
ШйМВо С указ на президента на 
СФРЮ Йосит Ероз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство“ е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен ве
нец за особени заслуги в 
областта на информативна
та и графическа дейност и 
за принос в разви ието на 
братството и единството 
между нашите народи и на
родности

*№СПП«на БЪЛГАРСКАТА ШКЗДВОСТ ■ ОТ ЮГОСЛАВИЯ *

ГОДИНА XXIX И брод
1447 И 20 АПРИЛ 1390 Г. ЦЕНА 2 ДИН.

Й» ДАТИТЕ СМЕТ ПРОДЪЛЖИ 
в СКУПЩИНАТА

МАНДАТА 
НА СФРЮ СЪЮЗЪТ НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ СЛЕД ДЕЛвВО-КОНСУ- 

ЛТАТИВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК

ШттЛшш ПКСМ[1Т0 Дв ЧЛЕНОВЕТЕ НА
И « срещна голям отзвук

НЕ? ДОЛпрвдсе5атЕХлство?оНРЕДЕН
СЮК ПРЕДЛАГАТ ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА КОНГРЕСА

С А^^НИЯТ СЪВет на Скупщината на Социалисти- 
федеративна репуолика Югославия тези пни 

провъзгласи конституционен закон въз основа на

еТттГ™, -Д° Учредяването На многопарти- 
основя ? .? най-късно до края на годината. Въз
дат вШ 3аКОН е продължен и ман
датът на функционерите, които се избират от Ску
пщината на СФРЮ, на съюзния изпълнителен съ
вет и на гувернера на Народната банка на Югос- !

КОН
НА ЦК НАческа

Председателството на 
Централният комитет 
СЮК тези

подготовка за XXXI за
седание на ЦК на СЮК 
по 14 април т. г., както 
беше планирано. Новата 
дата на пленума ще се 
определи след като 
обработят звоички

крепили предложението 
да се свика продълже
ние на Конгерса. От 44 
делегата от СК в Хърват 
ско 9 са „за“, 32 „про
тив" и 3 неопределени. 
Отговор са изпратили и 
25 делегата от СК в Ма 
кедония (16 „за", 7 ,,про 
див" и 2 неопределени), 
9 делегата, от СК в Сло
вения (всичките са „про 
тив"), 1322 делегата от 
СК в Сърбия 321 „за" и 
1 „против“), 74 делегата 
от СК в Косово (72 „за“ 
и 2 „против"), 143 деле 
гата от СК във Войво- 
дина (всичките са „за“), 
45 делегата от СК в Юго 
славската народна арми 
я (38 „за", 6 „против" и 
1 неопределен) и 4 деле 
гати от първичната орга 
низалия на СК в органи 
те На федерацията (воич 
ките са „за").

В Центарлния; коми
тет на СЮК са присти
гнали н отговори от 
8700 членове, организа
ции и органи на Съюза 
на югославските кому
нисти, в които домини
ра предложението да 
бъде продължен XIV из 
вънреден конгрес на 
СЮК.

на
дни разгледа 

инициативите и предло 
женията как да се наме 
ри изход от положение- се

| то, в което изпадна Съ
юзът на 
комунисти и как да се 
осъществи демократиче
ска комуникация и сът 
рудничествО, /които ще 
допринесат за афирма- 
цията на СЮК като еди 
нна организация на но
ви програмни и демок
ратически основи. Пред 
седателството оцени, че 
Писмото до 
на СЮК и 
та общественост, което 
беше изпратено от със
тоялото се на 31 март 
делово-консултативно за 
седание на Централния 
комитет срещна голям 
отзвук. Председателст
вото на СЮК е получи 
ло писма с предложени 
я и сюгжестии от голям 
брой членове на СЮК и 
граждани, Предложеми- 
я)га и становищата се 
обработват интензивно, 
но поради големия брой 
па писмата и телеграми 
те, които) ежедневно при 
стигат в ЦК на СЮК о- 
бективио пе е било въз-

лавия. отго
вори и записаните в тяхюгославските
предложения, мнения и 
сюгжестии (на членове
те на СЮК и граждани 
те. На този пленум ще 
бъде обсъдена и цялос
тна информация за фи
нансите и начина на раз 
полагане със средствата 
«а ЦК на СЮК,

До 12 април, както 
съобщиха администра
тивните служби на ЦК 
на СЮК, са получени от 
говори от (845 делегата 
на XIV извънреден кон 
грес иа СЮК (общият 
брой на делегатите е 
1655). .'Продължение на 
Конгреса предлагат 735 
делегата, 101 са против 
това предложение, а 9 
не са се определили. От 
Съюза на комунистите в 
Босна и Херцеговина са 
отговорили 94 делегати 
— 47 „за", 44 „против" 
и 3 неопределени. Вснч 
ките 85 делегати от СК 
в Черна гора, които са 
отговорили иа Писмото 
на ЦК ма СЮК са под-

членовете
югославска-

Скупщината на СФРЮ

На сесията на Съюзния съвет бяха внесени гол
ям брой промени в лравосъдните закони. Съюзният 
съвет прие и закон за ограничени изплащания от 
фондовете за съвместно потребление. Като основа 
за изплащания от средствата за непосредствено съ
вместно потребление — фондове на солидарността 
до края на юни т. г. ще послужи средният личен 
доход в стопанството на републиката или покрай
нината през ноември 1989 година.

Това огарничение не е в оила за работниците 
и семействата им в случаи на дълги и тежки боле
дуващия, инвалидност, смърт и природни бедствия, 
както и за работниците, които заминават в пенсия 
или когато престане трудовото им отношение.

За топла закуска може да ре плащат суми, 
възлизащи на 25 на сто от средния личен доход в 
стопанството иа републиката, покрайнината 
страната. Този закон, по мнението на Съюзния из
пълнителен съвет, който го предложи, ще въведе 
потреблението в рамките иа икономическата поли
тика.

можио да се извърши
К. Г.

Комитетът по ознаменувано 25-годишната на университета

ЮБИЛЕЙ С ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ 
Слопспия
ПОБЕДИ ОПОЗИЦИЯТА
Бабушпица: преобразованието на СК
ВСЕОБЩА ПОДКРЕПА

Древното стоппнстпо чука на бабушшпикито
,.БАБеУШНИЦА-КОМЕРЦ" първо частно

Ь Босилегрпдска община
ИЗЧЕЗВАТ СЕЛАТА. . .

ИЛИ
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Четете в 

този брой:
стр. 4

Както е известно Съюзният изпълителен съвет, 
неотдавна ^съобщи, че 2908 предприятия с около 
230 000 работещи са нарушили лимита за заплати- 

219 милиона динара, които са отделени от сре
дствата за непосредствено съвместно потребление. 
Тези колективи са длъжни да върнат надвзетото 
най-късно с майските заплати.
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НАС |И Н
ПОДГОТОВКА ЗА ОВЕДИНЯВЛНЕ НА ГФР И ГДРЛГГОРБАЧОВ ЗА МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪЛНЕНИЯ 

В СССР НО СЛУЧАЙ ДЕСЕТ-годишнинлтл нл
(ИЕВАВИСНОСТТА 
НЛ ЗИМБАБВЕ Наскоро среща на 

високо равнищеГраниците ие ще се меняват йович в
ХАРАРЕ

•>> АКО ЗАПОЧНЕМЕ ДА ПРЕКРОЯВАМЕ ВЪТРЕШНИТЕ 
ГРАНИЦИ НЛ СССР, ЩЕ СЕ СТИГНЕ ДО КАТАСТРО
ФА, КАКВАТО ДОСЕГА НЕ СЕ Е СЛУЧИЛА

Очикоа се западногермалският канцлер Хелмут Кол и 
министър председател Лотар де Ме-Това изтъкнал президент

ът на Съветския съюз Миха 
ало Горбачов на тъкмо при 
ключнлня 21 конгрес на с». 
ветскня Комсомол. Шефът 
на съветска га

жс да осигури 
на хората 
да се държи под 
— тя да не получи такива 
форми, които могат да до
ведат до гражданско пой- 
на-тогапа ще въведем н пре 
зидентско управление. Но, 
това ще бъде крайно |роше 
ние а! аз се надявам, че и 
без него ше решим наста
налото положение.

Горбачов пак 
своят стар гсз1гс, че между 
националните и тернторнал 
ни спорове в СССР никак не 
би могли да се решават е

сигурност 
п обстановката

източногерманският 
зиер да се срсациат през началото на идващата седмица

контрол
локалните избори в Герман 
ската демократична реяуб 

на лика, които ще се лрове 
дат на 6 май, ще бъде ояо 
пестено какви ще бъдат у- 
словията за създаване на 
унията н по кой курс ще 
се обменят източ ногерман 
ските за заладногермански 
марки. Моментално това е 
на-актуалният въпрос, ко
йто ишсресун а изгточногер 
маиците. Всред наблюдател 
итс преобладава мнение, 
че Бон ще бъде принуден 
да създаде условия за раз 
положение на избиратели 
те в ГДР /греди локалните 
избори — гласовете повтор 
но да да дат на Христи ян 
ско-демократичнага уния.

В Берлин е оповестено, 
че през този месец ще се 
срещнат 
Германската федерална ре 
публика и мипистър-прсдсе 
дателят на Германската де 
мокра (ична република Ло 
тар Мсзиер. Изтъкнато 
е, че срещата ще стане вед 
пата след като Кол се вър 
не ог почивка, т.с, в пача 
лото на идващата седмица. 
Срещата най-вероятно ще 
се състои в ГДР.

Кол и Мезиер ще разго
варят за създаване на ва 
лутна, стопанска и социал
на уния. Счита се че тряб 
ва да се формира преди 
легиите почивки.

Според добре осведомените 
извори в Берлин, в Бон преди

държава и 
партия бил принуден да да 
ва отговори ц на някои ..не 
удобни“ въпроси, които но 
ставшш младите. На въцро 
са кога ще напусне поста 
генерален секретар на КП
СС той между другото ка
зал. че „обединяването 
най-вшиите функции“ е би 
ло необходимо в страната 
да не се стигне до „двувлас

канцлерът

подчертал
на

Подпредседателят 
на Председателство

то па СФРЮ Борисав 
Йоинч — но покана 
мр| знмбабвеанскня 
председател Роберт 

Мугабе — на 17 и 18 
т. м. участвува в че- 
ствувашуго Па десст- 
годшшшната от полу 
чапането на независи 
мост на Зимбабве.

По време на посе
щението в Хараре 
Йович се срешна с 
ловенето африкански 
държавницщ На вр
ъщане в Югославия 
той направи еднодне
вни трудови посеще
ния в Боцвана и У- 
ганда.

Горбачов и министър-председателят Рижков осведомили 
парламента на Литвалия, че срещу тази република ще 
въведат икономическа блокада. Литванският 
не е приел „икономическия ултиматум“ и е останал при 
решението си за независимостта и самостоятслстта на Лит
валия.

парламент

Същевременно от Бермудските острови (където се 
срещнаха) Джордж Буш и Маргарет Тачър са изразили 
.дълбока загриженост“ като апелирали на Москва пробле- 

с Вилнис да решава посредством диалог. Евентуал
ната икономическа блокада би могла да повлияе и върху 
детанта и сериозно да доведе под въпрос дори и пред
стоящата среща на свърхсилите (от 30 май до 3 юни) — 
би могло да се протьлкува поръчението на Буш и Тачър.

ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ВАШИНГТОН И ХАВАНА СА 
ВСЕ ПО-ДЕЛИКАТНИ

мите

Американски военни 

кораби на Кубатие и конфронтации“ п обо 
шал само това, че на 2$ ко 
кгрес на КПСС 
съди въпроса за , обед!шява 
нетс, т. е. раздвояването на 
поста президент на СССР и 
поста генерален секрет аз на 
КПСС.

Съветският

меняване на междурепубли 
канските граници, т. е. на 
съветската политическа ка
рта. Той прецизирал: „Ако 
започнем да 
вътрешните гарга щи 
прекроим целия 
съюз и ще се стигне до ко 
.нфлмкти между народите. 
В този случай ще дойде до 
такова състояние 
не е видял не само СССР, 
но и целия свят“. Той пред 
упредил сънародниците си, 
чо катастрофални последи
ци би могли да се случат и 
когато която и да е »репу- 
б".чка излезне из състава на 
СССР. „Ако започнем да се 
разделяме ще получим та
кава кървава война от коя 
кава кървава война из коя 
то не ще можем да се из
влечем“.

■ Увеличаването на военноморските сили на САЩ в ба
зата Гвантанамо от началото на тази година Пентагон 
тълкува като „рутинни маневри“. Фидел Кастро пре
дупреждава

От началото на тази го
дина в своята военномор 
ска база на югоисток ог 
Куба, Съединените амери 
кански щати са изпратили 
16 разл!гчни военни кора 
би. По обем и ритъм това 
надминава досегашната три 
десетгодишна практика.

Правителството в Хавана 
засега се труди да не дра 4:11 
матизира увеличаването на 
военноморските сили на 
САЩ в югоизточна Куба.
Без съмнение е обаче, че 
постоянно наблюдава какво 
се случава в базата, която 
от столицата е отдалечена 
около 100 км.

Представител на Пента 
гон повече пъти заявявал, 
че няма нищо необикнове

ще се об-

прекрояваме
ще уСъветски но в събитията около Гван-

танам и че се касае за о- 
бикновени маневри.

Куба и САЩ се намират 
в най-д еликатен момент от 
победата на револуцията в 
Куба насам, понеже 
телството в Хавана — след 
интеревенцията на САЩ в 
Панама

водач говорил 
и за Литвания. — В реша
ването на проблема с Лнт 
вания ние предприемаме по 
лктически подходи и се на 
дяваме че така ще го ре
шим. Във все по-голямото 

обаче се

ЮГОСЛАВИЯ — ПОЛША

РАЗГОВОРИ ЗА 

РЕФОРМИТЕ
каквото

прави

число телеграми 
търси там да се въвеце пре 
зидентско управление. Из
ключваме ли ние тази въз
можност? Мисля, че нищо 
не бива да изключваме и 
че трябва да действуваме 
съгласно 
Ако се наложи, че само пре 
зиденгското управление мо

По покана на съюзния се 
кретар на външните рабо 
ти -Будимир Лончар офици
ално посещение в нашата 
страна от 17 до 19 т.м. на 
прави министърът на външ 
ните работи на Полша 
Кшшцов Скубишевски. С 
делегацията на Полша ста
на дума за билатералного 
сътрудничество, актуалната 
международна обстановка, 
преди всичко в Европа н 
за реформниге процеса в 
Югославия и Пол ща.

въоръжилите
сили са в пъл

на готовност за отбрана от 
евентуална агресия. Кубанс 
кият водач Фидел Кастро 
неотдавна предупредил Ва 
Ш1ШГТОН, че ще отговори 
на_ същ начин доколкото 
дойде до американска агре 
еня. „Войната

обстоятелствата.

ще се води 
на Куба, но и извън Куба“ 
— заявил той преди извест 
но време на конференция 
за печат в Хавана.

В ИСТОЧНОГЕРМАНСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ИЗБРАН НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
Водачът на консервативната Християнско-демократич

на уния Лотар де Мезиер през миналата седмица е избран 
за нов председател на източногерманското правителство 
От целокупното число депутати (400) 
ли 265

НЕПАЛ търси да й се даде въз
можност 
временно правителство, 
което да открие пътища 
за многопартийни избо
ри. В прокламацшта 
средством националното 
радио Биренда обещал,

че ще дойде до полити
чески промени, 
конкретно обаче не ка 
зал какво ще стане с не 
го и поста му, който до 
сега му давал неограни 
чена власт.

да формираПРАВИТЕЛСТВОТО 
И ПАРЛАМЕНТЪТ 
СА РАЗПУСНАТИ

Нищо
за него са гласува-

— по-малко отколкото се очаквало.
Парламентът приел документ, с когото се търси из

винение за злодеянията които нацистка Германия напра
вила през тридесетите и четиридесетитте години. Съще
временно е потърсил извинение 
вакия поради военната интеревенция на Варшавския пакт 
срещу тази страна през 1968 година.

ПО
Непалският крал Би

ренда преди ияколко 
дни разпуснал правите 
лството и Националната 
скупщина. Това начина 
ние последвало след де 
монстрацииите й безус
пешните преговори с о- 
позицията за политичео 
кото бъдеще на страна
та. Вълненията продъл
жават. Опозицията търси 
да се проведат демокра 
тични реформи.

Диалогът бил безуспе 
шен преди всичко пора 

ди това, че опозицията

от народа на Чехосло-

В БЪЛГАРИЯ

ТУРЦИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ НА
НАТО ИСКА ДА „ПРИСВОИ“ ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР

ГЛАДНА СТАЧКАГЕРМАНИЯ — ЧЛЕНКА НА НАТО В съседна България 
стачка на турското продължава угледната

д-
и свободи __ „„„„„ено е„ на Движението за права

Д начело с Ахмет Доган (Мели Лсга-
кТитГ на^снТахГ°„^’ *

се °оп ~ по™ Г за“ в^Гего^* Д*
те им имена, които насилств^? 
да им се даде възможност 
до работа. В 
кновения“

Западният военнен съюз, т- е. НАТО договорът е от
хвърлил  ̂съветското предложение обединена Германия (ко
гато ГФР и ГДР се обединят) същевременно 
ка и на НАТО, и на Варшавския договор.

ницитеР^СНАТЮЯ1аНтаз^възшзжвостС<изобщоИне обмислят 
ка
дори и някои страни и Варшавския щ
■Чехословакия, Шолша и Унгария.

да бъде член-

лятото ко-че съюз
на турски- 

са им отвзети и
_ по-бързо да дохаждат
делни места са забелязани „стъл- 

между стачкуващите

имат
договор, всред които

и гражданите.
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РАЗГОВОР В СКУПЩИНАТА На
гаи™йшък нТ°" ЦЩОСТ ВАЦШППД1ИНАТА НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА (РЕГИОНАЛНА 0&

Вместо развитие 

спискове на 

прекобройни
Без достатъчно развойни програми

■ Фондът за 
стигна 
регион

насърчаване развитието на недостатъчно развитите общини по- 
относително задоволителни резултати на територията на Нишки

На сесията на Между в Неразвитите общини, 
общинската регионална 
общност в Ниш, 
яла

неразвити (от сегашните 
69 на 32 общини), което 
ще търси И/ по-селекти 
вен подход в предстоя, 
щдто кредитиране. Той 
(изтъкна и необходимост 
та развитите общини в 
региона занапред да про 
явят повече интерес за 
развойни програми в не 
развитите общини.

Председателят на Скуп 
щината на Междуобщин 
ската регионална общи 
ост Любиша Митрович 
изтъкна, че е недопусти 
мо Нишки региона да 
остане без развойни про 
грами, когато има Уни ' 
верситет, с високообразо 
вани и високопрофесио 
нални кадри, научни ра 
ботници и различни дру 
ги специалисти, 
ното е, че в региона >ня 
ма ясна концепция за ра 
звитие на изоставащите 
общини. Затова е необ 
ходимо да се осмели но 
ва развойна стратегия, 
като при това Заводът 
за обществено планира 
не, Стопанската камара, 
факулететите, научните и 
професионални потенци 
али, напълно се изявят 
с конкретен принос.

Ст. Н.

Програмите 
способни ане 
пия, имат за

и асички усилия, които се правят за шш-

не да се
та^н^Рег^^иканс^ия
политика секретариат за труд и социална

са се сблъсквали с реди 
ца проблеми. Преди всиеъсто 

се на 17 април т. г. чко приливът на средст 
м^кду многобройните вата във Фонда са доста 
отчети ,на правосъдните бавни (например за пър 
и правоаздаващите орга 
ни |и ведомства, както 
и ведомствата от област 
та .на 'образователното заплануваните), 

дело /и културата, цецт 
рално място бе

вите три месеца от нас
Минаването тоящата година те въз 

лизат само 13 на сто Ьт
към пазарно 

стопанисване и процесът на 
приспособяване на реформ- 
ните изисквания на 
ството неминуемо налагат и 
социални сътресения, 
драстично се изявяват 
вид на таканаречения „тех
нологически излишък на ра 
ботници“. В тази, 
за д-р Любиша Митрович, 
председател на Скупщината 
на МРО в Ниш, преходна 
фаза на структурно приспо
собяване, необходимо

евич, един от изходите от 
положението, в което сме
се озовали, е че излишъкът 
трябва да се .„насочи" към 
селското

в МНОГО
случаи те недостигат и 

отделе се ползват с различно 
осъществяването предназначение, 

на насърчаващата поли Заместник-директорът 
тика на СР Сърбия ма на Фонда Илич Милич 
недостатъчно разшитите, обаче подчерта, 
райони на територията личните проблеми, Ниш 
на региона с участието ки регион няма развой 
на Републиканския фонд ни (производствени) про 
за насърчаване развити грами, вследствие на йо 
ето на «адостатъчно раз ето и ефектите 
витите карища през пе рчителната програма на 
риод 1986 — 1989 годи Фонда 
на, както и на отчета по 
осъществяването на раз 
войната програма на не 
развитите и погранични 
те общини.

