
Ш№КЧЩ0 С указ на президента на 
СФРЮ Йосиг Е>роз Тито от 
)4 февруари 1975 година из
дателство „Братство“ е удо 

Орден братство и 
единство със сребърен 
нец з& особени заслуги в 
областта на информативна
та и графическа дейност и 
за принос в разви ието на 
братството, 
между даши'1С наооди и на
родности

стоемо с
ве-

* ВВС1НИК НА ЕЪДГАГПГДтд НАРОДНОСТ в ом югослдви* * и единството

ГОДИНА XXIX И БРОЙ 1446 И хз АПРИЛ 1990 Г. ЦЕНА 2 дин.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО 
ТЕЛСТВОТО НА ЦК НА НА ПРЕДСЕДА- 

СК В СЪРБИЯ
В ТАКОВО Е ОЗНАМЕНУВАНА 175-ГОДИШНИНАТА ОТ ВТОРОТО 

СРЪБСКО ВЪСТАНИЕ

ПИСМОТО БЕШЕ НУЖНО СЪРБИЯ БЕШЕ И ОСТАВА
ДА БЪДЕ ДЪРЖАВА 

НА СВОБОДАТА
Съю?а нрС^ТеЛСТВ0Т0 На ЦентР^ния комитет на 
йГстта на сПТъ ^ СЪР6ИЯ ТеЗИ ДНИ обсъД* «е-
членовете на ЦК на СЮК* и ВРЪЗКа С ПИСМ°Т° На 
етп ™ СЮК и оцени, че обръщени-

членовете на СЮК беше нужно. Най-щи-
обицТ?гпкаСТРОеНИе В Съюза на комунистите в Съ- 
Р . оказва, че оценките и становищата от Пис
мото са приети. Този вид комунициране между ~ь- 
ководството и членовете получи положителТоце^- 
ка се казва в съобщението от заседанието. ■ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ОТКРИ ПАМЕТНИК НА ТАКОВСКИТЕ 

ВЪСТАНИЦИ !■ НА ТЪРЖЕСТВОТО, НА КОЕТО ПРИСЪСТВУВАХА ОКО
ЛО 80 000 ГРАЖДАНИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ГОВОРИ ЗОРАН СОКОЛОВИЧ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СКУПЩИНАТА НА СР СЪРБИЯ

Членовете се опРеДелят за СЮК като модерна 
югославска политическа организация, която при ус
ловията на многопартийната система се бори за де
мокрация, социализъм и федеративна Югославия и 
предлагат в продължението на XIV извънреден ко
нгрес на СЮК да се приеме декларация като осно
вен програмен документ и да се насрочи редовен 
конгрес на СЮК, който да приеме нова Програма и 
Устав.

С голямо народно тър 
жество, което се състо 
я на 8 април в Таково 
беше ознаменувана 175- 
годишнмТа от1 .Второто 

сръбско въстание. Пред 
огцателят ид Председа 
телството на СР Сърбия 
Слободан Милошевич от 
кри нов паметник на та 
ковските въстаници про 
тив турското робство, а 
след това пред 80 000 гра 
ждани от цяла Сърбия 
и много краища на стра 
мата говори Зоран Соко 
лович,
Скупщината на СР Сръ 
бия, който между друго 
то подчерта:

— На днешен ден пре 
ди 175 години тук, в Та 
ково, е започнало Второ 
то сръбско въстание, ве 
лик ден в историята на 
Сърбия!

Председателството на ЦК на СК в Сърбия оце
ни, че на политическата сцена, пред очите на ця
лата общественост, консервативните и бюрократи- 
чески сили се опитват да запазят позициите си, оп
ределяйки рамки на свободата и демокрацията, и 
отнемат всички възможности на членовете да 
жат думата си във връзка със съществуването 
СЮК и демократическите промени в него. Забра
ната да не се публикува Писмото в Македония и 
Хърватско е очевиден пример за антидемократич
но и бюрократично

ка
на

председател наотношение на ръководството, 
пример за остър разрез между демокрацията на 
думи и действителното действуване с помощта на 
1 акива административни ограничения. Отнемането 
на възможност на членовете и обществеността да 
•участвуват в политическата дискусия е антидемо- 
кратическа постъпка.

Оспорването на лигитимнтета на органите 
СЮК и упоритото опитване да се оформи пара
лелен орган начело с Петар Гошев представлява 
маневър, с помощта на който трябва да се извърши 
ликвидация на органите на СЮК и на Съюза на 
комунистите като югославска партия. Тези постъ
пки представляват груби нападки на демократиче
ските постижения на югославското общество —сс 

■ подчертава в съобщението.

СК в Сърбия и занапред ще се бори демокра
тически, публично и отговорно за югославската фе
дерация и за СЮК като югославска партия за де
мократически социализъм. На тази основа може да 
се извърши сплотяване на комунистите и остана
лите прогресивни сили в цялата страна.

на

А историята на Сърби 
я и сръбския народ е дъ 
лга и славна. Пълна е с
много .велики 'събития. 
Годишнината на Второ 

; ТО сръбско въстание 
гойно отбелязваме

ДОС Слободан Мнлошсимч откри паметника „Такопско нъстанне“и за
радн миналото, и заради 
бъдещето. Да 
всички, че сръбският ма 
род през цялата си пето 
рия е отбранявал 
себе си и своята държа 
ва. Никога не е бил заио

:
ЧЕТЕТЕ В БРОЯ::кажем ма : \ ■

:: П конфекция „Свобода“ — Димитровград
ОСЪМ ИЗДЕЛИЯ ПОЕВТИНЯХА ^ Д

само ::
Из дейността на комунално-услужното 
„Услуга“ п Босилеград 
И ПЪРВА, И УСПЕШНА ГОДИНА 
ПРОДУКТИТЕ СА ПЪЛНИ С АНТИБИОТИЦИ

стр. 6

Председателството на ЦК на СК в Сърбия об
ет,ди публичните разисквания по проектодокумента 
„Основни определения на СК в Сърбия като пар- • 
тия за демократически социализъм“-' Подчертано е, 
че , в демократическата, откровена и критична ди- 1е помагал па други

завоюват свободата

: предприятие
евател и пе е експлоаттг 
рал друга. ВинагИ, кога 
то е имал възможност,

:■
■ :: :: :Сеитбата и Боснлегрпдскп община

СЕМЕНА И ТОРОВЕ ИМА стр 7
да аси.скусия се оказва пълна подкрепа иа съществените 

определения в предложения документ, коцто се ко
ренят в политическия курс на Осмия пленум иа 
Централния комитет и на ХТ конгрес на СК в Съ
рбия. Твърде активно е отношението на членовете 
на СК към предложения документ. Оценено е, че 
е необходимо следващите две седмици да бъдат из-

:
И от това място можем 

да кажем и па Югославия 
и на света: Сърбия беше и 
остава дя бъде държава 
на свободата

:
:: :: стр. 8:и мира, дъ 

ржава на равноправно 
то и сигурността на вси

Мнения
МЛАДЕЖТА ПРЕД ГОЛЯМ ИЗПИТ

МАИАСТИРЧЕТО 
Малък коментар
ДЕВЕТ УЧИЛИЩА БЕЗ ТОК

::ползувани за излъчване на възможно повече пред
ложения, инициативи и критични забележки, за да 
може програмата, когато бъде окончателно форму
лирана, да отразява мнението и становищата на чле
новете на Съюза на комунистите в Сърбия.

2 стр. 9
чки нейни граждани, Е 
държава па стабилност Е

: стр. 10та и просперитета.
(На 4-ти стр.)



НАС || ПО С В Е ТА И Н
ЮГОСЛАВИЯ — ЕО

ЗНАЧИТЕЛНИ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРИЯ Кай-близка до ЕвропаМладенов «забран за президент на
Републнната

Доколкото съществува страна, която има всички пре
димства в новата политика на асоциация (придружаване;, 
която води Европейската общност тогава това е Югославия. 
Това оповести пред журналисти комисарът на ЕО за сре
диземноморските страни Абел Матутес, когато преди някол
ко дни си замина от Югослания, в която бе на няколкоднев
но посещение. „ -_____

Изнасяйки личното си мнение Матутес това образло- 
югославски опит в сътрудничеството

то всички трябва да се 
грижат за да протекат 
мирно и спокойно. На 
второ мяюто постави ро 
формата на икопомичес 
ката система, която тря 
бва да бъде радикална 
реформа. Мероприятия 
та на правителството гр 
ябва да бъдат грижа па 
воички гарждани и па 
всички политически ор 
ганшации, така прсдла 
га президентът. Трет из 
пит е изготвянето на но 
ва конституция на стра 
мата, кощго ще гаранти 
ра прехода в демократи 
чна, правна и парламеш 
тарна държава. 
ОТВАРЯНЕ КЪМ 
ЕВРОПА

На външнополитичес 
ки план Младенов доз 

пол олейте л I «ите

Изхождайки от факта, 
че на страдате е най-по 
требно национално спо 
разумение, България от 
3 април е значително по 
друга страна. Трети ап 
рил ще бъде значителна 
дата в новата история 
на България: страната 
маша на президентска си 
стема, от Конституцията 
е премахнато, че е „со 
цнаднстпческа", а КП 
на България промени 
името си в Българска со 
циалнсшческа партия. 
За 10 и 17 юни са нас 
рочени първите свобод 
ни, демократични нзбо 
ри. Също така разпусна 
то е Народното събра 
нне. Вснчко таво стана 
в един ден, в който в 
София стана и голям ми 
тинг организиран от бив 
шата КП.

БКП, която длъжност в 
. партията предаде па Ало 
'ксандър Лилов. Младе 
нов, по наша обща нре 
цепка, имаше иай-голб 
ми заслуги за даесганс 
ното създаване па прави 
телството ма демокраци 
ята след скъсването с ко

жил върху големия
си с ЕО, равнището на нейната продуктивност, опита в 
предприемпчеството както и с факта, че от тази общност 
Югославия е ползвала някои облекчения.

АМЕРИКАНСКАТА РАЗУЗНАВАТЕЛНАДЕПАТА НА 
СЛУЖБА Е ГОЛЯМА

ИНТЕРЕСУВА ГИ ИЗТОЧНА ЕВРОПА
мал 1Д1 ю-адмпш ютратиш 1а 
та система и джет“, чието 

строго се пази. „Лос Андже 
лес“ таймс“ твърди, че кон 
центрирането на разузнава 
телните активности в стра 
ните на източния блок е 
предизвикало сериозни ра
злики в мненията.

Да припомним, от „бюдже 
та за разузнаване“ се фи
нансират операциите на Це 
ктралната 
агенция (ЦИА), Агенцията за 
национална сигурност (НСА) 
и Агенцията на Пентагон за 
отбранителни разузнавател
ни активности (ДКА).

съдържаниеАмериканската администра 
ция е запланувала през 1991 
година за разузнавателната 
си служба да отдели ре
кордните си тридесет ьдали 
арда долара, оповестява в-к 
„Лос Анджелес таим“. Вес
тникът прецизира, че над 
половината от тези средства 
ще се изразходват за разу 
знавателна работа в Източ
на Европа без оглед на де 
мократическите промени в 
този регион.

Както оповестява Ройтър, 
американският конгрес е об 
съдил „разузнавателния бю

35-годнш 
пата лична власт на Т. 
Живков.

разузнавателна

драви
промени в отношенията 

СССР и САЩ. Той 
каза, че България ще во 
ди политика на открива

ШЕФЪТ НА ДЪЖАВАТА
Народното събрание 

прие предложението да 
се премахне Държавни 
ят съвет, а Петър Младе 
нов, който се намираше 
начело на Съвета, бе из 
бран за президент на ре 
публиката.

на

В НР БЪЛГАРИЯне към света, специално 
към Европа. Като народ 
и страна трябва да зала 
зим

Още един лагер за 

политзатворнициПетър Младенов съруднмчеството 
със СССР и руския на 

особено подчертаПрезидентската власт 
в България няма да бъде 
над - Народното събра 
ние, защото промените 
в Конституцията не му 
позволяват да разпуска 
Събранието, а освен то 
ва за обявяване ,на война 
или мир, също така ще 
му бъде потребно съгла

Младенов род,
Младенов. Също така в Непосредствено до Благоевград се памирал ла

гер „Зелендол“ в когото на времето довеждани бъ
лгари, конто сключвали бракове с чужденци. То
зи почти невероятен факт днес открива ва об
ществеността опозиционната „Демокрация“, която 
започнала да утвърждава истината за мрежата на 
лагерите, които съществували в България през 
петдесетите години и в които без съдебна проце
дура са арестувани и масово избивани протгтни- 
цп на режима.

Преди една седзпща .Демокрация“ представила 
иа обществеността в страната карта на България, в 
която са отбелязани местата на 17-те такива ла
гери. Всред тях най-голям бил тоя в Ловеч.

спечели доверието в диа 
лога на националната 
„кръгла маса".

Представителите на вл 
астта и опозицията под 
писаха на национално 
споразумение, след дъл 
го договаряне, с което 
завърши няколкомесечна 
та блокада на политичес 
кия живот. Двете страни 
—- комунистите и опози 
цията стигнаха до комп 
ромис по някои спорни 
въпроси. Опозицията при 
стана общите избори за 
националното събрание 
да се проведат по-рано 
—■ насрочени са за юни, 
а не за ноември. БКП 
попусна и пристана от 
Конституцията да се из 
личи, че България е со 
циалистическа държава. 
Вместо това, тази съсед 
на нам страна ще бъде 
„демократична и правна 
държава".

Избирането на Петър 
Младенов — когато бя 
ха предложили БКП и 
Българският земеделски 
народен съюз, със съгла 
сността на опозицията — 
трябва де се каже, че 
бе очаквано. Петър Мла 
денов (54), който 18 го 
дини бе министър 
нишите работи |в неоем

краткото си изложение 
той особено подчерта 
желанието да се издиг 
ат отношенията на Бал 
каните и България да 
зачита всички междуна 
родни споразумения, ко 
ито е подписала.

Във връзка с избори 
те, най-важното е да се 
изтъкне, че според гла| 
сувания на 3 април т. г. 
Закон за политическите 
партии и изобрите, всич 
ки партии при еднакви 
условия ще 
финасова помощ 
жавния бюджет.

Българската социалис 
тическа партия, 
досега повече десетиле 
тия носеше името БКП, 
промени името си след 
референдума 
вете. За промяна на 
то й са се изяснили до 
ри 86 на сто 
вете. От 3 април парти 
йният орган „Реботнич 
еско дело" 
звание — „Дума".

Същия ден в София 
се проведе и голям ми 
,тинг.

сието на народните пред 
ставители. На един така 
ограничен вариант 
президентската система 
инак наблягаше найвече 
съмият Младенов, изтък' 
ва се в кръговете на наб 
людателите.

на

НА ИЗБОРИТЕ В ГЪРЦИЯ ПОБЕДИ „НОВА ДЕМОКРА
ЦИЯ“

Пак без болшинствоИзборът 
на президента до провъ 
згласяването на новата

получават 
от дър -К- На приключилите преди няколко дни извънредни избо

ри в Гърция победи „Нова демокрация“. Тази партия 
обаче и сега не успя да обезпечи абсолютно мнозинство 
в Парламента. И покрай това в нея вярват, че ще ус
пеят да формират правителство.

конституция, за което е 
определен срок от една 
и половина година. Но 
вата конституция ще оп 
редели пълномощията на 
президента може би и 
по друг начин.

Петър Младенов бла 
годарейки на избора в 
Народното събрание др 
оизнесе 
Той обеща мирен пре 

ход от тоталитарната вл 
към демокрацията, 

апелира за цивилизовано

която

„Нова демокрация“ 
гова половин местата в Пар 
ламента, т. е. 150. Тя спе
чели 47 на сто от гласовете. 
На второ място е

заво- гласове това 
Наистина, получиха 
ко гласове отколкото през 
ноември (10,2 на сто), но 
все лак успяха да запазят 
местата си в парламента 21. 
По едно място, са осигури
ли «еколозите и „Демократ
ичното обновление“. Незави 
сеште мюсюлмански канди
дати в западна 
имат две места.

не се случи, 
по-мал-

на члено 
име „Всегьр- 

цкото социалистичко дви
жение“ (ПАСОК). Тази пар
тия получи 38,62 на сто от 
гласовете, те 123 места в 
Парламента. Макар че се 
считаше, че коалицията на 
левицата (комунистите) 
изгубят значително

от члено-
кратко елово.

има друго на
Тракияще

числоаст
ЗА НАШИТЕ МАЛЦИНСТВА В

СЪРБИТЕ ПОЛУЧИХА ТВ ЕМИСИЯ 
^ Преди няколко дни (непосредствено

на Будимир Лончар, нашият съюзен секретар на вън- 
^аГсъцбскпт Властите в Темишвар позволиха в този 
™,е™ тВ™Г™'П,СТЕО ?а "«лучи постоянна и все- дневна емисия на маичин език.

Румъния изтъкна, че тази 
ТВ емисия, покрай емисия
та на сърбски 
лните на Радио—'Темишвар 
е революционно събитие, но 
че сърбите все още имат 
трудности докрай да изразят 
националните си чувства.

РУМЪНИЯ
поведение и национално! 
единство. Президентът е 
един за воички гражда 
ни, без разлика на тех 
иите

България също 
девалвира своя лев: 
сто 1:2,5 сега един щат 
ски долар ще се оменя 
за, 9,7 лева. Минимална! 
та заплата нама да бъде 
по-малка от 14 долара. 
При излизането

така
вме след посещението

на въ
политически, вера 

*ври миналата година пое ки и други убеждения, 
двете ръкводни функции подчерта Младенов. За 
от Тодор Живков, кой България сега е най-ва 
то бе сменен. На 
реса на БКП, в януари, 
той се отказа от поста

Говорейки за 
телно . събитие за 
те се към сръбското 
нство

това значи-
числящи- 

малци 
в Румъния Славомир

конг жно
зумеиие, каза той. Като 
пръв изпит той посочи 
изборите в юни, за кои

национално спора \език по въ-от стра 
пата българите имат пр 
аво да изнесат 30 дола 

Р. Ч.

Гвозденович, литератор и 
подпредседател на Демокра 
тическия съюз на сърбите

генерален секретар на ра.
в
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КАКВА Е
^ НАТАТЪШНАТА съдба на между общинските регионални общности?

