границата, за да поддържат 
връзка с по-рано завербуваните агенти 
рад създаване на нова, по-добра агентура, бъл
гарското разузнаване се 

действуване посредством диверсанти. За дивер- 
ангажират най-сигурни емигранти, но е

и за-В ПЕРИОДА на диверсантската и шпионска 
дейност на България през юни 1950 година са 
заловени диве.рсантите В у каши н Божилович от 
Ялботина и Александар Величкович от Сура- 
чево през 1951, Тодор Станчев от с. Власи, а 
неговия съпроводник Стефан Миладинов от 
Босилеград успял да избяга. През юни 1952 го
дина в района на Сурдулица били заловени ди- 
версантите Любомир Иванов, „врабац , еми
грант от Димитровград и Георги Макариев от 
Босилеград. Тях ги заловили и разоръжили ба- 

чиято къща се интересували за

си.
Диверсантите Младен Мануилов, Никола ! 

Йотов с прозвище „Коля Лисицата“ и Богомил 
Асенов, наричан „Милко Печенко“, всичките 
емигратни от Димитровград, първо завербували 
Васил Гелев, служещ в съда и Бранко Иванов, I 
преподавател а посредством тях и други лица 
Щеико Петров, железничар,
Христо Йотов, всичките от Димитровград). Ко- 
гато посочената тройка не могла да дойде за
местили ги емигрантите Теофил Делчев от Ка- » 
меница и Рангел Петров—Петлето от Димитров
град. Амбициите на тази група били много по- 
големи, но редица лица към които се отнесли 
за сътрудничество им отказали, а някои ги за- | 
явили на властта. Тази диверсантска група пре
насяла пари като помощ на емигрантските се
мейства и Васил тези пари !предавал на Ви
шни Бобанац. Ерина Александрова 
Алексова, чиито синове също минавали грани
цата като диверсанти. Групата имала и код за 
споразумяване, но не го ползвала.

преориентира към

санти
имало и лица отдавна изселени в България, до
ри и български граждани от своята територия. 
Инструктаж и обучение на тези лица се про
веждало на курсове, които някога продължа
вали и по два-три месеца, а преподаватели им 
били лица от цивилното и военното разузнава
не. в зависимост от характера и значението на

Кирил Цветков,

ща и син в
Селяните от Власи заловили през август 

Алекса Мишурович,
задачите.

Някои шпионски групи, създадени в този 
период, не могли да дадат на българската ра
зузнавателна служба по-съдържателни сведе
ния, макар че зарад положението, което съще
ствувало, всички данни били от редките групи, 
която имала агенти в разни части па страната 
била групата начело с Иван Петров, препо
давател по изобразително изкуство от Дими
тровград. Него го пнгпжирал диперсантът Мла
ден Стоилкоп, родом от с. Желюша, който
през 1924 година се преселил п София. Млп- Емигрантите Герман Живков от Сенокос и 
ден Стоилкоп пърпи коитак установил чрез Тодор Колев от Лукавица, минавайки нелегал- 
своя шурей Тодор Божилов, също от село Же- ио границата вербували за сметка на българ- 
люша, а последният на среща с него довел ската разузнавателна служба няколко лица от 
Иван Петров. По-късно в 1руната били вклю- Сенокос и др. села във Висока. Първо за сътру- ] 
чени още лица като Мирко Златкович, капи- дничество Герман придобил своя вуйчо Иван ! 
таи във въздухоплавателните сили, родом от Пасов-Кукудинац от Сенокос, а последният пък 
с. Сречковац, Йордан Стоилкоп (брат на Мла- васИл Живков, също от Сенокос и Боян Гогов { 
Ден), железничар в Скопие, Мирко Виденов, оч Славиня Те се опитали да придобият още ; 
майор п ЮНА в Кичево (родом от с. Лукави- редица други лица, но последните отказали I 
ца). Лейка, съпруга на Иван Петров и още ня- сътрудничество, а към някои ие посмели ни да 
колко лица. се обърнат. Групата била разкрита по следния 1

Връзки с Младен поддържал Иван (е шии- начин; направило впечатление, че Кукудинац ; 
опеки псевдоним „Витоша“), чрез посредника започнал много да харчи пари, отколкото имал I 
Тодор Божилов („Нишава"), а доклади му из- възможност. (На всяка среща получавал по 10 1
пращали офицера Злпткопич („Голуб"), Мета до 20 000 динара).