стопан-
стопанство, 

начин, че на заетите 
да върви трудов

нокоито
във

по тоя но на
стаж, до- 

като Анджелка Йованович, 
директор на кадровата слу 
жба на ОС в Ниш, счита, 
че е основно да 
кадровата структура на 
лишъка от работници и как 
да се обезпечат средства за 
докупване

както ка
че и насе реши 

из-

е по-
-широко включване на об
щността, за да се преодолее 
по-безболезнено г _ 
погасване |на старите 
крив ане то на нови 
билни програми.

на пенсионен 
стаж, преквалификация или 
компенсации при отиване в 
пенсия.

от насъ
процеса на 

и от- 
и рента- са с ограничен 

обсег. Говорейки по-нат 
ролята на Фон 

да, той изтъкна че предст 
оящият средиосрочен пл
анов период до известна 

В Нишки регион рт 15 степен ще видоизмени ро 
общини — десет се чие лята на Фонда. Тези из 
лят към неразвитите, от менения ще внесат Зако 
носно изоставащите об на за новото територи 
Щини по различни кри ално обхващане, Закона 
терии, като четири от за 'средствата на фонда 
тях, между които и Ба и други предписания, 
бушнишка община, са Предвижда се чувстви 
между най-неразвитите в телно съкращаване на 
Републиката. През пери общините със статус на 
од 1986—1989

В разискванията проли
чаха и мнения, че препале
но бързо се подеха разго
вори за излишъци, което 
само предизвика безспокой- 
ство сред работниците, по
неже нашето стопанство о- 
чевидно не е готово „за ед
на нощ“ да се преструкту- 
ира и да трудоустрои всич
ки, които поради нерента
билни програми са остана
ли без работа. Й,ован Ста- 
кч, председател на Между- 
сбщинския съвет на Съюза 
на синдикатите, да кажем, 
счита, че няма технологи
чески излишък, но само се

Основ
атък за

Във връзка с това бе и 
организираният разговор — 
среща
МРО в Ниш, в чиято рабо
та Участвува и Сойка Джор 

. джевич, секретар на Репу
бликанския секретариат за 
ТРУД и социална политика. 
Тя между другото каза, че 
есички програми и усилия, 
които се правят Ца този 
план трябва да имат- една 
основна цел: да трудоустро 
яват хората, а не да ги 
отпускат.

в Скупщината на

година 
фондът за насърчаване 
на недостатъчно разви 
тите на територията на 
Нишки регион е постиг 
нал сравнително добри 
резултати: кредитиарни 
са общо 327 програми, 
само през 1989 
програми.

. >* :
у™рЕсТ^ЕТПа0в°^1МЕНУВАНЕ «-годишната наю< 1

Юбилей с 

голямо значениег0® I
100■

.
Въпреки че най-голя

Двадесет и пелгодншни- 
ната от създаването на У- 
ниверситета в Ниш е юби
лей с голямо значение не 
само за Ниш, но и за ця
ла Сърбия и затуй трябва 
достойно да се ознаменува. 
Такова заключение прие 

но ознаменува
ме иа тази дата ва нсот-

условия за по-ефикасна и 
по-качествена работа.

мо число инвестиционни 
програми е било предна 
значено за строителство 
то на нови обекти, все 
пак най-голямо участие 
в проектосметната стой 
пост са (имали одобрени Комитетът 
средства за рекоиСтрук

"Г#Ч

~ Убеден съм, подчерта 
той, .че Университетът 
Ниш ще даде пълен при
нос за по-нататъшното раз
витие на, нашето общество.

За Програмата 
ствуване на юбилея, която 
освен празнична ще има и 
делова част 
на единна информационна 
система, няколко научни 
събрания, откриване на 
Център за научни изслед
вания в сътрудничество 
със Сръбската академия на 
науките н Паметник — 
стая

в
V 1А

на че-

дапнашното си тгьрво за
седание с председател егву - 
пащ
председател на Скупщина
та на Сърбия. Освен пред
ставители на

ция иг модернизация на 
С7>ществуващите каггици 
тети, което е ,в съзвучие 
с (иитеициите иа насърчи 
тел н ага политик а, меж 
ду другото изтъкна Раде 
Мшсолич, диер ктор 
Завода за планиране при 
МРО.

откриванеОт разискванията произ
тича, че единственото реше 
ние е в нови развойни про
грами. Наистина това не /е 
нищо ново, нито неизвест
но, но Известна надежда 

дава обстоятелството, че не 
става дума само за прин
ципни Лггановюца, защото 
доверие ;влява сведението, 
че в този регион са пред
ложени седем програми, ко
ито освен преструктуиране 
на производството, предла
гат решения; и за „преко- 
бройните“., Според думите 
на Миленко Йованчич, ре
сорно задължен във фонда 
за трудострояване за тази 
област, две програми от Е и 
(Електромедицина и РЦ) де
тайлно разработват страте
гията на по-нататъшното 
развитие, която освен пов
торно трудоустрояване иа 
работниците, които сега са 
без работа, - предвижда дори 
и откриване на нови работ
ни места. За Живан Влаго-

касае за икономически и 
че общо погледнато на то
зи план доста стихийно се 
работи. Става дума именно 
за липса на работа и че 
погрешно са разбрани ня
кои неща, па вместо про
грами, които имат за цел 
да поставят колективите на 
здрави крака, всичко глав
но се свежда до списъци, 
които плашат работниците, 
казва Стаич. Радован Ста- 
иишич, директор на „Джу- 
ро Салай“ счита, че сведе
нията за излишъка от ра
ботници са нереални и че 
ог ден на ден ще бъдат все 
повече, па затуй призова 
крайно (сериозно да се за
мисли всяка среда и че 
всичко, което може да се 
направи днес, да не се ос
тавя за утре. Необходимо 
е, споделя той, час по-скоро 
стопанството да се освобо
ди от всичко, което му пред 
ставлява бреме.

Зоран Соколович

общината, 
ма заседанието ирнсъству- 
паха и Добросам Бйелеттгч, 
член на Председателството 
на ЦК на СКС, Данило 
Марковци, секретар на Се 
кретариата за образование, 
наука и физическа култу
ра и друпн функционери 
па Сърбия.

иа
на Кралската сръб

ска академия,, говори рек
торът лроф. д-р Бранимир 
Джорджевич. Предложа- 
ния за обогатяване на че- 
ствуването дадоха 
ншто Маркович — 
дане на почетни 

Т11 и изложба м Доброеав 
Бйелетич

Оценявайки положите 
лно ролята на Фонда в 
насърчаването на разви 
татето /иа неразвитите 
краища в региона, и в 
уводното изложение, а

и Да- 
присъж- 

доктара-В уводното он,,,, .изложе
ние председателят Зоран 
Соколович говори за при-

сетие и в развисквани !!?гпп„1! Университета и г ^ /Неговите досетиш* г 22ята, бе подчертано, че „№ д,„ЦЮлШралн “ 
Нишки регион не е имал анкети аа стопанския, Кул- 
достатъчио развойни про чуриия и .политическия 
грами така че са оста' 
нали , неизползвани 144 кок за

по-крепко оп
ределение за построяване 
Дом на младите.хнл

На заседанието предсе
дателят на ОС на гр. Ниш 
д-р Живота Живкович 
ъчи на Зоран Соколович 
Емблем за

жн вр-задачите, 
повия За- 

университета, но и 
обществепо-политизческия
момент за

драгоценно сът
рудничество в чео№вуване- 

на 180-годшннината от 
Тегарската битка".

милиона динара.
/ През този период и 
Ф(ондът, и стопанството

то
преуетановяпа- 

прак- 
създавансто ва

не ва досегашната 
тика и в )

Ст. Н.
ВРАТСТЙО * 20 АПРИЛ 1090

СТРАНИЦА 3



от юи-ЬЛБЛТШШЦЛ: ПРЕОДОЛЯВАНЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ 
СКИТЕ НАВОДИКИШ ПРЕЗ 1988 ГОДИНА

ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА БЕЗ РАБОТА ЩЕ ОСТАНАТ ОКОЛО 2Ш1 ХИЛЯДИ 
ЮГОСЛЛБЯИИШирока програма 

по възобновяване Няма достатъчно средства
За попторно трудоустрояване, т. е без работа не е окончателно. В Републи

ки рсшашшс пи пънроси на „тсхноложкия канския секретариат за работа като ре- 
излишък;“ н съюзния бюджет са запла- ална цифра се посочват 40 хиляди души. 
иупани милиард и 240 милиона динари.
Федералните единици търсят много по
вече, понеже се очаква през тази година та на БиХ е оценил, че до края на годи- 
в страната без работа да остинаг около нага без работа ще останат около 28 лил-

яди души. Преценява се, че само петна
десетина хиляди ще могат ловторо да по- 

До 10 април — до когото изпълнител- лучат рабг^а, докато останалите могат 
ните съвети на републиките и покрайпи- до разчитат на 24 (средни) месечни за
лите трябваше да достивят искове за сре- плати като помощ <за „частен бизнес". За

от осемте целта са необходими милиард и 250 ми
лиона динара, а от съюзното правител
ство се очаква „подкрепа" на стойност 
от — 416 милиона динара.

Въпреки че изминаха две 
години от катастрофални
те юнски наводнения през 
N88 година, последиците от 
това природно бедствие се 
чувствуват и днес. Именно 
затова в Републиката е при 
ета програма, в която през 
настоящата година се ' пред 
виждат, редица строителни 
дейности за преодолявано на 
последиците.

В областта на жилищно
то дело, по-конкретно за по 
строяваме на отвлечените во 
ден «ши са предвидени сред 
ства в размер 300 хиляди 
динара, с конто трябва да 
бъдат построени 12—15 во
деници, в зависимост от въ 
зможностите на собствени
ците и кредитите, конто ще 
бъдат отпуснати.

В промишлеността се пре 
двпжда окончателното за
вършване на шивачкня цех 
в Стрелац.

наиство предвижда сезшци 
та на мостове: на „Мургопи 
ца" в Радпншщо и Любер- 
аджа, на „Лужница“ в Гръ 
ичар и Модра стена, как
то н под моста в Горчии- 
ии и подсигуряване на мое 
та на „Блатъшшща“ в Ясе
нов дел. Зе тези работи са 
предвидени 4 950 000 дшш-

Изпълнителният съвет на Скупщина-

200 хиляди работници
'I А

дстпп от съюзната каса 
наши федерални единици за средства кон
курираха седем. Те търсят много повече 
средства отколкоТо за целта е обезпече
но в съюзния бюджет.

ра.
В електцюстонаиството в 

трябванастоящата година 
да приключат работите па 
делекоировода 
— Звоицп и ремонт на ии- 
скора:и I редели пели ата м ре
жа в Стол. Общо ще бъдат 
изразходвани 1762 000 днна-

Косово е единната федерална едини
ца, в която компетентните органи не са 

тази република до края на годината обнародвали ни приблизителните лрецен- 
без работа ще останат 43 043 работници
и за решенето на техния въпрос е по- танат без работа.
Нароила от (Федерацията 564,5 милиона
динара. П Черна Гора са преценили, че Съюзното правителство из бюджета 
без работа ще останат около 25 хиляди иа Федерацията за решаване въпроса на 
души и ют съюзната каса очакват 39,5 онези които ще останат без работа през 
милиона динара. На списъка на „техно- тази година е обезпечило милиард и 246 
ложкия излишък“ Войводина е сложила милиона динара. С толкова средства не 
27 828 работника и е потърсила 106 ми- 1ие могат да се решат исковете на ре- 
лиоиа динара. В Слопения са пресметна- публиките и покрайнините. Затова сред- 
ли, че без работа краят на годината ще ствата ов съюзната каса ще се делят въз 
дочакат 31 772 работника и от Федера- основа на специални критерии. Целокуп- 
цията очакват финансова помощ от 495,7 пата тази работа би трябвало да прик- 
милиона динара. Хърватско търси 240 лючи в срок от 30 дни. Съюзният секре- 
п.,^ИС^Ш' _1ислото на онези 33 които в тариар за работа ще води сметка как се 
Прт 1 тпърди че ще останат изразходват средствата от съюзната каса
п оба ге смУтява компетентните за повторно трудоустрояване и за- обез-
_ 1”* изпълнителен съсет- Именно, печаване на останалите права на работ- п иска се калкулира с 225 хиляди „из- _ н ^
лишък“. ниците, които останат без работа. Не ще

се позволи тези средства да се ползуват 
за гарантирани заплати, за социална по
мощ . . . или за други пели. Радиша Га-

Бпбущшща В иска на Македония е подчертано,
че п

ки за броя на заетите, които могат да ос-

ра.
Наред с тома за поправка 

та на локални пътища ще 
се изразходват общо 4 750000 
динара. Програма кои пъти 
ща ще се строят в най-ско 
ро време трябва да прме-въвеждане на

Поради преструктуиране на стопанс
твото в Сърбия без покрайнините без ра
бота ще останат 26 620 души. За повторно 
трудоустрояване на тези работници в Ре
публиката са обезпечени 384 905 213 
ра, а недостигат още две милиарди и 62

чич, съюзен секретар за работа неотдав- 
дина- на заяави, че „Съюзният изпълнителен 

съвет викаш ще може да изврши кон-
милиона динара! Трябва да се подчертае, 
че числото на

трол дали тези средства се ползуват за
онези които ще останат целта“.

ЙияСЪОБЩЕНИЕТО НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СЛОВЕ-

ПОБЕДИ ОПОЗИЦИЯТАпарно отопление, след ко
ето този цех ще бъде пре 
даден на употреба. Строи 
се също така дървопрерабо 
твателен цех в Звонци, а за 
почна и строежа на цеха 
на ИМТ в Бабушница.

В агрокомплекса се пред 
вижда преди всичко насър
чаване на животновъдство
то в частния сектор, 
но набавката на 700 
500 кози и 1000 овце, 
те и засеждане на ягодови- 
дни растения на площ от 
над 2000 дка. За целта ще 
се изразходват 40 милиона 
и 450 хиляди динара. Носи 
тели на тези акции са зе
меделските кооперации на 
територията на общината.

Запланувани са редица ак 
ции и във водоснабдяване
то. Следва да се построи во 
допровод в Радининце, общ 
водопровод за селата Дол
но и Горно Кърнино и Во- 
инци в дължина 6 км, как- 
тс и да продължат рабо
тите на водопровода в Сг.ре 
лац. Общо са запланувани 
3 200 000
1 200 000 са средствата 
солидарност.

Във водното 
ще продължи , регулацията 
на потоци и рекички, коя
то започна още през 1988 
година. Запланувани са: „Са 
бач“,‘ „Столска“ и „Равна“ 
рекичка, „Бучяйка“, „Бла- 

тъшница“, „Масуровашки“ 
поток; „Тегошница“, <,Бал- 

и „Ральинска“ река, 
както и свлачищата в с. 
Стол. За целта са предви
дени общо 8 910 000 динара. 
В рамките на водното

ме Изпълнителният 
на Общинската скупщина.

В основното образование 
се предвижда 
на основното училище и ин 
терната в Сгрелац, относ
но въвеждане на парно ото 
пление, за което ще се из
разходват 940 000 динара.

В здравеопазването: дсиз 
граждане на амбулатория
та в Стол, (900 хиляди ди
нара), както и оборудване 
и обзавеждане на детската 
градина в Бабушница — 540 
хиляди динара.

За културни цели (архе
ологически изследвания и 

планове) (ще се извърши на 
църквище „Свети йоваи“ в 
Грънчар и непосредствена
та околност на паметника 
в Радининце. Запланувано 

е за тези цели да се израз
ходват 75 хиляди динара, 
предимно средствата на со 
лидарност.

Накрая запланувана е из 
работната на просторни пда 
нове за Бабушница, Власо 
тинце. и, Църна Трава.

съвет
ДЕМОС — обединената опозиция 

Иоже . Пучиик, след под водачество на 
първия кръг гласуване в Обществе

но-политическия съвет в Скупщината има дори 47 от 80-те 
места. Очаква се ДЕМОС да има още по-убедително 
зииство в Съвета на общините когато ще може комплет- 
"0 да формира свое правителство в републиката. Бивши
те комунисти в Обществено-политическия съвет ще имат 
мес*1еСТа’ л,1бералите 12> а Социалистическият съюз пет

От останалите 
относно

девет пар 
непартийни 

се „надпре- 
в то-

тин.
листи, които 
варваха“ за депутати 
зн съвет нито една 
лучи достатъчно число 
сове.

оборудване
мно-

не по-
гла

Покрай 11з?азителното 
мнозинство в Обществено- 
-политнческия съвет, очак
ва се

оглос-
ЮНИЦИ,

как-
На 8 т. м. в Словения се 

проведоха избори за деле
гати

гласове (17,28 на сто) 
:ш съвет ще има 14 
Либералната

в то- 
места. 

партия (бив
шата младежка организа
ция) 12. а Социалистиче
ският съюз (конто получи 
само 5,37 на сто от гласо
вете) пет места.

депутати в Обще- 
с гоено-политичес кил съвет 

на Сл ове

ел ружената опози
ция да завоюва още по-убе 
днтелна победа на избори
те за Съвета на общините 
на републиканската Скуп
щина, които ще се прове
дат на 22 април. С оглед 
на факта, че тези два съ
вета след неотдавнашните 
изменения в

на Скупщината 
ния. В новия многопарти
ен Обществено политическ! I
съвет мнозинство ще имат 
партиите на \ обединената 
опозиция „Демос“, кемто 
спечалиха 47 от 80 — те ме 
ста в това тяло. От гласу
валите, т. е. от 1 128 435 ва

Партиите, които са обе- 
получн- 

места: 
християнски 
колкото и

Динени в ДЕМОС 
ха следния брои 
Словенските

републикан
ската конституция станаха 
решаващи субекти^ (дока

то значението и влиянието
демократи 11, 
Словенският 

съюз,

лидиц гласоподавател ни ли 
отчета за 
гласува 54,81 на сто. изби
ратели. Бившият Съюз на 
комунистите, относно СКС 
— Партия за демократич
но преобразование, 
като отделна партия полу
чи относително

тази опозиция земеделски 
словенският Демо

кратичен съюз — осем, 
кото и зелените, 
демократичната партия ще 
има

на Съвета на сдружения 
1'РУД значително намаля) 
очаква се занапред в сло- 

парламент реша
ваща дума да има ДЕМОС, 
т. е. Пучннк.

кол 
Социал-

шесг, а Словенската 
занаятчийска партия - три

която венския
динара, од които

най-многона места.

Всички досегастопанство посочени 
неща би трябвало да се за
вършат през настоящата го 
цина. В момента се работи 
върху изготвянето на опе
ративни планове, които тр 
ябва да бъдат

НА 20 АПРИЛ — ЗАСЕДА
НИЕ НА ОБЩИНСКАТА 

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
В ДИМИТРОВГРАД

н на
ре7нГ^Гр=\Е
циалистическия съюз в осъществяването на Хеивено-
йзхошш^еоснпвиРаЗВИТИе На селското стопанство н с™ 
изходните основи за по-нататъшна активност на ССТН в 
реализацията на политическия плурализъм и др.
нопгптпвкйтТТ На конФеРенЧията ще обсъдят и с хода на подготовката за чествуване на Ш-годишнината 
назията „Иосип Броз Тито“, А а
на съревнованието за 
ство в 1989 година и

съюз

Осъществяване на 
задачите на реф
ормата

готови до 
края на април, а след то
та и съответните републи- 
ва доставени на Рспублика- 
кански институции за отпу 
скане на средствата.