^ЬЕНО МЕЖДУ ОБЩИНАТА И РЕПУБЛИКАТА
к разискваната по по "

вод Амандмаиа на Коне ПРР ГТ ттд Л35^>Л^Й1ТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СКУПЩИНАТА НА СР СЪРБИЯ Именно, общината 
тнтуциягга на СР Сърби ДУ0БтттинД^9Т,2ЕЛНИ ТЕРИТОРИИ ДА СЕ СЪЗДАВАТ ОКРЪЗИ ■ МЕЖ- най-вероятно в новата 
я са били изразени две ТО Т\Птгт,1РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ ТРЯБВА ДА СЕ СХВАНЕ КА- Конституция ще се де- 
взанмно изключващи се СЕ РИ(Р.ни оЖ,А НЕ КАТ0 ВОЛЯ НА ОТДЕЛНИ ОБЩИНИ ■ ПЪРВИ финира като локална са 
становища по Междуоп КАЗАХд ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО И РОЛЯТА НА МРО ПО- моуправителна общност
Щинските регионални ОКРЪЗИ Щ° СЪГЛАСИЕ ТЕЗИ ОБЩНОСТИ ДА СТАНАТ ОКОЛИИ ИЛИ 
оощности. Според едно И

МРО не са се пот те, трябва да
ват, но тоя път 
Дефинирана

на граждани, с което 
ще се превъзмогне сега
шната конституционна 
концепция на общини
те, като обществено-по
литически общности, ко 
ето ведно според брой
ните мнения, е една от

съществу- означавало и нови разхо 
ди и ново обременява
не на стопанството. До 
колкото се касае до Ни 
шки регион, твърди се, 
че би било напълно не-

чалата на Конституция
та от 1974 година пока
за цялата нерационал- 
ност на такъв начин на

върдилй в досегашната 
това

с яснопрактика и поради 
трябва да роля и пъл

прецахнат номощия. И разбира се 
евентуално да съще с ново име.

Изпълнителният

се
или

организиране.ствуват само като 
управителни общности. 
Според второто 
ще, МРО

само съвет
на Скупщината на Сър- 

, бия (чиито
КАКВО С ОБЩИНИ- основните причини на 

общините 
като

икономично сегашната 
хомогенна цяДост на ре 

в тона да се разбива на 
три неикономични дяла 

един (Нишки регион би тряб 
вало да има три окръга). 

_ Онези два дяла, извън
система в областта Ниш, твърде трудно би 

на организирането и фу ха могли да екзистират 
нкционирането на дър- и от становището на фи 
жавните органи, предла ' нансовите средства, и

от становището на кад
ри, наука, развитост на 
стопанството, обществе
ните дейности, комунал 
на инфраструктура и 
всички останали елемен 
ти, считат представител 
ните на МРО Ниш.

Представителните на 
МРО от Зайчар и Вале- 
во са на мнение, че във 
формирането на окръга 

‘или околията трябва да 
се използват опитите на 
Конституцията от 1963 
година. Особено, че фор 
мирането на МРО на на

ТЕ? затваряне на
Интересно е в актуал и нейната изява, 

мото разискване за по- своебразна 
ложението на междуоб- общност, 
щинските регионални об

представите
лю, също участници 
разискването през ми
налата седмица) 

и вид изходен материал за 
•е реформата на политичес

станови
са оправдали 

съществуването си като 
междуинстанции между 
сдружените общини 
Републиката

държавна
в

Това предложение за 
новото конституционно

щности сериозно е пое 
тавен въпросът за роля 
та на общините в рефор положение на общините 
мираната система. Спо- произтече от бройните 

на мнения на научни работ 
яици; че ако изобщо не

и такъв те 
^ен характер би трябва
ло и занапред да се за 
пази. Разпъната между
тези две протнвополож 
ни становища, Конститу га на определени терито 

на рии, вместо МРО да се 
създадат окръзи. Първо 
степенна цел е в окръ
зите да се създадат ра
йонни органи 
бликанското

ред предложението 
РИС обЩината в новите 
решения би трябвало да 
надделее сегашната ав- 
тархична позиция в сис 
-темата; особено в 
ланската сфера. Общи
ната в бъдеще би тряб
вало да се развива пре 
димно като единица на 
демократичното местно 
самоуправление, 
се предлага да се напус 
не сегашния монолитен

що се желае Да се пос
тигне в по-нататъшното 
функциониране на меж 

сто- дуобщинските регионал
ни общности, тогава тря 
бва да се изхожда от 
общините и определяме 
на нейните функции. Са 
мо с такъв подход би 

Също могло да ,се осъществи 
искането междуобш|ин 
ските регионални общно 

начин на организиране сти трябва да се образу 
на общините и да се ват като задължение, а 
формират повече типове не като вол.^ на поотдел 
общини в зависимост от ни общини, както е до 
местните условия. сега.

штонната 
СР Сърбия 
Да предложи промени, 
оценявайки че най-раци 
онално е този въпрос да 
се проучава и по-ната
тък до следващата фаза 

конституционните 
промени. А тъй като Съ 
роия вече и официално 
оповести промяна на сво 
ята Конституция, въпро
сът за 
съдба и
Междуобщинските 
онални общности

Комисия
не е искала

на репу-
.управле- 

ние, относно да ,се обез 
печи цялостно и единно 
осъществяване на функ 
пията на управление от 
рамките на правата и 
длъжностите на Репуб
ликата, според съблю
даванията на Република 
нския изпълнителен съ
вет, окръзите трябва да 
послужат и като терито 
риални рамки и основа
За сдружаване И сътруд РАЗИСКВАНИЯ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НАСК НА СЪРБИЯ 
ничество между общини СЪВЕЩАНИЕ В МОК НА СКС В НИШ С ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩИТЕ АКЦИОНИТЕ 
те. Относно като прос- КОНФЕРЕНЦИИ ЗА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НА СКС
тор за организиране на 
междуобшински регио 
нални общности.

Според това предложе 
ние и според някои още 
непрецизни изчислени^

Сърбия би трябвало 
да се формират вместо 
досегашните осем меж
дуобшински общности 
— 18 окръга. И тъкмо с 
това предложение не е 
съгласна Междуобщин да 
ската регионална общно 
ст в Ниш с образложе ц

на

по-нататъшната 
положение на 

рели 
отно

во стана актуално.

ОКРЪЗИ или околии

и партийна, и избирателна програмаВ Междуобщинската 
регионална общност на 
Ниш миналата седмица 
председателите, 'секрета 
рите на регионалните 
общности на Сърбия, на в 
учни работници и пред П 
седателите на общините 
водиха професионални 
разговори за положени 
ето и ролята на регио
на в осъществяването на 
развойните цели на об
щините и Републиката.
Воички участници в ра- ние, че поради пеикопо 
зискванията бяха едино мичпост и неефикасност, 
душни в становището, това би било ненужно 
че регионалните общно- удребияване на терито- 
сти,- като звено между рията на Републиката. 
Републиката и общини- Същевременно това би

НОВЕТЕ

към *ярая на тази или на 
чадото на идущата година. 
Според неговото мнение 
ОК трябва да се организи 
ра по тер«ггориален прин 
цип. Противоположно на 
него Славолюб Влайкович, 
секретар на „Мшшинжене 
ринг“ счита, че СК още 
трябва да остане в пред 
приятията, понеже когато 
това е бил 40 години, не 
трябва сега да се ограж 
дат, когато на стопанство 
то е най-трудно. Според не 
го програмата трябва да 
съдържа повече жизнени 
неща, а СК да се бори за 
всеки член. Понеже, ако 
СК леко го отхвърли, ще 
го привлече друг. Като се 
започне от названието, па 
през програмата #1 метода 
на работа, необходими са 

промени, каза 
председател 

ствуващ на АК на СК в 
„Граджевинар“, като под 
черта, че за името трябва 
да реши членството. Илия 
Иованович, председателству 
ващия в „I май“ в Пирот, 
зе застъпва за териториал 
но организиране на СК и 
предущреди, че въпроса за 
членския внос, който 
още
остава открит.
С« шич, I гредссд атол ствуващ 
па АК на СК в „Нпссад“ е 
на мение, че поради такова 
териториално организиране 
членстпотб ще се само 
разпусне сочейки при това 
че за това съществуват го 
леми дилеми сред членство

Съюзът на комунистите тел на МОК на СКС, 
на Сърбия трябва по-бързо чи в обществеността същест 
да сс трансформира, за да вуващня тезис, че програма 
държи крак с времето и та нд СКС не се (различава 

спечели основни пред от .програмите на др'>гн 
поставки, за да се бори за партии и по този повод ка 
победи с безспорни изгледи за: „Определението за соци 

предстоящите миогопар ализъм, самоуправление, об 
тийни избори. Документ с ществена собственост феде 
основните определения на ратинна страна,
СКС, като партия за дсмо • ЮНА, е онова’ което съ 
кратически социализъм, до ществено ни различава от 
бра е основа за това, но в всички други партии а за 
мо-иататъщната си актив съжаление и от програмите 
пост трябва да се нремах на някои части на СЮК В- 
иат известни исудачиости и сички те от това или се- от 
да го направи още по-прпв казаха, или му се противят 
лскателеи, особено когато Въпрос е само колко тоиа 
бъде проточен в партийна , е ясно образложено в пред 
и избо|рна програма. Поне ь
жс повече не що бъд 
но само колко има 
вс, но още повече, колко 
има симпатирьори и избира 
тели. Това между другото 
изтъкнаха председателстува 
щвтге на акционните коифе 
ренции иа СК на по-големи 
те колективи » региона на 
съвещанието в МОК иа 
СКС в Ниш, особено под 
крепийки застъпването за 
федерация, единен СЮК и 
ЮТ-ТА, ноид (Конституция, с 
убеждение, че СК на Сър 
бия .ще спечали на избори

ПОСО

единна

КОНКРЕТИЗАЦИЯ НА СТАНОВИЩАТА 
Съдружието на сдружените общини в 

МРО и интересите на Републиката би тряб
вало първостепенно да се укрепват на пла
ново-развойни въпроси и солидарност, сд
ружаването на труда и средстава в рамки
те иа Републиката и по-широко в създава
нето иа условия за единния югославски па
зар. Такива насоки иа развитието, при по
нататъшна доизработка на функциониране 

то иа органите на управление, 
държава и делегатската система, обезпеча
ват демокартични становища, приети в Ре
публиката и иа рав/шщето на регионите, 
да се конкретизират чрез тяхното осъщест
вяване и скуггщините ня регион.^, считат 
представителите иа МРО в Ниш.

5адикални - 
оран Цекич'ложегшя документ".

По-ясни определения тър 
сеха участниците в разнек 
ванията, подкрепяйки осно 
пите на предложения 
мент

е иаж 
члено

доку
и особено инсистирай 

изменение промяна 
иа името на партията и о- 
проделение спрямо грешки 
те на миналото.

км за

псе
СК иа Събрня дрябва яс 

но да каже, че няма да пол 
вол им разрушаване иа Сър 
бш и Югославия. Този 
род е доста мъчен и научен 
да намери изход и той си 
гурио що го намери,
Ратко Петкович,

е висок, и занапред 
Славолюбправовата

на

те. каза
председа 

тел ствуващ на АК на СК в 
игротеки „Тигър", 
пайки

Откривайки съвещанието,. 
А*Р Душан Илич, . председа 
пайки се избори в Сърбия засп, и 

се за избори В Сърбия то.
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Сърбия беше и остава да бъде 

държава на свободата
се изгражда свободно, 
правдиво и богато обще 
ство и демокрация» за 
сметка иа други. Мина 
времето, косато Сърбия 
се смяташе само за па 
зар, иа който трябва да 
се продадат собствените 
стоки и за източник на 
евтина работна ръка, су 
ровини и енергия.

Свободолюбива Сърби 
я ясно казва на всички, 
които със систематични 
лъжи се опитаха, някъ 
де и успяха да създадат 
аттисръбско настроение, 
както и на ония, които 
обвиняват сръбския на 
род в хегемонски претен 
ции, че нищо, а най-мат 
ко техните лъжи могат 
да попречат на сръбския 
народ и на всички наро 
ли и народности, които 
живеят в Сърбия да из 
граждат бъдещето си за 
едно и равноправно, на 
демократически основи, 
с останалите югославски 
народи. За бъдещето на 
Югославия и нейните 
граждани последна дума 
трябва да кажат именно 
гражданите.

което е имал.(От 1-ва стр.)
Соколовшч след това 

обширно говори ва пето 
рическите обстоятелст
ва. при конто е повднг 
иато Второто сръбско 
въстание и за голямото 
значение на това голямо 
историческо събитие. В 
продължение на речта 
си Соколовпч изтъкна:

— Демократическите 
свободолюбиви 
шш на сръбския народ 
бяха голяма двигателна 
сила, когато Сърбия нре 
:ш непълни три години 
тръгна да извърши кру 

исторически проме 
ни, когато започна бор 
ба за възстановяване на 
Сърбия като държава на 
цялата й територия, ко 
гато започна да разреша 
ва проблема в Косово 
по справедлив начин, ко 
гато започна провежда 
не на реформа, имаща 
за цел — материално бо 
гата и културно разви 
та Сърбия. В процес на 
демократическите проме 
ни гражданите на Сърби 
я влезоха в политиката 
през широки врати. С

помощта па този процес 
от Сърбия беше изгонен 
духът
премахнати са много ид 
еолорнчески и полипиче 
ски догми, премахнат е 
духът на ‘унижаване п 
обезправяване на хора.

Поуките от историята 
са нужни иа всички. Ос 
обено днес, когато 
кон пекат да разделят 
Югославия. Да забравят 
миналото п всички пещ 
петня, конто нн папесо 
ха делбите. А нан-голнмо 
зло, което п донесе пай- 
голямо нещастие преди 
всичко на сръбския на 
род са националните дел 
5п. националната омра

И днес всички, които 
Сърбия, а не 

са сърби пека бъдат си 
турни, че тези техни пра 
ва ще бъдат уважавани 

И затуй,

иа Компнторп, живеят в

като светиня, 
чс в Сърбия така сс ува 
жава това право, имаме 
морално право да иска 
ме така да сс уважава и 
правото на части от сръ 
бския народ, независимо 
от това къде живеят.

пя

гради

Изхождайки от и сто 
рическия опит и ' диск 
йапията па бъдещето, 
ние ще се застъпваме са 
мо за равноправие на 
югославските народи и 
народности. Нищо пове 
че, ,и нищо гю-малко.

Всички, които не мо 
гат да сс примирят с ра 
вноправиа Сърбия и съ
рби в Югославия, които 
дори не се стесняват 
да обиждат национални 
те чувства на сръбския 
народ, са длъжни да об 
яснят иа своя народ в 
кои цивнлизационни при 
добивки се коренят тех 
ните становища, пък и 
програми. Не може да

Зоран СоколовияИНИ

ра, обичаш и самобитно 
ст, независимо ог това 
къде живеят.

Сръбският народ вина 
гн уважаваше това пра 
во. Това с добре извест
но ма 01ШЩ, конто, изго 
неми от бащините им ог 
нища, са намерили убе 
жшще в Сърбия. Знаят, 
или би трябвало да си 
спомнят,
народ ги е приел 
свои и в тежките дни е 
споделял с тях всичко,

за.

Затова Сърбия и сръб 
ският народ въстава срс 
щу всички 
раздори. Нито една на 
инонална омраза никога

национални

и никому не е подарила 
щастие. а само нещас 

Хората щ'е бъдат 
щастлпвн само ако в ро 
дината сн се чувствуват 
равноправни, когато мо 
гат да тачат .ационал 
ните си традиции, култу

тие.

че сръбският
каго

МНЕНИЯ

Двуезично, или двойно морално обучение?
Експериментът с двуезич

но обучение в основното учи 
лище „Георги Димитров“ в 
Босилеград продължава ве
че втора учебна година. За 
резултатите вероятно е все 
още рано да се говори. Или 
може би тъкмо за това тряб 
ва най-много да се говори 
докато „все още“ е рано? 
Атмосферата, обаче е така
ва, че се получава впечате 
лението, че по-тоя въпрос 
въобще не трябва да 
вори, особено не отрицател 
но. Времето трябваше 
де ясен и дефинитивен от
говор на тоя несъмнено сло 
жен

на всички ученици, следова 
тел но й на тия от българска 
та народност, които представ 
ляват болшинство. Тук вече 
се засяга основното човеш 
ко право на свободно изразя 
ване на народностите и рав 
иоправието на народите и 
народностите и техните ези 
ци (чл. 170 на Конституци 
ята на СФРЮ). Това „непри 
косновено“ право беше обсъ 
ждано с плебисцит в Боси 
леградска община, в който 
българската народност се 
отказа (?) от правото си ней 
ните подрастващи поколе- 
ниия да. се учат на майчин 
език. Наистина, това е фе 
номен в новата история на 
човечеството, която изобил- 
с в ува с огромни примери на 
борбата за национална, кул
турна и езикова афчрмация.

Инициаторите на опита с 
двуезичното обучение изтък 
ваха две главни причини в 
негова полза. Първата, че 
учениците, които продължа 
ват образованието си във 
вътрешността на страната 
имат трудности поради това, 
че основното училище са за 
вършили на български, а 
трябва да Продължат на 
сърбохрватски, и втората — 
да се предотврати изкустве 
лото разделяне на децата по 
национален състав, Може 
да се прибави и трета; да 
бъдем по големи католици 
от папата

Доста прозрачни аргумен
ти както се вижда на първ 
поглед.

Първо, ако досега учени
ците наистина са имали тру

дности и ако те са били тол 
кова сериозни (а това не е 
научно доказано), може да 
бъде доказателство, че не 
са добре овладяли нито май 
чиния български, нито сър
бохърватския език. В такъв 
случай евентуално е тряб
вало да се мисли как да се 
подобри качеството на пре
подаването на български е- 
зик и сърбохърватски, а не 
да се подвежда под въпрос 
единият или другият 
Впрочем, какво да 
за ония! ученици, които про 
дължават образоването си 
в СР Македония. България 
или друго място? Ако тия 
трудности наистина са били 
така големи. Босилеградска 
община би трябвало да бъде 
дефицитна с образовани ка 
цри >— специалисти. Това, 
разбира се. не е така. Напро 
ги ^ Босилеград 
с голямо число кадри от 
всички профили и никой не 
е довел под въпрос нито тя
хната специалност, нито тях 
пата югославски ориентиров 
ка поради това, че основно 
то училище ,са завършили 
на майчин е?ик. Не 
тия „езикови смущения“ са
мо параван за смущенията в 
главата на ония 
лят конците на цялата тази 
акция?
Като
мите дали те са премахна 
ти с двуезинчото обучение? 
Ако се опитаме да влезнем 
в ролята на едно дете от 
българската народност, 
то едвам ли е чуло сърбо
хърватска дума, а трябва да 
научи да чете, говори и пи

ше на сърбохърватски, и 
едно дете от сърбохърватски 
или друг национален произ 
ход, което най-вероятно не 
е чуло
трябва да овладее един за 
него чужд език, тогава вече 
наистина можем да говорим 
за трудности в истинския 
смисъл на думата. И тия 
трудности са много по-теж
ки в тия чувствителни пе
риоди на развитието на дет 
ската личност, от ония с 
които се срещат формирани 
вече млади абитуриенти.

Също така не е достатъч 
ко убедително основано твър 
дението че със сегашния мо 
дел на двуезично обучение 
ефикасно се предотвратява 
изкуствено разделяне на де 
цата по национален състав. 
Формално може би, същес
твено и не е така.

навярно се страхуват да ка 
жат истинското си мнение, 
защото някой може да ги 
етикетира като национално 
ти. Ако някой трябва да се 
страхува, това не са учени 
шгге, преподавателите и гра 
жданите. Правото на свобод 
но мислене и определение 
не смее да се тълкува като 
националистически акт и да 
се подвежда под въпрос не 
чия югославска ориентиров 
ка. ако той иска да запази 
това свое право.

българска дума, а

се го- език, 
се кажеДа да-

и чувствителен нацио 
нален, политически и педа 
готически въпрос. А времето 
това сме ние. На нас лежи 
морална и историческа отго , 
ворност да дадем. този от
говор навреме, защото утре 
вече може да бъде късно.