пътя.
1953 година диверсанта 
бивш майор в ЮНА, който се връщал от шпи
онска задача в Лесковац и там бил ранен. 
Мирко Йотов се предал на 8 септембри 1954 

(с оръжие и снаряжения) в навечерието 
Вълко Червенков в Народното 

па от-
година
на речта на
събрание в София за нормализирането 
ношенията с Югославия! Новко Димитров от 
Гуленовци също се предал на нашите власти.

Петърлаш загинали дивер-

и Елена

Недалеч от село
Симеон Тасев (бивш учител от Петър

лаш и Никола Рангелов от Каменица. Тези 
дни, в началото на септември 1951 година била 
организирана силна потеря за тримата дивер
санти, които се движели в този район. Една 
сутрин след взаимна разплата двама били на
мерени мрътви. Установено било, че третият 

тях, защото очевидно са имали иаме- 
особено Симеон, който

сантите I

стрелял в
реиие да се предадат, 
вече бил близо до своето родно село. Третият

не бил идентифициран, но се знае, 
Тодор Колев от Лукавица и 

минавал

диверсант
че преди това с
Младен Мануилов от Димитровград

основателно било съмнението, чеграницата и 
някой ги избил, за да осуети намерението им
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СКРЪБНА“ВЕСТ ЕДИН ВЪПРОС РАЖДА ДРУГ
5^ 1ГПИСМСЛ мисии* остана все още от

И и по-скоро време, но сс ' Днисма вече няма. Сред трябва да Дьр Р За крит. Преобладаваха мие
търси повод. Може би; то- иошконският обрааоватсиш и.шит по ДОа-14 . ,(ИЯ и *а единия и другия
иа що бъди по случай и,ре- 1 център „Ииап Караииаиоо 1ИМНАМ1* 4 м _ с:шк. Кой ще бъде прие/
стриването ма плака „Но- и Босилеград, от идната у- и ма/ема ии Държат остава да реши «рофесио
сталжн експрес" Париж човка тодииц и,е бъда мре оба е кои шк иален колешум от нросвет
— Исгамбул на Димитров- устроен и шмналия. С това ^ ‘ ечилище- бт,л тш работници, родители и
градската тара, аатппраи- ..............ли основно учили ' , законен май друпи структури.

пето на депонпята на „Ко- ще ще мотат да продължат .арски У
•шгапшГ' шхзпмт/пиието па средното си обратонашю в чин стик или съроохьрват 
някоя т-раК ^улинщ До,,.! шмпааията и това бе:, сне ски, като службен и които 
па ловното дружество или давност. Впрочем това с от преди ^одина^е ра
пък но повод двадесетгодн желсшю н искане не само иомравещ с б-м гарсиия. 
шиината от вабранипапето на нреподанателите .тт то ви въпрос (те предмет 
на .Димитровградска хро- ви средно ведомство, но н разискване и 
пика". За всеки случай сле желение на обществено.ю то заседание на Прсдссд 
дете културите манифе- логическата структура в телелило на ОК на СС 
етапни, аа да улучите ко- общината н родителите. .. Секцията та нолитт.чсска 
та ще се състои промоция- Този върнете обаче ведна система, информиране и об

.а породи друг. Имено как разонание. Въпросът обаче 
го с плиестио всички учо 
цици при лампенапето ще