ван“

на гим- ч
резултатите от провеждането 

високи добиви в 
други актуални въпроси.

селското стопан-сто- Ст. Н.
М. А.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕТО НА СКС

— ™ митровгрлдНА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СК В ДИ'

ОПОРА СА МЛАДИТЕ И 

ПРОГРЕСИВНИ ХОРА С депа да убедим членството
■ На Съюза на комунистите никога не са липсвали добри 

документи, какъвто е и „Основните опре-програми и
деления на СК като партия за демократичен социализ
ъм“. Но не винаги е била последователна реализацията 
на същите. Пролбем е как да убедим членството и гра
жданите, че тази ще реализираме. Това мнение на Зо
ран Геров, член на Общинския комитет в Димитровград 

13 този месец, беше една

■ По
Сьрб"Гк:Г^™;аза’дГо^ ™ СК на

НС™3« «а па

Пп,,.1 "РисъствУва и Тахир Хасаиович чл™ ™ 
Председателството на ЦК на СКС. '

то ще бъде общоюгослав- 
ски насочена, а дали ще се 
нарича Комунистическа па 
ртия или Съюз на комунис 
тите това не е толкова съ
ществено. При това е нуж 
но занапред да се разгра
ничат всички онези които 
по един или друг начин са 
допринасяли да се стигне 
до неединство и бездейству 
ване. СК трябва да се 
застъпва за пълно нациоиал 
но равноправие на всички 
народи и народности и за 
пълен интегритет на СР Съ 
рбия на цялата своя тери
тория.

на заседанието, проведено на 
от най-честите констатации в публичното разискване.

Нужна ни е политически 
креативна, модерна, дално
видна партия от интерес на 
трудещите се, която е спо
собна да убеди хората че е 
в състояние да проведе в 
дело своята програма. Не
йното място ще определят 
резултатите, а отричане от 
монопола на властта не зна 
чи и предаване на властта, 
изтъкна Мирослав Марко- 

секретар на Председа- 
РК на ССТН, 

на засе-

Според уводното изложе
ние на Миролюб Георгиев, 
предложеният документ пре 
дизвика голям интерес не 
само сред комунистите но и 
сред гражданите, а откри
тите събрания на пъ)рвични 
те организации Дадоха въз
можност на всички заинте 
ресовани да се запознаят с 
документа и кажат своето 
мнение.

Безспорно е, че и на за
седанието на ОК и в публи 
чното обсъждане най-много 
внимание предизвика начи
на на бъдещото организира 
не на комунистите. Болши 
нство от участниците в ра
зискванията счита, че освен 
териториалния трябва да се 
задържи и принципа на тру 
дово организиране в пред 
приятията. 
дали напълно на досегаш
ния начин. Като 
крачка напред в демокра
тизация на партията е и фа 
кгд, че малцинството, въ
преки че трябва да провеж 
да' решенията на болшинст 
вото, задържа право на сво 
ето мнение и право да се 
бори за същото. Макър че 
предложеният 
практически цялостно е по 
дцържан, все пак бяха от
правени и бройни забележ 
ки, една от които е недо 
статъчно ясното възвание 
към младите. Още 
ако се има предвид че бо
лшинство от незаетите са 
млади, които партията тря
бва да придобие 
Забележка на Иван Денчев 
е и това, че няма конкрет 
но и ясно определение към 
грешките в миналото. А па 
ртията най-напред трябва да 
претърпи трансформация от 
вътре, т. е. да се освободи 
от всички свои членове, ко 
нто представляват спирач
ка в нефното развитие.

Откривайки събора 
седателят на Общинския ко 
митет на Съюза на комуни
стите в Босилеград, ЖИВ 
КО СТОИЛКОВ 
че промените които 
икономическата и 
ска реформа не 
не засегнат организационно 
то и политическо преобра
зование и на Съюза на 
мунистите на Сърбия и Съ 
зюа
нисти. В

зи документ, чийто основи 
са още от Осмото заседа
ние на ЦК на СКС,

пред-

е тръ
гнал в демократични проме- 

промени които нала
гат не само новите условия 
на обществено-икономичес
кия и стопански живот, но 
и ежедневната 
Ог публичното 
не се очаква

подчерта, 
търси 

стопан

ин

могат да
практика, 

обсъждане 
да се даде 

мнение само по проектодо- 
кумента, но и да се чуят 
мнения и инициативи, да се 
дадат нови предложения и 
това непосредствено от на
рода. Още повече, че за тра 
нсформирання Съюз на ко
мунистите, като партия за

Спаско Спасков,ко- предсе-
дател на ОС в Босилеград, 
между другото 
че и покрай някои грешки 
Съюзът

вич, 
телството нана югославските кому- 

-• босилеградска об
щина добави тон, проекто 
документа предизвика гол
ям интерес не само 
членовете на СК, но и всред 
трудещите се и население
то, което се потвърждава с 
тяхното

подчерта. който присъствува 
дание на Общинския коми
тет.

на югославските ко 
мушгстц е дал решителен 
принос не само по време 
на НОБ, но и в следвоенн
ия период. Затова не тряб
ва тъй леко да се отказва
ме от него. Разбира се, със 
съществени промени и в иде 
йно-политическото и орга
низационно устройство. Про 
ектодокументьт е югослав
ски насочен и с малки ко
рекции трябва да бъде при

Говорейки за бъдещите 
избори в многопартийна си
стема, Никола Стоянов пре 
дседател на ОК на СК в Ди 
митровград изтъкна, че на 
територията на общината 
партията най-вероятно няма 
да има конк 
не значи че

сред

демократичен социализъм 
са неприелшиви всички на
чала, които на практика са 
се потвърдили като неху- 
мапнн, недемократични и 
|прсТивоположки |на инте

реса на гражданите и тру
дещите се. С оглед на това 
Съюзът на комунистите за 
напред трябва да действу
ва като партия на модерно 
общество, която ще се бо
ри за млади и преспектив- 
но креатнвни лица, добри и 
прилежни работници, сощь 
алистически насочени и юго . 
славски определени хора, 
които са готови да подтик
ват към прогрес и излиза
не от настоящото кризисно 
положение. Съюзът на ко
мунистите занапред не мо
же да има монопол пято в 
трудовите колективи, пито 
в обществения живот. Това 
не значи обаче, че не гря- 
ва да действува всред тру
дещите са и гражданите.

лрисъствуване на 
отделените заседания където 
се разисква по този въпрос.

Впрочем, това 
ваше, понеже става д\ща не 
само за организационно

идейно-политнческо 
преобразование на СК 
ловията на 
плурализъм. В тези условия 
Съюзът на комунистите в 
Сърбия, като Партия за де 
мократичен социализъм ос

Друг е въпрос
което

езпече-
уренция, 
й е об< 

на победа. И докато поли
тическото 
СР Сърбия има аванс, с ко 
йто може да победи, в мал 
ките среди, каквато е на
шата, ще могат да победят 
само хора с високи морал
ни качества

се и очак-
голяма

но
и за ръководство в

ет.в ус 
политическия 1 Васил Такев 

теля на
ръководи- 

босилеградската 
конфекция подчерта, че и 
покрай недостатъците Про 

дава пер- 
Впро-

чем публичното обсъждане 
трябва да даде кои нача
ла трябва да се менят, в 
кои насоки СК трябва да 
се ангажира повече и по- 
-конкретно, за какво ще 
се бори в условията на по 
литическия

и способностектодокумента 
спектива занапред. да реализират предложена 

та избирателна 
(която след приемане на до 
кумента трябва да се нап
рави.)

Макар че по повод пред 
ложения документ разиска 
нията са водени в атмос
фера на голяма демократи
чност, все пак не може да 
се изпусне факта, че сред 
членството все още има оп 
ределен страх от свободно 
изказаното различно мне

ние. Това е и „разбираемо“, 
особено за малките среди, 
в които грешките от лгина 
лото все още не са явно ка 
зани, а които са имали те 
жки последици.

тава като равноправен су
бект с останалите фактори 
в политическия и стопански 
живот. Още повече, че на 
предстоящите общи избо

ри и СК, като партия на 
демократическия социализ
ъм, ще «се бори за място въз 

основа на програмата за ра 
бота, а не въз основа на 
досегашните традиции. В та 
зи борба победител ще бъ
де онзи който предложи по- 
целенасочена и приемлива 
за всички програма.

Взимайки участие в ра
зискванията. ТАХИР ХАСА- 
НОВИН между другото под 
черта, че Съюзът на кому
нистите в СР Сърбия с то-

документ програма

повече %
плурализъм, 

каква перспектива предла
га на младите, какво ще 
бъде отношението на Съю

за себе.

за на комунистите към ре
лигията и пр.__

Поддържайки проектодо- 
кумента, Вене Велинов, се 
кретар на партийната орга 
низация в местната общно 
ст Босилеград се застъпва 
за единствена партия, коя-

В разискванията участву 
ваха и Влада Караджов, 
Пенко Найденов, Димитър 
Димитров и др

И. Я. А. Т.

БАБУЩНИЦА: ПРЕОБРАЗОВАНИЕТО НА СК
яат интерес за предложе
ните промени и демократи
зацията на отношенията въ 
тре в Съюза на комунисти
те. В Раков дол пък, къде 
то също са присъствувалм 
немалък брой безпартийни, 
с раздвижена 
да сс преразгледат борчес
ките пенсии. Подобно е би 
ло и в други селища на об 
I ципата.

Обща оценка е, че хора
та имат доверие в Съюза 
па комунистите на Сърбия, 
особено днес, когато са на 
лице усилията едновремен
но със собственото прсустро 
йство, да се разрешават жи 
зиепите проблеми, като се 
напусне пра кликата на де- 
кларативвосГт и обобщени 
разисквания.

Подкрепата на СКС 
обща и безрезервна. Иодкре 
па получи и Писмото на 
ЦК па СЮК, което свиде
тел ствува за висока егенем 
на гражданска съвест, тъй 
като тази подкрепа не ид
ва само от комунистите, но 
и от останалите граждани 
и трудещите сс в община-

ВСЕОБЩА ПОДКРЕПА ДИМИТРОВГРАД
Разисквайки по докумен

та „Основни определения на 
Съюза на комунистите в Съ 
рбия, като партия на демо
кратичния социализъм“ и 
„Писмото на ЦК на СЮК“ 
до комунистите, във всич
ки първични партийни ор
ганизации в местните об
щности и в трудовите ко
лективи, комунистите от Лу 
жнишко дават безрезервна 
подкрепа преди всичко на 
преустройството на Съюза 
на комунистите на Сърбия, 
као паршя на демократич
ния социализъм и на всич
ки становища, изнесени в 
Писмото на ЦК на СЮК. 
Комунистите се застъпват 
преустройството да се извъ 
рши с цялата си широта. Съ 
юзът на комунистите на С/> 
рбия в тази част на Репу
бликата се ползва с голям 
авторитет, особено след Ос 
мото заседание, след което 
пракически започнаха ре
формите в Съюза на ко
мунистите на Сърбия.

По отношение на Писмо
то на ЦК на СЮК с изра
зено единодушно 
че работата на 14-ия извън
реден конгрес на СЮК тря
бва да продължи, че Съ
юзът на югославските ко
мунисти и занапред трябва 
да остане неделима партия 
на югославските простори, 
относно 
обгцоюгославския си харак 
тер, т. е. такъв какъвто е 
досега, понеже постигнати
те резултати не могат 
се довеждат под съмсние, 
заради някои уклони вътре 
в 1редовете на СЮК и не- 
правилности/ге 
части на ръководствата ло 
републиките и .покрайнини 
те.

Интересно е, че за събра 
нияга на комунистите гол
ям интерес, проявиха и без 
партийните. Така например 
в Богдановац, където пър
вичната партийна органи

зация наброява едвам седем 
ду/ни, на събранието са при 
съствували над 30 души гра 
ждаии, които са проявили

ДА ПРОДЪЛЖИ 14-ИЯ КОНГРЕСмнение,
инициатива

В Димитровградска общи
на в първичните организа
ции на Съюза на комунис
тите продължават да се про 
веждат събранията, на кои
то се обсъжда Писмото на 
Централния комитет на Съю 
за на югославските комунис 
ти във връзка с продължа 
нането па работа на прекъс 
иатия 14-и извънреден кон
грес. Комунистите, както и 
безпартийните, които присъс 
твуват на тези събрания, да 
ват пълна подкрепа на да
дената Инициатива за про
дължаване на работа на кон 
Съюзът на комунистите да 
остане единна организация 
в цялата страна, като и за 
напред продължи да играе 
своята кохезионна роля, ко
ято имаше и през Бреме на 
Народоосвободителната бор

ба и революцията и следво 
енното социалистическо из
граждане на страната. Съ
що така, комунистите в Ди 
митровградска община израз 
яват готовност за решени- 
телно скъсване с проявени 
те досега слабости и изграж 
дане на нова, дейна и авто 
гитетна партия. Изтъква се 
също така и решителност 
да се тръгне в разплата с 
всички декадентни сили, ко 
ито искат да продължи раз 
единението на Съюза на юго 
славските комунисти и раз
граждане на страната. Кому 
нистите в Димитровградска 
община са единна, социали 
етическа федеративна Юго- 
славия, общност на братски 
народи и народности в нея.

трябва да запази

да

па отделни

е все

та.
Сг. Н. М. А.
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СТРОИТЕЛСТВОТО ИЛ ЦЕХА НА ИМТ В БАБУШНИЦАНА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СКУ11-ЗАСЕДЛНИЕ 
ЩИНЛТА НА СР СЪРБИЯ ИЗВИШАТ РИТ СТОМАНИ ЕОТ ИЙФПШИЯ НА

Ври — Деня на освобож 
дението на Лужнишкия 
край от фашизма.

Според първите пред 
началото

■ В първия етап след построяването на този цех 
бъдат трудостроени над 200, а след [«.ялото 

натоварване на машините около 300 души ■ Мон
таж на стоманени конструкции на площ от над 
2700 квадратни метра

РЕПУБЛИКАНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПРЕДЛАГА 
НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪНИТЕЛЕН СЪВЕТ ДА НАМАЛИ ФИ
НАНСОВИТЕ РЕСТРИКЦИИ, ЗА ДА СЕ СЪЗДАДЕ ВЪЗ
МОЖНОСТ ЗА НОВ РАЗВОЕН ЦИКЪЛ

ще

Т-
Не ще и съмнение, че 

прекплено острите финпн- 
сови рестрикции не може 
да допринесат за потуша
ването на инфлацията п 
степен, п която са причина 
за намаляване на продук
цията. В първите три ме
сеца на годината продук
цията е по-малка със 7 
на сто и не позволява да се 
открие нов развоен цикъл.

Досегашшците финансови 
рестрикции бяха достатъч
ни да се разбере, че струк
турното преустройство е 
основна предпоставка за по 
вишаване (на Икономиче

ската ефикасност на сто
панската дейност. Сега, ко- 
гато окончателно е открит 
този процес, Нрекалените 

финансови рестрикции, до- 
колкото останат в сила в 
по-дълъг период, може да 
го доведат под въпрос, по
неже той не може да се 
развива при условията на 
рецесията.

Изпълнителният съвет на 
Скупщината на СР Србия 
тези дни обсъди актуално- 
то стопанско положение и 
проблема с неликвидността 
и константира, че се по
стигат положителни резул
тати в потушаването на ин 
флацията и увеличаването 
на износа, но същевремен
но е тежко положението на 
производството и ликвидно- 
стта. Неликвидността полу
чи такива размери и остро
та, че може да предизвика 
парализ на целокупната 
сгопанска дейност.

виждания в 
тук ще бъдат трудостро 
ени 200, а когато маши

поставят стоманените ко 
нструкции, а след това 
завърши и производстве 
иото хале, чийто срок с 
определен до 5 юли 
Ако се наложи, според 
Спасич, работното вре 
ме на строителите ще се 
удължи, 
трябва да се спазят.

За мнозина ще изгле 
невероятно 

едно хале с площ 2700 
квадратни метра да се 
построи за шест месеца, 
но имайки предвид сега 
шния темп, това ще бъде 
съвсем възможно, докол 
кото не изникнат допъл 
нителни (непредвидени) 
трудности. Веднага след 
построяване 
ще се пристъпи към мон 
таж на машините и сьо 
ръженията, а ориенгацл 
онно всичко трябва да 
бъде готово до 6 септем

Цехът па ИМТ за про 
изводство на машини и 
прикачим части за сслс 
костонаиската

пито бъдат напълно на 
товарени на работа ще 
се приемат около 300 ду

техника,
т. г.строеж започначийто

миналата (година,| тече 
своя изглед. ши.очертава 

Именно строителите на 
стротел

Този нов цех на ИМТ 
от Болевац ще произве 
жда приключни 
за селскостопанска тех 
ника — трактори и мото 
култиватоир. За негово 
то строителство значи 
телна матеирална помощ 
оказва Фондът за насъ

но сроковетелес ковашкото 
мо предприятие „Милен 
тне Попович" ускорено 
издигат стоманените кон 
струкции, а според дого 
ворнте производствените 
помещения трябва да бъ 
дат готови до лятото.

части

Изпълнителният съвет
предупреждава, че пробле
мите с неефикасността и 
икономическата *физа, в- 

место чрез инфлация, сега 
се манифестират чрез ос
тра неликвиднет на стопан
ството. Една от причините 
за това е недостатъчната 
ефикасност На стопанската 
дейност и липсата на под
обрения във вътрешната и- 
кономика на предприятия
та. Изпълнителният съвет 
на Скупщината на СР Ср
бия обаче констатира, че 
общата неликвидност до гол 
яма степен е последствие 
на прекадено острите фи
нансови рестрикции и на 

реализация

жда почти

Според думите на Пе 
тар Спасич, ръководител 
на обекта в строеж, до 
сега землищните работи 
са завършени, поставе 
ни са основите, както и 
канализационната и во 
допроводната мрежа. В 
настоящия момент, тъй 
като строителният сезон 
навлиза в интензивния 
ои етап, предстои да се

рчаване на стопанското 
на стопанскиразвитие 

изостаналите краища, а 
Бабушнишка община е 
една от найнеразвитите 
в Републиката.

Затова
съвет на Скупщината на СР 
Сърбия оцени, че съюзни
те органи в по-нататъшното 
провеждане на стопанска
та реформа и антиинфла- 
ционната политика Трябва 
да смекчат финансовите ре
стрикции и да ги приспо
собят към нуждите на ефи
касните предприятия, за да 
може Да се рормалиизра 
производството и да се от
крие нов развоен цикъл, 
без който не може да се 
извърши (структурно пре
устройство на стопанството 
и да се повиши икономи
ческата ефикасност на сто
панската дейност.

Изпълнителният

на халето

ненаплатената 
в чужбина във основа на 
междудържавни аранжма- 
ни. За остротата на финан
совите рестрикции най-до
бре говори фактът, че бан
ковите кредити, от чието 
равнище най-много зависи 
ликвидността на обществе
ното възпроизводство, ре
ално са намалени с 36,2 на 
сто в сравнение с равнище
то им в края на 1989 годи-

Ст. Н.

ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУК В БОСИЛЕГРАД

реформаВ крак със стопанскатана.

ДРЕБНОТО СТОПАНСТВО ЧУКА НА БАБУШНИШКИ- 
ТЕ ВРАТА Между производствените 

трудови колективи в Бо- 
силеградска община трудо-

си стандарт. Това ще бъде 
предизвикателство 
възпитателно-образователни
те ведомства чрез общест
вено-полезен труд да обез
печат допълнителни сред
ства за екскурзии и други 
видове награди и стимула- 
тивни мерки.

Да кажем и това, че тези 
дни представители от Ле- 
сковац в съдействие |с ком
петентни органи от Босиле
град ще проведат районни 
събрания, на които по-кон
кретно ще запознаят насе
лението кои (растения ще 
откупват и на коя цена, ко
ето е твърде важно за ус
пешно провеждане на про
грамата.

Как всичко това ще се 
реализира 
види. За сега сигурно е 
едно, че и лечебните расте
ния и горските плодове в 
екологически (и все фце 
незамърсената босилеград- 

ска околност са предизвика
телства за всички, пък и 
за креативните кадри във 
фабриката от Лесковац.