И точно затова трябва сво 
бодно, публично, всестран
но и без предубеждения да 
обсъждаме тоя въпрос, дори 
и когато някои считат, че 
той окончателно е обсъден, 
за да се изкристализира ис 
тински отговор, който 
служи на цивилизационни- 
те и културни стремежи на 
българската 
Югославия.

Да си припомним. Целта 
и задачите на двуезичното 
обучение според официални 
те сведения беше българ
ският език да се изучава 
като. език на обществената 
среда, без оглед на национал 
ната принадлежност на уче 
ниците. От това логично 
произилаза, че сърбохърват 
ският език е майчин език

Зачитането на тия основни 
права, афирмация на народ- 
нистите и националните кул 
тури и тяхното равноправно 
взаимно преплитане, заедно 
с укрепването на материал 
ната основа и изворните дър 
жавни ингеренции са гаран, 
ция за стабилно югославско 
общество*

разполага

От елабората на двуезич 
ното обучение в основното 
училище „Г. Димитров“ се 
вижда, че българският език 
е изтласкан на втор план. 
В зависимост от класовете, 
само 8 до 10 на сто от

ще
ч Дилемата за или против 
двуезичното обучение трябва 
да се

са ли учи
лищната програма се реали 
зира на български език. Ос 
вен български 
предмет, от годишните 70 
часа

народност в реши публично на 
„Братство“.

които тег- език като' страниците на 
„Мост“, или через други ин 
формативни

по история само два 
часа се преподават на бъл
гарски език и това 
ко. Може ли

средства, с кон 
структивен анализ на зсич 
ки аргументи и контрааргу 
менти. Да се надяваме, че 
участниците в тая борба ня
ма да бъдат „срамежливи“ 
като досега.

сме вече при пробле- е всич 
това да оправ 
наименуваниедае самото 

„двуезично“.

кое- Опитът с двуезичното обу 
чение
вече го оцениха като добър. 
Ония, които мислят

продължава. Някои

по-инак Иван Николов
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА

ВЪПРОС ДО ВЪПРОС Г““"""
ВЪВ ВО-

глътка вода и 

чрез - наказанияНещо подобно излезе и 
при въпроса кога ще се бут 
нат

Че може 
да мине почти 
гражданите и 
последното 
град проведено на 6

I заседание на Общинската скупщина
само с въпроси 

даване
гаражите на главната 

улица срещу „Гациното“. Ин 
спекторът )по , строителство 
осведоми делегатите, че ре
шенията са били окончател 
ни още през ноември мина 
лата година, но поради лошо 
то време не са проведени в 
дело. На заявление подписа 
но от 12 собственици на га 
ражите (има съвкупно 21) да 
се отложи прилагане на ре 
шението и средствата пред 
видени за .улицата Маршал 
Тито предназначат за водо
снабдяване, отговорено е, че 
няма начин за такова нещо 
тъй като

на делегатите и 
отговори на същите,

скупщината в Димитров- 
алрил тази

показа Общинската скупщина в Босилеград имайки предвид не
редностите във водоснабдяването неотдавна прие реше
ние за подържането на водопровода и целенасоченото 

водата. За недомакинско отношение към

заседание на
година.

ползуване на 
питейната вода се предвиджат редица наказания

„Стълкновенията“ всъщ
ност започнаха с приемане 
на протокола от предишно
то заседание, на който има 
ше доста забележки. Обичае 
но е като втора точка от 
дневния ред да бъдат въпро 
си и отговори на делегатите 
и гражданите. Така беше и 
този път и за очакване бе 
както винаги до сега, 
зи точка да се мине 
тел но бързо. Но.

ването или ако не създава
санитарнохшиенчни
вия за подържане качество 
то на водата. С толкаво па 
рично наказане предприя 
тието може да бъДе йаказа 
но и ако на потребителите 
сял не обезпечи достатъчно 
количество 
да (!).

Според приетото реше 
ние с наказание от 10 ди 
нара до 5000 динара ще 
бъде наказано предприятие, 
колектив или самостоятел 
на занаятчийска работилни 
ца, а от 3 до 500 динара 
гражданин доколкото на 
водопровода извежда рабо 
ти без позволение, ако се 
приключи на водопровода 
без позволение на „Услуга“ 
ако нарочно провежда во 
допроводната мрежа * или 
ако пък открадва (нямат 
водомери или я взимат от 
хидранти без позволение). 
С толкова глоба могат да 
бъдат глобени и онези ко 
ито водата ползуват за на 
появане на градини и дру 
ги селскостопански имоти, 
което 
лятото
то е често без вода.

Заплануваното допълни
телно водоснабдяване на 
Босилеград, Райчиловци и 
Радичевци поне засега ще 
се отсрочи. Делегатите на 
ОС в Босилеград на послед 
ната сесия на ОС не прие 
ха предложения вариант 
краткосрочното подсилване 
на сегашната питейна вода 
да се реши посредством во 
да ог бунари. Понастоящем 
се изучават други възмож 
ности, но под въпрос е ко 
га и как този въпрос ще 
се решава. Затова се нала 
га водата от сегашния во

на ^ собственикът 
който като на къщата, 

гражданин (заин 
тересован) присъствува на 
заседанието, попита защо на' 
него не му се дава решение 
за строеж, когато вече е 
прибавил

усло

всички необходи 
от кому- 
до съгла 

на Завода за защита 
на паметници от Ниш. 
еже.

ми документи •— 
нални разрешения 
сие

вопитейна
тези средства са 

предназначени а и тази скуп 
щина е приела плана на 

/ Фонда за комунална дейност 
в който и тази улица е пред 
видена. Все пак колкото е

и та- 
сравни

Не искайки да оспори пра 
вото на всеки да каже мне
нието си председателят 
скупщината допусна полеми 
ка, която накара един от де 
легатите да реагира бурно, 
изтъквайки, че членовете на 
Изпълнителния

възможно ще се излезне на 
среща на собствениците на 
гаражите да им се обезпечи 
друга локация.

НЕНУЖНА ПОЛЕМИКА на

на Делегацията 
на Образователно възпита
телната организация бе по
ставен въпрос защо 
волява да се строи нова 
ща на мястото на старата на 
която се намира възспомена 
телната плоча на Моша Пи 
яде, когато тази парцела е 
дадена за

допровод да се ползува кол* 
кото е възможно най-раци 
%гално. За целта делегатиГ 
те приеха и рещение за по 
държане на водопровода и 
за целенасочено ползуване 
на водата, в което се пред 
виждат и 
ния.

съвет са да 
ли клетва да работят съглас 
но законните разписания и 
работят така,
че няма нужда за разисква 
ния на заседание на скуп
щината по решенията за 
строеж. Скупщината има по- ‘ 11Ите и делегатите и отгово

рите, които отнеха повече

се поз- 
къ-

ЗАЩО НЕ Е ВЪЗОБНО
ВЕН ГРАДОУСТРОЙСТВЕ
НИЯТ ПЛАНкоето значи

редица наказаОд разискванията, по-точ
но от въпросите на гражда- Парично 

30 до 5000 динара на при 
мер се предвижда за кому 
налното предприятие „Услу 
га“, което е задължено да 
се старае за водоснабдява 
нето, ако не подържа водо 
провода, ако на време не 
осведоми населението за 
прекъсване на водоснабдя

наказание отглавен вход
към з град ата на ово „Йосип 
Броз Тито“. От важни въпроси, за които 

трябва да разисква.друга стра- от два часа от заседанието 
на скупщината, ясно е едно 
— това нямаше да се случи 
ако имаше валиден градоус 
тройствен план. А знае се 
че той „трае“ 'десет години. 
След това трябва да се въз
обнови. Градоустройственият 
план на Димитровград приет 
през 1978 година не е възоб 
новяван. Грешката е значи- 
тук. Но защо това не е на
правено след десет години 
Някои казват поради недо
стиг на средства. Нима въз- 
обновянето на градоустрой
ствения план струва повече 
от изработка на нов? Или 
може би съответната служ
ба е направила пропуск кой 
то никак да поправи. Не е

е изразително през 
— когато население

В. Б.

РАЗГОВОРИ В БАБУШНИЦА

Подкрепа на 

новото училище
Тези дни Бабушница по

сетиха председателят на Съ 
вета на сдружения труд на 
Сърбия д-р Милош Лабан 
и секретарят на същия Съ
вет Милорад Мацич, прид
ружени от д-р Любшпа Ми 
трович, председател на Ме- 
ждуобщинската (регионална

общност в Ниш. Те посети
ха Общинската скупщина в 
Бабушница, образователния 
център „Бук Караджич“ и 
текстилни* цех „Лисца“. При 
чината за тяхното посеще
ние и тема на разговора е 
реформата на средното об
разование в Сърбия. С про 
ектозакона и останалите ску 
пщински документи имен
но се предвижда в Бабуш
ница да съществуват две по 
дведомствени отделния на 
средното училище (гимназ
ия и текстилна) от други 
среди. Исканията на тази сре 
да е, поради неразвитост на 
общината, нейното крайгра 
чично положение, спиране 
на миграцията, а и същест
вуващите развойни програ
ми, в този град да остане 
самостоятелно средно учи
лище, и то по възможност 
смесено (гимназия и текстил 
но училище). За това съще 
ствуват всички необходими 
предпоставки: функционал- 

помещения, съвременно 
обзаведени кабинети, сто- 

професионална

■ .

ли и това една от причини 
те за толкова много въпроси
на заседание на скупщина
та?Димитровград: защо не е възобновен градоустройствения 

план7 А. Т.

В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ В БОСИ ЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПРОВЕЖДАТ СЕ УЧИЛИЩНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ
Ш Перица Пенев и Горан Христов и двамата от осми клас 

ще участвуват на регионалното състезание по математи
ка Ш Бранимир Деспотов по география, а Горан Васи
лев по биология ■ Утре ще се проведе училищното със
тезание „Тито — револуция — мир“, а тези дни и по 
руски език и състезанието „Млад рсцитатор“

Към края на февруари и 
през март в основното у- 
чилище „Георги Димитров“ 
в Босилеград и петте под
ведомствени училища се 
провеждат различни видо
ве състезания. Състезават 
се ученици от горните кла 
сове (от пети до осми). В- 
лрочем това не е ново. И 
досега Иран видове състе
зания съществуваха.

дат по-добри 
Александров.

стта“, както и състезание
то по оказване на първа 
помощ и спортна стрелба.

подчерта

Че, наистина досегашни
те резултати са твърде 
скромни потвърждава и 

факли, че за междуобщин- 
ско или както го казват 
регионално Състезание до

сега са се класирали само 
четирима ученика: Перица 
Пенев и Горан Христов по 
математика, Бранислав Де
спотов по география и Го
ран Василев по биология. 
Фактът още повече е 
грджаващ ако се има в 
предвид, че почти винаги 
досега на този вид състе
зания от босилсградското 
основно училище са уча
ствували по десетина уче
ника, а попя колко и на ре 
публ и канско състезание.

Инак, в училището ми у- 
ведомиха, че с досегашни
те резултати не могат 
бъдат доволни, а Тошо А-

даоната по знание „Тито — 
революция — мир“ тради
ционно състезание с общо- 
югославско значение. Тази 
година то ще се проведе 
на тема: „Бойци за по-ху
баво бъдеще“, а ще уча
ствуват покрай учениците 
от горните класове и уче
ници от чевгърти клас и 
ученици от първи и втори 
клас от Средношколския 
образователен център. Тс-

лександров, педагог и учи
лището и един ат отговор
ните за провеждането 
състезанията

на
подчертава,

че един от елементите за 
слабигге резултати 
заинтересоваността на уче 
нищете, а и на 
преподаватели.

— Въпреки, че състезани 
ята се провеждал- няколко 
години в училището все 
още нямаме съответни еги 
мулативни мерки, както за 
учениците, така и за пре
подавателите. А в случай 

всеки вложен труд съотвст 
ио # се и възнаграждава а ре
зултатите сигурно ще бъ-

ние и нс-

процентова 
застъпеност и останалите съ 
пътствуващи условия.

отделим

за-
В Гоститеучилището ни уведо

миха, че досега са проведе 
училищни и ловечето 

общински състезания. Та
ка нтиртлер и училищни 
и общински състезания са 
проведени по физика, ма
тематика, география, и би
ология. За утре е заплану
вано състезанието шамли-

проявиха пълно 
разбирателство за искания
та на тази среда и накрая 
на разговорите дадоха обе
щания, че ще дадат свой 
принос Бабушница да полу
чи самостоятелно 
училище.

зи дни ще се проведат и 
състезанията по руски е- 
зик, както и състезанието 
по дскламиране. В ход са 
и подготовките за колек- 

състезания

ни

в'шините 
които се състезават отдел
ни отбори: „Какво знаеш 
за движението и сигурно-

средно

М. Я. Т. Андреев ич
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И » ДЕЙНОСТТА ИЛ КОМУНАЛНО-УСЛУЖНОТО ПРЕД
ПРИЯТИЕ „УСЛУГА“ 11 БОСИЛЕГРАДЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

И ПЪРВА, И УСПЕШНА ГОДИНАВалутните резерви се 

увеличават, цените „падат“ чистотата в града. 
„Услуга" лави е лостро 
ила около 300 метра во 
долроводна мрежа и е 
уредила няколко градс 
ки площи, 
дни са публикувани за 
продажба, тъй като са 
предназначени за инди 
аидуално жилищно стро 
ителство.

И през настоящата то 
дина, както ни уведоми 
директорът на предпри 
ятисто Иван Тончев, ико 
номист, ще бъдат реали 
зирани редица задачи от 
всички области на дей 
ността на „Услуга". За 
планувано е разширяла 
не ма 25 — 30 км махле 
меки пътища, насипване 
и набиване на 8 — 10 
км местни пътища, раз

Общественото предпри 
кт,ис „Услуга" в Босиле
град, което е най-младо 
то предприятие сред сто 
папските предприятия в 
общината (започна да ра 
боти ,към края на 1988 
година) успешно прикл 
ючи, първата см делова 

Заплануваните

ло

се намаляват все по-бързо, така че 
през последните две седмици на ма
рт във всички заявления за промени 
па цените са записани по-ниски це
ни. Забелязва се намаляване па го
лям брой производствени цеви в 
промишлеността, които през изтек- 

' лия месец общо са увеличени само с 
2,3 на сто.

Тъй като производителите са уне-

Обсъждайки провеждането на сто
панската реформа в Югославия, Съ
юзният изпълнителен съвет тези дни 
констатира, че валутните резерви 

■ па страната продължават да се уве
личават и вече са достигнали 7,747 
милиарда долара. Във връзка с това 
е прието заключение да1 се прераз
гледат есконтните лихви на Наро
дната банка на Югославия и ограни
чените пласменти на банките с оглед 
на тенденцията ма продължително
то намаляване на цените.

Съюзният изпълнителен съвет 
също констатира, че всички задъл
жения към ползуващите средства от 
бюджета на федерацията се реали
зират оптимално, макар че са пред
приети мерки да се облекчи поло
жението на стопанството, в резул
тат на които са намалени приходи
те на федерацията. При това Иска
нето на селското стопанство и кур
совите разлики вече сега са удовле
творени с половината от годишната

които тези

го пипа. 
задачи и активности са
реализирани успешно.
При това предприятие 

то, па което основна де 
йпостт е оказване на 
различни видове кому
нални услуги, снабдява 
не с вода, поддържане 
на градската канализани 
я, чистотата на града 
уреждане на зелени гра 
дскн площи, изграждане 
и поддържане на улици, 
местни п искате!оризи

личили цепите на изделията си през 
януари с 23, през февруари със 7,0 
н през март с 2,0 па сто, Съюзният 
изпълнителен съвет оцени тази теп- 

бл агомриятиа.денция като твърде 
При тона е много важно, че намал
яването на производствените цени в 
промишлеността създава добра осно
ва за още по-радикално намаляване 
на жизнените разходи в предстоя
щия период-

Противоположно на това, като тв
ърде наблагоприятна тенденция е оце 
нено увеличението на банковите про
визии върху услугите на граждани
те, понеже през последния месец те
зи провизии са пораснали дори с 18 
на сто по отношение на февруари.

(Според Тангаг)

сума.
Съюзният изпълнителен съвет, ка

кто съобщи Секретариатът за инфор
мации, оцени, че цените на дребно

В КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА“ В ДИМИТРОВГРАД КАКВО ЩЕ СТАНЕ С ОБ
ЩЕСТВЕНА СОБСТВЕ
НОСТ?ОСЕМ ММ ПОЕВТИНЯХА Държавна 

и частнай Че най-новите препоръки на Съюзниз ипълнителен 
вет се приемат и в Димитровград, свидетелствува при
мера на конфекция „Свобода“

съ-

. 5^-
Частна собственост първа 

ще стане обществената соб
ственост в жилищното дело

Тъй като беше без собстве 
ник, и на всички, и на ни
кого, обществената собстве 
ност, според мнозина теоре 
тици, е основната причина 
за тоталната икономическа 
неефикасност (следователно 
и за краха) на така нарече 
ните социалистически обще 
ства. Понастоящем мнозина 
смятат, че неразрешеният 
проблем с титуляра на об
ществената собственост е 
една от основните причини, 
поради които Устопаиската 
реформа у нас не върви с 
нужния темп.

Именно, тези дни по соб 
ствена инициатива 
тровградс ките 
онери са намалили цените 
на осем свои произведения 
за 20 на сто. Става дума за 
шест модела мъжки костга 
ми, един .модел сако и е- 
дин дамски костюм. Освен 
че намаляват цените, в 
„Свобода“ настояват и оп
ределени търговски пред-

щата се засилва значител
но, спира се блокадата на 
джиро сметката, намаля
ват се запасите и събират 
се готови пари.

Инак, в „Свобода“ от пъ 
рви март тази година кал 
кулациите за всеки нов ар 
тикул се правят абсолютно 
реално, което в условията 
на инфлац 
на сто през март е един-

дими- 
конфекци- рани пътища и пр., осъ 

ществи и положителни 
финансови резултати, ко 
его представлява добра 
основа за успешна дей 
ност

шлряване на водопрово 
дната мрежа с около 250 
метра в квартал „Ясико 

“ в Босилеград и око 
ло 750 метра в село Ра 
йчшювци. 
те за тази дейност сред 
ства ще се обезпечат по 
следния начин: 
сто ще отпусне Общин 
ският фонд за комунал 
но услужна дейност, ме 
стното население ще обе 
зпечц 20 на сто и 30 на 
сто от средствата ще се 
обезпечат от общинско 
то самооблагане. При то 
ва вся-ка местна общно 
ст е длъжна да разреши
имуществено-правните от 
пощения и да осигури 
собствената част от фи 
мажещите средства.

вен

през настоящата Необходими
година.

Реализирайки заплану
ваните задачи и актив

ия от само 2,6

50 на
пости през изтеклата го 
дин,«, (предприятието) е 
осъществило общ доход 
от 201 657,90 динара, из 
разходваните 
възлизат на 189 076,50 дн 
нара, а доходът е 11179, 
20 динара. За лични до 
ходи на заетите (в пред 
приятието работят 19 ду 
ши) са отделни 98597,76 
динара. Средният личен 
доход възлиза на около 
1200 динара.