редакцииОсведомявам 
„Братство“, списание ..Мост“ 
ц детския вестник ,Другар 
че", че прел месец октом 
при 1989 година излезе от 
печат стихосбирката „С пас 
порта на живота“ от автор 
Мил орди, Геров, и издание 

Издателство „Братство“. 
Прломошцята (предстаи- 

янето) на .стихосбирката 
ще се състои в един от 
365-те дни на 1990 година, 
ако за това се окаже въз
можност в Културния цен
тър в Димитровград, поне
же всичките свободни тер
мини до днес бяха заети с 
друпи културни манифеста 
шш. (За това ще бъде об
народвана специална 'вест 

в Гинпсовата книга на (ре
кордите).

Осведомявам читателите 
и почитателите на литера
турни творби, че сихосбир 
ката е излезла от печат са 
мо в 500 екземпляра, поне- 

някои сведения, 
на издателство

Едно е обаче сигурно. До 
колкс/го се приеме това да 
бъде сърбохърватски, а не 
български като официален 
майчин език, не е ли съв 
сем леко отказване на ос
новния белег на народност 
та ни, който конституцнон 
но е регулиран.

на

на
ьа последно

та. М Я.различниОпечалени: авторът и мпо- 
гобройннте читатели

иовечетослед

л Художествена галерия
НАРОДНИ ПРЕДАНИЯ

Овцата пропъдила сиромашиятаже според 
Складъ{г '

„Братство“ е задръстен с 
голямо количество непрода 
дени кшии в издание на 
същото Издателство ч ня-

Баба Евга Николова от село Долно Тлъмино 
разказвала, а по-младите запомнили. От баба-за- 
мън до днес, овцата била най-голям враг срещу 
сиромашията. Това бабата доказвала по следния 
ничии: в селското мазе в едно кьоше лежи овца
та, във второто нейното агънце, в третото — каче 
пълно със сирене, а в четвъртото кюпе с масло, 
докато на средата купчина вълла — нейното ру
но и пострнжина. Следоватено, навсякъде в ма
зето било заето и за сиромашията нямало място.

Народната поговорка казва: „Който друса — 
той ще и куса“!

ма свободно пространство 
за по-голям тираж.

Цената на стихосбирка
та е три динара, тъй като 
хартията и печатз|рските 
разноски напоследък зна
чително поскъпнаха. Абона 
мент за книгата можете да 
си направите при самия 
автор, който я дава по-ев
тино — като подарък.

Осведомявам читателите, 
че промоцията на книгата 
може би все пак ще стане

Записал: 
Стоян Евтимов

Ввчната радост и вечната тъга човешка
ност, ме предпазиха от скръбта, 
злото и омразата и напълниха 
душата и сърцето ми с радост 
и обич, с вяра в човека и до
брото.

Отечество, роден край, бащ
ин дом, детство — началото на 
живота. Но, и — краят., Човек 
идва на света в родния си край 
и където и да се намира на зе
мята, дори и в космоса, той си " 
отива от света с образа му в 
очите и с обич и тъга по него в 
сърцето си. По стечение на раз
лични обстоятелства човек на
пуска родния си край, но нико
га не се разделя с него — той 
го носи в себе си: в паметта 

•— спомените, в сърцето — оби
чта. Времето лекува всяка бол
ка, забравата 
спомен, само родината, родният 
край, бащиният дом и детство
то, не са подвластни на техна- 
та сила. Нещо повече: ностал
гията по тях е единствената тъ
га, върху която пространството 
и времето в своя ход са влас
тни с обратно пропорционална 
сила: колкото отдалечеността е 
по-голяма и времето на раздя
лата по-дълго, спомените стават 
все по-ярки, по мили, обичта 
И; копнежът се увеличават и за
дълбочават, а заедно с тях и 
болката.

ЕСЕ

та. Бягайки в детството си, ста
рият човек бяга от самотата: на
стоящето е на младостта, а тамо, 
в неговата младост, всичко е 
било негово и той е бил вси
чко, а смъртта е била толко
ва далече, почти несъществува
ща! Бягайки в миналото си, той 
удължава бъдещето си.