М. Я.

ведения разговор по този 
въпрос с общеевтено-поли- 
тическата структура в Бо
силеград. Онова ,което от
делно охрабрява е фактът, 
че мощностите на босиле- 
градската сушара позволя
ват този вид дейност.

— Разчита се — добави 
ръководителят на босиле- 
градската трудова единица 
Никола Андонов 
това мероприятие по-пълно 
ще се ползуват мощностите 
на цеха, 
осигури и по-голям доход, 
което е от отделно значение 
в условията на стопанската 
реформа. Още повече, че 
става дума за производстве
ни изделия, които се тър
сят, не само на домашния, 
но и на чуждестранния па
зар.

заиБАБУШНИЦА—НОМЕРЦск вата единица за сушене на 
овощия и зеленичку, ко
ято стопанисва в рамките 
на общественото предприя
тие „Фармацевтика“ от Ле
сковац е първа, която хва
ща крак с новото време у— 
стопанската
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ПЪРВО ЧАСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ реформа. В 
производствения процес въ
вежда нов Производствен

■ РЕГИСТРИРАНИ СА 36 ВИДА ДЕЙНОСТИ

Братята Сърба и Слобо 
дан Йованович от Бабушни 
ца от 1 април, тази годи 
на откриха първото частно 
предприятие „БабушКица- 
-комерц“. Предприятието е 
регистрирано за 36 вида 
дейности, между които: в- 
нос-износ, търговия на едро 
и дребно, посредничество в 
комерчески работи, автома 
тична обработка на сведе 
ния, относно комплектно 
книговодство за частния и 
обществен сектор, прерабо 
твателни дейности на пласт 
маси, изкупуване на горски 
плодове и лековити расте
ния, оказване на туристи 
чески услуги и прочие.

— Целта ни е да добли 
жим далеч по-евтини стоки 
до потребителите, както и 
да оказваме най-различни 
видове услуги на населени 
ето, както и да снабдява 
ме търговски и други орга. 
низации с различни водове 
стоки. Откриването на ед

но такова предприятие е в 
съзвучие с мерките на Ко 
мисията за стопанска ре 
форма при Председателст 
вото на СР Сърбия — спо 
дели Слободан Йованович.

Инак Сърба Йованович 
вече няколко години е и- 
мал собствена кантора (с 
комгаотори) за автоматична 
обработка на сведения, до 
като Слободан Йованович

асортимент. Именно в рам
ките на развойната си про
грама предприятието от Ле-

че с

сковац взе решение по
средством трудовата едини
ца в Босилеград да изкуп
ва лечебни 'билки, горски 
плодове, шипков плод и 
други хранителни, 
кеползуваеми растения.

а с това ще се

засега
е доскорошен ръководител 
на трудова единица в хи 

промишленост — В развойната ни про
грама е запланувано да вър 
шим изкупване на 70 рида 
лечебни растения. Между 

които и глогов цвят, канта
рион, валерина, лист от бре 
за, бъз, мразовец, теменуж
ка, лайкучка, мъхове и пр. 
и това в неограничено ко
личество, Това между дру
гото изтъкна директорът на 
„Фармацевтика“ в Лесковац 
Катерина Петрович, на про

мическата 
„Лужница“.

„Бабушница-комерц“ 
рво от този вид лредприя 
тия в Лужница и според 
плановете на братя Йовано
вич трябва да израстне в 
истинско предприятие, чия 
то разнообразна дейност 
трябва да допринесе за по 
добряване на снабдяванетЬ 
на населението в община 
та,_ като и да му оказва 
най-разновидни услуги.

е пъ остава да се
И още нещо. Изкупването 

на лечебни растения “и гор
ски плодове, които ги има 
в изобилие навсякъде ще 
бъде предизвикателство и
за селскостопанските произ
водители и въобще за всич 
ки да обезпечат 
телни средства и по 
начин да подобрят жизнения

допълни- 
тозиСт. Н.

в СТРАНИЦА
БРАТСТВО 20 АПРИЛ 1990
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Бро. ,720 ?«н», ХБуШ

* Белград, 20. април 1990

Ч огато пването на конфликта със Сърбия и съю- 
зничеството със силите, чиято цел е да 
се разбие СЮК и Югославия — тази 
националистическа групировка води по
литика на изолация и самоунищожение 
на Македония и на македонската нация. 
В лудата надпревара за власт те на ма
кедонците) налагаха занимаване с несъще
ствуващата сръбска опасност, вместо с 
истинските проблеми, които измъчват 
този народ. Македонците плашат със Сър- 

р _ бия и с Югославия дори!?), а и не забля-
адио- ираиа и „Зери и пополит". Същи- I зват процеса на (намаляването) на маке- 

ят вестник, и не само той, с месеци за- | донците в сравнение с някои народности 
плашва македонския народ |с „обезпоко- : в тази република, не плаши ги нито де- 
яващите колонистически течения" и с ] мограффската картина нито на Скопие, 
опастностите, ^които го дебнат и от Сър- нито на Македония, която след няколко 
оня и в Сърбия... „Има великосробски десетилетия ще имат! На тях като че ли 
митове и стремежи към Македония . Пре- всичко в ред и отстрана на България, и
лаС\лСе В01Г?,К0, което е против Сърбия от Гърция и Албания — от където и не

т ,, ладина , „Виесник , „Дело ... Така признават, че съществуват и като народ,
пишат и говорят сегашните македонски и като хора! Най-важно за тях е да се
националисти. Опора им е антисръбоката обърнат против Сърбия, да се „защитят" 
харанга от Хърватско и Словения и уста- — както казват от вноса на антибюро- 
новиха непосредствени връзки. кратическа революция и понизно, недо

стойно и мизерно да се улъгват на лиде
рите на антисръбската коалиция (в кои
то са намерили и ментори за своите док
торски дисертации)!

Това е лудост и срам, което македон
ският народ вече откри и по достоен на
чин, както му. и личи, реагира ■— с остър 
протест и отбиване на антимакедонската, 
антисръбската и антиюгославската поли
тика, която водят Гошев и групата около 
него! Вдигнаха се комунистите и народът 
в Куманово, Щип, Битоля, Ресен и друга 
места в Македония и съобщиха, че свое
то бъдеще видят в единна, а не разбита 
Югославия! Отказаха доверието на Гошев 
и на бюрократическата върхушка, която 
проганя югославски ориентиранеите ма
кедонци и с информативната блокада 
скрива истината (и Писмото на ЦК на 
СЮК) от обществеността.

преди
две години се огласиха маке, 
ционалисти, най-напред „тихо 
по-агресивно, с подчертани анписръбски 
лозунги и „предупраждения“, 
че зад тях са само свалените 
етически лидери, конто през седемдесети
те години правеха антисръбски 
мостове на линията Скопие — Прищина 
Загреб? Петър Гошев днес 
— откри и картите и очите — да узнаем, 
че са и съюзи н

по-малко от
донските на- 
", а после все

мислеше се, 
национали-

съюзм и

ни подпомогна

националистически, пък 
и мостове и оси (с допълнението до Люб
ляна), и на свалените националстп и на 
господствуващата македонска национали
стическа върхушка, охрабрени и подтик
вани от антисръбската коалиция 
верозапада на страната.

:

от се-

Връзките и съюзите на .македонски
те и хърватските националисти, чиято 
основа бе омраза към сърбите и Сърбия, 
изграждани са в отдавнашни времена,
през двадесетите години на тоя век, кога 
то Ванчо Михайлов (още живее в Рим, 
приближава се към стотата) 
ят (ако е починал?!) Анте Павелич, са ор
ганизирали и водили акции (и терористки 
между другото) против Сърбия! Корени
те са дълбоки, обаче мислехме че са из* 
скубани в полувековната обща борба на 
народа и комунистите на Македония, 
Сърбия, Хърватско и всички други в на
шата страна. Мислехме, че общите цели 
и идеали, общите мъки и проблеми и об
щите интереси са ни сближили и обеди
нили, че Михайлов и Павелич навеки ще 
останат без последователи. А, за съжале-

и почивши- В Сърбия всичко това е разбрано 
то тежка провокация, като голяма измама 
и удар срещу интересите на Македония 
и македонците, преди всичко, а след това 
и срещу приятелските отношения между 

| двете републики. Това и беше причина 
; (може би и погрешна проценка) че ин

формативните средства и другите инсти- 
| туции в СР Сърбия се въздържаваха 
I реагиране срещу националистическите ан- 

гиеръбски провокации и лудости в на
шата южна република, с цел да се за
пазят и занапред развиват добрите отно
шения.

ка-

от

ние, не е така — има ги, заканват се, дра
знят, тровят и напрягат отношенията, без 
разлика на интересите и волята на на
родите, които уж представляват и с кои
то манипулират.

Това, обаче, не отговаря на предсе
дателя на ЦК на СК ща Македония Петър 
Гошев и на националистическата и бю
рократическата върхушка около него, 
което —■ с участието си в разбиването 
на Съюза на югославските комунисти, с 
обвиненията и агресивността си към 
Сърбия — в същност води аитимакедон- 
ска политика. С провокирането и иатра-

Пък се и случи, че „Нова Македония" 
и още някои информативни средства в 
тази република провъзгласяването на Кон
ституцията на СР Сърбия в март миналата 
година прокоменгираха по начин както и Саво Кържавац

АНТУАЛНО ПО СЛЕДИТЕ НА ИСТИНАТА
Ако се съди по оскъдното съоб- от изложението на Милан Паичев- 

щение от последното заседание на ски (прекъснато от страна иа „де- 
Лредседателството на ЦК на СЮК, мократите“ от нови тип Петър Го- 
във върха на окърненото ръковод- шев), на заседанието иа ЦК на СК 
ство на югославските комунисти не в Македония, във върха на СЮК, 
се случва нивдо особено; отложено след прекъсването иа Конгреса, слу- 
е заседанието на Централния коми- чвали са се (много неща, тайни сре- 
тет, докато не се прегледат ^ обра- щи и тайни предложения, сегшрат- 
ботят голямото число Пристигнали ни новокоализийни договори, иатя- 
писма, телеграми и анкетни лист- гане и тактизиране, а всичко с цел 
чета, с които като отговор иа пие да се разори битието па С/доза на 
мото, членовете от цялата страна се 
изясняват за продължаването на 

14-ия извънреден конгрес на СЮК.
Също така, щуро е съобщено, че на 
това следващо заседание ще се ра
зисква върху информацията за фи
нансовото стог/анстване и начина на 
разполагане със средствата иа ЦК 
на СЮК.

Ситуацията в разделения Съюз на 
югославските комунисти обаче, е 

много по-сериозна, отколкото това 
може да се разбере от рутинните съо 
бщения за обществеността. Съдейки дат квартирите на Цффаи Корошец

и неговите интимуси, или как са 
получвали и заменяли квартири 'Ду
шал Драгосавц и Марко Лолич, хо
ра, които никого, даже нито сами 
себе си, отдавна не представляват в 
Председателството на ЦКиаСЮК...

Оказа се, че писмото, отправено 
до членовете па Съюза на югослав
ските комумисти|, е (предвестило 

възможност за нов начин иа рабо
та; че най-после, яцио, от самото 
членство да се потърси мнение за 
г.ай-съдбовиите въпроси в своята 

организация. И когато вече 
лата част от ръководството иа СЮК 
се е определила по този демократи
чен начин да консултира своята ба
за, би било необходимо до продъл
жаването на 14-ия извънреден кон
грес явно да се презеитира комплет- 
но досие за всичко онова, което се 
с рлучавало през изминалите месе
ци, кой какво |и как е работел, 
какво в най-различните обстоятел

ства на откритите и закрити засе
дания е говорел; как са харчени 
пари от членския внос и как е раз
пилявано народното имущество и, 
пай-после, какво някои членове на 
СЮК, и не само те, които тези 
дни от цялата страна масово се 
обаждат до Централния комитет на 
СЮК, казват за единството 
единството в Съюза на югославски
те комунисти.

и не-
югославските комунисти. Предупреж 
дението иа Момир Булатович, пред
седател на ЦК на СК в Черна гора, 
че от страната иа онези, които яв
но или тайно са се застъпвали за 
разпускането на СЮК, безмилостно 
се харчи членският Цнос, харчи и 
дели общественото имущество, под
тикнало е печата чрез своите източ
ници да открива гшкантиостите за 
това, (да кажем, как даже от Лд>б- 
ляпа строителни майетбри със само-

Повече отколкото досега, : 
най-съдбовен момент за СЮК

в този 
е не

обходимо съвкупната партийна ба
за да съзнае цялата истина за пар
тийните ръководства. А знае се, 
все пак губят онези, конто се скри-

остана-

ват от истината.

лот са летяли до Белград да уреж-
Обряд Копич



2 Комунист

ПРОТИВ ПРОМЯНА НА ИМЕТОНОВИ БЕЛГРАД

пек“. Милан Вундолй с убоден СК на Сърбия към СЮК и изобщо 
че СК ма Сърбия е такава добра за югославското политическо един- 
мрргрома може без никакъв риск ство, тази тема доминираше и на 
да задържи своето име или отново 
да стапс Комунистическа партия^

Бупдало, както и още няколки пояете на комитета се изясняваха 
членове, потърсиха грешките, кои- по Писмото //а ЦК на СЮК, изпра- 
то са правени в ръководствата на уеио до всички членове.
СЮК и па СК на /Сърбия в мина
лото да се конкретизират, но „и брания на комунистите в нашата

някои

БОЛШИНСТВОТО ЧЛЕНОВЕ ПА СЪЮЗА ,НА КОМУНИСТИТЕ 
в ОБЩИНА ПОБИ БЕЛГРАД СА ПРОТИП ПРОМЯНА ПА ИМЕТО И 
ОТКРОБЕНО ТЪРСЯТ СК НА СЪРБИЯ ДА ОСТАНЕ СЪС СЕГАШНО
ТО СИ ИМЕ втория ден на заседанието на ОК 

ни СК в Нови Белград, когато чле-„Основните от базата за бъдещото име на СК 
па Сърбин, болшинството членове 
иа тази организация ясно търсят

В разискванията по 
определения на СК на Сърбия като
Нсфтия за демократически социали
зъм“ в последно време в Нови партията да задържи сегашното си 

и Общинският име или отново да се нарича Кому- „На всички до сега проведени съ-Белград се включи 
комитет на СК (9 април). За това пистическа партия. Дссимир Мьрдп- 

копич и Милан Докич от името иа община — осведоми д-р Мирослава 
Неришич, изпълнителен секретар ца 
Председателството иа ОК

да сс извърши ревизия на 
ключови становища, взимани в ми
налото па някои конгреси на СЮК“.

колко е голямо пнтересованието в 
тази общинска организация на СК три големи новобелградски местни 

програмен документ на Съ- общности: „4 юли", „22 декември" и 
„Сутйеска“ — характерни по почти

, лоза новия
юза на комунистите на Сърбия най- 
добре говори факта, че е обсъждай „чисто избрания“ състав па партий-

Отпошсписто към самоуправлението държана е инициативата до края на 
е един от съществените проблеми април да се проведе 3-то пленарно 
мп СК днес — каза Богдан Майко- 
инч като добави, че „доколкото СК 
па Сърбия не може па по-добър 
начин да формулира своето отно-

заседаиие на 14-я конгрес на СЮК 
и на същото да се утвърдят зада-

в 404 от общото 408 първични пар
тийни организации, във всички ко
мисии и органи на Общинския ко
митет, в актива на комунистите — 
работници, на многобройни сборове 
и конференции На комунистите, а 
организарана е и „кръгла маса" със 
стопански дейци, научни и обще
ствени работници в комуната. Чле
новете предложиха на Централния 
комитет на СК на Сърбия много
бройни конкретни промени в тек
ста и искат той да се допълни и с

пито членове — заявиха, че се про- 
типят на промяната па името па СК. 
„Доколкото името иа Съюза па ко
мунистите се промени", каза Мърда

лите и времето за провеждане на 
било като 15-и илинов конгрес 

като учредителен конгрес на тран
сформирания СЮК, с нова програ
ма и устав“.

„Що се касе до членовете на СК 
на Сърбия“
— „това писмо и не е било потреб
но. Познато е югославското опреде
ление на Народа в Сърбия и на 
членовете на СК на Сърбия. Всич
ки сме за продължаване на 14-я 
извънреден конгрес на СЮК и вяр
ваме, че СЮК може да отстои като 
единна и югославска партия, макар 
членовете з републиките, чиито ръ
ководства са се определили друго
яче, директно да се свързват с ЦК 
на СЮК.

каза Владо Пранич

за популацион-една нова глава 
пата политика и семейството.

На заседанието на Общинския 
комитет главно бяха повторени ис
канията, вече кзани на събранията 
на първичните партийни организа
ции. С някои забележки към Цен
тралния комитет и изобщо по адрес 
на ръководството на СК на Сър
бия, че недостатъчно агресивно про- 
мовира собствената си програма, от
носно, че трябва да бъде много по- 
енергично на терена особено бе за
нимателно .'разискването на Янко 

Лутовац, подчертавайки, че две те
ми са доминирали в разискванията: 
различно гледане на бъдещото име, 
идентитета и социалната база на 
партията, и отношението на СК на 
Сърбия към собствеността и само
управлението.

Макар че от организацията на 
СК в Белград в ЦК на СК на Сър
бия отиват дори девет предложения

кович, „комунистите са решили да 
проведат събрание на всички пър
вични партийни организации, на 
което ще решат какво във връзка 
с това ще предприемат“.

Богдан Пайкошгч смята, че би 
било добре от името да се изхвърли 
националното определение на парти
ята, и предлага названието „Пар
тия на комунистите в Сърбия“, а 
Душан Марковмч е убеден, че 
стъпването за социал-демокрацията 
значи застъпване за крайно над
минатите модели на мисленето от

шение към самоуправлението и не
говата перспектива, по-добре е на
пълно да го изхвърли от своя до
кумент“. Божо Цино и Душан Мар- 
кович остро осъдиха похитителство- 
то срещу общественото имущество 
и търсят СК откровено да се из
ясни за объдещето на обществената 
собственост.

Макар че в разискванията по 
„Основните определения на СК на„за-
Сърбия като партия за демократи
чески социализъм“ бе много 
рено за бъдещото

гово- 
отношение на Ружица Меворах

ОПОЗИЦИЯТА бесмислица, опит за прекрояване на 
границите вътре в Югославия, а не 
осъществяване на някаква 
мическа програма.

Опозицията, обаче, навлиза 
борното напреварване с 
новище какво не иска, обаче 
го неясно изясняване за 
иска. Главният фронт ^на 
собственическите отношения 
добре казано премахване 
ствената собственост. Как 
проведе това <и дали работниците 
ще се съгласят с това тяхно жела
ние, разбира се, е неясно. Освен 
това такива намерения не общуват 
с действителното 

за витието на 
за чеството и общественото 

труда в страните г— 
питал така че намеренията 
разпределението 
собственост

вече е последица на йруги обстоя- 
.елства, отколкото съзнателното 
отказване от тясната им рубашка И 
през шестдесетите години по време 
на реформата, мнозинството челни
ци на сегашната опозиция проекти
раха и сегашното и тогавашното из
лизане в Европа. А до тази Европа 
байтери3 милион Р^отници гастар-

На бюрократическия 
това бе достатъчно 
И сега Югославия 
мери мястото

ЧУЖДА СИМПАТИЯ имиконо-

в из- 
ясно ста-

с мно- 
това какво 

удара са 
или по-

След неотдавнешния разговор на 
Анте Маркович с хърватските 
лански дейци хърватската 
ческа опозиция, преди всички, хвър
ли на масата и .своите най-скрити 
карти. Аналитиците и по-рано 
еха, но сега и на невежите е 
като

да се идентифицира с неговите 
ределения и обстоятелства да се 
бират плодове от чуждата 
ческа градина. Разбира се, никой на 
опозицията не забранява да подър
жа актуалната икономическа про
грама, но тази програма очевидно, 
не може да бъде !предмет на поли
тическа кражба.