В течение на 1989 го 
дина комунално услуж 

предприятие „Услу 
га“ с механизацията 
(булдозер, копресор, вал 
як, камион, /ровокопач 
н трактор) е прокарало 
около 30 км

средства

Следователно — какво ще 
стане с обществената собс
твеност? Съюзният 
телен съвет подготвя пълен 
отговор на въпроса, който 
приблизително гласи така: 
една част от обществената 
собственост ще стане дър
жавна, а другата част ще 
бъде продадена на ония, кои 
то имат пари да я купят, 
относно ще

Съюзното правителство 
готвя законна основа за про 
дажба на( обществените пред 
приятия въз основа на па
зарни критерии. Частна соб 
ственост първа ще стане об 
ществената собственост в 
жилищното дело. Сетне ще 
бъде устроен ред по който 
обществената собственост ще 
се претворява в частна. Пре 
димство ще имат областите, 
в които обществената соб
ственост може да се продаде 

' кай-лесно и най-скъпо.

изпълни-

Когато говорим за де 
йността |на 
услужното предприятие 
„Услуга" в 
не бива

стане частна.
комунал но-нотоприятия, на които достав

ят споменатите произведе
ния, ^да намалят част от пе 
чалбата за да може нама
лението да бъде и до-гол- 
ямо от 20 на сто. Изчисле
нията показват че ако 
продаде съвкупното 
чество от споменатите про 
изведения касае се за сума 
от 800 хиляди до един ми
лион динара. Както изтъ-

ствено възможното.
Ще се отнася до 1 факта, 

че и производителите 
платовете са намалили це
дите и до 50 на сто, в слу
чай то е невалидно, поне
же споменатите произведе
ния са направени от плато
ве, които са набавени пре
ди това. Както и да е, факт 
е че и димитровградските 
предприятия 
приемат неминуемите зако 
номерности на 
икономика.

под
СИ Босилеград, 

да не подчерта 
твърде неблагоприят 

ните условия, при конто 
работи

на

ем
се махленски 

пътища и около 2 км ка това предпрня 
тие. То н^ма нн най-не 
обходимите

коли-

нализация в града и е 
насипало с чакъл около 
2 км селски пътища. Ос 
вен това

помещения, 
както за адмннистратнв 
ните служби, така и за, 
съхраняване на водопро 
водния и каналнзапион 
иен материал.

започват даква изпълняващият длъж
ността генерален дирек
тор Арсен Тодоров, по то
зи начин на продажба съ-

предприятието 
редовно , е отстранявало 
воички дефекти на водо 
провода и е поддържа

пазарната

А. Т. м. я.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ С1Комунист
««ТсъюзГн1033 На югославските комунисти 
ц«а съюза на комунистите в Сърбия

ПО ЖИЦАТА НА РАЗКОЛА
Брой 1719 година ХЬУШ 

Белград, 13 април 1990

Н еотдавнашното заседание на ЦК на 
СЮК, проведено повече от два месеца

Ако вече ство от Македония могат да се произна
сят както си щат, пък и противно на ста
новищата на СКМ, обаче СКМ е отишъл 
дълбоко в реформските процеси. Че за
каната бе много сериозна, можа да се 
заключи и по това, че от тримата при- 
съствуващи чланове на ЦК на СЮК два
ма напускаха заседанието. Остава да се 
види колко тази закана, повторена и след 
заседанието на ЦК на СЮК, ще влияе въ
рху изясняването на македонските кому
нисти по писмото от работно-консулта
тивното заседание на югославските ко
мунисти.

Сега, след проведеното работно-кон
султативно заседание на ЦК на СЮК, 
всичко се знае. Ръководствата казаха яв

на самия 14-и извънреден 
конгрес на СЮК и веднага след него, бе 
ясно, че Цирил Рибичич и Ивица Рачан 
със своите ръководещи отбори не желя- 
ят вече нито

след прекъсването на 14-ия извънреден 
конгрес на СЮК, привлече вниманието на 
ооществеността. Три 
бъде проведено „без 
во консултативен договор, заседание
то не се превърна в среща без 
некомплектното ръководство 
ските комунисти най-сетне 
ва, което

пъти отлагано, за да 
кворум" като дело-

миипмимум сътрудничество 
с останалото ръководство в ЦК на СЮК, 
Нияз Дуракович и Петър Тошев „еласти
чно" се изяссняваха и За продължаване 
на конгреса и за нов конгрес щх СЮК, 
подчертавайки, че без словенското и хър
ватското партийно ръководство не може 
и да се разговаря за СЮК. Правейки ил
юзия на толеранция, те очигледно играе
ха на

договор, 
на югослав-
направи то-

^ отдавна трябваше да направи:
ооърна се с писмо към онези заради ко
ито и съществува ръководството __
членовете, организациите 
СЮК и към

към
картата на^ криеница. Тъкмо на 

неотдавашното заседание на ЦК на СЮК 
Нияз Дуракович, който в своята относи
телно кратка партийно-ръководна кари
ера имаше толкова обрати, откри карти
те и след изнамирането на „причини'', 
отведе от зданието на скупщината сво- 
я прореден екип. С това той окончател
но пръвзе на себе отговорността за на
ционалните делби между комунистите на 
многонационална Босна и Херцеговина. 
Петър Гошев, пък на заседанието и не 
дойде. От него това можеше и да се оча
ква, тъй както през тези няколко месеца

и органите на 
делегатите на 14-ия извънре

ден конгрес. От членовете на СЮК, кои
то систематически бяха пренебрегвани 
докато от неговото име ръководствата 
деха политика, най-после бе потърсено да 
се изяснят за продължаването на 
греса, да дадат свои предложения 
ния за трансформацията на СЮК в съ
временна демократична партия със соци
алистическа ориентация.

Какво все е

но всичко, каквото имаха да кажат. Сва
лени са маските от лицата и на послед
ния играч по жицата на разкола. Сега 
се знае кой е този който говори за чу
ждо „единоумие" от ъгъла на собствено
то си единоумие, кой и кому {подмята 
„надгласуване*' кой е и за каква е рефор
ма на Съюза на комунистите, кой соб
ствения си национализъм храни със стра
ха от чуждия национализъм; знае се за - 
кога довчерашните

во-

Кон-
и мне-

сгавало на консултатив
ните, полуофициални и официални засе
дания на 
«а ЦК на СЮК

намалелото Председателство 
след прекъсването на 

Конгреса и напускането на СЮК от стра
на на словенските партийни представите
ли, остана скрито от очите на обществе
ността. От кратките съобщения 
данията се узнаваше за стремежа 
готвяне на документите 
продължаване на Конгреса,

на своето председатлствуване направи 
много за доближаване на становищата на 
македонското партийно ръководство със 
словенските становища. Без разлика на 
различното настроение сред членовете 
на СК на Македония, Гошев неотдавна, 
на съвместна конференция 
Цирил Рибичич, заяви, 
и македонските становища са много бли
зки. „Продължаването на конгреса е не
възможно", каза тогава Гошев, „провеж
дането на друг нов конгрес е възможно 
с минимум програмно единство, а в игра
та е и предложението за провеждане на 
нов учредителен конгрес на реформира 
ния СЮК. С цел да заплаши онези „от- 
падници", които са още за единството на 
СЮК, Гошев каза, че Панчевски и други 
членове на съюзното партийно ръковод-

сътрудници сега са 
„бивши другари" и „отпадници"; знае се 
и кой е този, който нека — по модела 
на Йсип Върховец, съобщен на 20-то за
седание на ЦК на СЮК, да формира в 
нов „прогресивен СЮК".

Членовете на СЮК най 
възможност да се питат за това в какъв 
Съюз на комунистите желаят да бъдат. 
А и ред е окончателно и те да бъдат 
питани за това.

от засе- 
с из-

за възможното 
да бъдат

разяснявани и съгласувани всички спор- 
въпроси. По същото време във всич

ки части на СЮК, 
на времето, се правеха усилия Съюзът на 
комунистите действително да се трансфор 
мира в партия на демократичен социа
лизъм.

за печата с 
че словенските

после имаха

ни
в духа на исканията

Обаче, можеше да се предчувствува, 
че и нататък са спорни онези въпроси, 
които се отнасят до търсенето на един
ство и до настояването СЮК да се кон- 
федерализира и превърне в „съюз на 
съюзи". И докато онези, които се зала
гаха за единство на СЮК без налагане 
и майоризация от страна на които и да 
е негови части, настояваха колко толко 
да одържат легитимоистта на партийни- 
я връх, откритите или скритите привър
женици на „съюза на съюзите", които 
сами се провъзгласиха за така наречени 
реформни сили, постъпваха по добре ра
зработената стратегия — да се направи 
всичко, че заседанифа на Председател
ството па ЦК на СЮК да бъдат възмо
жно по-нелегитимни, а после да бъдат

ОБРАД КОВАЧ

провъзгласени за нелегални. Бързо можа 
да се разбере, че зад затворени врати се 
провеждат заседания на ръководствата 
на СК на Хърватско, Словения, Босна и 
Херцеговина и Македония и на прес-кон- 
фере/щиите, сетне, тези ръководства при
личаха на добре изтрениран отбор, ус- 
пореден на Председателството на ЦК па 
СЮК.
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Д-Н БОГДАН ТРИФУНОВИЧ

'ЧIV!

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПРЕДСЕДА 
ТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЪРНИЯ БО 
(ДАН ТРИФУНОВИЧ НЕОТДАВНА 
ПОСЕТИ ТИМОШКА КРАЙНА, ПО 
ВРЕМЕ НА ДВУДНЕВНОТО ПОСЕ
ЩЕНИЕ В ТОЗИ РЕГИОН ПРЕДСЕ
ДАТЕЛЯТ 
ТО НА
ПОСЕТИ ГРАДОВЕТЕ МАЙДАНПЕК, 

ЗАЙЧАР И ЗА ПРЕОБ^РА-

Коренни
демократични
промени

' НА ПРКДСЕДАТКЛСТВО- 
ЦК НА СК НА СЪРБИЯ

БОР И
ВОВАНИЕТО НА СК НА рЪРБИЯ 

ЛОЛИТИЧЕСКИ-РАЗГОВАРЯ С
АКТИВИСТИ В ТЕЗИ ГРАДО- 
В БОР БОГДАН ТРИФУНОВИЧ 

И МИНАТА „ВЕЛИКИ
НИЕ ДЕФИНИТИВНО СЕ РАЗВЕНЧАВАМЕ СЪС СТАНОВИЩА

ТА ЧЕ МОЖЕ ДЛ СЕ ВЪРШАТ ПРОМЕНИ В СТОПАНСКАТА СИ
СТЕМА А СЪЩИТЕ ДЛ НЕ БЪДАТ СЛЕДВАНИ ОТ КОРЕННИ ДЕМО
КРАТ ИЧ НИ ПРОМЕНИ В ОБЩЕСТВОТО, КОИТО СЕ ИЗРАЗЯВАТ И 
В ПРАВНАТА СИСТЕМА И В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ

ПОСЕТИ
КРИВЕЛ“ И РАЗГОВАРЯ С КОМУ
НИСТИТЕ МИНЬОРИ

би обсдшгила определени поли- 
организации е подобни про- 
определении. С една дума,

Оценка е на Централния комитет ято 
на СКС, че е необходимо да се из- тически 
лезне- с предложението на Основни
те определения на СК като партия 
за демократичен социализъм. Поста- какво

въпрос защо в кратко време Сърбия искаме — след топа за кое- 
след провеждането на XI конгрес то се определихме, работехме и но- 
провеждаме заседание на ЦК на нещо значително направихме и 
СКС и тръгваме в широко обсъжда- теклите четири години, за какво сме 
не на този документ? Когато гледа- и на тази основа да получим под- 
ме какво ставаше в нашата репуб- крепата на гражданите. Мие се стара 

ясно е, че не е трябвало да ехме това предложение да бъде съчи
нено на един по-модерен и по-други 

кое- начин отколкото по-рано.

I рампи
ние разискваме с членовете за топа, 

като Съюз на комунистите и» се каже, че това тряб- 
тояописателно да 

на да 
свят
ременен смисъл, 
чсските работници, но И на интелек
туалците, работниците, селяните и

изразява интересите на 
на труда, но зарад света в съв- 

не само на физи-
вя се

из- към селското сто- 
към младежта

отношението си
мипетно и селянина, 
и обществените дейности, науката, 
образованието, здравното дело и т. н. 
Мисля, че от тоя документ с всички- 

слабости в отделните форму-

т. н.
лика
изнасяме тук никакви съвсем нови 
погледи. Ние тръгваме от това

изтеклите две три години е никакъв елабораг, никаква книж
ка. Тук на няколко страници е на
писано това, което има спои предим- 

разбира

Ясно е тук подчертано правото на 
гражданина свободно политически да 

лации, за които ще стане дума е се организира — разбира се, както 
ясно определението за това, което на- и в други страни в света съгласно 
ричаме стопански реформи, реформи Конституцията — а това значи при

емане на многопартийна система. Ние 
ясно също така казахме, че изхож
даме от постигнатото в единството 
на СК на Сърбия, което е залегнало 
и в конституционните промени и 
ще залегне и в новата Конституция 
на СРС, която ще изготвяме, а надя
ваме се и в новата Конституция на 
СФРЮ. Следователно, изхождаме от 
единна СРС и СФРЮ, противопоста
вяйки се на идеите за Югославия ка
то някакъв хлабав конфедеративен 
съюз, който би имал толкова единна 
позиция че би бил единствена така-

те муТопа не
то през
бе правено — било от органите на 
Съюза на комунистите или от орга
ните на република Сърбия 
връзка с промените на стопанската 
система и промените в предприятие
то, във връзка с отношенията меж
ду държавата и предприятието и с 
определените закони, било за съюз
ните или нашите в републиката за- 
конопредписания или за промените в 
нашата политическа система, за то
ва как виждаме нашата Конститу-

и нана пашата стопанска система 
нашата икономическа политика и за 
това, което правим в Сърбия, раз
бира се свързано с политическата 
демокрация.

се недостатъци,във ства,
както показват и всички наши раз
говори. Всички питат защо топа и 
това не е казано? Поставя се въпрос 
защо не сме се по-ясно разграни
чили с очевидните слабости и неспо
луки в миналото, за което не може 
да се обвиняват членовете. Тряб
ва да се каже какво не е струвало, 
а от друга страна, какво пък в ис
торията на Съюза на комунистите 
трябва да се защищава понеже е 
дало добри резултати.

Ние дефинитивно съществено се 
развенчаваме от становищата, че 

могат да се вършат промени в сто
панската система, а същите да не 
бъдат последвани от твърде корен
ни демократични промени в общес
твото, които се изразяват и в пра- 

' новата система и в политическия 
живот.

ция и за това какви промени виж
даме в нашата политическа органи
зация.

Поставя се въпрос за някои тео- 
XI конгрес. След XI конгрес ние ретически аспекти, които сигурно в 
приехме редица добри становища, един по-развит програмен документ 
както знаете дойде до прекъсване сигурно би трябвало да бъдат много 
на XIV конгрес на СЮК пък и до по-разработени и по-конзистентни... 
конфронтиране между републикан- Обаче, това е основното определе- 
ските организации, дойде до сериоз- ние на Съюза на комунистите на 
ни разлики в. становищата. Бяха Сърбия. Значи това е даване на пу

блично разискване, за което смятаме 
които че е съществено, което в публични- 

се намират пред избори. Организа- те разисквания трябва да се прове- 
цията на Съюза на комунистите в ри на демократичен начин и да се 
Словения излезна от Съюза на юго- подобри. Съществено е във всичко

Много неща станаха след нашия ва държавна организация в света, 
защото други такива нямат.

Ясно е от това наше днешно об
съждане, от всички многоброния раз
говори. които водим в СК, че дей- 
ствуването на СК като политическа 
организация търси много промени. 
Ние вероятно и не сме съзнателни 
кои все промени ще бъдат необхо
дими.

Нашият XI конгрес по този въ
прос вече каза своята дума. Ние 
посочихме и коя е социалната опо
ра на нашата партия. Казахме, че 
пашата организация трябва да из
разява интересите преди всичко на 
слоевете на трудещите се. Ние се 
опитахме това по един начин да 
кажем, че изразява интересите на 
хората от света на труда; на хората

приети документи в отделни репуб
ликански организации, онези

които създават материалните и ду
ховните блага, следователно на ра- 

славските комунисти и се оформи това дали се оценява като добър ботниците, интелектуалците и селя- 
като отделна партия с програма, ко^- курс на трансформацията на Съюза ните. Не е ползуван терминът работ- 
ято ви е позната. Видели сте в някои на комунистите като една организа- 
елементи в разискванията, че други- ция, която се определя за демокра
те организации имат собствен по- ция в исоциализма, за правна дър- 
глед и върху бъдещето на Съюза жава, за права на гражданите, коя- 
на комунистите — дали да същес- то изнася своите становища за об- 
твува като югославска организация ществената собственост и за други- 
или трябва да се превърне в някак- те облици на собственост и която в 
ва много по-слаба организация ко- своето програмно определение дава

ническа класа, а имаше предложе
ние да се каже съвременна работни
ческа класа, и тогава се каза: добре, 
колко всички хора, които ще учас
твуват в разискванията, са запозна
ти с всички тези категории и разли
ки в тълкуването на тези нови по
нятия. Преоблада убеждението поне

(Акценти от изложението в 
Бор, 3 април 1990)

Актуално Съюзът на комунистите ще тряб
ва за власт да се бори !в общата 
конкуренция с останалите партии, 
водейки сметка за своите хедникепи. 
Доколкото успее ,:на тези други пар
тии и техните нападки да се про
тивопостави със своите големи за
слуги за огромните успехи, които 
тази страна е постигнала в периода 
на неговото владеене 
тези, последните години на консоли-

него да се ангажира, докато истинска 
политика се води някъде другаде. . .

Реорганизираният Съюз на кому
нистите (при което въпросът с име
то, макар че отвреме навреме из
пъква в преден план, сигурно4не е 
най-важното) ще трябва 
такава програма, която ще стане въз
приемчива за всички онези гласопо
даватели, които на следващите пър
ви избори ще могат наистина да из
бират, а това значи, че в своята про
грама трябва да предложи, всичко 
онова, с което през своята история 
се е гордеел, но и много повече. За 
тази и такава програма отговорни 
са, в стечение на обстоятелствата и 
в обратният редослед на нещата, и 
всичките членове. Погледнато от то
ва становище този начален хеди- 
кеи — създаване програма за партия, 
която вече има милионно членство 
— може да се покаже като опре
делено чевръсто предимство, именно 
затова, че колективният ум учас
твува в неговото креиране.