ростта. И животът, и литерату
рата са пълни с подобни при
мери. Човек, намерил дори и 
щастие оттатък морета и океа
ни, зарязва всичко и потегля 
за родния си край. Случва се 
там отдавна всичко да е про- 
мененно от корен, измрели са 
близки и познати, никого не по 
знава, никой не го познава, род
ният край е станал неузнаваем 
за него, но въпреки това паме
тта помни, сърцето трепетно чу- 
встра и, премаляло от радост и 
обич, към всичко и към всички 
шепти: мили, мили! И душата 
му, и тялото му сладостно жа
дуват тук, в родната пръст, да 
почиват вечният си сън . . .

Но на спомените за миналото 
не трябва да се гледа само ка
то на лична носталгия. Всяко
лично минало същевременно е 
и обществено, социално, наци
онално, дори и историческо, не
зависимо от обществената зна
чимост на автора, защото той 
е живял в известна социална 
среда, всред един народ, в ед
на историческа епоха и него-

Колкото и нерадост 
имало в детството, в спомени
те там е било всичко и радос
тно, и, красиво, и добро. Може 
би в този факт проличава и из
вестна милост на природата към 
човека: тя е имунизирала дет
ската душа по отношение 
скръбта, та в нея да се натру
пат само и повечй радости, с 
които човек през целия си жи
вот, като с жива вода, да про
мива раните си, неизбежни сп
ътници по житейския ни път. 
Освен това, детската душа, бла
годарение на своята наивност 
и невинност, умее и в скръбта 
да намери за себе си радост...

да е

заличава всеки

вият живот е отражение на ду
ха на времето и народа, всред 
който е .живял. Настоящето е 
до голяма степен плод на ми
налото

на

там са неговите ко-
Корените и на духовния, и 

на физическия живот на чове
ка, са заровени 
край и детството. Какво ще бъ
де детството, много зависи от

рени, както в настоящето са ко
рените на бъдещето. И инди
вид, и народ без памет за ми
налото си, са дърво без корен 
— колкото и дълбоко да е за
ровено в земята, никога не мо

да пусне филизи, и най- 
незначителната буря го прекр- 
ъшва и изкубва...

И така, добър ден и здравей, 
мили, ненагледни и незабрави
ми роден край Цариброд!

в родния му

това, какъв е родният край; а 
какъв ще бъде животът на чо
века, много зависи и от това, 

е било детството му . . . 
Аз съм благодарен на всичко 
и всички, което и които през 
детството и юношеството

же
какво

Всичко е щастливо в детствоТази обич и тъга стават осо- 
. бено болезнени в старостта То
гава човека връхлитат най-мъч-

то, всичко е красиво в родния 
край, всичко е мило в бащиния 
дом. И далеч от тях човек мо- 

ителните врагове на душата: са- же да сполучи щастие, но нищо 
мотата и съзнанието за неизбе-

ми,
въпреки социалния и национа
лния гнет под фашизираната

не е в състояние да: запълни тая 
тъга. Особено когато дойде ста-

кралска власт, която не приз
наваше българската ни народ-жния и близък край на живо- Тодор Литкалов
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Физическа култура (Ж^д^О^р^Т) I ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА 
ДИВИЗИЯ тъжни17 април се навършаватВъв вторник, на 

ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИВисоко
поражение

майка и бабаБАСКЕТБОЛ: ГОДИШНО ОТЧЕТНО __
СЪБРАНИЕ В „СВОБОДА“

скъпа съпруга,от смъртта на нашатаИЗБОРНО

ПРИ СКРОМНИ УСЛОВИЯ- 

ЗДВИДЕН УСПЕХ
Миланка

Найденова
„Партизаи“ (Желюша) — 
„Танаско Раич“ (Пирот) 
0:3 (0:1)

Димитровград, 1 април 
1990. Игрище на ,А- Балкан 
ски“ в спортния център 
„Парк“. Теренът тревист, 
зрители 100 души. Голмай 
стори: Раде Дурмишевич в 
2, Буди-.гир Манчич в 69 и 
в 77 минута. Жълти и чер 
вени картончета нямаше. 
Съдията Кирил Ставров от 
Димитровград — добър.