Много е ясно, че програмата 
икономическата стабилизация и 
стопанското оздравяване ще бъде 
главен адут на комунистите в избор
ното надпреварване. Нервозата меж
ду опозицията не идва поради това, 
че остана без безплатно „теглене“', 
но поради това, че тази опозиция 
изобщо няма никаква сериозна 
комическа програма. Ако Хърват
ската демократична общност, 
най-силна сред опозиционните

оп- 
съ- 

полити-
сто- 

полити-
на обще- 

лце се лоби и
за мир в дома. 

мо^е да си на- 
в европейското деле

ние на труда само с ефтина работ
на сила, без равноправен 
труда и 
без разлика

зна- 
ясно

бял ден не само, че нямат 
карта за икономическата „игра“, 

но и с всичките други карти от се
рията на „флит", не може да се пе
челят

съюз ша
капитала. Бюрокрацията, 
- °т кой вид е, не знае

ше в а икономиката нищо повече 
°тач,това колко трябваше на нея са- 
™ Се чУвсТвува добре. Затова

опозиционни икономически 
програми и затова

състояние, на раз- 
системата на собствени-

точки. Жестоките несъгласия! 
с изявленията на съюзния министър- 
председател, преди всичко са поли
тически кулиси за скриване но соб
ствения им дефицит в Изграждане
то на икономическата политика. Дей
ствително, има в тези реагирания 
срещу ясното разграничение на Мар
кович (преди всичко, че реформата 
е дело на комунистите, 
опозицията!) и 'повредена 

вост, която тогава се брани с яло
ва агресивност.

Впрочем, не е никаква тайна че 
опозицията поради »липсата на ’ 
вато и да било програма, 
та да се „залепи“ за програмата на 
съюзното правителство, 
това разграничаване се* улови в не
приятната кражба на чуждите

деление на 
на развития ка

за пре- 
обществената 

се разбират много 
що,но, дори ситносбственически. С 
тия идеи се иска влизане

на
ни-

__ _ е все по-голямо-
Ггготт апиране па ;консервативизма.

по-дълго време комунистите 
_ какво искат в икономиката.

разграничаването на Маркович 
с опозицията е

в Евро-
като метафора на демокрацията»» л* гг

какъв политически кратък път и 
с предизборни обещания. Ако опози- 
цията взе пусията на националните 

И делби, а не пусията на модерно об
ществено деление на труда и на но
вите облици на собствеността 
ва няма никога да стигне 

ця- цата на материалното 
че -ли са богатство иа Европа на 
мир, кои- зовава. ’

™ в миналата война. т. нар. НДХ Челните хора на хърватската о- 
бе обявила на Съединените амери- позиция най-често узряваха в бол- 
кански щати. Главно: това и за по- ше™шк°-бюрократическата рубаш! 
литиката и за икономиката е гола личн^' „ТторГчес^ Тривинщ* п^-'

ико на,

а не на пар
тии, в своята икономическа програ
ма формулират 'становището, 
ред което Хърватско и Босна 
Херцеговина са „естествена стопан
ска цялост“, това е също като 
са написали, че Хърватско и Ита
лия са естествени икономически 
лости. Това е също като 
предложили подписване на

Г,™ “ 6ила разпродажба на об
ществените фабрики на чуждия ка
питал. .Националното богаство би 

било превърнато в търговски 
тал, които в - 
би се преселил в

- света. Един съвсем тънък 
слои в обществото 
гатил, обаче 
ватско

ревни-

за-

как- 
се опи- че ли

тога- 
до грани- 

и духовното 
която се по-

капи-
твърде кратък периодтака че с

развитите страни на
гла-

сопадавателски симпатии. Програма
та, кояДо спечели широко доверие, 
бе удобен момент ц за опозицията

много би се обо- 
на вратите на Хър- 

и -Югославия би почукала
още по-голяма сиромащия.

Мнленко Предрагович
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ЗЕЛЕН СИГНАЛ, ПРИ ЗАБЕЛЕЖКИ
ваниет^^оГв ® ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТА НА СК За тях не е от значение как
„тели на седмицата“ Гнт! Т ВГГ^РБИЯ в НИШ ПОКАЗА, ЧЕ РАБОТНИЦИТЕ, ПОНЕ НАЙ- занапред СК ще се казва: ЮКП, 
основните определения Г1г п?(?-?МА ЧАСТ ОТ тях. НЯМАТ КАКВО ДА ТЪРСЯТ В ДРУГИ Партия на социалистите, или 
Сърбия като партия за ™ В ,АР™И' АКО ДОКУМЕНТЪТ СЕ ДОИЗГРАДИ, МНОЖЕСТВО Партия на труда. Макар че го
тически социализъм" ге п?,Р Й5ЕРЕЦИЗН0СТИ В НЕГО СЕ РАЗЯСНЯТ И ПРЕМАХНАТ ва не е съществено, мненията 
варяше в града на Нн,,? Р ^ОТДЕЛНО КОГАТО СЕ КАСАЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА СОБСТВЕ- са различни по отношение на
всички предприятия „ ВЪВ ^°СТ' САМОУПРАВЛЕНИЕТО, МЛАДЕЖТА, ОТНОШЕНИЕТО бъдещото организиране на пар 
ции на системата и „ ™'у ХЪМ СОБСТВЕНИТЕ ГРЕШКИ ОТ МИНАЛОТО) ТОЙ МОЖЕ тията в предприятията (основно 
общности в поим-гт.™ '?А СТАНЕ ПИЕМОНТ, ОКОЛО КОЙТО ДА СЕ ОБЕДИНЯВАТ е в партията да бъде подчерта-
множество членче„I СКV“ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА СЪРБИЯ М на отговорността за работата и
гцрно е стття ' 1“и’ за приетите решения),
да се ггпетгття С6’ 46 няма леи СПРЯМ° отрицателните тен- вните насоки"... най-числени — Партията трябва да ,,ка-
този покимгнт „,°г? каже’ че Денции на пазарното стопани са били участниците с разни же" кой е отговорен за поло- 
кя тклюиитртгая СЕ Предизви_ сВане- техноложкия излишек, не звания и титли. Те са били и жението в обществото и кой за 
само спетт внимание не заетостта на някои мощности и най-критични. Забележки е има несполуките трябва да бъде на-
та но и дайттвете иа пар™я' с°Циал™-гге тензии, които са не ло, като се тръгне от програм- казан, счита Властимир Петро- 

ните привърженици, минуемц, а Станойе Стоичич от ните основи на „новосъздадени вич 
така важен документ, „Граждевинар" в Ниш счита, те партии“ до критики защо 

носещ в сеои си толкова нови- че СК без боязън може да вър СК не се 
ни и промени, отдавна не е бил ви на 
на обсъждане.

И веднага трябва

— Документът трябва мно- 
е определил спрямо го повече и по-ясно да се про- 

многопартийни избори, собствените грешки в минало- изнесе и за проблемите на прои 
ако успее да извърши ревало- то“. Ако това не направи пар

на се ка- ризация на миналото си. 
же, че е приет на всички събра 
ния, но и жестоко критикуван.
Най-често

зводството и производствения 
труд. Защо ние, когато вече ме- 

готова за такъв коренен пре- ним името й, не я наречем Пар 
Д-р Зоран Анджелкович, пре лом (д-р Марко Секуловмч). тия на труДа _ пита Слобода

Д-рВела Минич между дру-. Джоржевич.
агнак доцент на Икономически- тото счита, че определенията Ковилка Голубович търси 
я факултет в Ниш отделно се спрямо СЮК вече са неактуал Партията веднага да разреши 

рачиггвдчип „ „„„ застъгш за равноправие на вси- ни и надминати (това показа и ВЪПроса с обществената собстве
ИАсШСКБАНИЯ В МОК НА СКС чки видове на собственост, под последното консултативно засе яост и ОТделно, със самоуправ-

чертавайки, че ооществената со даиие на ЦК на СЮК). лението. И то във всички ви-
Наи-числени, и струва ни се, оственост, върху която ще се За нея е неприемливо и ста- дОБе на собственост,

наи-качествени разисквания са основава социализма, трябва да новището от документа члено- Илия Джорджевич, между
станали в Междуобщинската се увеличава. Ония, които ис- вете на Съюза [на комунистите ДруГОто беше решително про- 
конференция на СКС, където кат да я премахнат, като под- да имат различен светоглед. Не тив во’ички привилегии а за 
председателят на МОК на СКС чертават, че само частната е представлява ли това, каза д-р партия на класата, 
д-р Душал Илич отделно е ра- ефикасна се лъжат. Нима цяла Минич, (шанс за създаване на " Джордже Мнлетич счита не 
зговарял първо с видни нишки Южна Америка не е в частни фракции в Съюза на комуни- ск трябва йа реафирмира # 
стопански ръководители, а се- ръце, а се намира в много по- стите? себе си и комунистическото дви
тне и с председателите на по- затруднено положение от Юго д.р Драголюб Джорджевич жение ако в Югославия се уста
-големите акционни конферен- славия. между другото предложи по-я нови правова държава,
ции в региона. В тези разговори в този разговор се чуха и сно становище спрямо „малцин Йовица Станчич поиска да 
той отделно е подчертал, че мнения, че предприятията тряб ството" в партията при решава се има повече доверие в първи 
„Основните насоки в днешни- ва да бъдат [освободени от ра- нето, а отделно към догмати- чните организации и членовете 
те условия на деиствуване на зни „идеологии" и да бъдат ос пите, каквито още има във вси на СК. Добре е, че сега говорим 
Съюза на комунистите са доку тавени само да произвеждат А чки структури на СК. Сочейки за Дози *
мент, който е казал обективно

тията, как да й се вярва, че е

с намерение съдържа седател на ОК на СКС в Ниш, 
нието му да се подобри.

документ на ЦК, но
комунистите ще намерят начин сегашното твърде кораво стано прц изработката на Програмата
да се организират в тях чрез внще иа СК спрямо религията Ла партията трябва да се за-

дложи на народа и народностите синдикатите, самоуправителни- м-р Тугомир Златкович поиска питаме, как той ще изглежда
на Сърбия, като изходна основа те органи и пр. документът по-определено да
на бъдещата програма на СК, ттсе постави към нея, а Витомир 
за която той ще се бори с по- че ^^Го^^ГГетоТГпеши Шин«Рич ™а за се ”а 
мощта на които желае да оста- телно значение б Вно становището науката да си ка-

специфичности: дали предприя- же думаТа за миналото на пар 
тието е обществено или частно, гията- 
или пък смесено. Но там, къде- 
то съществува и най-малък ша
нс организирано да сс живее 
и работи с класата, той трябва 
да се използва.

всичко което е могло да се пре-

Повече участници в разисква 
нмята направиха забележки на 
документа, че малко „говори“ 
за младите. Мнозина се страху
ват, че ако тази част на „Ос
новните насоки". .. по-определе 

не се обърне към младото 
поколение, ако не й предложи 
много повече конкретни преди
мства, може да се случи Пар
тията да остане без млади кад-

не на власт.
Общото искане на директори 

те в региона, изнесено в някол 
кочасовото разискване може 
да се сведе под общ знамена
тел: ако СК, с помощта ла ком 
петентните самоуправителни ск 
ушцини, обезпечи единен югос
лавски пазар, проток на стоки, 
капитал и идеи, тогава сигурно

За да се попречи разедине
нието на работническата класа 
в условията иа плурализма на 
собствеността д-р Радбван Влай 
кович предложи да се изключи

но

териториалното организиране рИ.
Що се касае до името иа СК па СК, което неколцина участ- 
дали да сс мени или пе —; цици в разискванията по-късно 

не само ще се (възвърне пяко- мненията са различни не само и приеха, 
гашния авторитет но СК ще в МОК па СКС. Повече пъти е 
придобие и нови привържени- издигнато искане да се върне
ци. По този въпрос се изказа и старото название ЮКП, но кос- СЪБРАНИЕ ИА КОМУНИСТИ- 
Владимир Петрович, директор то са постигнати <и иай-крушги 
на „Агрокомбинат", като се за 
стъпи самоуправлението /та бъ
де лартиципирано само в соб
ствеността на капитала в пред и това, че комунистите в пред- пизации които в края на мина-

И па това събрание, както и 
на много други в Ниш, некол
цина участници в разисквания
та искаха значително да се на
мали членският виос.

За мнозинаТЕ В „НИТЕКС" членският 
внос |е причина да напускат СК 

Нишката текстилна промит е изтъкнато в „Нитекс".
Е то , това би било основните 

акценти от миого

резултати.

Най-сетне трябва да сс каже леност има пет първични орга-
разисквания

приятието, както и въз основа приятията, почти всички до е- лата седмица, след разисквани- във връзка с документа на СК
иа ефикасността. Също така не дИИ( правят забележка на д01су- ята в своите среди, заедно иа 13 Сърбия, които миналата
би оило добро успешните ди- меита, че малко място е после- събрание па комунистите закл-
ректори с промяната на партия -,ил иа младите и ако иска да . ючиха публичното разискване
па властта да бъдат сменявани, вървят е него, трябва ,и да пред 1,0 Документа.
Резултатите и успехът в рабо
тата трябва да бъдат основни

сед
мица се чуха в Ниш. 

Общо за всички е, както нз 
тъкна работникът в „Нитекс“ 

Онова, което веднага трябва Владимир ретровнч, чо „сега 
да се изтъкне е факта, че кому- сме партия, която се бори за 
пистите в този успешен нишки власт п за нея всички ще се 

РАЗИСКВАНИЯ В МАРКСИЧЕ- колектив дават пълна подкрепа борим".
СКИЯ ЩЕНТЪР на документа, по изразяват за

грижспост за по-нататъшната
„ Около „кръглата маса" в съдба иа партията ако прием-

сал направи, забележка на до- Марксическия център иа ОК иа ствено извърши оповестените 
кумента защо не е гю-опреде- СКС в разискванията по „Осно- промени.

по-коикреп 1а псрспектиложи и
ва.

критерии за изпълняване па та
зи отговорна функция.

Не ще се сгреши ако с тези 
разисквания борбата е започна-Радован Станишич от „Ми ла.

Велимир Фнлнпоппч



4 Комунист

РЕФОРМА НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 
ЛЕСКОВЛЦ г;ез отзив нл провокациите

С ПРОМЕНИ КЪМ ПРОГРЕСА Националистическите страсти са 
най-иримитишшят ничии за изказ- 
нане на чувствата. Днес се води 
истинска информативна война, чи- 
>/то основа е националистическата
еуфория, като нри това се отправят 
жестоки нападки но адрес на сръб

на комунистите. От съдържанието 
па стопанските и политическите про
мени ще записи и преустройството Ското ръководство и председателя 
па Омюза па комунистите. Основен 
тезис па документа за реформа на 

Партийната дебата за преустрой- позициите, които работят със загуба. 0: гшпочпплите промени ще про-
11 текстилната промишленост „Буч- 
йе" например работниците откроие- 
1Ю казаха, че не искат и да чуят

НОВАТА ПАРТИЯ НЕ СМЕЕ ДА БЪДЕ ИНЕРТНА И ИЕРЕШИ- 
ЕНЕРГИЧНО ТРЯБВА ДА РАЗРЕШАВА ИЛИ-ОСТРИТЕ

ПРОБЛЕМИ, А ЗОГОСЛАВСТВОТОТРЯБВА ДА НИ БЪДЕ ДЕВИЗ В 
СЪЗДАВАНЕТО Й Слободии Милошеоич. Пие в Сър

бин пече няма да отговаряме на 
провокациите на ония, които искат 
да ни отклонят от ежедневните ни 

всичко от задачите 
подчерта д-р 

публичната

Съюза на комунистите дължат със същия теми, понеже теството на
събуди! голям интерес в Южномо- 
равски регион. В публичните три
буни, от които се чуха голям брой за някакви разиспаниц доколкото не 
интересни мнения и предложения получат навреме заплатите си. 
във връзка с бъдещата дейност на В публичната трибуна, която бе- 
Съюза на комунистите участвуват ,ше устроена в Медпеджа, община 
л безпартийни. сьс смесен национален състав, учпс-

Интересен е фактът, че дебата- твува и д-р ПлпГ/ко Псткоипч, член 
та срещна по-голямо внимание и па Председателството па ЦК па СК 
местните общности^ |Ьтколкото в в Сърбия. Той подчерта, че за до- 

трудовите колективи. Разисквания- Ора стопанска реформа са нужни 
та бяха по-съдържателни в стабил- и промени в политическата система, 
ните колективи, отколкото в орга- следователно и промени в Съюза

са път, към прогреса.
— Тези промени, казва Меткопич, задачи, преди 

ще тредизвикат промени и битието 
па Съюза па комунистите. Нищо 
няма да остане също. Ще се проме
ни отношението -към държаната, 
властта, оставалите партии; ще се 
мени позицията, фупкц 
тодът па работа. 'Пие се борим за 
Югославия и ще формираме юго
славска партия на СК. Еди и от 
участниците в разискванията Ми
рослав Манисиепич, работник в ми
на „Леце", заяви че 
то па новата партия девиз трябва 
да пи бъде югосл цветното а не на
ционализмът. Новата партия не 
смее да бъде инертна и нерешител
на, тя енергично трябва да разре
шава най-острите проблеми. Преди 
всичко проблема в Косово. Той ове
ни, че СК няма никакво влияние в 
сдружения труд, но ако консолиди
ра редиците си, ако бъде решите
лен, отново ще получи доверие.

ни в реформата — 
Илайко Петкович на 
/рибуна в Медпеджа.

ията и ме-

СК. Той добави, че е необходимо 
най-напред да се промени методът 

и създаване- на дейността на Съюза на комунис
тите. Милутии Урошевич подчерта 
значението на новата Конституция 
на СР Сърбия и оказа пълна под
крепа на ръководството на Сърбия 
да отстои промените. Урошевич смя
та, че е добре дето Съюзът на ко-

НОВИ ПАЗАР

ПАРТИЯ НА БЪЕЩЕТО мунистите се мени наред със сто
панската и обществена реформа 
Поислав Вушкович, общински пра- 
возащитник на самоуправлението в 
Лебане, се застъпи СК да запази 
сегашното си /име поради, както 
каза той, традицията и резултатите, 
които осъществи с това име.

Комунистите в Нови Пазар от- и други хора. Затова тази дебата 
давна не са проявили толкова гол- трябва да бъде всенародна, а не 
ям интерес към един документ като само общопартийна — подчерта Ра- 
хъм Проектодокумента на ЦК на дович. — Налага се най-сетне да 
СК в Сърбия „Основни определения бъдат прекратени вътрешнопартий
на СК в Сърбия като партия за де- ните конфликти, та да не помагаме 
мократически социализъм“. Вече се- на новоформираните партии. Уверен ',<а> смята> че сегашното положение

в обществото е непоносимо и зато
ва е необходимо да |се отстоят до- 
грай промените, а това е валидно 
и за преустройството на СК. „Някои

Милипос Милойкович, председа
тел на Съюза на бойците в Медвед-

га напълно е известно, че се прие- съм, че СК има най-добра платфор
ма предложеният концепт за транс- ма, а от нас, комунистите, записи 
формация на Съюза на комунисти- дали ще я приеме народът, 
те и при това се подчертава, че
партията много повече трябва да зи дни може да се чуят в общин- 
отразява непосредствените интереси ската организация на СК в Нови 
на народа. На партийните събрания, Пазар. На осъбранията се осъжда 
на които се обсъжда документът от- формирането на национални пар- 
кровено се готори за много диле- тии. Подчертава се, че комунистите 
ми във връзка с дейността на Съю- трябва да бъдат /фактор 
за на комунистите в многопартийна- пението, което може да 
та система. Новопазарските комуни- ноювека Югославия. В 
сти особено подчертават югославско-

В разискванията беше оказана 
подкрепа на Документа на ЦК на 
СК в Сърбия за преустройство на 
СК, като беше изтъкнато, че него
вите качества и евентуални слабо
сти трябва да се верифицират в 
разискванията, които се водят в 
първичните организации на СК.

Това са някои мнения, които те- комуиисти си карат по старому, г 
пам ни трябва нова, модерна пар
тия. Затова и оказвам подкрепа на 
инициативата на ЦК на ,СК в Сър
бия“ каза Милойкович.