ОТГОВОРНОСТ НА 

ЧЛЕНОВЕТЕ
да създаде

при което

дация, политическа и икономическа, 
СР Сърбия сигурно заслужава осо
бено внимание и откриват нови кре
дити — голям е въпросът колко ще 
бъде в състояние да се избори за 
собствен идентитет, доколкото не 
скъса със своята досегашна (с бол
шевизъм обременена) практика, с оп
ределената индолентност на огромно
то разнородно членство, със стано- 
витото опущение 
резултат от полувековния 
над властта, със старото съзнание, 
опиращо се на промени, с несъще- 
ствуването на истински избирател
ни оръжия и методи, 
приемчиви лозунги (и

на предложените програмни 
документи подсеща уча времената, 
когато названията бяха обемисти, а 
резултатите слаби), с желанието под 
шапката

В ход е публичното разискване 
в СК в Сърбия за „Основните оп
ределения на СК в Сърбия като пар
тия за демократически социализъм". 
По определен начин, от теоретичес
ки аспект, редът на нещата този 
път протича обратно — вместо чле
новете да се събират върху основи
те на програмата, както това става 
обикновено при наставането на по
литически партии, съществуващото 
членство фактически оформя несъ
ществуващата още програма и още 
несъществуващата партия. Но^ така 
са поставени историческите карти и 
по друг начин очевидно не става.

Обаче, самият този факт пред- 
ставява определен хедникеп за Съю
за на комунистите, защото той в 
старта е обременен 
свое съществуване. Вторият хенди- 
кеп е цялото онова историческо и 
идеологическо бреме, което почти в

половин век монополно владеене се 
е утайвало върху битието 
партия. Това ма предстоящите 
бори, т. е., в предизборното надпре- 
варване, всякак богато ще използ
ват останалите партии, 
отсега, вместо свои ясни програми, 
собственият имидж , в най-голяма сте
пен засновават с нападки срещу 
Съюза на комунистите, изнасяйки 
говите

на тази 
из-

които вече

не ка кт о логически 
монополот избирателнатагрешки

шапка. Най-после, тази 
практика е и третият хендикеп пар
тията на власт, защото в досегашна
та история често е прибягвала 
различните облици на 
на членовете в различни „публични 
разисквания“, което не даде кой

досегашна

към 
ангажиране даже и въз-

самото название

знае какви резултати в менянето 
истинското положение, както в сами
ят Съюз на

на
със самото

на една партия да се на- 
тика цялото общество (при което 
добрите намерения не са. под въпрос), 
с опитът членството постоянно

комунистите, така и в 
страната, която е предвождал.

Ситуацията, обаче се е изменила. Лада Муминагичоколо
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СВЕТА ВИНАГИ СЕ^РИЯТ ПРИятгНИ ПРИСТИГАТ ОТ 
ДА СЕ ЗАПАЗИ ЕДИНСТВПТПР^Т^СТВ° И ЖЕЛАНИЕ- 

■<- ПОВЕДЕНИЕТО НА ПРИр1?пНА ЮГОСЛАВИЯ?
РЖАВИ НЕДВУСМИСЛЕНиТпп^’ЕЛИТЕ НА НЯКОИ ДЪ- 
ТИВОПОЛОЖНО НА ГВПМТ?°ТЛ?ЪРЖДАВА> ЧЕ ТЕ> ПР°- 
РЕСОВАНИ ЗА ггГдпдВ^Е ИЗЯВЛЕНИЯ,
ЮГОСЛАВИЯ СЛАБА’ разединена -

-3-
мо на тях, има и Ибрахим Ру
гова, който е представен като 
председател !на Демократичес
кия съюз в Косово и който в 
много изявления и интервюта 
също допринесе „американците“ 
да пристъпват към косовската 
действителност без предразсъдъ 
ци“. Така например, Ругова пре 
ди известно време самоуверено 
твърдеше, че в Косово наисти- 
не и имало отровене и че да-

СА ЗАИНТЕ- 
И ПО-ИНАКВА

ука, която и днес е Рактуална- ля в телно важна Р0'
„Боже, пази ме от приятелите' Т0Ва ?ма твъРде силния
рт враговете ще се пазя сам'“ ’ л6ански лоби, който с помощ- 

т\/г сам. та на антикомунистите в ЮгпгтвХнТпп НаШИ засвил—- лавия и свет? ■ полага големи стТвключвай^^да”^
твувани приятели в света, със Усилия, а особено в Косово ла пмд данните от
страх следят всичко, което ста- «> представи в изкривено огле ’ И6 С3 ВЕрНИ' И Тва в Югослявт/та гтягтп ___ л^1авено огле ва, че автономия в Косово де
това своята сеоиоз^ "РИ нГхппзт Г°ВОръТ М имената Ф^кто не съществува. Ругова»~иията сериозна загриже- на гората, които в този кпнтрктф •7 ^
ност за по-нататъшната й съд- ' по-редовно се появяват Т осо Га ПраВ° В ВДНО отношение- В
6а- Причини за тяхната а и за бено в последно време Да по' н ИМа МН°Г° Х°Ра’ 3 °С°'• /л и ирсме. да по- бено млади, които са отровени,сочим само някои от тя-* » . ^цоптгг 1ЛЛ- но с националистическа омра-Неотдавна прокурорът в При 

щина е съставил

нашата загриженост 
вече. Проблемът

има и по-
възниква тога- 

когато сред приятелите 
се промъкнат и

за и следователно, не влиза в 
неговото сценарио на Велика Ал 
бания, при което ролята и при- ъбска покрайнина,

™ » —« Щ»,,. X. 3. и. „р, Р?™ "
не можем лесно ва и свободи в Косово. Цана е 

вси- ВДни _от ония, които най-дълго 
нера- и най-активно са присъщи на 

зрити. Времето обаче ще' по- алтернативната политическа сце 
каже, както и винаги досега, на в Косово, а обвинителния 
кой .си е пъхал

ва, обвинителен
такива, които акт против д-р Зекериях Цана, 

ако съдим какво ни готвят от историк и (секретар на Комите- 
бусия, не 
тели. Такива

ни
членовете на

таЗи мисия своите нахождения 
съставиха крайно повръхностно 
и едностранчиво. За тях сякаш 
на Косово съществуват само ал 
банци и техните права, а не и 
сърби, черногорци и други на- 

Вероято под влияние и на- роди. които там живеят и от 
тиск на тези и такива „обект- които мнозина са преследвани, 
ивни информации“ се обади и Че е така свидетелствуват и ко 
американският сенатор Дол, ко- нстатациите, до които са дошли: 
йто в дискусията, водена на 20 че уж в Косово „се провеждат 

предострожни към леност да прокара неверни вее март’ в африканския сенат за масови чистки на етническите 
някои „приятели“ и техните шу- ™ за политическо-безопасното яви- че ..обстановката в Косо- албанци в Косово, или че съ
мни изявления на обич към Юго положение в покрайнината и за во е твъРде тревожна“. Изпра- ществено становище на сръбски 
славия, особено ако се има в мерките, които взимат там дъ- тих ~ казва Д°л — телеграма те власти е, че етническите ал- 
предвид, че те с поведението и РЖавните органи. При това ка- д° американския посланик в банци трябва да се накажат ка- 
действуването си опровергават кт° се изтъква в акта, е изна- Юго5ЛЕШЮ!. в коят° съм изразил то етническа група, поради мни 

сами себе си. Дотолкова повече сял неверни твърдения за пое- дъл6°ка загриженост и призо- мите нападения срещу сърбите. .
тъпките на сдружения отряд на вах СъеДинените американски Юва е застращаващ пример на
милицията към албанското на- щати да напРавят всичко, кое- мощ на еднопартийната дикта-

то могат да определят причина- тура, пълна тежест на полице- 
та на мистериозната болест ме- иска държава, която контроли- 
жду стотиците деца в град По- ра едно етническо млацинство, 

вредени граждани от албанска- дуево и да пом°гнат в лекува- насочена срещу друго етничес- 
та народност нето на тези клети деца . . ■ Вяр- ко малцинство“ и т. н. Тези и

Друг глашатай на албанския вам’ че тРябва Да направим вси други констатации в нахожде- 
лоби, който дозира обществено- чко' което е по силите ни Да нията на мисията на Междуна- 
то мнение особено в Америка помогнем на народа от Косо- родната хелзинжка федерация 
е лекарят от Прищина Рифат во в Т03и момент. когат° МУ е за човешки права от Виена не 

единените американски щати Лятифи който работи в болни необходима помощ“. Няма съ- изненадват, ако се има предвид 
Порен Цимерман заяви, че по- цата във Филаделфия в Пенси- мнение' че такъв хуманен жест кои са нейните членове, а осо- 
ложението в Косово е един от лвания Лятифи често се явява на амеРиканския сенатор трябва бено обстоятелството, че ней- 
факторите, които усложняват по радиото и телевизията а осо пРинЧипно да се приветствува. ният председател е Карл фон 
американо-югославските отноше бено по Гласа на Америка“ ра тРогателна е неговата грижа за Шварценберг- За да се разбере 
ния. зпространявайкй невероятни’ не албанския народ в Косово, „ко- за кого става дума, трябва да

Говорейки на международна- истини за положението в Ко- йт0 тежко е «-радал в течение сепрочете вестник „Хърватска
та кръгла маса „Америка и юго сово, не избирайки при това ду- на миналата година - както то' домов“на ) °Рган «а Хърват- 
славските погледи на деветде- ми Да опетни югославското, а 
сетте години“, Цимерман под- особено сръбското ръководство,
черта, че „отсъствието на сери- Той говори за масови убийства
озен политически диалог меж- на работници, за мрачните си- 
ду Еластта в Косово и албан- ли, които по най-брутален на- 
ското население ще доведе под чин се разплащат с албанската 
въпрос престижа на Югославия интелигенция, студентската мла 
сред американците, които към Деж, икономистите, инженерите, 
косовската действителност при- работниците в производството и 
стъпват без предразсъдъци“. Не всички ония, които до известна 
ще и съмнение, касае се за се- степен са грамотни. Лятифи тв 
риозно дипломатическо-полити- ърди, че се отричат техните най-

да познаем, защото правят 
чко възможно да останат ЗАГРИЖЕН СЕНАТОР

акт
е възбуден защото през 
и февруари настоящата 
той използвал 
ния в Косово, за да може

носа в раздухва- 
нетърпимост 

югославските народи 
се разедини Югославия 
кроят границите й. Затуй трябва шата и чуждестранната общес- 
да бъдем

януари
годинането на между 

с цел да масовите вълне-
и пре- в на

защото някои от тях не се дъ
ржат само така към Югославия, 
но и към някои други страни, селение- Особено правил

прес-конференции, 
ки за броя на загиналите

това на 
съобщавай- 

и по-
които са закрачили, по пътя на 
социализма.

)
БЕЗ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ

Неотдавна посланикът на Съ-

ва казва уважаемия сенатор, ската демократична партия) бр. 
Противоположно, колко това ни 5, февруари 1990 година, в ко- 
позволяват възможностите, би йто на 15-та страница е публи- 
трябвало да подпомогнем огром кувано интервю с господин Шва 
мата маса цветнокожи и друго рценберг.) В Грац на 27 яну- 
маселение, което в държавата ври 1990 се е състоял симпози- 
иа уважаемия сенатор също стра Ум „Хърватско и Европа“, ко
да и злестрада, а което сенатор йто е организирал „Демократи- 
ът Дол не успява да види в чният клуб за Централна Ев- 
своята „далновидност“. Да не ропа“. Член на този клуб е и 
споменаваме други народи на Карл Шварценберг, който ак- 
американския континент и на- тивно е участвувал в работата 
вред по света, които политика- на симпозиума. Тогава е и на- 
та на сенатор Дол „ощастливи“, правено интервюто). За да се ра

збере по-добре трябва да се ка 
же и това, че интервюто са под 
готвили и водили д-р Марко Ве 
селица, главен и отговорен ре-

ческо Предупреждание, което не основни човешки и граждански 
оставя по-широко пространство права, че се пролива кръвта на 
за маневриране. Възниква въ- албанските деца 1и бременни ма
проса: Как и колко американ- йки и. тн. Според неговото „ин- миране за ■ положението в Ко
рите са информирани за съби- формиране“ в Косово се про- сово интересни са вижданията 
тията ь Югославия, особено в вежда политическа репресия, на на мисията на Международна- 
Косово, и дали наистина може помняща иа трагедията на ки- та хелзинжка федерация за чо , „Р на вестника и редакторът Мате Талиянчич. Трябва ли 

да се напомни кои са Веселица 
и Талиянчич? Инак те в разго
вора се представят като двама

От становището иа инфор-

да се говори за техен подход тайските студенти и последни- пешки права от Виена, чиито 
без предразсъдъци, както твър- те дни иа румънския диктатор членове пребиваваха в Косово, 
ди посланикът. Според онова, Чаушеску. 

когато се касао
Вместо обективно да изследват 

Важна роля в „информира- зачитане правата па всички на 
за информирането на американ- пето“ ни американците, и не са роди, които живеят в тази ср-
което се знае,

(Нп 4-тп стр.)
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„благодати“. Затова между дру
гото н поведоха социалистичес
ка революция.

Тук не е излишно да при
помним за думите на един наш 
ръководител, който през петде
сетте години, именно в Амери
ка, а дал следния отговор на 
ония, които са ни поставяли не
приемливи условия за оказване 
на помощ: „Господа, аз четири
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тели, които п чужбина се

като представители
вла-

колко мога. Сега съм уверен, че 
в Хърватско вече няма да се 

„невиннно затворени през ееде- пършвт такива преследвания, а 
години в Хърватско".

(От 3-та стр) деят само
своята покрайнина или ре

публика.
Отделен въпрос е породи кои 

позволява на някои 
по Югос-

нп
по-успешно 

всеки човек. Сил-
мдесетте демокрацията все 

ще защитава -
вярвам в това“ “ казва Швар 

ценберг и призовава хърватите, 
които живеят по света „да се

причини се 
комисии да върлуват 
ливия, особено по Косово, уж 
с цел да проверят действително 
то положение. Нашата страна 

всичко е наш проблем и 
нея тряб-

години прекарах в гората и ед- 
пи ли не съм ял само кора от 

пак победихме. Го-
„ЛИЙЕПД МОЯ“ .. . но

дървета и 
тов съм пак да се върна в го-ч0в?шкнтГправа,1аКарлР'Шиар- върнат в родната си във възмо 

ценберг казва между другото, жн0 наи-голям брои . 
че „човешките права все още Не ще и съмнение, че това 
се нарушават в много страни, па интервю помага да се разбере 
и във вашата страна, според све „обективността“ на мисията на 

разполагаме. Международната федерация за 
човешки права от Хелзинки. Ип 

I Косово терпюто ще има и има голямо 
човешките влияние върху американците и

„да се от-

рата, отколкото да се съглася с 
вашите изнудвачески условия“. 
Тези думи са твърде актуални 
днес, когато се застрашава ин- 
тегритетът на Югославия, свобо
дата и равноправието на ней
ните народи и когато се отричат 
нашите революционни социали
стически придобивки- Без тях 
ние нямаме бъдеще. Затова тр
ябва да ги защитаваме безком
промисно, независимо от пре
палената чувствителност и пред 
разсъдъците на някои 
приятели и „приятели“, 
не е противопоставяне на от
критите обществени реформи, 
които са неизбежни, понеже с 
помощта на тях от обществе
ната практика премахваме вси
чки деформации и заблуди, ко
ито ни въведоха в обществена 
криза. Тези дни един наш ви
ден философ заяви: „От берлин
ската стена падна не социализ-

преди
затова отношенията в 
па да се уреждат съгласно ин
тересите ма народите и народ- 

живеят в нея.деннята, с които 
За да не споменавам други при ипостите, които

както и всичкиАмериканците, 
останали,
виждат както им уйдисва,

с очевидно, че продъ- 
пи наблюдават само

мери, ще спомена само 
и нарушаването на
права в тази част на Балкани- не само върху тях 
те“. Карл Шварценберг изразя- насят към косовската действито 

задоволство от събитията в лност без предразсъдъци. При
нос за топа дават и мнозина „обе 

Чехословакия, ктивни“ аналитици на косовска-

имат правото да ни 
а в

случая 
лжават дана точка — 

1необективно. Това
от собстпепа гледнаПолша. Германската демократи

чна република.
Унгария, България и Румъния, та действителност преди всич

ко от Хърватско и Словения, ко- 
ябва да кажа. тя ми лежи на ито без угризение на съвестта 
сърцето, обичам вашата страна и без професионална и полити- 
и следя всяко придвижване на ческа отговорност пред югосла

вската м световната обществе-

късогледо и 
пе е спорно, спорът възниква 
когато те и други, ни оценяват 
само според собствените им 
рила. А тяхното 
мерило е — това ни загрижа- 

иепрекъснато трябва да го 
имаме предвид — автоматичес- 

да застават зад решенията, 
които- най-малко са комунисти-

наши
Това..Що се касае до Хърватско, тр- ме-

приоритетно

ва изад и напред в политиката, ко-
става в Хърватско- Драго би пост с месеЦи, пък и с години 

ми било, подчертава Шварцен- упорито фалшифицират факти 
движения, те с цел да прехвърлят на съ-

ято
ки

берг. „когато нови 
мисля! на онези демократични будената Сърбия и нейното ръ- 
движения в Хърватско, оконча- ководство отговорността за по- 
телно заеха онова място, което ложението в Косово. Те имат 
принадлежи на всеки свободо- големи „заслуги“ за неприемли 
любив Човек . ..
движения безспорно вдъхват на и ходове, които в последно вре- 
дежца и в по-инаква демокра- ме се предприемат към Югосла- 
ция. но и в победа на изборите вия. Отговорността за фалши- 
след няколко месеца“. фицирането на истината за Юго

славия се пада и на някои на
ши дипломатически представи-

чески. Откъде идва тази сега
шна заблуда в много наши 
ви, че финансовият капитал 
га е толкова милостивен и уми
лен, че е достатъчно само да 
му подадем ръката си и той ще 
ни отведе в царството на бл
яновете и изобилието? Югослав-

гла-
се-

мът“. Още нещо: 
разлика (и то съществена) ме
жду социализма в Югославия, 
който е извоюван, и социализ
ма в страните, на които той бе
ше подарен.