от Враня

нле. Делегатите на скупщината обсъдиха 
еха два важни документа
- „ 33 работата през изтеклия период, ко
ито изнесе Зоран Тричков и треньорът и баскет
болистът на „Свобода“ Зоран Геров.

и при- 
в този спортен колек- нейния гроб на Долно-Този ден, в 13 часа ще посетим 

враиянските гробища, да положим цветя и дадем помен 
на покойната. <
Поканваме роднини и приятели да присъствуват на помена.

тив: отчет

Футболистите на „Парти 
не успяха в първотоДейността на Председа

телството на клуба и 
пехът на отбора (второ мя 
сто в Регионална баскет
болна дивизия),

ОПЧАЛЕНИ: съпруг Боян, синове Ставре и Вене, 
Дафинка и внучките.

снахаНа секретаря на СОФК 
в Димитровград Еленко 
Виданович беше

зан
си „из|мзане“ пред публи 
ката да отбележат побе
да. Напротив, претърпяха 
убедително поражение от 
3:0 от „Танаско Раич“ от 
Пирот. Срещата беше 
тсресна, слаба. Домашният 
отбор действуваше безсил 
но; като чели в него не 
действува 
онна сила, която да обеди 
ни силите му. Налага се 
като необходимо да се про 
веде събрание в селото с

ус-
връчен

скромен подарък по повод 
заминаването му в пенсия.

За председател на баскет 
болния клуб „Свобода“ бе 
ше преизбран Зоран Трич
ков, а в Председателство
то бяха включени още Са- 
ша Митов и Драголюб Пей 
чев..

при кон
статация, че е могло да се 
постигне и повече, изнесе 
Делча Гигов. Могло е и по 
вече, но са били необходи 
ми и по-големи средства. 
А .миналата година „Сво
бода“ е изразходвала с;._лю 
2 887 динара, което говори, 
че се работело крайно до-

На 14 април 1990 година 
се навършават 40 дни от 
смъртта на нашия непрежа 
лим и незабравим съпруг, 
баща и дядо

неин

някаква кохези

Васил
ВасевПървенството 

на баскетболна
в регионал 

дивизия 
ще започне на 21 април, 
борбата за купата — на 18 
април, във връзка с което 
ще се реши на заседание

макински.
всички структури и да се 
тръгне от мрътвата точI от Босилеград

Времето минава бързо, но 
спомените за Теб остават 
незабравими и вечни в съ
рцата на твоите най-мили 
и вечно скръбятци за Теб.

На събранието се 
еква и за 
клуба, като отделно 
ние " 
ботата с

разп
ил ановете на ка.

Както е тръгнало засега, 
на този колектив лошо му 
се пише. А вече в следва 
щия кръг „Партмзан“ госту 
ва на „Пощар“ от Пирот.

ударе-
е сложено върху ра- 

- ло-младшите ка 
тегории баскетболисти 
Димитровград, макар че и 
досега на този въпрос се 
посвещаваше голямо вни

мание.

на Регионалния баскетбо
лен съюз в Ниш на 11 ап-в
рил т. г.

Д. Ставров Д. С. На 14 април (събота) в 11 часа ще посетим вечния 
дом на скъпия ни покойник в босилеградските гробища да 
го оросим със сълзи и да положим цветя. Каним близки 
и приятели да присъствуват на възпоминанието.Първият отбор в новия 

сезон си остава гочт не
променен. Ще му се при
ключат трима н' ви младе
жи.