Пенсионерът Радован Джурович ® разискванията се чуха и много 
сс застъпи за правова държава в други интересни мнения за преус- 
Косово и предложи да бъде ут- тройството на СК, новата роля, ус- 
върдена отговорността на бившите ловия и метод на работа, както и 

републикански за отношението към други органи- 
които бяха предате- зации, преди всичко към Социали

стическия съюз.

на съеди- 
опази ав-

разисквани-
ята участвуват и голям брой млади 
и това показва, че младите поко- покрайнински 
ления проявяват голям интерес за функционери, 

каквато бъдещето си и за бъдещето на стра
ната.

то определение, понеже смятат, че 
само това определение е предпостав
ка Югославия да остане 
беше.

и

ли на Сърбия“.
Грешките може да поправим са

мо с енергични, радикални и бързи 
промени
шич, пенсионер. Когато премахнем 
всички грешки от миналото, ще има
ме изгледи да станем модерна пар
тия, която и занапред ще има на- 
сочителна роля. Според Петрушич 
е добре, че в Документа на ЦК на 
СК в Сърбия като

— Налага се да направим всич- в Нови Пазар с особен интерес 
ко възможно, та югославската ори- се говори за междунационалните от- 
етацта да победи във всички части ношения. (Развълнуваните 
на СЮК. Неприемливи са републи- в цялата страна имат отражение и 
канските съюзи, заяви Есад Бошн- в тази национално смесена среда, 
як. Не смеем да забравим и борба- Почти единодушно е мнението че 
н» Ьгтп$На. РеабилитаЧия на чле- тази среда трябва да запази сме-

а на СЮК. Аферите, в които уча- сения си състав заради бъдещето 
ствуваха комунисти много ни на- си, понеже нито една нация не мо- 
Ередиха. же да 6ъде !цастлива

Милоица Василевич, просветен изселване. Затова
занГ^жипптяаСТЪПИ 33 ”бърз° сли' тъгатт за ефикасно осъществяване 

и™ ' - на Програмата за прекратяване па
идеи трябва да пред- неблагоприятните миграционни про- 

обществеността час по- цеси в Санджак, която беше 
скоро и да изберем популярен на
чин за това — каза Василевич. —
Има случаи хората да излизат от 
партията поради разчаравание. В 
момента останалите партии много 
повече работят с хората и Тяхната 
пропаганда е много по-резултатна.
В информирането не може да има
ме предимство, но трябва да има 
поне равноправие.

— Създаването на

Милан Момчилович
каза Божидар Петру- ,,страсти

идея е записан 
демократическият социализъм.докато има 

всички се зас-
Сел скостопанският

Воислав Илнч производител 
смята, че СК не е 

виновен за всички несполуки в об
ществото. С името ЮКПприета

от Скупщината ;на СР Сърбия 
която вече дава

партията
и извоюва много велики победи, най- 

от които е създаването на
резултати обаче не са достатъчни единна Югославия, и 
и затова в

голямарезултати. Тези
затова отно

во трябва да й върнем името ЮКП 
— заяви Илич.

предстоящия период е 
необходимо още по-бързо

този край, за да укрепне между- 
националното (доверие на сърбите 
и мюсюлманите.

развитиепа
От публичната трибуна в Лебане 

беше изпратен призив да скъсаме 
с миналото, за да можем да ,вър- 

напред. Разбира се, при това 
в не трябва да се отказваме от всич- 

пър- ки стойности, които са осъществе
ни с дейността на Съюза на кому
нистите. Налага се ясно да се каже 
какво е било добре, а какво не е.

тезисите за

Партийната дебата ще 
някои неблагоприятни тенденции 
структурата на членовете. В 
вите два месеца на годината от об
щинската организация на СК Оз 

Нови Пазар са излезли 48,

смекчи и пмм
единна юго

славска партия е първата ни зада
ча — изтъкна Миломир Радович от 
земеделската кооперация „Воин По
ловин“ . — Програмата на Съюза на 
комунистите предлага именно 
ва възможност. Все пак 
тите не могат юами да опазят Юго
славия, доколкото не им помогнат

а в иея|
са приети 5 члена. Новата Програ
ма, както се очаква, 
интереса за постъпване щ партията.

така- Подкрепяйкище повиши _ - — прео-
бразование на СК, д-р Ивица Илич 

V подчерта, че не е несъществено ка-
Ферид Хамидович кво име ще носи реформираният

комунис-

Милета Проданович
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пщнаИНОСТА НА местнлта общност В КАРАМАНИЦА — БОСИЛЕГРАДСКА ОБ- ДИМИТРОВГРАДШН1111Е1 огам Ш КИШИ Грижи за човека 

на преден планСело Караманица 
ли към планинските 
отдалечени от общината бо 
силегр адски села. Че тир иде 
сетте домакинства, колкото 
понастоящем има в 
са пръснати по склоновете 
на Бела вода и Чугшно бр- 
ъдо (кривопаланешка общи 
на — СР Македония). До це 
нгъра на селото, където се 
намира четиркласното учи 
лище и селският

се чис- 
и по-

ждават, че става дума за 
мина с големи 
ни рудни залежи.

Не само в нашето се
ло, но и в съседните: Го- 
леш, Жаравино 
Тлъмино, 
мината ще върне младост
та. Ние които все още сме 
на бащините огнища, няма 
да мислим за града, а смя
там, че и мнозина ще се за 
върнат. Защото тук, ще мо 
гат и да си обработват зе 
мята, която сега пустее и 
обрасва в бурени. А това 
в днешните условия много 
значи
Стефан Новков.

дължина от 4—5 
ра, след това 
„Гаринарци“
2 км и махала „Маряница“ 
па дължина от I км. Съби
раме средства с които мес 
тната общност 
участвува и се 
че до края на годината съ 
вместно с общинския фонд 
за комунална дейност и пре 
дприятието 
работа „Услуга“ този проб
лем успешно ще разреши. 
Още повече, че става дума 
за махали които наистина 
са отсечени от центъра на 
селого подчерта Зоран Йор 
данов, делегат в Съвета на 
местните общности и в Об 
щинската скупщина в Боси
леград, и член на Скупщи
ната в местната общност в 
селото.

километ-и качестве на неотдавна проведеното 
заседание на Общинската ко 
нференция на Социалистиче 
ския съюз в Димитровград 
Светлана Станкова направи 
уводно изложение във връз
ка с трансформацията на ме 
стиите общности. Местната 
общност днес, каза между 
другото Станкова, трябва Да 
отговори на' въпроса: дали 
тя ще бъде самоуправителна 
общност, плродължена ръка 
на държавната общност, или 
пък нейната роля занапред 
ще поеме Общинската скуп
щина.

С решителна инициатива 
трябва да се отварят просто 
ри за сдружаване на интере
сите на гражданите. Не тр
ябва хората да делим на тру 
дещи се и \,нетрудови граж 
дани“. Защото на територи
ята на общината може да 
има само граждани, без ог
лед дали са работници, уче 
ници, студенти или пенсионе 
ри. На такава бъдеща мес
тна общност трябва да бъ
дат дадени на ползване не- 
обходните помещения, както 
и рационален брой професи- 
онални кадри.

Местната общност, както 
подчерта Станкова, с разви
тието на комуналния станда 
рт преди всичко, трябва да 
задоволява потребите на гра 
жданите в комуналната об
ласт, сетне да развива соли
дарност сред хората, както и 
да полага съответни грижи 
за опазването на човешката 
среда, както и да се грижи 
за развитието на някои ас
пекти на всенародната отбра 
на и обществена самозащита 
на жителите. С една дума, 
да се води грижа за човека 
от раждането му до края на

към махала 
на дължина от

селото и Горно 
откриването на трябва да 

надяваме,

за комуналнамагазин, 
води път от регионално зна 
чение, но без чакълна нас
тилка. поради което не ря
дко създава големи затруд
нения, отделно на автобуса 
който един път дневно при 
стига в селото. Населението, 
макър и в напреднала въз
раст се занимава със селско 
стопанска дейност, 
всичко
Казват, че има хора които 
все още отглеждат по два
десетина овце и по някоп- 
ко говеда, най-добри жи
вотновъди са: Вене Миха
йлов с 30 овце и 7—8 гове
да и именякът му Вене Хри 
стов със 70 овце и 6 говеда.

Някога
многолюдно. Младите не на 
пускали селото, 
тук и обработвали имота си. 
Но това било, когато тук 
работела 
мина. Тогава имало и жи
вот в селото. Отделно в сле 
добедните и вечерни часо
ве. Тогава и имота далеч 
по-рационално се обработ
вал. Било па минало. Зато
ва не без причина казват, 
че за селото и не само за 
това село но и за съседните 
единствена надежда е пов
торно откриване на .мина
та. Още повече, че всички 
досега изследвания потвър-

казва младежът

Инак, въпреки че в село 
то са останали повечето въ 
зрастни хора и с нарушено 
здраве, не се предават. По 
лагат усилия, животът и да 
бъде по-добър и лесен. В 
рамките на местната общ
ност договарят се за отдел 
ни комунално-битови гчроб- 
леми. Предприемат акции и 
резултатите иш са налице. 
За всички обаче сами не са 
кадърни. Има отделни про 
блеми за които се нужда
ят от помощ на съответни 
други субекти. В преден 
план изтъкват разрешаване 
то на няколко 
пътища, пътя към Крива па 
ланка, както и електрифи
циране на училищната срра

С. Станковапреди 
с животновъдство.

живота му. Това подразбира 
създаване-и обезпечаване наПокрай това в акционна- 

та програма за работа 
през настоящата година е 
вградена и акцията за еле
ктрифициране на училищ
ната сграда. Именно, инста 
лацията в сградата е завъ
ршена още преди десетина 
години. Липсват три-четири 
стълба и друг електромате 
риал за да се свърже с мре 
жата. Времето обаче мина
ва, а за тази недовършена 
работа, освен на събрания, 
не се предприемат съответ
ни мерки. А сигурно е, че 
ток в училищната сграда е 
необходим. В селото казват, 
че ще помагат с работа, учи 
лшцето и общината да се 
договорят и обезпечат мате 
риала. Чрез местно самооб 
лагане запланували и уреж 
дан е на селските гробища 
акция, която вече е в ход.м. я.

условия за развитие на под
растващите поколения, за ра 

семействозвитие на здраво 
и добри междуличностни от
ношения.

Местната общност трябва 
да се грижи и за сам охрани 
и остарели 
лица.

Може да се каже, че огром 
но мнозинство местни об
щности в Димитровградска 
община се преустройват в та 
Зи насока.

селото било по
ет изнемощели

Оставали

махленскиолово-цинковата

Развитието на селското сто 
панство е въпрос на който 
местната общност занапред 
ще трябва да посвети много 
по-сериозно внимание. В ня
кои крайградски местни об 
щности, селското стопанство 
като допълнителна дейност 
е важна ставка в попълване
то на домашните бюджети.

М. А.

да.

— Скупщината на местна 
та общност съвместно с ос 
таналите организирани си
ли в селото в акцйонната 
програма за настоящата го 
дина сме запланували раз 
ширяване на махленския 
път към махала „Камник" на

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
ИЗКУПУВАНЕ НА АГНЕТА В ДИМИТРОВГРАДСКО

ИЗЧЕЗВАТ СЕЛАТА Цената пада■ ■ ■

„Присое“ влачеха огромен 
материал: 
тиня. За кратко време из
чезнаха овощните и зелен 
чуковите градини, ливади
те бяха превърнати в кам
ънаци. Опустошени бяха и 
махленските и между махле 
нските пътища. Земята грис 
плачуща картина.

Днес пък тези места 
обраснали в бурен. Заличе 
ни са напълно пътища и пъ 
теки, някогашните ниви и 
ливади са превърнали в тъ 
рнаци.

Село Баранковци получи 
ток, някои от еродираните 
площи са залесени с ака
ции. В повечето селски до
мове е доведена питейна 
вода, а има тук-таме и из
куствени ливади. Още от ту 
рско време в селото рабо-

До средата на XX век сел 
ското население в Босиле- 
градска община растеше, а 
от втората половина 
почна миграция на релаци 
ята село — град. През 1953 
година в общината имаше 
19 751 жител, а през 1981 — 
14 196 жители. Колко ли ще 
бъдат през 1991?

ти училище, в което днес се 
учат 7 деца, има амбуланто 
рия, 
ссто
ци—Тлъмино 
не са лоши.

Както и в другите села, 
така и в Бранковци, значи
телно са подобрени жизне

но младите

камъни, пясък,
през селото минава шо 

[Босилеград—Бранкоь- 
съобщениятаза

пи не условия, 
отдавна са го 
Ония пък, които още нс са 

намерили работа, някак 
нс намират начин за разви 
ванс на но интензивно сел 
скостоггалско Iгрог гзводсгво.

Днес в Бранковци в 55 
къщи животът още не е уга 
спал. В 13 обаче живее са 
м о но I човек. Това са и ре 
димно стари и изнемощели 
хора; в 16 къщи има по два 
ма души, в 11 по трима, в 
6 по четири. В четири къ
щи има по петима, а в пет 
— по шестима души.

През 1989 година Бран кои 
общо 154

напуснали.са
Едно от селата с рязко 

изразена миграция на насе
лението е и Бранковци. До 
преди 50 години това село 
се считаше за пренаселено. 
Изсичаха се горите за смет 
ка на създаването на нови 
ниви, за да се прехрани на 
селението. Мерата на това 
село беше захваната от сшг

си

Икуиуваие на агнета в Смнловци
лнанския, а тези над 17 ки
лограма на гръцкия паза- 
р. Що се отнася до земеде
лската кооперация „Вид- 
лич“ за същото време те 
са изкупили около 1000 аг
нета. И в „Кооперант“ ц 
във „Видлпч“ се надяват че 
до края на сезона ще изку 
пят още известно количес
тво — в „Кооперант“ раз
читат на още 400-—500 агне
та. Трябва да се изтъкне, 
че 1гази цена с намалена 
значително. Преди това аг 
негата са изкупвани но зна 
чиелно по-висока цена. Има 
йкп предвид днешните «ко 
комически движения за оча 
кване е йената да падне 
още.

Изкупуване на агнета в 
община 

провеждат
Дим1 цгровградска 
организирано 
две селскостопански земедел 
ски кооперации — „Коопе- 
раит" п „Видлич“. Досега 

•те главно си конкурираха. 
Този сезон обаче в изкупу
ване на агнета двете коопе
рации имат една цена — за 
агнета до 17 килограма жи 
во тегло 33, а над това 30 
динара за килограм.

но наводнение; ерозията си 
правеше своето 
те и долищата на „Осое“ и

долини-

ци наброяваше 
жители, докато през 1953 — 
селото имаше 336 души! От 
1945 до 1988 година в село
то са1 затворени 44 дома.

И така, от някога пренае 
елено, днес Бранковци е за 
миращо село. Може би е 
крайно време да се вземат 
мерки и там да се засили 
селскотоп аг I кото 1 фоизвод- 
ство, като по такъв начин 
се спре по-нататъшното . му 
западане.

Както ни осведомиха 
„Кооперант“ до средата на 
този месец от селскостопан 
ските производители в об
щината ге са изкупили към 
две хиляди агнета, конто по 

„Стокопромет"

п

средство м 
от Скопие тези до 17 кило
грама ще се намерят на пта А. Т.Стояли ЕвтимовОбществената сграда п Бранковци, построена през 1029 г.
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ЧАСТИЧНО ПРИЗНАВАНЕ 
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ЧЛАН ]Ч САВЕЗА ПОМАЦА 
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Сехретьр

пойната някой има 
драно да со ногаждп бил 
ли съм участник или не п 
Народоосиободнгслиото дм 1 
жсинс, и то ог хора, конто 

километра

ни от
(Братство, 2 мгфт 1990, „От 
говор на авторите на Моно 
графната .Дтпггровград 

1877—1945**.)

ЧЛАИСКУ КАРТУ ПЗДА/Е

ГаТ
йл/. М

тогава хиляди 
бяха далече от фронта?! Се 
га теан хора имат право да 
кажат, че по това има въ
зможност да се разисква?!

:Р
V*Другарю редактор,

С малко закъснение коме 
нхирам отговора на автдрп 

Монографията и мо
ля да приемете това, като 
оправдателно, тъй като мно 
го късно получих вестника.

■дяякСекретар
НИ ПОТПЙ1

гЬДругарю редактор, в мри 
ложенне ви -издращим фак 
симнлс на членската си кир 
та в Съюза на бойците, 
дадена в Димитровград 
през 1949.

Може лц и след тона ,ан 
торите“ да разискват за мо 
сто учаеше във войната? 
И не.е ли, по Ваша ирснен 
ка. голяма обида така да 
постъпват авторите с нас?

Още един път Ви моля да 
дадете малко пространство 
във вестника на мое го пи
смо.

174^те на аиа^Место

ИЗ-

ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН КОНКУРС НА СП. „МОСТ“Първо, не приемам, че то 
ва е отговор на АВТОРИТЕ, 
защото съм запознат, че ед 
ин от авторите по това вре 
ме е пребивавал в чужби
на (Цветан Васев), вторият 
(Гаврило Видановпч) е бил 
болен, остава, че отговорът 
е направил САМ, Сръбнел аз 
Златкович.

Второ, не приемал! час
тично извинение, а искам 
пълната истина да се нзна- 
се, как е станало, че ние 
тримата подписали писмо
то (Цветан Каменов, Дими 
тър Манов и Алексадър 
Каменов) не сме внесени в 
Монографията н още други 
бойци.

В отговора пише: ..Въп
рос за дискусия е, та пора 
ди това е и възможна гре
шка, че в дяла на биогра
фиите на бойците не са вне 
сени авторите на статията, 
както и Цветан Еленков. 
Затова има разискване, но 
присъствуващите това не 
приеха, което не означава, 
че по това не може отново 
да се разисква и евентуал
но да поправи в полза на 
авторите на статията“.

Кой, кога и къде е рази
сквано по въпроса за .мо
ето, т. е. нашето участие 
в НОБ? Нима след 50 годи

По повод юбилея по списание „Мост" — 25-годишната от излазането на ггьр- 
__ Редакцията обяпяпа творчески награден конкурс за следните жан-пата книжка 

роис:
НОВЕЛАРАЗКАЗСТИХОТВОРЕНИЕ

900 дин. 
800 „ 
700 „

ЗАПИСАНИ НАР. ОБ!

първа награда 000 дин. 
втора награда 
трета награда

първа награда 
втора награда 
трета награда

първа награда 300 дин. 
втора награда 260 „
третата награда 200 „

500 „
400 „

11УБЛИ ЦИСТИЧЕСКА 
СТАТИЯ

ЕСЕ

12 април 1990. 
Ниш първа награда 200 дин. 

втора награда 
трета награда

500 дин. 
450 „ 
400 „

първа награда 600 дин. 
втора награда 500 „
трета награда

Предвидените награди са в конвертируеми динари. При печатане наградени
те творби щи бъдат хонорувани.

първа награда 
втора награда 
трета награда

150 „ 
100 „Цветан КАМЕНОВ 

..Станко Паунович“ 42)3 
НИШ

Л. К. 228 250, СУП НИШ

400 „

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

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

2. Предложените творби за награда трябва да са написани на български език, 
да са обозначени с шифър, а шифрата да 
и се изпраща заедно с творбите.

3. Творбите се доставят до Редакцията на сп. „Мост“ в три екземпляра, по 
възможност написани на пишеща машина, раздел тройка.

е сложена в отделен затворен плик

4. Изборът на темата е свободеп, по желение на авторите. От това нрави малко 
изключение записването на народни обичаи, защото ще се дават награди за опи
сани обичаи от нашите краища. При записването им авторите трябва да изложат 
кога, по кое време са се вършили обредите на даден обичай, какъв е бил не
говия смисъл съществува ли още или съвсем е изчезнал и пр.

5. Творбите се приемат до 25 май т. г. и се изпращат на следния адрес: 
МИРО „БРАТСТВО“, РЕДАКЦИЯ НА СП. ..МОСТ (ЗА ТВОРЧЕСКИЯ КОНКУРС), 
18000 НИШ, КЕЙ 29 ДЕКЕМВРИ БР. 8. РЕДАКЦИЯ НА СП. „МОСТ“

бягай, докато не са ,се спукали. Пищят детски 
свирки, провикват се гласове Ма сергиджиите, 
песни, смях. По няколко места се люлее кръш
но хоро, та земята се Дресе. Селяни,, гражда
ни, жени, деца, млади, стари, всичко подскача, 
провиква се, запъхтяно, засмяно, развеселено.