съществуваВашите нови вите дипломатически изявления

ските народи имаха възможност 
да почувствуват някои неговиСпоред мннението на Швар

ценберг „събитията каквито са 
тези у нас в Косово представ
ляват известна пречка за уско
ряване на отваряне на Югосла- ИЗПОВЕДИ 
вия като цяло към Европа 1992 
г. Но самият раздор при вашите 
комунисти, считам, не ще имат

Момир Бъркич

Истините“ на Катюша11
Почти на всички наши високи всяко утро минават покрай мили- И така, докато безсилно «разми- 

функционери, но не и на онези от ционерн с каски и автомати. Не ка сля за днешното Косово 
лошо влияние на това развитие. Ср Хърватско, които през измина- зва за кои деца е загрижена — ал- „на прага на разпадане",
Именно, вашите комунисти оче лите две три години загубиха тези бански или сръбски — но може да едно друго, което би било каквото 
видно са разделени в две гру- функционерски лостове, загребско- се налучква, че става въпрос за ал- днес е СР Хърватско, което „каза 

н то издателско предприятие „Вйе- банските деца. Във връзка с това, сбогом на заблудите, догмите и ил-
сник“ послужи като рамо за плака- споменава и отговорността за „тра- юзшгге „и тръгна към“ демокрация, 
не. Между останалите, на страни- вмите и последиците у младите по- ефикасна икономика и правна дър

вения и онези консервативни си цИте на изданията на „Вйесник“ из коления“. Обаче за травмите на жава... което за нашите косовскп 
ли в източната част на Югос- поведаха се, по-точно изплакаха момичетата от сръбската и черно- обстоятелства е недостижимо“. Да- 
павия Вярвам че Югославия Франц Шетинц, Дража Маркович, горската националност, които и но ли в тази идилична картина на Хър 
‘ ^ гр пгтепели за сво- Илияз Куртеши, Богдан Богдано- време на нейното председателству- ватско се намира, на пример, и
все пак ще се опред ВИч. Неотдавна това направи на ване са насилвани или кото албан- проусташката организация на Ф.
бода на хората, за демократи- СХраниците на седмичника- „Тйед- ците само „поискали“ да насилват, Туджман, от дневника на Катюша 
зация и многопартийна систе- Ник“ в издателство „Вйесник“ и няма нито дума. А за травмите на 
ма, понеже това е единственото Катюша Яшари. сръбските ученици, които албански
спасение за всички страни на те терористи гонеха и биеха до

натттятя гтоана“ ® своите бележници — дневник, смърт, Катюша не шиле. Важно е света, па и за вашата с р • все още под натиск на чувствата К. да има модерна фризура.
Така мисли господин Карл яшари размисля за косовските ак- 

Шварценберг, голям приятел на туални политически събития и ги 
хърватите и Хърватско, човек, сравнява с онези, които ставаха до 

у * ’ като тя бе начело на Покраинин-които знае хърватски език и не ския комитет на СК на Косово и, 
крие радостта си, че на събра- разбира се, констатира, че днес в 
нието в Грац са присъствували тази покрайнина всичко е по-лошо

отколкото е някога било. Поправо, 
за К. Яшари единствената светла 
точка на косовската политическа 
сцена е така наречената косовска

което е 
.мечтае заГ'

пи — либерална и с модерна 
ориентация в Хърватско и Сло-

не се вижда. Своите мечти за едно 
ново и по-добро Косово завършав 
с констатацията, че мощта на сила
та и репресията рано или късно ще 
се надделее от силата на аргумен
тите и разума“. Вероятно тя мечтае 
и желае, че когато дойде това „ра 
но или късно“ за нея пак ще се на
мери някое ръководно място на ко 
ето ще може да сънува и желае 
това, което със своите политически

К. Яшари е много огорчена 
възможността от завръщане в Ко
сово на сърби и черногорци, които 
през миналите години бяха изгоне
ни от тази покрайнина. Това тя на 
рича колонизация. А онази истин

на

единомишленици и искаше да осъ
ществи, нанасяйки такава 
вреда не само на сърбите и чарно- 

НР Албания както и пропъждане- горците, но и на многобройните ал
банци, на които правната държава 
се притече на помощ в последния 
час.

ска и насилствена колонизация, ко
ято бе извършена с емигранти отмнозина, които са били жертви 

на репресията в Хърватско през 
седемдесетте години. „Да, знаех
за вашите патила, знаех за ре- алтернатива, а всичко останало 
пресивните мерки . . . Следях вси репресия (натиск). Например, тя е ковните им огнища Катюша Яшари

много загрижена за децата, които не споменава.

голяма

е то на сърбите и черногорците от ве

Растко Йоветнччко това, опитах се да помогна
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*&?пе&Л0 сем®
в босилградска община ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

АГНЕШКО ОТ 26 ДО 32 ДИНАРА ИМЕНА И ТОРОВЕ ИМА
■ В Босилеградска община, тази пролет ще бъдат изора

ни и засети над 650 ха обработваеми площи Н Семена 
щ Есенните посеви в задоволително със-

От десетина дни нас 
ооаротно-стопанско 

то и услужно предприя 
тие „Босилеград" в Бо 
силеград започна с 
пуване на агнета. В 
придтието

оувана с останалите 
купвателни 
и че сега не се 
ждат каквито 
вншения. От друга .пък 
страна, селскостопански 
те производители считат, 
че са излъгани

гат \само на „Босиле 
град".

изам и торове има 
тояние

Меката зима и благопри 
ятните тази пролет клима
тически условия и в Боси
леградска община по-рано 
изкараха селскостопански
те производители на ниви- 
те.- Пролетната сеитба в 
низките села вече приклю
чва, в по-високите е в пъ
лен .разгар. Борис Милев 
седемдесетгодишен селско
стопански производител ог 
село Назърица казва, че 
рядко досега помни кога 
до това време в селото му 
да е приключил е оран. 
Думите на Милев, можем 
да чуем и от мнозина дру
ги селскостопански произ
водители.

предприятия 
предви 

и да е по що около 380 ха със зър
нени растения и около 120 
с различни градинарски ,ра 
стения, най-много с карто
фи. Останалите стотина хе
ктара предприятието за о 
борог, производство и ус
луги „Босилеград“ от Боси 
леград ще изоре и преоб
рази в изкуствени ливади 
и малко с овес.

— Цената в сравнение 
с другите стоки е ниска. 
Един килограм месо ст 
рува колкото 2 килогра 
ма кафе, или четвърт ли 
тър ракия. Къде го има 
това? — пита се Добри 
Велинов, селскостопанс 
ки производител от село 
Злидол.

изку
пред 

ни уведоми 
че досега са изкупи 

ли около 3000
ха,

и че це 
ната е малка, а и дълго 
време чакат да им се 
плати. Случва се, също 
така, агнетата да не се 
изкупуват навреме и пре 
растват, надвишавайки 
теглото за първа класа.

агнета, а 
казват, че има да се из 
купят още 2000 
Понастоящем

из
агнета, 

за агнета 
с живо тегло до 16 кило 
грама за килограм живо 
тегло по 32 
ония над 16 кг — по 26 
динара.

Характерно за тазгодиш
ната пролетна сетба е, че 
предприятието за селско
стопанска дейност сега на
време обезпечи достатъч
ни количества минерални 
торове — 21 тона от сорта 
та „три петнаестици“ и о-

динара, а Да дсажем и това, че 
бооилеградското лредпр 
иятие редовно върши из 
купуване на телетата, а 
тяхната цена е до 18 ди 
нара за килограм живо 
тегло.

Производителите- друг 
избор нямат и са прину 
дени агнетата да предла

В „Босилеград" каз
ват, че цената е съгла

Мотив от Бранновци От тази година трябва 
да започне да изкупува 
животинско производст 
во и земеделската коопе 
рация „4 юли" от Вранс 
ка баня ,която построи 
изкупвателен пункт в се 
ло Гложйе. Засега обаче 
все още не изкупува. На 
Лисииския и Горнолю 
батски район изкупува 
ме на |селскостопански 

продукти върши ,,Полъо 
продукт" от Враня, по 
същите цени, както и 
„Босилеград".

шт Щ'%:

Инак, според акционна- 
та програма, която всяка го 
дана изработва отдела по 
селскостопанство към Об
щинската скупщина в Бо
силеград през тази пролет 
в Босилеградска община 
трябва да бъдат изорани и 
засети със зърнени расте
ния окоЛо 650 ха. предим
но в частния сектор. От то 
ва около 170 ха с ечмик, 
120 с овес, 60 с ръж и око
ло 30 с царевица. Или об-

коло 40 тона от сортата 
КАН. Наистина цената му 
е доста висока 2,60 динара 
за един килограм, обаче в 
това отношение предприя
тието нищо не може да на 
прави. Състоянието с обез
печаване на сортни семена 
малко е по-друго. Засега е 
обезпечено само около 5 
тона еч\шк от сортата „Ве- 
лебит“. Овес няма н каз
ват, че трудно е и да се 
намери. Обезпечено е и 
сортно семе за царевгща 
от сортата СК—247 около 
половин тон и всичкото е 
продадено на заинтересова 
ннте производители на ца
ревица.

Онова, което сега е по 
добрено 1ро отношение 
на предишните години, 
че сега за парите не се 
чака дълго.

Къщите в село Бран- 
ковци са накацали по ба 
ирите от двете страни 
на Тлъминска река. Сле 
дствие на миграцията — 
главно към Босилеград 
и вътрешността на стра 
ната © последните годи
ни населението е мно
го намаляло. Бранковци 
е буквално старческо се 
ло. Селото е електрифи
цирано, обаче училище
то все още няма ток, а 
изглежда че така и ще 
остане. В него учат пе
тима ученика, а една от 
учебните стаи е напълно 
празна.

с хубави овощни гради
ни и отлична сливова 
ракия.

М. Я.Ст. Ст.

КОНТРОЛ НА ХРАНАТА В НИШКИ РЕГИОН

ПРОДУКТИТЕ, ПЪЛНИ С АНТИБИОТИЦИ!
Всички тези сведения 

бяха изнесени на прове 
депото неотдавна заседа 
ггие на Скупщината на 
Мсждуобщииската ре
гионална общност 
Ниш за защита па жиз 
цената среда,' на което 
сс разисква за изправно 
спа па хранителните 
продукти аз региона.

Д-р Радуика Митро- 
вич, председателка ма 
Комиоията| подчерта, че 
'през изтеклите няколко 
години се чувствува нос 
тояино увеличение ,на 
пестицидите, аитибиотш 
ците и тежки 'метали в 
пробите ма контролира 
ните продукти.

Химическата замър-1 
сеност се увеличава, до 
като |ба ктериоложк ата 
намалява.

Пряко последствие за 
химическата .затровс! ю-

Дори 68 на сто от кои 
тролираиите яйца в Ни
шки регион в химичес
ко отношение са не из
правни, защото в тях са 
открити антибиотици в 
големи количества.

ст ма храната са и заче 
етилите алергии, които 
от осмо са „излезли" на 
трето място през изтек 
лата година.

Химическата замърсе 
пост на храната иастъп 
ва още 1В първичното 
производство, така че е 
необходимо, се изтъкна 
па заседанието, да осъ
ществи май-пряк, иай- 
-ефикасен Ц най-строг 
контрол в тази част ма
1 ьр0113ВОДСТВО ГО.

Във връзка с това д-р 
Аикица Тодоровим под
черта, че високата кон- 
цегграция ма аитибиоти 
цм е необходимо да за
почне контрол на храна 
та. Естествено!, за всич
ко това и за още много 
други неща, за конто тр 
ябва да се обезпечат до 
статъч.1 ю средства.

Когато пък става дума за 
градинарските растения за 
семена и тази година, как
то и винаги досега нямаше 
проблеми. От всичка 'видо
ве имаше в достатъчно ко
личество.в

Да кажем и това, обез
печено е че и семе за тре
ва близо десет тона. В 
1 гредприятието 
ват, че същото ще дават с 
намалена цена на свои ко- 
операити от 10 динара, аи- 
иак цената му е 54 дина-

Във всички проби на 
месо са намерени извее 
гни количества пести ци 
ди, а подобно е положе

подчерта-
Малко има нови пос

тройки. Старите къщи 
се разпадат. Жалка е ка иието и с олиото, млеч 
ртината на овощните дъ ните издслш „ др. Прои 
рвета: ябълки, сливи,
круши. По клоните им

зведения. При млечните 
изделия всяко трето хи. 
мичосюи е неизправно,

ра.

Характерно за сеитбата 
е и това, че есенниците за 
сега добре напредват, а по 
следните дъждове са пад
нали в правия час. Пона
стоящем, специалистите но 
селско стопанство казват 

че същите трябва да се 
подхранят с минерални то
рове.

висят парцали от лишеи, 
така че едвам се разпо- което поразява с оглед 

па факта, че млякото и 
млечните произведения 
са главна храма за мал 
китв и с оглед па това, 
че химическата леизлра 
в мост ща

знава в ранна пролет 
кое дърво е още „жи
во", а кое е изсъхнало. 
Старците и децата и ба 
бите не могат да ги от
глеждат и да се стараят 
около тях. Някога това 
гштомо село бе прочуто

хранителните 
изделия е много по-опас 
на за здравето от бакте 
риоложюите. Д. Н. М. Я.

\
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Пенснонерско
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•Сньтче
.А в РУБРИКАТА ПОД ГО 

РНОТО ЗАГЛАВИЕ ЗА
НАПРЕД ЩЕ ПОМЕСТ
ВАМЕ СЪОБЩЕНИЯ, ПР 
ЕДЛОЖЕИИЯ И ИНФОР 
МАЦИИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ, 
ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ

Тези дни редакцията ип 
вестника получи писмо от 
Общинската организация па 
пенсионерите п Босилеград, 
п което босилсгродсрите пс 
псиоиери ни предлагат да 
открием рубрика „Пенсио- 
нерско кътче“. Редакцията 
радушно прие предложение
то и занапред в рубрика
та под горното заглавие ще 
поместваме съобщения, пред 
ложения и информации за 
пенсионерите.

Тази снимка е направена през учебната 1947/48 годи
на пред входа в босилеградската Гимназия. Това са първи
те босилеградски гимназисти след освобождението от фа- 

В средата е ЕВТИМ МИТОВ, преподавател по 
физика и директор на Гимназията. Роден е 1900 година в 
село Бранковци- Първоначално училище е завършил в 
родното село, средно училище в Кюстендил и факултет в 
Белград. Учителствувал е в гимназиите в Бихач и Ново 
Градище. Починал през 1954 година. С. Евтимов

Между брезите пред входа в общинския съд трябваше да 
бъде поставени чешмата.

шизма.
Едва ли може да се намери град, който над двадесет 

години няма ннто една пейка, на която човек може да сед
не да си почине. Едва ли може да се намери град, в ко
йто ако ожеднеете на улицата, няма къде да се напиете 
вода. Едва ли! Но за Димитровград това е реалност.

Преди шест-седем години в Димитровград бе раздви
жена инициатива за изграждане на спомен чешма. < Чрез 
самоуправително споразумение тогава бяха събрани 88 ста
ри милиона динара от всички трудови организации, бе 
определена локация и направен макет. И тъкмо когато 
трябваше да започне реализация на идеята, започнаха „иг
рите“ толково познати у нас. Някой или някои силници на 
това време, започнаха да спорят локацията. Други спо
реха текста, който трябваше да се запише на плочата 
край чешмата, трети търсеха да се пишат имената на 
загинали бойци (споменаваха се над 80 имена!), четвърти ... 
Това се случваше през далечната 1984 година. А 
между улица „Маршал Тито“ и началото на улица „Ни
шава“ все още нищо не е направено нито да е по някои 
друг начин уредено. Рейсовете и занапред спират тук, хо
рата чакат, седат на тротоара вместо на три-четири пейки 
под хлада на брезите. От една прекрасна идея останаха 
само снимките на макета на чешмата. Не е ли момент

юааааавоаоаааоааоаааааоаааасаасааааасааааааааааааааааасааааааиВ този брой поместваме 
няколко информации за пе 
нсионерите от Босилеград. ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА

ЗВОНЦИ — СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКАВсеки петък в Общин
ската организация на пенсио 
нерите в Босилеград от 11 
до 13 часа се дават инфор
мации по всички въпроси, 
от които се интересуват пе
нсионерите, приемат се пред 
дложения и забележки във 
връзка с работата на пен- 
сионерската организация, да 
ват се правни напътствия, 
съвети и тълкуване на за
кони, а когато има нужда, 
се оказва и правна помощ.

За Звонци може спокойно да се каже, че е истинска 
строителна площадка, тъй като на разстояние от само 3—4 
километра в момента се строят три обекта.

на мястото

идеята сега да се реализира макар и като временен обект.
А. Т. За отговори на въпроси, 

толкуване на закони и да
ване на правни съвети е 
задължен председателят на 
Организацията Иван Деспо- 
тов, юрист в пенсия.

Водят се преговори със 
Здравния дом в Босилеград 
по същото време да се въ
ршат и контролни прегледи 
на пенсионерите (измерване 
на кръвното налягане, съве 
ти във връзка с употреба
та на лекарства, диетална 
храна и пр.), за да се из
дигне неприятното чякане 
пред болничните гишета и 
врати.

1. Тук „никва“ цех за обработка на дърво — собстве
ност пчеларската кооперация „Мая“ от Звонци.

Само макет!

ПРОБЛЕМИ С ПРЕВОЗА НА ПЪТНИЦИ В ДИМИТРОВГРАД

Други вадят горещи кестени
2. На мястото 

се строи поп мост. иа стария мост, в центъра на селото.Ще престане ли в най-ско 
ро време да работи цехът 
на „Ниш-експрес“ в Димит 
ровград.

Пазарната икономика „те 
гли“ към „Ниш-експрес“ от 
Ниш, чийто цех в Димит 
ровград, поради лошите 
пътища в общината и мал 
кото число пътници, никак 
не може да навакса всеки 
дневните разходи и да съз 
даде достатъчно средства 
за акумудацця. Затова точ 
зи въпрос създава в момен 
та големи грижи на Димит 
ровцрадска община, тъй ка 
то тя, имайки предвид сред 
ствата, с които разполага, 
не е в състояние да разре 
ши въпроса.

Засега налице са два ва 
рианта, кой от кой по-лош.

Според първия вариант цехът 
с част от заетите и без рей 
совата гара, (чиято функ 
ция би била променена), би 
бил превзето от Автотранс 
портно предприятие в Пи 
рот (АТП). Това значи, че 
повече от 24-те заети в це 
ха би останали без работа, 
а много села в общината 
без рейсова връзка с цен 
търа- на общината, до кои 
то още не е стигнал асфалт. 
Според другия вариант це 
хът би се отделил 
мостоятелно

става на бивша „Услуга“ 
се намираше и цех за пре 
возване на пътници. Тогава 
й днес най-рентабилна рей 
сова линия е; линията от 
Димитровград до Пирот. 
Кой и защо тогава отстъпи 
пр^Д^де (или нещо друго) 
тази линия на АТП? Днес 
тази линия заедно с линия 
та Гои идол — границата би 
могла да финансира целия 
цех в Димитровград. Тези 
които това своевременно 
са направили днес са без 
грижни, а други .трябва да 
вадят

като са 
предприятие, 

налграве би била 
финансова катастрофа.
но това горещи кестени от

огъня и пак утре да ти об 
винят, че йЬ 
правилно. А те нямат 

„ избор.

са постъпили 
голямВ момента е неизбежен 

един въпрос отпреди дваес 
тина -години. Именно, в съ юка баня усилено се строят 

Текст и снимки Т. ПетровА. Т. подпорни стени. . .
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ЕКО-ОТЗИВИМНЕНИЯ

Без табун по въпроса на 

жизнената средаИМЛЕЖТА N ГОЛЯМ ИЗПИТ
Екологията о.т ден на ден 

става все по-актуална за 
гражданите, кОито са най- 

. -много застрашени от жиз 
преразглеждане нена среда. Обаче неотдав 

на един жест на мебелното 
предприятие „Циле“ в Ди 
мидровград във всеки слу 
чай е за похвала, но и за 
пример на останалите дими 
трбвградски замърсители, 
които засега се отбраняват 
с мълчание. С помощта на 
вестник „Братство“, компе 
тентните от „Циле“ дадоха 
възможност на своите гра 
ждани да се запознаят със 
степента на замърсяването, 
който отпуска тяхната фаб 
рика. За един такъв вид из 
насяне истината и по-натат 
ък трябва да има разбира 
ние и настоялия, а това мо 
же би ще измъкне от мъл 
чание и първия и най-голе 
мия димитровградски зам 
мърсител „Гумарата“, а 

. след това и останалите — 
ТО „Братство“, „Компас“

търи за пречистване така 
че сега работят общо 36. О- 
баче делото продължава и 
по-нататък, понеже къщата 

Великови все още е за

Характерно за 
градската
въпреки изключително 
жкото социално положе
ние, в което се намира тя 
остава ^равнодушна и апа
тична, без каквото и да би 

отношение към 
адсгуалните обществено-по

литически и 
проблеми, които 
ват никакви 
включване

босиле- по вярва и търпеливо ча
ка някой „отгоре“ да й да 
де работа, жилище, кредит 
и т. н.