ВСИЧКО ГОТОВО ЗА 15 МИНУТИ
■ „Раднички“ (Трупале) — ,Д. Балкански“ 3:0 ((3:0) СКРЪБЯЩИ:

Всичките изнесени отче 
ти бяха приети единодуш Пионерите на „Асен Бал 

кански“ също претърпяха 
поражение в първия кръг 
срещу отбора на „Едпнст 
во“ от Бела паланка от 
1:0, макар че играха рав 
ноправно и заслужиха по 
не „дузпа-точка“.

Мачът в Трупале между 
„Раднички“ и „А. Балкан 
ски“ беше решен само за 
15 минути! Домашният от 
бор бързо поведе, сетне на 
бързо покачи на 2:0 и на 
3:0 и димитровградчани ка 
то чели се предадоха. В ос 
таналите. 60 минути димит 
ровградчани не успяха да 
отбележат ни дючетен' гол 
дето се казва.

съпруга Иванка, син Сашо, дъщеря Любинка, зет Владимир, 
Жаклина и многобройни племенници.но. снаха

Беше издигнато и пред
ложение занапред да се 
промени името на клуба 
от „Свобода“ във „Веселин 
Маслеша“, но този въпрос 
ще изучи Председателство 
то му след като се извър 
шат известни разговори с 
тази фирма.

ПОСЛЕДЕН ПРИВЕТ
Д. С.

на нашия незабравим те- 
тнн н дядо

РФД — Ниш

ГОСТИТЕ ЗАКЪСНЯХА 
СЪДИИТЕ СИ ОТИДОХА

Васил
ВасевГОЛЯМ УСПЕХ НА ДИМИТРОВГРАДЧАНИ НА РЕГИО

НАЛНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО СПОРТНА СТРЕЛБА ЗА ИН
ВАЛИДНИ ЛИЦА

В двадесет и осмия извъ 
нредеи кръг на футболно | 
то първенство в Нишка 
футболна дивизия в Димит 
ровград трябваше да се о- 
щ прас мач между „Асен 
Балкански“ и „Синджелич“ 
от Ниш с начало в 15 ча 
са. Всичко беше готово ма 
ча да започне (служебни 
лица, публика, съдии), са 
мо гостите от Ниш ги ни 
маше. След като изтекоха 
45 минути, съдиите и делс 
гагите си заминаха. А само 
5 минути след топа — при 
стигнаха футболистите и 
представители на »,Сиидже 
лич".

от Босилеград

Четирима състезатели - 3 златни 

и един сребърен медал
В сърцата сн вечно ще па
зим спомените за Твоята 
честност, сърдечност, добро 
душие н чисто сърце.

семейство ЧИПЕВИ

И Недостигат средства за участие на |>епубликанското пър- 
Смедерево на 7 априлвеиство в

ТЪЖЕН ПОМЕН(ваздушиа пушка) улучи 
169 кръга и златен медал. 
В същата категория, с 
душна пушка, със 167 кръга 
и сребърен медал спечали 
Гроздан Велков.

Всичките четирима състе 
затели от Димитровград се 
класираха за ренубликаис 
кото първенство 
се проведе на 
Смедерево.

Засега обаче са изправе 
ни пред проблема с иедо 
имъ..а на средства. Дамо в 
дните до първенството и 
този проблем се разреши, 
защото димитровградските 

стрелци имат зорко око и 
сигурна ръка и сигурно и 
и Смедерево ще постигнат 
хубави резултати.

Дружина малка, но от 
брана! Така може да се 
каже за димитровградски 
те стрелци участвували на 
регионалното първенство за 
спортни инвалиди, проведе 
но на 31 март тази годи 
на в Долсвац. И четирима 
та стрелци отличиха. Ди
митровград: взеха 3 злат
ни и 1 сребърен медал.

Първо Ружица Алексова, 
която
на спортното гюле след о- 
иерацияга, с въздушен пие 
толет,
знатен медал.