А ра пладне, под дебелите сенки на гъс- 
токлонестите дървета се събират роднини, ко
мшии, приятели, махленци; в кръг се обла- 
кътяват върху одеяла и .пъстри домоткани чер
ги около пълните тенджери, бели погачи, ро
зово чевреме, което изпуска съблазителна па
ра, около изпотени бинлици с ракия и вино, 
и тлъстите баници. Разбира се, че времето е в 
средата на софрата, примамно за очите, драз
нещо стомаха с кафявата си кржичка, която 
така сладостно хрузка под зъбите — курбанът 
на светеца, чийто бог умрял, разпънат на кръст, 
та вече никога да не се пролива кръв, навред 
по земята да възтержествува обичта към всич
ко живо, сътворено от бо)га — отец. Ех, ако 
този богочовек можеше да види и пресметне 
колко омраза е породила неговата любов и кол
ко кръв се е проляла от тази омраза!

Колкото и да са сухи гърлата, колкото и 
да куркат празните черва — никой не започва; 
всички търпеливо чакат да мине „земния пред
ставител“ на небесния бог и да благослови 
пезата, като рт всяко агне прибере в чувала 
си по една плешка, и от всяка погача поряза
ница; и все в името на .същия богочовек, кой
то на хората раздава тялото и кръвта си, та 
чрез тях (ца се пречистят грешните им души и 
получат прошка и милост от бог-отец. А още 
от следващия ден, същия този божи служител, 
продава плешките и порязаниците на гладни
те верници, може би 'от тяхното 
тяхната погача, за приготовяването

те са отделяли седмици наред от залъка на 
децата си. та и те като хората да посрещнат 
празника, да се отсрамят и пред децата си, 
пред близки и познати, да зачетат бога 
също такива негови служители са 
на кръст.

След като

когато 
приковали

е прекадена софрата, прибран 
. «данък“, хайде помози боже! Слава 

св. Гьоргьи, който уби ламята. Но кой 
дали не сбърка, защото изглежда 
ламя-звяр за отмъщение оттгава 
но-плодородно се превъплъщава 
наситни на човешка кръв зверове.

2. Народно 

веселие

ПОПСКИЯ
и а знае, 

ненаситната
насам все 

в двуноги не-

И когато се натъпчат стомасите 
„винарниците“, еснафите започват да се 

пооглеждат наоколо, към другите софри да 
” довикват имената на приятели и 

познати, да се подканват на гости, да прибяг
ват един към други, да си опитват гозбите и 
бинлиците, да чукват -чаши и шишета да си 
припомнят стари севди и джумбеи, да се пре
гръщат и благославят. Неусетно все повече со
фри се събират, сливат се компании, соло пес
ните отстъпват предимство на хоровите И до- 
52» «-РН клепалото за „вечерня“, всички 
пезаР к-ЛоСе сляли й една обща народна тра- 

’ лет0 коляно До коляно седят мъже и 
■ комшии и роднини, познати и непознати, 

приятели и довчерашни врагове; тупат се по 
раменете, прегръщат се, обясняват се в прия- 

И се кълнят в побратимство. А „бан
дите това и чакат, ,Те са 
общ диехармоннен г 
иично си съперничат

и напълнят
След освобождението от турско иго Мана- 

стирчето в скоро време се превръща в люби
мо място на царибродчани — и на млади, и 
на (Стари. Утвърждава се като най-популярен 
и най-посещаван „туристически обект“. И през 

в празнични дни тук винаги 
беше оживено. Тук се [празнуваха Гергьовден, 
Първи май (само не като Ден 
пролетариат, а като Ден на пролетта). На Ди
митровден се струпваха богомолци и от окол
ните села. Тогава ставаше цял«ранаир. Полян- 

задимяваше от съблазнителната пара 
на въртящите се на шиш шилета и агнета. Да- 
маджанките с домашна сливова и гъста отел- 
ка, която тогава царушаве по Пашите лозя и 
опойваше въздуха с тежкия си мирис, се из
студяваха в каменното корито на тричучуро- 
вата изворна чешма, по-бистра от утринна ро
са и по-студена от богоявленски мраз. То се 
знае, „бандите“ винаги бяха налице. И то не 
само нашите цигани, а >и от околните села. 
Надуват майсторите, та бузите им (ще се спу
кат. А ти ако имаш слаби

моето детство

на световния

ката се

тра

се сляли един 
окрестър, в който какафо- 

цигулката с гайдата, ка- 
т с кларнета, тъпанът с тромбата. Но това 

пе прави смущаващо впечателение на кефлии- 
е глави. Напротив колкото по-голяма гюрул

тия, толкова по-голям кеф. Важното е, че все
агне и от 

на коитоушни тъпанчета,

8 СТРАНИЦА
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ЕКО—АПЕЛ
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА

„СОС“ за средата 

и природата
За ефикасно действуване

на учебната година да се 
подобри. Още повече, че за 
сега същият все още не е 
на задоволително равнище 
и че им предстои приемен 

записването в

Разисквайки по Устава и 
проектопрограмата на Со
циалдемократическия съюз 
на младите в СР Сърбия, 
младежката организация в 
VIП-в клас в босилеградско 
то основно училище бе под 
чертано че проектопрогра
мата дава основни насоки 
за по-ефикасно к целенна- 
сочено действуване и, изява 
на младите във всички сфе 
ри на обществено-политичес 
кия живот и ежедневието. 
Проектопрограмата предла 
га ло-адекватно включване 
на младите в разрешаване

то на всички 
проблеми. Издига 
като гражданин и субект с 
ваички
труд, нравственост, мир и 
развитие. Социалдемократи
ческият съюз ще се застъп

ва за правова държава, за 
равноправие и сътрудничес 
тв.о. При това обаче млади
те от VIП-в клас направи 
ха и забележка върху прое 

Именно за
ВСЯКА минута и 

ден сме градени от неиз
броима армия

всеки испит при 
средното образование.

На дневен ред бяха и спо 
ртните активности в класа 
и въобще в училището. Об 
ща констатация, е че същи 
те в последно време са. в 
застой. В известно спадане е 
и активността в обществе- 
но-полездния труд, а отдел 
но когато става дума за не 
използуваните възможности 
[за събиране на Цгорични 
суровини. Затова бе взето 
решение тези активност на 
училищно равнище да сс 

раздвижи повторно.

. кто-докуметна. 
тях е неприемливо опреде
лението в съюза да члену- 

18 до 35 го- 
че долната

„невидими
врагове на човешкия 
ганизъм.
всеки случай здравните 
ботници

ор-
Това от ват мламди от 

дини. Считат, 
граница .трябва да бъде 15 
години.

Мишо Младенович, пред 
седател на тази младежка 
организация подчерта, че в 
рамките на предконгресна
та активност на проведено
то през миналата седмица 
заседание, младите от този 
клас разисквали и върху ус 
пеха и поведението на уче 
ниците, като при това взе
ли становище да се зало
жат всички, успехът на края

нас във
ра ■

много лот добре 
си мълчат. Изнаят,

мълчанието е някакъв знак, 
но какъв? — Апатия, без
различие, спокойствие ти
пично за една малка рав
нодушна среда каквато е 
Димитровград. В него всич 
ко си върви самотек, така 

вървело четир- 
десет и повече години. На 
кой е нужно 
образование,

но

обществени
човека

както си е ема за нормално решение, 
защото „вече е късно“ за 
нова депония, дотогава въ
здухът съдържащ 
газове и понататък ще ви
си над Димитровград като 
черна шапка й нанася непо 
правими щети и на расти
телния и на животинския 
свят. \

негови качества:
екологично 

на кой са 
нужни екологични друже
ства в него 
краищата 
от екология много не се 
разбира. Напразно се вай
ка д-р Младен Владими
ров с констатация че „Ди
митровград е екологиче- 
ски застрашен град“, на
празно се опитва и мебел 
ното предприятие „Циле“ 
да се включи в акцията за 
запазване на това, косго 
ни е останало, макар и за
мърсено. Напразно са и на 
стоянията на вестник „Бра 
тство“ чрез статиите за е- 
кологията да включат по- 
-голям брой граждани, ко 
ито биха се произнесли по 
този въпрос. Напразно. -. 
И никой не намира за ехо 
дно да каже, че вече е два 
найсет без пет, че въздуха, 
който в града не е с гра
ниците на нормално и че 
сведения по този въпрос 
не се дават. Не се дават 
сигурно поради това. че 
никой и не ги търси. В 
най-скоро време в I рала 
би трябвало да се форми
ра екологическо друже
ство на което компетент
ните ще трябва да дадат 
спешен отговор. Но, все 
докато се премълчават н- 
мената на главните еинов

М. Я.вредни
— на края ча 
Димитровград ИЗ ДЕЙНОСТА НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ В 

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЗА ПРОМЕНИ, ВОДЕЩИ КЪМ ПРОГРЕСВече е толкова нагорял 
този сега нездрав въпрос, 
че ако в най-скоро време 
не се превземат мерки за 
защита ц на населението 

и на растителната и живо 
тинска среда ще трябва по 
този въпрос да си каже 
думата

дружество на Сърбия. Във 
всек!и случай гостите ще 
бъдат поразени от немила 
та сцена с каучукови из
делия, мърша, пушек, же
лезни предмети, пепел ка
то че ли е станал някакъв 
недай боже, катаклизъм. 
Най-поразяващо във всич
ко това е че обстоятелства 
та се приемат спокойно, 
че камионите всекидневно 
потеглят към гората, че 
вредителните 

материи се разнасят не са 
мо из гората и пътя, ко и 
по града. Но за компетен- 
тите другари, или господа, 
това не е важно, защото 
замърсеният въздух не се 
вижда. Той се само осеща. 
А между — да видиш и да 
почуетвуваш не е кой знае 
каква разлика, разбира се 
при условие да се има 
предвид жизнената среда.

дители и .част от ръко
водителите в СР Хърва 
тско.

И този път не изоста

седател на Общинската 
конференция на Социа
листическия съюз 'В Сър 
бия ни уведоми, че на 
заседанието на младеж 
ките организации, които 
са в течение, младите в 
общината дават подкре 
па на

И младежта в Бооиле 
градска община се застъ 
пва за трансформация 
На тази организация, но 
за трансформация в ор 
ганизация, която ще бъ
де по-дейна, ще води 
към прогрес, основава
ща се върху социалде
мократическите идеи в 
Сърбия, за свободно и 
хуманно общество, пар
ламентарна система и

въпроси, с коитонаха
се търси стабилизиране 

обстановката в Косо 
во, както и трудоустро
яването на младите хо
ра. В условията на нас 
тоящата криза 
въпрос изпъква все по-

еколошческото
на

напрограмата 
СД МС, в която на пър
во място е човекът като 
работник, и гражданин, 
който може

този

свободно -остро.
Г. Тодоров подчерта 

и това, че разисквания 
та върху посочените мла 
дежки документи и мла 
дите в Босилеградска об 
щина се включват и да 
ват свой принос в пред 
конгресната активност, 
като добави, че босиле- 

младеж от 
предстоящия Дванадесе
ти конгрес на младеж
та в Сърбия, който ще 
се проведе на 11 и 12 
май в Белград, очаква

да изнася своите мисли 
и идеи, гарантирани му 
с Конституцията без ог 
лед на националност,

правова държава на ця 
лата си територия. С др 
уги думи казано, за тра 
нсформация, водеща към 
прогрес и по-светло бъ
деще. Това между дру
гото

отпадъчни
вероизповедание и поли 
тическо определение. По 
край това и на послед-изтъкват босиле-
ните заседания младеж 

по проекто та в общината е за еди
нна Югославия, без как' градската 
вито и да е политичес 
ки и икономически дел 
би и граници.

Те остро осъждат раз 
колническата политика 
на словенските ръково- много.

градските младежи в ра 
зискванията 
документите: устава и
политическата програма 
на Социалдемократиче 
ския съюз на младежта 
в Социалистическа репу 
блика Сърбия.

Георги Тодоров, пред

ници за опустошаване на 
гората на Козарица и по- 

депокия — 
сърцевината на 

,зеления план“ и докаго 
старата практика се при

строяване на 
. сметище в

Зденка Тодорова 
Свилеикова

'Степенно 'гласовете заглъхват, дворовете и. 
улиците закусват, потъмняват прозорците и 
мало и голямо потъва в дълбок и блажен сън, 
за да се събуди в ранни зори и започне отново 
да търкаля вечния сизифов камък на сивото 
ежедневие, на теглото човешко и насъщния 
хляб.

ки махали, е „генералната“ раздяла. Разбира 
се и тук не минава без тропване на едно хор- 
це, без надигането на шишета и билници, без 
прегръдки и целувки, провиквания и довик- 
вания.

пак има хороводен такт. И мъжко и женско, 
старо и младо, невръстно и преклонно подска- 

преплита крака, засмяно, развеселено и 
забравило всички скърби и тегли

ча и
разнежено,
ла; подвикват си насърчително, провикват се, 
пеят прегърнати в такт с краката си; едни тег- 

други надясно, едни назад, други
Още час-два по улиците бързат или се 

клатушкат тук и там закъснели съборяни, по 
дворовете се вижда и /чува суетня, чува се 
пьлчапа, пиянски гласове и запявания, но по-

лят наляво,
напред, но никой не се сърди ца никого, а раз
нежено се поглеждат, смигват си заговорнически 

дружески ,смях. Само най-раз-
Тодор ЛИТКАЛОВ

и се заливат в 
палените и най-именитите играорци се откъс- 

хорото и в средата на кръга показват 
своето изкуство.

Чак по залез слънце

> ■> • ■ '. - •;. ■

1ват от асв■4.когато започне да в

Ц V . ШЩ

' ■ • "V

1У*и припряните жени са 
кандърдисвайки пия- 

мъже да тръгват за дома и като по
грижа, са насъбрали по една

притъмнява западът 
си изпокъсали нервите 8Щ.

■! аните си 3града за тази 
торба ругатни и псувани загдето им развалят 

пътеката към града
сз
&юкомпанията и кефа, по
йзапочва да се проточва и клатушка все оща 

бъбрива, гласовита и пееща човешка върво
лица.

а »!
* §На „баирчето“ е първата раздяла — про

щаването с махаленците от „Чуй петел“. Ще 
. се тропне- едно хоро, ще екне дружна песен, 

смях, закачки, благопожелания, взаимни бла
годарности за взаимното веселие, взаимни из- 
венения за евентуални взаимни прегрешиия, 
взаимни уверявания във взаимни приятелски 
и побратимски чувства; надигат се вече из
празнените шишета и бинлици, плясък 
ни в ръкостискания, прегръдки, целувки; вър
вят още малко заедно, докато слязат на чуй- 
ггетел ската пързалка; тук е 
празнична раздяла: чуйпетелци 
во, а останалите надясно, към чаршиятп. На 
Павилиончето, където е кръстопътят за всич-

. Щшв
■ /Щ

* - чI вп *Ж ■1

3
3
5Клдла-иа пгаа

'■‘кг
окончателната СЗтръгват наля-

4та**
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Шизическа куптупа,, С. п 0 р •тНРКЗ ФОТООБККТИВА I

ОЩЕ ЕДНО ПРАЗНО 

ПРОСТРАНСТВО Десет медали в Димитровград
Атлетиките на „Желеши- 

чнр" от Дпмигроиграл шбс ' 
лязпхп оп(о един голям ус- 
цех. Ма пеотдашш проведе |
вил Крос „Велко Влахович" ■тяЧйЯЩ1ШЯШПт*31гЯШШШЬл*т^а. " -а?»
роиграи и др. места в ре- .....^7",ДУ ......, ' :

димитровградчаии м>цц ицм | /~ ДГ'•
ваеха десет медала: 3 :шат- ^имаЙМММи^#*Я>Н»4*'ЛЗ*%* гг?Шг. <!♦*■—" .

3 сребърни и 4 броак> :ЖТ

1*14

♦

е

тона,

пи.
Злагпп медали спечелиха 

Нладап Йоваиович и бяга
не па 600 метра и Сръджаи 
Тошев па Н(К) мет ра (а дпа- 
мата :»а пионери) и Души
ца Дейноиа па 1000 метра 
(па де пой к и). Сребърни 
дали: Мпле 
Снежана Божижлилч 500 и 
Юлия Каменова

>ч
' 4 '<.л-

ме-
Ионаиоиич и

(пионери) 
600 метра. Брои попи ме 

Саша Ташко» 
400, Елена Владимирова 
600 метра (пионери) и 

Пеги Гюрова иа 100 мет(ра 
(девойки), как го н Игня го- 

Бравимир иа 500 метра 
(за пионери).

паМиналата 1989 година по това време на топа място 
бяха бутнати и преселени будките за продажба на пло
дове и веленчуци, сладолед, за цигари. Това бе напра
вено в навечерие на „Майските срещи“ с цел градът да 
бъде по-хубав. Идеята беше тук да се направи зелена 
площ с една или две пейки. Инициатива за всяка похвала!

Една година след това, пак в начеверие. па „Майски
те срещи“ същото място остана непроменено, само малко 
е позатъпкано от учениците, които ежедневно минават 
тук. От зелената площ ни хабер, от пейките също. Ако 
на миналогодишните участници и гости: спо повод сре
щите обяснявахме защо на това място няма нищо, как 
сега да им обясним защо все още нищо «е е направено. 
Всъщност не толкова заради гостите, отколкото заради 
кае самите. А мястото просто жадува да бъде уредено.

А. Т.

Несъмнено, и последният 
крос представлява голям ус 
г гех на ди м и г ровгра дека: а 
атлетика, в който голям 
дял «ма и треньора Алексан 
дър Ма,'кон. Те са плод на 
упорита и системна работа

и на останалите радетели вдали виеха: топи спорт сред кои го е и 
Олптца Боянич за нейната 
работа, сигурни 
много хубави неща тепърва 
ще се чуят.

на
па сме, още

инч Д. Став ров

МЕЖДУОБЩИНСКА ФД — ВРАНЯ, ГРУПА ЮГ„Железничар“ 

на кроса на 
в. „Борба“

Прешевчанн не дойдоха
На мача, който трябваше 

| да се однг,рае между „Мла- 
: дост“ от Босилеград и „Ф.ь* 

муртари“ от Прешево пре- 
шевляни не дойдоха. Дори 
и не обадиха коя е преми
ната за неидването им, та
ка че до последния час не 
беше известно 
ще се играе или не.

Сега амаг думата дисци
плинарните органи. Те би 
трябвало да имат строг кри 
терий защото с. постъпки, 
ка&вато е тази на „Фляму- 
ртари“ се довежда под вь- 
лрос регулярността на сьсте 
„аннята.

Атлепгческият клуб „Жс 
лезничар“ от Димитровград 
и тази годмна ще учаегву- 

оса на вестник „Бо

ДИМИТРОВГРАДЧАИИ, ВНИМАНИЕ!

„Електродистрибуция“ 

чака само осем дни
ва на кр<
рба", който от година 
година получава все по-шп | 
рока популарност. Този 
крос ще се проведе в гр. 
Кумайово на 24 април. Ди
митровградският „отбор“ 
ще представят 10—15 състе
затели ^?ед които ще се на 
мери и Душица 
миналгодншна победителка

на
дали мача

м. я.
оаааопоааааааоаососзаасаооссаог раапоасооаопапоаоаоооаппаспасао

Димитровградската „Електродистрибуция“ започва да 
прилага „строгост“ към потребителните, които нередов
но заплащат изразходваната електрическа енергия.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА СОЦИАЛН А РАБОТА В БОСИЛЕ
ГРАДДеянова,

| Помсщ от 106 000 динараНеминуемите закони на пазарната икономика 
минават и електроразпределителните предприятия, за кои
то досега се считаше, че ншцо „не може да ги мръдне от 
мястото“. Днес недостиг на средства най-сериозно засяга и 
„високото и шоко напрежение“ и затова Електродистрибу- 
цията започва да прилага наказателни мерки. Това всъщ
ност не са никакви

не от- в своята категория.