Една

стоятелно мислене и кри
тическо 
на живота извън общопри 
етите и вечни догми. И то 
ва е вероятно една от при 
чините, задето младите о- 
Ще се колебаят, смутени са 
и объркани 
•разлика между лрокламиь 
раното и съществуващото.

Това се отнася и за бо- 
силеградската младеж. Ня
ма съмнение, че има и мла 
ди от друг профил, които 
могат и знаят да се отна
сят критически. Те обаче 
бързо изчезват, 
ни от тесните перспективи 
на босилеградската провин 
циална заглъхналост.

Другите с години пасив
но чакат работа, търсят 
влиятелни вуйчовци, хода- 
тайствуват и 
съвещания с представители 
на обществените служби и 
стопанските 
Под натиска на общински 
те органи и политическите 
структури, те скланят да 
приемат тук-таме по ня
кой млад стажант, макар 
от икономическа гледна 

точка и да е измислен. И 
така, с години. Всички сто 
пански и обществени ко
лективи се изпълват с из
лишни 
фактор на 
производит 
превръщат в бюрократиче- 
ски обществени паразити, 
които под менторство на 
партията подкопават мате
риалната основа на обще
ството. Така агонията . про 
дължава до безконечност

Но ето, че дойде време 
така вече да не може да 
продължи. Плурализма на 
политически интереси до
веде до решаващо изкуше 
ние и Съюза на социали
стическата младеж. Той п- 
ли ще застане на страната 
на младежта, като застъп
ва интересите им, или ще 
отстъпи място на алтера- 
тавата. Друг изход няма. 
А решението не зависи 
толкова от младите, кол- 
кото от сегашните ръково
дители на Съюза на соци
алистическата младеж.

младеж е, че
нате- страшена от замърсяване и 
трина!?

Но един друг върпос се 
налага тук, а това е градо 
устройствения план в Ди 
митровград, който не е 
предвиждал защищаващ по 

пост 
пояс

такава
младеж е удобен обект за 
политически манипулации, 
Дори и от крайно консер
вативни и реакционни 
литически сили. Остава от 
крит въпроса кога тя 
стане активен обществен 

субект, който да се -<збори 
за правото на младите да 
живеят живот достоен на 
човека.

„питома“

ло активно
от голяматапо- .икономически яс от индустриалните 

роения. В града такъв 
изобщо не съществува и а- 
ко се вземе предвид фак 
та, че, предприятието „Ци 
ле“ съществува от 1947 год., 
защо е позволявано в непр 
средствената му близост от 
само 4 метра г 
строявани къщи; 
мо с това предприятие, по 
добно е положението и_ с 
другите промишлени 
ти. Въпреки циклона във 
фабриката, който пречист 
ва отпадъчния прах следст 
вие процеса на производст 

, вото и въреки това че за 
този циклон се старят два 
ма работници (от 1985 годи 
на) все пак замърсяването 
на околната среда не мо 
же, ако не се забеляза, а 
то да се почувствува. Спо 
ред думите на юриста Асен 
Иванов във фабриката се 
работи на просвещаване ра 
ботниците във връзка със 
защита на човешката сре 
да. В този процес е вклю 
чен и един 
ХТЗ и всичките отговорни

не им да- 
изгледи за 

в процесите на 
обществения живот. Отсъ
ствието на политическа 
{ганизираност, пълна 
ннтересованост за полити
ческа

иде

ор-
неза-

Докато младите отбяг
ват да погледнат на исти
ната в очите обществени
те антагонизми нарастват 
и застрашават да избух
нат в тежки социални стъ
лкновения, които не могат 
сами от себе си да донесат 
нищо добро. Основна зада 
ча на интелектуалната ели 
та е да ги обуздае и насо
чи в борба, която изисква 
днешното време, в борба 
за включване в универсал 
нит е прогресивни и хума
нни процеси на съвреме
нния свят. Реално е да сб 
очаква младите да бъдат 
моторна сила на реформа
та, да я осмислят и водят,

борба, морален,
културен Дефетизъм 
зко социално разслояване 
са главните причини дето 
младите остават все 
извън съвремените прогре- 

за коренни
промени в обществото, 
ито в крайна сметка 
за цел и промяна на обще 
ственото

ограниче- бъдат по 
И не са

даи ря-

още обек
сивни течения

ко- организират
имат

и други.
Разбира се че във всяко 

промишлено 
трябва да се върши атестн 
ране на водите (отпадъчни) 
от което може да се види 
степента на замърсеността. 
„Атестирането на отпадъч 
ните води на „Циле“ въ,р 
ши

положение колективи.на
младите.

Младите в 
нямат политическа органи
зация, в която да се вклю
чат и ангажират в борба 
за разрешаване на ония 
обществени проблеми, ко
ито най-остро засягат име 
нно тях. Когато трябва да 
се постига за интересите 
на младите Съюзът на со
циалистическата 
съществува само на харти- 
я, а на практика когато 
нейния председател тряб

ва да си вземе заплата. За 
младежки организации по 
селата е смешно да се го
вори. В Босилеград ви тр
ябват детективски способ

ности ако ви хрумне да тър 
сите председателя на Съю
за на младежта. Ако тая 
организация понякога не
що и работи, тя се занима 
ва с незначителни и .мар
гинални въпроси, във все
ки случай не играе никак
ва роля в смисъл на превъ 
змогване и разрешаване 
на жизнените проблеми та 
младежта.

Такъв Съюз на мадежта 
е много подходящ за ония 
политически групи, които 
са за стату кво. На тях то
чно такава младеж им тр
ябва: равнодушна, аполи
тична и кротка, която сля

предприятиеБосилеград

научно-изследовател 
ския институт „1 май“ от 
Ниш и според последния 
анализ от 21 август 1989 га 
дина се казва, че качество 
то на отпадъчните води е 
в границите на нормално 
то. Обаче до 1982 г. поло 
жеието е било загрижава 
що. Фабриката е имала са 
мо 4 активни филтъра за 
пречистване на отпадъчния 
материал от общо 36! Как 
ва нелогичност и небреж 
ност! В този случай най- 
-много е било застрашено 
семейството Величкови о- 
битаващо ма улица „Бошко 
Буха“ №8. И не само къ
щата на Сенко Величков е 
била застрашена, в същото 
положение са се намерили 
и останалите семейства в 
същата улица, която брои 
към десетина къщи. Велич 
кови защита търсят чрез 
съда и може би са първи 
те в страната които полу 
чават делото поради замър 
сяване на жизнената им 
среда. Предприятието тога 
ва пуска и останалите фил

а те едва са проникнали 
до нейната същност. У нас 
владаее мнението, че има
ме достатъчно млади и об- 
разовни кадри, които са 
способни да отговорят на 
'изискванията на времето. 
Има ги, не е да ш няма, 
но техните дипломи сами 
по себе си не гарантират 
нищо. Преди всичко . е ну
жна активна ингелектуал 
на мисъл, която освободе
на от догмите на болшеви 
зма да търси и изнамира 
пътища и начини за изгра
ждане на модерно обще
ство, което ще надмине 
техните хоризонти, на един 
исторически надминат е- 
тап. Чест на изключенията, 
но повечето млади носят 
печата на една идеологизи 
рана възпитателно-образо

вателна система, която ги 
моделира като послушни 
поданници на социализма, 
който се величаеше като 
найг-съвършенно общество 

на света. На тях да се на
сади способност за само-

кадри, които от 
I развитие на 
елните

младеж инжинер насили се
и компетентни лица във 
фабриката. Ведно всичките 
са съгласни 
локацията на промишлени 
те обекти в црада, < лош е 
и градоустройствения план, 
но още е по-лош начина по 
който останалите фабрики 
в града замърсяват жизнена 
та среда и на гражданите 
и на своите работници, а 
си мълчат. Нека постъпка 
та на отговорните лица в 
..Циле“ послужи като, по 
вод за една кръгла маса в 
Димитровград, на която ду 
мата да могат да си кажат 
и ръководителите и онези, 
които са отговорни за този 

градоустройствен

лоша е дис

настоящ 
план и гражданите и всич 
ки които мислят добро на 
бъдещите поколения в този
град.
Зденка Тодорова — Свилен 
коваИван Николов

на един от своите „съборци“ с такива дейности 
и „подвизи“ се хвалят.

От декемврийските дни на 1989 година, стру
ва ни се, преустройството захвана и България. 
Това би могло да означава, че „тихите фронто
ве“ и „тихите войни“ ще бъдат изкоренени и 
на тази граница да завладее дух на истинско спо 
разумяваше, а Димитровград в истинския смисъл 
на думата да стане мост на сътрудничество. Мо
гло би, а дали така ще стане? Слушаме тези 
дни, че в режия на някакъв „Македонски съюз“ 
в София устроен митинг на който присъству- 
вали около 300 000 души, на който се чули и 
лозунги от арсенала на „тихата война“ във вид 
на претенции спрямо Македония и към „запад
ните покрайни“.

И от официални места в София наново се 
потенцира несъществуването на македонската 
нация и македонците в Пиринска Македония. 
Дали това значи навестяване, че занапред пак 
ще действуват „тихи фронтове“?

Надяваме се, че преустройството ще донесе 
онова, което народите на двете страни искрено 
желаят: мир, спокойствие и споразумяване на 
тези два така близки’ и един на друг отпраиени 
народи. Опитът от миналото дано достатъчно ни 
е научил и в този смисъл трябва да се разби
рат горните редове.

руски войски или с лично отмъщение, но по- 
късно избягвали срещи или ги заявявали на 
властите. В тези предимно планински села, от-

МИЛОРАД КОЗИЧ

ТИХИЯТ ФРОНТ (13) далечеии от комуникациите и града, с овчарски 
колиби-пояти, главно извън селата, в планина
та, не било лесно да се борави тъй като се на- 

ДИВЕРСАНТИТЕ Мирко Алексов от Сми- лягало да бъдат разсърдени въоръжените нощ-
пи посетители, пък и да ги заявяват на влас-ловци т1ван Тодоров и Иван Дойчев от Мъзгош 

и Славчо Василев — Макаренко от Брайковци, тите. Особено поради тоиа защото емигрантите
отивали при най-близките роднини, 'често пъти 
братя, бащи. На Костадин Алексов от Изатовци 
ие било лесно да съобщи ,зо група диверсанти, 
сред които се намирал и сина му, но той все 
ттяк съобщил за пристигането им. В мирни вре
мена и докато владеят добросъседски отноше
ния между държавите, да се жипее край граии-

ангажирали група селяни от Смиловци, сред 
които и Тодор Стоянов, Георги Манчев и Алек
сандър Станоев. Емигрантите Никола Ангелов 
и Мартин Петров от Бачево ангажирали група 
жители от Бачево, а емигрантите Никола Ран- 
гелов и Васил Ташков от Изатовци — Милош 
Тодоров от с. Каменица. Опити за вербуване, 
при нелегално минаване на границата, вършели 
емигрантите Данко Манов от Сенокос, Никола 
Апостолов и Новко Димитров от Болевдол, Мил
чо Алексов от Изатовци.

цата има и някои предимстпа, но.в лоши вре
мена, каквито бяха времето но ВЪРТОП или 
по-късно, при други условия при КОМИНТЕРИ, 
жителите край границата живееха непрекъснато 
в страх кога ще дойдат, или кой някъде ще

Някои от тях служели само за пренасяне 
на пропагаднен информобюровски материал, ко
йто малко по-навътре в наша територия, най-' 
често разхвърляли веднага след минаването 
па границата, а след това се скривали и връ
щали се назад, като сигурно осведомявали, че 
са го занесли там, където им е било па.ложе*но.

Мнозина от ония, които те вербували е тря
бвало само формално да се съгласят, защото те 
им се заканвали с идването па български' и

ги пресрещне и как тази среща ще свърши. 
Ииформбюровските емигранти от периода ма 
Комипформ с участието си в „тихия фронт“ 
(както наричаха ецоята диверсантско-шпион- 
ска дейност), участвували в създаването на ло
ши времена, което ма техните сънародници в 
Югославия е нанесло много злини и най-малко 
е чудно как през 1986 година при погребение — КРАЙ —
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ПИЛОТИТЕ В СИН ЛОВЦИ
МАЛТ*К КОМЕНТАР„ПАЗИТЕЛИ НА СИНЬОТО НЕБЕ — ДРУГАРИ ПА ПСЯКО ДЕТЕ“

Девет училища нямат той
В рамките на акцията па дет

ския вестник .Другарче“, .Дечйе 
новине" и летците от единицата на 
коменднта Кулич от Ниш в учн- 
лтцето в Смиловци и в Димитров
град пребиваваха група пилоти иа 
ЮНА и двама детски поети — Ру- 
сомир Антич от Ниш . и Бранко 
Живкович от- Белград.

За тридесетината ■ ученици в сми 
ловското училище срещата с пило
тите бе истинска случка ч вьлмож 
ност да се запознаят с техния жи- 

н може би и те да тръгнат но 
, техните следи. За своите гости уче

ниците и В СМИЛОВЦИ II В Д|1М11ТрОВ 
бяха подготвили хубава про- 

литературии

В Босилеградска об 
щипа приключва елект
рифицирането, но не за 
всички. Онези, които тр 
нбиаше пт.рви да 
ток, и сега са в „мрак“ 

В Бооилспрадска общи 
иа в девет училища все 

Главно

мето неонравдателно но 
сят най-малките. Пора
ди липса на ток в учи
лищата не може да се 
въвежда съвременно о- 
бучение. По този начин 
учениците са принуде
ни, разбира се и препо
давателите им, да работ 
ят с очигледните средст
ва, които са помагали 
във възприемането па 
зани^та на техните ба 
щи и дядовци.

Бива ли все още да 
се поставя въпроса: до 
кога онези, които тряб
ва да носят факела на 
прогреса ще бъдат в 
„мрак“?

имат

още няма ток. 
поради липса на финал 

средства и несъот

вот

сови
нетна акция, под въпросцрад

грама съставена от 
творбн за пилотите, вокални и пн- 

Постите
с кога ток ще се въведе 
в училищата в Догани- 
ца, Карамаиица, Яреш- 
ник, Рссен, Млскомин- 
ци, Рикачсво, Т. Тлъми 
но, Дукат (Дудина маха 
ла).

струментални изпълнения, 
от своя страна рецитираха свои 
стихове, конто радушно бяха при
ети от учениците, 
творческия конкурс 
синьото небе другари на вяско де
те“, тридесет наградени 
тази година ще имат

В рамките на 
„Пазители на

ученици 
възможност 

със самолет Сплит и от-
военно-въздухоплавателни

А. 1 •
И този път главно по 

вина па възрастните бре
да пооетят 
делни 
училшда. В. Б.

БЕЛЕЖКА НА РЕДАКЦИЯТА: Авторът То
дор Алексов Спасов — Литкалов е роден в гр. 
Цариброд, сега Димитровград, през 1914 г. Про
гимназия учи в Цариброд, а гимназия в Пирот. 
През 1933 година постъпва на служба в Скопие 
по ведомството на съобщенията, където взема 
активно участие в прогресивното крило на Съю
за на пощенските чиновници. Сътрудничи в пе
чата със стихове, разкази и статии. През 1939 
година си подава оставка, за да отбие военната 
си служба в V автомобилен полк в Ниш. Тук 
го заварва германо-югославската война през 1941 
г. При отстъплението на югославските войски 
бива пленен' от германците, но успява да из
бяга и постъпва на работа в пощата в Цариброд. 
По донос, подписан от 27 души чорбаджии и 
фашизирани елементи бива уволнен през 1942 
год., но благодарение на застъпничество на тога
вашния началник на пощата в Цариброд Георги 
Константинов, (царибродчаяин, през 1920 година 
емигрирал в България) е възстановен и преме
стен в град Карнобат, а оттам след една година 
в София, където го заварва 8 септември 1944 г. 
Отново се отдава на публицистична и писател
ска дейност. Не е съгласен със сталинизма и 
е обект на ..вниманието“ на Държавната сигур
ност. В знак на на протест срещу тоталитаризма 
В България и нахлуването на въоръжените сили 
на Варшавския пакт през 1968 г. в Чехослова
кия, в знак на протест, се отказва от общес
твена дейност. Днес, в ерата на демокрацията 
на обществото, отново се изявява като писател 
и публицист. Радетел е на българо-сръбското 
братство. Живее в София. В няколко следващи 
броя редакцията ще публикува цикъл негови ра
зкази из живота на стария Цариброд.

Манастирчето
(ЛЕГЕНДАТА)

то могли от присъствуващите в черквата, а 
след това отчето с китка босилек и еванглието, 
клисарят с котле светена вода след него, а 
;лед клисаря дядо Мада, обрамчил през рамо 
козинява торба, няколко дни обикаляли из ма
халите докато не изредили всички къщи. Хора
та давали според сърцето и имота си. Едни 
пускали в котлето тъничка монета, предизвик- 
вавши подозрителен и упрекващ поглед на дядо 
Мада а други с отворена шепа понякоя жъл
тица, възнаграждавани с благославяща усмивка 
на отчето. И ето че на следващата година, за 
празника на св. Димитър, цял Цариброд се 
струпал на зелената и сенчеста поляна около 
малка, продълговата едноетажна къщица, която 
от махаленските се различава само с едно скром
но кубенце и кръст над врата, както и икона 
на светеца. Едва ли св. Димитър е останал до
волен от този „покрив“ над главата му, — 
поне малко от малко притежава суетата и гран- 

мнозинд от земните, дори и нан- 
скромните „мъченици“, След време, на няколко 
крачки от манастирчето се. издигнала скромна, 
но просторна двуетажна къща за жилище на 
калугерите и поклонници. Тук за известно вре
ме се настанява царибродското училище. След 
като то се връща в селището, манастирчето на
скоро запустя, понеже, поради оскъдните при
ходи, не се задържа никакъв калугер, и покло- 
ниците не остават на пренощувка.

Горният ръкав на коларския път, като стиг- 
ъгъл на гробищата, прави рязконе неточния

отклонение на север и отвежда право_ на ма
настирчето. То е посветено 
Според легендата самият светец си го е изискал. 
Той дълго време упорито и неотменно всяка 
нощ се явявал насън на някой си дядо Мада и 
настойчиво му поръчвал да отиде на това мяс- 

се издига манастирчето, точно в полу- 
копае на тази площадка досами ня-

на св. Димитър.