Втори златен медал сне 
нали Ангел Гогов (въздуш 
На пушка) като отбеляза 
Резултат от 174 кръга.

Александър Маринкович,
итора категория)

На трети инрил тази година се навършиха ТРИ ТЪЖНИ 
ГОДИНИ от как суровата смърт завинаги отне от ръцете 
пи нашата мила и никогаш незабравима МАЙКА

ВЪ I

Беше късно за одиграва 
не иа мача, но гостите се 
съгласиха и одиграха прмя 
телекгг мач, който димит 
ровградчани спечелиха с

Верка
Радоицева, което ще 

7 април в
I

1:0. Нейният лик, доброта и пре
комерен труд за нашето изди
гане са .наши горди спомени и 
щастие, че сме имали такава ма
йка. Но и силна тъга и вечна 
скърб за нея, ‘че рано ни на
пусна.

Завинаги оскърбени синово 
Иван и Асен със заменстната сн.

успешно се връща Сега имат думата състе 
зателната и дисциилмнар. 
ната комисии. Май-вероят 
но срещата ще се регистри 
ра с 3:0 в полза на „Асен 
Балкански", а срещу „Сштд 
желич“ ще бъдат взети дис 
ц« шлинарнп мерки. Но как 
во точно ще стане, остава 
да видим след заседанието 
и а компетентните органи.

Димитър Ставров

улучи 183 кръга и

М. А.СЪЩО с
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саТиРа

БОСИЛЕГРАДСНИ ОСИЛИ
иссриатиипи по отпадне 
пие па пазара? А 
гол копа години прощава 
само крастаппщи'?!

нещо. Вероятно „ди 
роктпвата" още пе е мри 
етпгпала.

копа кой
Бооплеградчмш са про 

тпв нови партии и едру 
жения. И от досегашни, 
то им е дошло до 
ша. ЯЛОВАгу-

И Босилеград ее вклю 
пазар.

Чрез Драговищица гой 
изнася в България май- 
-разлнчнп боклуци.

В босилсгралскии „Ан 
тотраиспорт" много се 
грижат за общественото 
имущество. „Като лиси- 
цата за кокошарника", 
както веднъж каза Дже 
фри Саке.

чн в световния

РАЗИГРАВКА*
Бос 11 дограденото стопа 

нство очаква от регио
на и Републиката да му 
помогнат да проведе в 
дело новите меропрпятн 
я на СИВ. Най-добра по 
мощ, която може да му 
се окаже е да не му ее 
дава нищо.

— идем у общината да му 
Иетап -гребал му там за некой

ГГиса ми сиво да
Главни пороци па бо- 

сплеградската училищна 
младеж са алкохола 
тютюна. Единствено то
ва могат без трудности 
да усвоят от преподава 
телите си.

извадим иекакъв 
Ъавол. Я ка дойде ред да идем у общината ко- 

нема колай. Станаи ча на гробища поодим, ама
раио, тури самаро на магарицата, паАко някой чужденец 

забележи, че и босиле- 
желсзарсюи

у петак
заклипа та у град. Връза я за един върбов ко- 
ренъ ДО реката, качи ву зобницата на шия, па 
сс дигна, та у общината.

градският 
магазин влизат много ку 
пувачи, трябва да му се 
обясни, че те не влизат

е
човек нема да мръдне, 

чеке чу отварам беки ми
Улезкч, оно живДимитровградчани про 

мениха българските име 
на на улиците. Чудно, 
че в Босилеград няма та

Почуди се, па реко 
некой каже що требе за тая пачавра. Чукнада купуват, а да се сто 

плят край голямото „кю 
мбе".