Освен нея в Кумановс ще 
заминат и Юлия Каменова, 
Наташа Сгаврова. която 
спечела бронзов медал, тре 
ньора Александър Марков 
и още десетина талентли- ; 
ви състезатели 
и пионерки*

В икономическата криза, 
когато жизненият стандарт 
на мнозина е спаднал до 
ръба «а нормалната егзи- 

I стенция ‘и когато числото 
на социално-хуманните ве
домства е от отделно значе-

брой домакинства в общи
ната са с по един или два
ма стари хора без възмож
ност

наказателни мерки, а търсене на 
дисциплина сред потребителните. Именно, ако не се запла
ти сметката за измналия месец в предвидения -срок, 

на потребителя се доставя предупреждение 
р. срок от осем дни. Ако в този срок 
заплати, тогава домакинството се изключва 
ческата мрежа. Това не би било толкова

за продуктивна рабо
та и се нуждаят от социал
на помощ ;С други думи 
лзри ограничени /средства 

за този вид обществена по
мощ, трудно ще могат всич 
ки да се задоволят.

пионериза заплащане 
сметката не се 

от електри- 
трагичпо, ако

не се знае, че отново приключване струва много повече 
от неплатената сметка. Затова, граждани, внимание!

А. Т.

От димитровградските ат мие — да се грижат за ма
териалното положение на 
социално застрашените ли
ца. В тази насока действу
ва и Центърът за социална 
работа в Босилеград. Гри
жи се и предприема съост- 
ветни мерки за пряка защита 
и осъществяване на правото 
на материална помощ на 
неосигурени лица, дава ед
нократна и постоянна помощ, 
грижи се за младежи и де^ 
ца без родители, оказва по
мощ на родители, които и- 
мат нужда при възпитане- 
ито на своите деца, бори се 
срещу алкохолизма, дава 
съвети при нарушени семей 
ни отношения и пр. Безспор 
но твърде отговорна и сло
жна обществена задача; За
щото става дума за работа 
с хора, които |в ттовечето 
случаи се намират в теж
ко материално

легици и този път очаква
ме хубави новини.

IД. С Инак, през изтеклата го- 
за различни Видове 

материална помощ Център
ът за социална работа е от 

и изразходвал над 
106 хиляди дршара. От то
ва за постоянна помощ 100 
хиляди динара, за еднократ
ни 1 569 динара и за раз
лични видове други грижи 
за деца и лица в психофи- 
зически дефекти, настане- 

във ведомства или се
мейства 4 920 динара.

дина

с4л<1у.лг делил

„КОКИ ВОЙН, ПЕШ ХОДИ“
Първата моторетка, и днес популярният : 

мопед на „Томос“, в Изатовци е пристигнала Е» 
през 1962 година. Купил я е Петър Манов, те
хник по млекопреработване. По лошите 
дамени пътища на Висок моторетката служе
ла отлично. Но и човек се разболи, 
шината. Тъй като Манов тогава не бил опитен

ни

И през настоящата 
на, както е запланувано 
плана и програмата за 
бота Центърът за социална 
работа в Босилеград

годи-мака- в
ра

па и ма-
ще по

лага усилия успешно да ре
ализира своите обществени 
задължения. При ггова ну
жно

както днес за поправка, то понякога се случ
вало, както на снимката: вместо на моторет
ката, той се намирал ,,под нея. Но това тя и 
заслужила, тъй като, с малки поправки и пре
боядисвания и ден-днешен

и душевно 
състояние и недоволни от 
условията, в които живеят. 
Въпросът е още по-болезен, 
ако се има предвид, че чи
слото на тези, които се нуж 
даят и търсят съответна об
ществена помощ постояло се

е далеч по-голямо и 
тесно. сътрудничество с ос
таналите. обществени субек
ти, преди всичко с местните 
общности

общински органи в разкри
ването на всички социални 
случаи
помощ да получат всички, 
на които им е пряко нуж- 

М. Я.

служи, на стопа-
Тг -компетентитенина ои.

Вследствие наувеличава, 
миграционните процеси бли 
зо една четвърта' от общия

т. е. материална

на.
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ДИМИТРОИГРДДЧАНИ ПО-ДОБРИ
РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - НИШ

Очаквано поражение
пак гостуващият отбор от 
Димитровград (СФРЮ) бе
ше по-силен и заслужено 
се наложи на „Граничар“ с 
3:2.

■I Драгоман, 12 април 1990 година. Игрището на „Грани
чар“. Теренът тревист, зрители 500; времето облачно. 
Голмайстори: Манол Манолов в 2 минута, а изравни 
Милован Тодорович в 22 минута. На 2:1 повиси Божи
дар Лозанов в 25 минута, а на 2:2 из)равни Перица Ге
оргиев, в 44 минута. Същият играч постави и оконча
телния резултат 3:2 за „Балкански“ в 60 минута. Съдия 
Илия Стоянов — София.

ГРАНИЧАР: С. Йонов, Н.
Новков, Е. Асенов, А. Алек 
сандров, Я Янакиев, П. Го 
лубов, Г. Георгиев, Ж. Мо 
мчилов, М. Манолов, Б. Ло 
занов и В. Дамянов.

А. БАЛКАНСКИ: С. Сто
йчев, Л. Таков, Т. Рангелов,
М. Тодорович, С. Крумов,
3. Стефанов, П. Георгиев, А.

В тази среща особено се 
прояви Перица Георгиев от 
„Балкански“, който отбеля- 
за и два хубави гола, и има 
ше и още няколко голови 
положения.

майстори. П. Живкович в 17 и Стойкович Д. в 58 ми
нута. Жълт, картончета: М. Соколов („А. Балкански“). 
Съдия — Иван Джорджевич от Ниш — добтф.

Станков, С. Златкович, Д. 
Митов, 3. Христов.

Футболистите 
Балкански“ от |Димиутров- 

г.рад гостуваха на 12 април 
на „Граничар“ от Драгоман 
(НРБ), като одиграха прия 
телски мач. На мача прис- 
ъствуваха множество люби 
тели на футболната игра в 
този край. За щастие, и два 
та отбора играха добре. Все

на „Асен

НОВОСЕЛАЦ: Б. Стойко 
вич, Л. Милошевич, Т. Пе- 
рич (С. Дедович), В. Йова- 
нович, Б. Пеишч, 3. Костич 
Ж. Николич (Д. Величко- 
вич), П. Живкович, Д. Сто
йкович, Б. Скокич, Д. Си- 
бинович.

А. БАЛКАНСКИ: М. Соко 
лов, Т. Рангелов, Л. Таков, 
М. Тодорович, 3. Христов, 
С. Крумов, П. Георгиев, А, 
Станков (П. Костов), 3. Зла 
ткович) 3. Стефанов) Д. Ми 
тов и С. Димитров.

Футболистите 
Балкански“ от

та рецепта — 
гостуване. И покрай добра 
та игра и немалкото шансо 
ве, които имахд, те загу
биха от „Новоселац“ е 2:0.

Просто е невероятно как 
Станков и Митов не успя
ха да отбележат голове от 
много изгледни позиции. 
Значи, оказва се, че „А. Ба 
лкански“ трябва много по
вече внимание да посвети 
на подобрението на ефикас 
ността си. В неделя, на 22 
април в Димитровград ще 
гостува „Прогрес“ от Пи

рот. Ето и табелката:

поражения на Мача води Илия Стоянов
от София. Реванш ' ще се 

на 17 май тази го-одиграе 
дина в Димитровгртд.

Д. Ставроз

ЧЕТВЪРТО ПОРАЖЕНИЕ

Футболистите на „Парти 
от село Желюша загузан

биха и четвъртия пореден 
мач в пролетния дял на 
първенството. Този път по 
успешен от тях излезе от 
борът на „Победа“ от Дър 
жина, който победи с 4:2 
(1:2).

Тези дни се проведе из 
вънредно заседание на Ску 
пщината на „Паргизан“, на

на „Асен 
Димитров

град продължава по стара- На 24 април се навършват 
ПЕТ ГОДИНИ 

от смъртта наЕдинство
Новоселац
Рудар
Борац
Палилулац
Свърлиг
Будучносг
Раднички
Мрамор
Асен Балкански
Куршумлия
Прогрес
Младост
Омладинац
Синджелич

21 13 2 6
2 7
5 6
3 8
4 6
6 5
5 7
4 8

44:22
42:23
37:29
36:25
35:33
36:31
34:31
32:29
38:47
33:30
30:40
41:39
28:41
24:58
19:51

28 (2) 
25 (1) 
24 (4)

»
21 12 Петрун

Димитров
21 10
21 10 
21 11

23 (3/ което за нов председател 
беше избран Света Павлов. 
Очаква се в скоро време 
„Партизан“ да консолидира 
редиците си и да започне 
да бележи успехи.

23 (1) хлебопекар от Босилеград20 9 21 (3)
21 9 20
21 9 20 (2)
21 9 11 19 (1) търгата по Теч не намалява. Вд. с. Дните си минават, но 

сърцата си винаги ще носим твоя светъл лик.20 7 3 10
4 9 
2 12
3 12
4 13 
6 13

17 (3)
21 8 17 (1) !

т I РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА 
4 ' ДИВИЗИЯ — ПИОНЕРИ

Надежда, дъщери:21 7 16 Опечалени:
Цонка и Любица, син Радко, снаха Митра; 
зетьове Стефан и Васил; внуци: Наташа,

съпруга
21 6 14 (2) 

Ю (2)21 4 Висока победа Борка, Петър, Димитър и Виктория и мно- 
гоборйни роднини, близки и познати.

20 1 2
Д С.

■й „А. БАЛКАНСКИ“ — 
„ПРОГРЕС“ (ПИРОТ) 7:1

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУ
ПА „ЮГ“

(2:1) Навършиха СЕДЕМ ГОДИНИ изпълнени със скръб и 
болка, зцради преждевременната и ранна смърт на нашия 
съпруг, баща, тъст, свекър и дядо

Пионерският състав на 
„Асен Балкански“ във вто 

(рия кръг на пролетния дял 
на първенството нанесе ви 
соко поражение на „Про 
грес“ от Пирот 7:1 (2:1).
Домашният отбор имаше 
такова превъзходство, че 
дори и този резултат е 
малък!

В следващия кръг димит 
ровпрадските пионери ,ще 
се срещнат с отбора на 
„Раднички“. Това ще стане 
на 2 май настоящата годи

„Младост“ започва па „тъне“ Десимир
Тодоров-
Деско

„Младост“ (Сувойница): „Младост“ (Босилеград) 5:2 (2:0) 
Сувойница — Сурдулица, 15 април 1990 година. Игри
щето на „Младост“ от Сувойница. Теренът добър за 
игра. Зрители около 150 души. Съдия на срещата Мом- 
чило Илич от Сурдулица.

,МладОст“ Сувойница: Йо
на Богоев, Славолюб Анджел 
кович, 3. Савич, Н. Тасич,
С. Стоил кович, С. Стошич,
Й. Стоилкович, Д. Павлович,
Г. Иванович, Б. Младено- 
вич и С. М«Ч?кович.

,Младост“ Босилеград: В.
Зарев, Г. Анджелкович, С.
Миланов, М. Глигоров, Б.
Воинович, Й. Глигоров, А.
Димитров, Д. Златков, Р.
Захариев, Н. Манасиевич и 
В. Чипев.

Амбициите на босилеград 
ския отбор за първото мя
сто в дивизията вече сти
хват^ Колкото първенство-, 
то навлиза във заключител 
иия етап, толкова повече 
босилеградския огбор по
вече затъва. В. неделя пре
търпя още едно поражение.
Този път едноименният от 
бор от Сувойница бе по- 
добър и по-амбициозен. Ка 
то резултат на това дома/ц 
ният огбор извоюва висока 
победа с резултат от 5:2, 
полувреме 2:0.

Домашният отбор още от 
първия съдийски сигнал за 
почна със силни атаки към 
вратаря на босилеградския 
огбор. Гостите се бяха оп 
Ределили на затворен вари 
ант, при това обаче имаше

ОТ НИШ

(родом от село Паля) 
починал на 49-годишна 

възраст
Вечно ще го нооум в сно 

мените си ц ще скърбим 
по него

в отбранатадоста дупки 
им. Чувствуваше се неигра 
нето на П. Стоянов, който на.

Д. С.колко-толко даваше някак
ва сигурност в играта. До 
машният отбор след десе
тина минути хл отбеляза пъ 
рвия гол. След това дома
шните футболисти заиграха 
още по-организирано и си
лно. , До края на първото 
полувреме те отбелязаха 
още един, а имаха шанс за 
още някой.

През второто полувреме 
играТа бе (по-интересна. Бо 
силеградскитс футболисти 
нямаха какво да бранят. За 
играха по-иаходчиво и ка
то такава игра те отбеля
заха два, а домашният от
бор още три. Крайният ре
зултат бе и най-,рсалг“ от 
раженис на амбициите на 
двата отбора.

В следващия пети кръг 
на тазгодишното футболно 
първенство боешгеградският 
отбор ще се срещне на споя 
терен с отбора „Синджелич“ 
от Лсвосое. Да се надява
ме че ще успее да забеле
жи победа и две нови то
чки, които ще му възвър
нат самоувереност.

ПОБЕДИ ПО-ОПИТНИЯТ 
ОТВОР
ш „СВОБОДА“ — „ПИРОТ“ 

(ПИРОТ) 68:76 (30:38)

Съпруга Вера, дъщеря Весна, син Саша, зет Милан, 
снаха Ясмина, внуци и многобройпн роднини и близки

На 16 април по лошо 
Време пред около 200 зри 
тели в Димитровград пре 
мериха сили „Свобода“ и 
„Пирот“ за Купата на Юго 
славия. Победи по-опитният 
отбор па „Пирот“ с 76:68.

Трябва да се изтъкне, че 
и двата отбора показаха 
добър баскетбол, въпреки 
дъждовното и студено пре 
ме. Според показаната игра 
— „Свобода" и тази годи 
па с успех ще се състеза 
ва в Регионална баскетбол 
на дивизия пролетния дял 
на която започва да се иг 
грае на 28 април. „Свобо 
да“ в първия кръг ще гое 
тува на „Студент II" в 
Ниш.

Възпоминание
На 11 май т. г. се навръ- 

•шват
ОСЕМ ГОДИНИ 

от смъртта на 
мила и незабравима

нашита

Зорица
Пецева

На тази дата в 11 часа 
аце посетим вечш1я н дом 
на днмитровфадекте гро- 
Сшца. Кипим близки и по
знати да участвуват в по
мена.

Опечалени: майка Цепи, баща Георги; братя Тодор и 
Златко, еесгра Тодорка н многобройпн роднини и близки

М. Я. д. с.
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КАРИКАТУРЕН ЕКРАН I

ЧУДНО
МЕСТО

Е, мо] побратиме! По]до’ ]а за Бабушиицу 
раио, оди а’ по дру!}и петлови. «Гош тьвно, ма- 
гла. Док беше наш атар, позиате ми вървине, 

штрапам, 'итам. Али, чим замииу' Мочар]е, 
]а се петрови’! Идем лреко угари, му’ам се кроз 
шумаци. Помисли* си: ма, да ли ме нешто 
осотогьи! А и вуци се по]авили. Има да ме 
расНииу к’о зел»аиик, нема какво од мене да 
зберу за у гробишта!

Ледпа живо излезо'

па

па некакъв рид и, 
кроз маглу, спази’ како свитка]у си]алице. Е, 
реко’ то] мора да ]е Бабушница. Поита’, ]ербо, 
побратиме, стра' ]е зъл!

Улезо' у лърву улицу. Пуна със Ьубре. На- 
надоше ме пцета. Сва ла]у, а ]едно орати к’о 
човек:

ВБв ДУМИ Псрица Илиев

Чичо! Да] ми од селсЬити лебац! Згади ми 
се ови]а градсЬи, ]ербо смърди на — нафту!

1а се уплаши’ па бутну беж. А! За сам 
залутал. Ово] место не]е Бабушница, во] ]е 
— Керушшша.

Кад би’ у другу улицу, дуну ветар. Диже 
се голема прапшна. Залата] и 
със некаквог човека. Пита’ га:

— Ма, перу ли се овде у лице?
— А-а! Кад падне Ьиша!
А! Ово] место не]е Бабупгшща, ово] ]е — 

Загушница.

Шепа шопскьи смешки
ТРЪНСКО око ме. Судари сепътя срещнал някакъв дру

госелец, скарани, този гра 
бнал камък — и бух! — пу 
кнал главата на грънчаря. 
Шукнала кръв. Другоселе
цът хукнал да бяга. А гръ
нчарят тържествуващо се 
провикнал след него:

— А-а, бегаш, сине май
чин! Море ти има срекъу, 
та ми строши главугу, ти 
ако ми беше строшил гър 
нците, я щео майкъу да ти 
онодем!

орех. Под него дебела, 
хладна сянка. Ма,ра се спр
яла, плеснала длан и въз тор 
жено възкликнала:

— Але- ле, Вуте, глей 
иква сенкьа! Това 
неш под ню, па да не ста
неш!

про
Коле и Гьора, трънски 

истС|ри-строители, вървят из 
центъра на София. Пред оч 
иге им се изпречват два не 

_ бостъргача. Единият
вата страна на улицата, дру 
гият от дясната. Коле се по 
спрял, замижал 
око, погледнал единия, по
гледнал другия, и вика на 
Гьора:

— Гьоре, е па да се ване- 
мо на бас, а главуту си да 
вам, дека те тая левата пу 
щиня (небостъргачът) йе по- 
висока с половин сантимет 
ър от те туя деснуту!

ГРЪНЦИТЕ
Трънски грънчар покарал 

за София кола с грънци. Из

ма

кь Залута мецу некаквеот ля- з град е, Све нове, 
све недовършене. а уз сваку — по ]едън нуж
ник. Смърди па затау]е!

да лег-

с едното А! Овол место не]е Бабушница, ово] ]е — 
Смърдушница.Вуте си самълчал. Върве 

ли що вървели, излезли на 
широк, прав път в безкрая. 
Вуте се спрял, плеснал 
длани и възклинал възтор
жено:

Срето’ некакви шЬембави .ъу&с. Надуле им 
се мешине к’о га]де. Турили ме пишете у ко- 
лица, слепгчу к’о пцета на жегу.

А! Овод место неде Бабупгшща, ово] ]е — 
Търбушшща.

с

Улезо’ у кавану. Уз дедън астал седу че- 
търи човека. Уз дру^и астал — сел»аци; по 
све прилиЬе печаловетпщ. коди чека]у ауто- 
бус. Конобар донесе и тури на оба астала ]еде- 
н>е и пн]'ен>е. Од отца чиновници дво]1ща се 
пресувузу и узимазу од остал куде 
Приде при мене конобар. 1а

- Ко]и су овтца дво]1ща пгго ]еду на два 
места? ^ ^

БРАЧНИ ЛЮБЕЗНОСТИ — Але-ле, Маро, гле 
кав пут! Това 
по ньега, па да се пе вър
неш!

ки- 
да пойдешВуте и Мара вървят из по 

лето. Летен ден, зелена трс 
ва, слънцето гальовно при
лича. Минават покрай един Запксал: Тодор Литкалов су сел>аци. 

га пита’:

Конобар се зачуди:
— Ма, не познаваш ли и’?
— «Ток!„МИЛИАРДЕРИ“
— То] су първи човеци 

на две места работе, 
плату, па навикли 
а може и повишЬе.

— Згрпбушпица. МеСТ0 Бабушнща. ово] ]е

от.п™38“,еЛИ Се' ■1а излезо’ ИЗ кавану На 
де мо^7Тп^~ млоство ичРОД- Помисли: 
младок човека^ НеКа,ГЬВ ПраЗНПК- Пита’

Какъв зе данъс празник?
Он некакво 

л>иво говедо.

у наше место. Они 
на две места прима^у 

и Да Д*еду на две места,
-ИАц го рязвери (-есо, зсич/ои

мили! А Р^еРМ.и) и ттр: се Г)
Бчн^увлмег/у•А\ 7 ов-е ?* Г|

/ ч
г! Г

прежива и погледа ме к’о бод-Ф' /•\ еТ0
^^деБзХгТ’кудео ОВО] зе — 

чу се1071 7-’ с
Радош Горски/ хV.

1•V- ‘ о
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