.то сега
нощ и да
какъв камък, вкопан там; и на това, което из
копае там, да вдигне подходящ покрив. Старецът 
дълго време се дърпал. Той не бил много от 
набожните и повече бил склонен да вярва, че 
този номер му играе някой от „опашатите“ 
да го примами и погуби. Той сам преценявал, 
че с поведението и религиозността си не заслу
жава тази благочестива милост на светията. Но 
светията не го оставял на мира. Всяка нощ 
все едно и също. Че започнал и да се сърди, 
и да заплашва. Гледал го сурово, заканително. 
Нямал старецът вече мира от него и нощем, и 
деном. Нощем — сънищата, а дненем — мисълта 
му все бягала тамо. Разбрал, че няма отървава- 
не и една нощ се престрашил. Метнал на рамо 
кирка и лопата, и — право горе. Как са му 
треперили краката и душата му се зъзнела, той I 
си е знаел, защото никому не се е изповядал. | 
Плюл си на ръцете и започнал да копае. Ко- | 
пал и все се озъртал от къде ще изкокне „опа
шатият“. Ама най-много се страхувал да не би 
да изкопае някой зъл дух, като онзи от бу
тилката, който току виж го сграбчил за врата 
и го натика в дупката. По едно време нещо 
издрънчало под кирката. Изхвърлил той с ло
патата разровената пръст и изведнъж ослепял 
от някаква златна светлина, която го блеснала 
от дупката. Протъркал той очите си, посъвзел 
се и се надвесил над дупката, гледа: на дъното 
някакъв предмет блести като квадратно слънце. 
Ггледал се по-налрегнато и какво да види: от 
тоя ослепяващ квадрат го гледа едно брадато 
лице, чиято глава е оивичена с още по-ярък зла
тен ореол. Прекръстил се старецът, с разтрепе- 
рени ръце вдигнал иконата и се взрял в изо
бразения лик. Познал го — св. Димитър. Пре
кръстил се старецът смирено и с разтреперени 
устни го целунал по челото. Ясно му станало 
веднага какво иска от него светията:

за

ако

доманията на

IIII
дотегнало

му е да лежи в тъмницата под земята, иска 
въздух и светлина, и покрив над главата 
че костите сигурно са му били прогнили от зем
ната влага.

си,

В първото неделно утро попът осветил в . 
черквата иконата, дръпнал едно възторжено 

слава на единосъщного бога и неговите 
и приканил благоверното папетво да 

развърже кесиите си, за да се издигне достоен 
олтар за благочестивостта и светия живот на 
преподобния божии служител и 
святата , вяра и православната църква 
Димитър. След богослужението събрали

о
(У
рслово в 

светии &ея
§мъченик за гсв.

какво-
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Физическа култура РЕГОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

Дузпа-точка за 

А. „Балкански“□□□□□а□□□□□□□□□□□асшо□□□□□□□[
НАЦА ВЕСМЕДЕРЕВОСКОТО ПЪРВЕНСТВ0 ПО СПОРТНА СТРЕЛБА ЗА ИНВАЛИДНИ ЛИ-

РУЖИЦА АЛЕКСОВА СЕ КЛАСИРА ЗА 

СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО В ХОЛАНДИЯ
илулац" (Ниш) 0:0 (3:1)и „Палилулац“ от Ниш.

РистичДимитровград, 8 ап- Слабият съдия 
рил 1990 година. Спорт допуска да се играе гру 
ният център „Парк"; те . бо, при ,което 
ренът тревист, зрители 
•—• около 800 души. Жъ 
лти картони:
Павлович и Зоран Ма- 
иич. Съдията — Небой- 
ша Ристич от Д. Душ- 
ник -— слаб.

гостите
имаха лошо поведение и 
на няколко пъти мачът 

Миодраг трябваше да се прекъс
не. Благодарение .на гру 
бата си игра, гостите ус 
пяха да играят наравно

На републиканското пър 
по спортна стрел 

ба, проведено на 7 април 
в град Смедерево 
ровградчани постигнаха до 
бър успех. Ружица Алексо 
ва, макар и още не възста 
новила

такива цели, кой знае да 
вицешампионката

ДЬ[р Маринков с въздушна 
пушка (I категория) е пети 
с 328 кръга.

И Ацгел Гогов (втора ка
тегория), въздушна пушка, 
е пети.

— Може би щяхме да 
постигнем й по-добри ре 
зултати ако бяхме пристиг 
нали в Смедерево поне един 
ден по-рано. Ние пристиг* 
нахме

венство ли от
Сеул ще 
да отпътува на световното 
първенство.

Дано „Граничар“, други 
те спортни дружества, как 
то и общест/ешгге и част 
ните предприятия в . Димит 
ровград този път ни опро 
вергаят, но...

Но да кажем и резулта 
тите, които ни даде Алек 
сандър Маринков също у- 
частвувал на първенството 

Смедерево. Ружица Алек 
сова е постигнала 367 (от 
400 възможни)' кръга с въз 
душен пистолет, по-добра 
от мъжете, Гроздан Велков 
четвърти с 332, а Алексан

има възможностдимит

— 0:0. След по-успешно 
изпълнение .на дузпи — 
„А. Балкански взе една

напълно здравето 
след неотдавнашната опера 
ция, отново спечали първо 
място и златен медал и се 
класира за световното 
венство, което - 
де през юни тази 
Холандия. И 
Р. Алексова

В Димитровград се 
одигра първенствен мач 
между „А. Балкански“
„А. Балкански" — „Пал точка. -1пър

Ще се прове 
- година в 

покрай това 
едва ли ще о 

таде в Холандия. И 
ггьт

в последния час, и 
от Димитровград — напра 
во в стрелковата 
Следствие дългия път, 
почнали, пак добре минах 

сподели Александър 
Маринков, който е бил и 
водач на димитровградски 
те стрелци.

зала.
неот На 21 април т. г. се навръшват ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ 

от внезапната смърт на нашия мил и незабравим баща, 
свекър, дядо и брат

в
този

— под въпрос са Сред 
ствата. Тъй

ме

Арсен
Пейчев

като в Димит 
ровград е доста трудно да 
се обезпечават средства за М. А.

Атлетика ЮГОКУПАТА пенсионер от с Гоиндил, 
Димитровградско

на тази дата ще посетим гроба 
му, ще го залеем със сълзи и 
ще положим цветя.

Вечно опечалено семейство 
Василеви

Александар Петрович в Димитровград Димитров- 
градчани във 
финалето

Неотдавна Димитров 
град посети съюзния тре 
нъор Александар Петро 
вич като води разгово
ри със спортните дейци 
от града във връзка с 
изграждането на атлети 
ческа писта на стадио
на в спортния център 
„Парк".

Професор Петрович 
обеща, че в осъществя
ването на тази идея ще 
се включат и републи
кански институции, а но 
сител на инвестициите 
ще бъде АК „Железни
чар". А. Петрович посе
ти 5—6 кандидати от 
„Железничар“ за репуб
ликанския отбор на СР 
Сърбия. в Ниш. Също 
беше договорено 3—4 а- 
тлетици от този отбор 
да участвуват на избор 
ното съревнование, кое
то ще стана на 28 април 
в Баина баща.

Създадена е и атлети

ческа секция при гимна 
зията „Йосип Броз Ти- 
то" в Димитровград.

„Танаско Раич" (Пирот) 
— „А. Балкански" 0:1Д. С.
(0:0) ТЪЖЕН ПОМЕН

„ПОЩАР" (Пирот) — 
„ПАРТИЗАН" (Желюша) 
7:5 (1:2)

На 20 април 1990 година се на- 
вършават 40 тъжни дни от смърт
та на нашия мил и незабравим 
съпруг, баща, свекър и дядо

Във Велико дело край 
Пирот, на игрището на 
„Слога" в борба за Юго 

I купата ,се срещнаха „Та 
Наско Раич" от Пирот и 
„Асен Балкански" от 
Димитровград.

Димитровградчани бя 
ха по-добри и в 77 ми
нута чрез Зоран Хрис- I 
тов успяха да победят с I
1:0 и да се класират за | Мили наш, преждевременната смърт, те отвзе от нас 
финалето, което ще се : когато трябваше да се радваш на своите благодети конто 
играе на 19 Я1 гоил На , създаде за «синки нас, със своето трудолюбие и разум, 
тази пата П ГТ,,Дните минават, а нашата скърб за тебе не престава.
ази дата в Пирот ще : На този ден в П часа ще посетим вечния ти дом да

се срещнат „Прогрес" положим цветя и го залеем със сълзи. Каним всички род- 
(Пирот) и „Асен Балкан I нини> близки и приятели да присъствуват

Г^^1гИТеЛЯТ I съпруга Баска, синовГ^алери и Живко,
получи купата на ФСО ! Драгапка и внучка Ашгга, както и
Пирот и получава пра- гоброннм роднини и приятели.
во да играе в Югокупа- 
та във II сръбска фут
болна дивизия.

При големи обрати и 
неизвестност протече ма 
ча между „Пощар", (Пи
рот) и „Партизан" от 
Желюша в Първа общи 
нека футболна дивизия 
— Пирот. Слабите вра 
тари и - на двата отбора 
получаваха голове като 
на шега. И макар че 
„Партизан" водеше в 
първото полувреме, кра 
йният резултат гласи 7:5 
в полза на „Пощар". В 
следващия кръг „Парти 
зан" ще гостува в Дър 
жипа па „Победа".

Борис
Стоилков

1930—1990
учител в основното училище 

„Георги Димитров“ в Босилеград

на помена.
СК1И .

снаха 
останали мно-

д. с.
С Л

Изпълнителният комитет на Туристиче
ския съюз в Димитровградска община 
заседание от 5 април 1990 година взе 
ние да публикува

Д. с.МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

Победа с помощта на съдията
'ш „АЛУМИНИЙ (НИШ) — „ЛУЖНИЦА) БАБУШИИЦА) 

3:1 (1:1)

на
реше-

„А. Балкански“ 
победи ,Раднички‘ н о н Н V р с

за изработка на амблема за означаване па 
обществената среда, сувеннр-маскота с фо
лклорни характеристики на тази обществе
но-политическа общност.

Комисията на Изпълнителния 
ще избере най-добри трудове 
гира, като присъжда следните награди:
_ — 1 награда 1000,00 динара, П — 
500,00 и Ш — 300,00 динара.

Авторът запазва всички права (в про
центи) комерческа дистрибуция, 
всички маркетингски акции. Трудовете се 
изпращат до 25 април 1990 годшт до Об
щинския туристически съюз в Димитров
град, ул. „29 ноември" №23.

Изпълнителният 
Туристическия съюз в Димит 

ровградска община.

В дерби-срещата на 16 кръг на Междуобщинската фут
болна дивизия — Ниш, „Алумний“ от Ниш се наложи на 
„Лужница“ от Бабушница с 3:1, по тревистия и подходящ 
за игра терен и приятното и(реме, пред около 1000 зрители.

Поведе отборът на „Луж 
ница“. В 8 минута, напада 
телят на „Алуминий“ Голу 
бович в 23 мнута изравни 
резултата на 1:1 и така за 
върши първото полувреме.
Победата на домакина обез 
печи Здравкович в 74 и 75 
минута от дузпа. Дерби- 
-срещата оправда очаква 
нията, а поведението да гхуб 
ликата беше за всяка осъ 
да. И играта беше пълна с 
грубости, а епилог на всич 
ко това е и тежката повре 
да на вратаря Джокич, който всичко 
в 55 минута беше изнесен неми!

В спортния център 
„Парк" в Димитровград 
„Асен Балкански" се ма 
ложи ма „Радгацчки" от 
Пирот, член ма Между- 
републикд! гската футбол 
на дивизия — Изток, с 
4:3.

комитет
от терена и ггрехвърлеи в 
болницата.

За съдията в този мач то 
ва нарушение на Ранджс 
лович не оцени ни за пре 
дулреждение, а комоли за 
изключване. Да напомним 
и това, чевратрят да домцш, 
ния отбор грубо на/падна 
центарЛния нападател на 
„Лужница“ Джордж сви ч и 
го удари без да има тон 
ката, треньорът на няколко 
пъти влиза в торена, внасяй 
ки разни реквизити, но на 

съдиите останаха 
Драган Чирич

и ще ги ран-

Д'имитровградчами бя
ха по-добри. Това осо- 
бейо пролича във -вторся 
то полувреме, когато по 
едно време доведоха' и 
с 4:2, но пиротчанцш ус 
ляха до края па меча да 
намалят на 4:3.

[ОТНОСНО

комитет на

ч..д. с.
„БРАТСТВО“ # 13 АПРИЛ 1990
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ШЕПА ШОПСНИ СМЕШНИ
шопът и волътАРАБИЯ надве, изважда две гла

вици < кромид лук (една 
та за него, другата за 
сипа) н започват сладко 
Да хруикат. На съседна
та маса седели някакви 
граждани н обедвал1Н| 
топли кебапчета и бял 
хляб. На детето излезли 
очите да се кокорчм в 
тях и едва преглъщало 
сухите залъци. По ечало 
време казва па баща си:

— Тате бе, опия йеду 
късбабчета и бел леб!

А бащата само пзръм 
жа ва за кай птел п о:

— Ъ-ъм, ъ-ъм!
Мине се не мине вре

ме, детето пак:
— Тате бе, опия йеду 

късбабчета и бел леб!
Бащата пак изръмжа

ва своето „ъ-ъм, ъ-ъм"!
На детето лигите все 

по-обплно текат:
— Тате бе, ония йеду 

късбабчета и бел леб!
Бащата най-после ки

пнал:

Софийски касапин ку
пил пол от тръиски сел
янин. И се пазарили, 
този да му иомдга да го 
заколят. Известно е, че 
воловете се колят по ори 
гипалеи начин: първо йи 
млатват с чук. по чело
то, а после им преряз
ват гърлото. Застанал 
топът до главата па во
да, хванал го за рогата. 
Насреща им се изправил 
касапинът, замахнал с 
чука — бух! Гледа: во
лът спокойно сп мрежи 
вя <■ I го глода невинно. 
Зачудил се касапинът, 
това .му се случвало за 
първи път, но си поми
слил, че не е достатъчно 
Силно замахнал, напрег
нал мускули и — бух! 
Гледа: волът пак неви
нно го гледа. Касапинът

Седим души шопи в ли 
зат в софийска кръчма. 
Идва келнерът:

— Какво ще обичате, 
моля?

Единият от тях казва 
с велокодушен тон:

— Дай едну лнмонаду 
и шес чаше!

Келнерът ги пошзгле- 
дап и за да ги подиграе, 
казва:

— А защо шес чаше, 
като вие сте седем ду
ши?

ШУША И ПУША
Од кико 1) и знам Шуша и Пуша све си 

иду зайедно: и по седен^е и славе, и по жалос- 
ти и гробища. Съвили се йедън уз другога, да 
ме простите кока еу им прирасла дупетията 
йодно уз друго, кико па ония сиамската близне- 
тия. Държу се тека синдраците и не попущайу, 
та народ яоче да им дума: свак Шуша и Пуша, 
демек су йодно.

А Шуша и Пуша ти се навирайу свуда, 
има да иикну и там куде о'л не си сеял: очеш 
ли кърщенье, очеш ли венчаванье, било на 
ковернцийу, или на вузбал, на кино или у 
кърчму. Оттам народ поче да орати: Е, щом 
може свак Шуша и Пуша я нечу да идем!

Това ви распраям да знайете оти 
изненади що Ви некня видо у Гациното, 
се на йедну масу у йедно кьоше 
шъпчу. А кига они шъпчу — има кво да се 
чуйе. Затова седо близка до ньи, попримъкну 
столицуту и яачульи уши кико заяк.

— Лоше не, брат ми, много йе лоше ста- 
нуло — жали се Шуша.

Арабията махва е ръ
ка:

— Карай! Я че маам 
од шишето! I

МЪРЗЕЛИВИТЕ

Баща н невръстен син 
— шопи, влизат в софи 
нека кръчма и сядат о- 
коло една маса да обя
дват. Както си беше не
що обикновено по онова 
време, бащата изважда 
от торбата половница 
черен хляб. разчупва го

ич не ме
СБИЛИ

и нещо сигласно се зачудил:
Каква ще е— А-а!

тая работа?!
А шопът му казва спо 

конно:— Да йеду бе, да йе
ду, щом гъп мързи да 
ору и да саду! — Ти ако още йед- 

•чуш ме млатнеш по гла 
вуту, я че те ритнем у 
коремо!

— Истина не, брат ми — Нима с глазу Пуша 
— тата ми йе оратил: „Сине, щом зъл ветар’за- 
дува, а ти гледан да се завреш у най-големият 
завет. И стой си там, оти сваЬи ветар йе до 
време. Че дува и че прелуза. Не се праг! гона- 
чан, оти само будалете се прайе юначни, нито 
много акълия, оти акълийете кай-много

Босилеградски оенли АКЪЛ

Славунъо решил да 
закърша дупки на хам- 
бара си. Взел дъска, пре 
мерил дупката и отря- 
зъл парче 
Премерил 
дъската 
Той отразял 
парче, мери 
за. Он й се заканил:

— Че те одрежем още 
еднуж, па ако излезеш 
куса, че те върлъим!

Записал:
Тодор Литкалов

На някои босилеград 
ски работници заплатите 
стигат само до десети. 
„Месечните" на 
пенсионери стигат 
десет работника до де
сети.

до окончателната побе
да на антипросяшката 
революция!

стра
дан»". Тека оратеше баща ми, бог да га прости!

— Арно ти йе оратил баща ти! — 
Шуша. — Ама кво да прайимо съга: дува 
све стране. И не йе ветар ко ветар. ама сприя — 
нигде заветрину да найдеш!

рече
одинякои I от дъската.за

Еосилеградските рпбо 
ловци се отказаха 
въдиците си. На тях се 
хващат шишета, карто 
ни, найлон, парцали. . . 
Затова мнозина се 
дернизираха" с експло
зив, ток и други средст-

на дупката, 
излязла къса. 

още едно 
пак изли-

— Тека не: видиш ли дека ония що по-рано 
бейоше най-върли комунисти — са СV най-гръла- 
ти против ньи. -Докига можеш

от
©

Един босилеградски 
комунист предлага да 
се конфискуват всички 
просяшки тояги, защо-

да мълзу оди 
туя краву, мълзеоше и дън, и ноч. нагребоше 
се и за унуците. А съга су отворили уста кико 
кочине и све против ньи орате.„мо

— Бе тека йе — одвърча му Шуша. — Тек- 
вия за йедну ноч се обърну, демек извърну само 
опънджакат и ка погледаш: 
прави.

то могат да застрашат 
обществения 
Съгласни сме —

:порядък.
напред,

ва. све су си они
Иван Николов

Море и с гяволатога че се удрVже само 
на ньи да йе арно! _ умуйе Пуша ’

~ СъГа кига г,е ДУНУЛ ветърът да попро- 
™ измете свако кьоше и евга-

мепьу т «,па' издува- они зинули кпко але и мельу ли мельу сваща.ШВ‘ММШ БИЗНЕС (10 ДИМИТРОВГРАДСКИ
— Че мельу! 

— Оти ако
зацървенил се од яд Пуша 

не мельу — ньи че смельу!
СТЯЦКЯли?)СЯ Море, дай нийе да пазимо нашете коже_

ГНИШГ ~ Нашли смо си убава местенца, 
не ни ие лоше, а и работата ни йе лъка да
местещата.0Д. Т°Ва В6ТриЩе да не ни

(/„с&с ШБЕЩЕЛ 
РЬ/гРС ОЯ , I 
ЕЬЛГАРМЯ.у

<1Л У ЖЯШ.И 7'^

Кои знаие докига имаше да орати 
дува иош по-силан ветар против тия 
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