Кой казва, че босилегра 
дските комунисти са ко на една врата, отвори, надзърна, ка оно там 

гола тимба се окондрил како конъ надедин с
празни ясли, набобепал ковторо да люснеш от

Г жега и дреме ли дреме. Ама нема една книж-еНОВИ ЦЕНИ НА НАШИТЕ ка пред него. Я му казуем защо съм дошъл, а 
он ме гледа кока уров ял и да кготи. Видо я де
ка е на мучко яйце задоен, па го зареза.В статията „Нямаме 

критици" Прокопи По- 
нов се запита имаме ли 
ние Живковци, аземи, 
чаушесковци. Да, другар 
ю Попов, имаме и када 
фиевц-и, но си нямаме 

: горбачовци.

ИЗДАНИЯ
Муна се на друга врата, ка там две жени 

свариле каве, едната гледа у вилджано и враже 
на другата. Праша би за моята работа, рековат 
ми иди у тай и тай брой. Айде и там. Ка там 
седи един такъв с лиса глава, тулбак до зуби, 
оЬесил очилата на носо и се дзура там у некой 
весник. Реко му доброутро. он си юоти. Распра- 
ьи му, а он хръз зуби едва продума да идем 
после доручок. Стана па си излезна. Реко да 
нека се нагн>ете беки му се проясни. Овака не- 
мож да му придеш. Оно па да чекаш чхшовник 
и турчин да се наяде, та акъл да те научи. Ме
не ме живо дидза, я ли съм научил бадйева 
да висим.

От по-дълно време по адрес на издателство „Брат-
Братство“ се отправят критики, че цените на вестник 

ство“ и на списанията „Мост“ и ,Друнарче“ са твърде 
низки и освен, че не обезпечават съответни приходи, 
девалвират и самите издания. Такива забележки ни 
отправяха не само някои органи, но и немалък брой
читатели на нашите издания.

Ръководейки се от оправдателността на спомена
тите забележки, събранието на трудещите се па изда
телство „Братство“ определи нови цени на нашите из
дания, които са на равнището на сродни вестпици и 
списания и ще се прилагат от началото на април. Но
вата цена на в-к „Братство“ е 2, на списание „Другар
че“ 3 и на списание „Мост“ 10 динара (за учениците 
5 динара).

Уведомявайки ви за новите цени на изданията па 
нашето Издателство, надяваме се, драги читатели, че 
правилно ще разберете необходимостта от едно такова 
решение и че и по-нататък ще другарувате с „Брат
ство“, „Мост“ и „Другарче“.

©!
| В по-затънтен-ите боси 

леградскп села има сея 
яци, които са против 
електрификацията. Обра 

; зложение: защо им е 
[ ток, когато къщите им 

са покрити с папарат?

Мина и това. Па при тогова с лисата глава, 
па му преказ*' а он ми заказува дека требало 
молба, па мзрка. па при тогова да се напише, 
па при другога да се подпише, па- после па при 
трет да му с«г удари печат, па най-после да му 
се донесе и нему и он да го благослови и тъгай 
може да биде

У Иван Николов

ШШй&фввяво, Излезнем, па поБАЛАНС старешки ка си плюнем
на петите, па тръчи там, па тръчи онам, па то
гова има, другога нема нищо не направи. 
Д°“До ДРУГ дън, оно па тъка, Додека се оправи 
язик до колена. И ^тмън да однесем тая книж
ка на тогова с лисата глава, а он облачи бал- 
гоно да си иде. Моли го, куми го, йок, нече да 
чуе. Заколючи и шумна

- е „пц е вндя&й' 
—, ли лешго гго 

V. вяляная.у
/ - готов ли ви 
уе вялянсът?
5^51 Г~

7 !РЯТ /СДТЯНеОг.у | надвор.

Доодеше ми да го изтегарим с крив ако, та 
да ме изпуцаят ребрата. Я ли съм бадйевджия 
да му клатим врата сек дън!'( <7

\ ш. Та тъка: при сто души, а три дъна упро- 
пасти за нищожна работа, и се смаза 
ние. А едно време у общината 
председник,

г*
од търча- 

имаше един 
един деловоджа и един пандур. Па 

и тъгай се е работа връшила.у Стоимен Шляпарата
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