
встиВр С указ на президента на 
СФРЮ Йосит Броз Тито от 
]4 февруари 1975 година из
дателство „Братство“ е удо- 

Орден братство и 
единство със сребърен

за особени заслуги в
стоено с ве
нец
областта на информативна
та и графическа дейност и 
за принос в разви ието на 
братството и единството 
между нашите наооди и на
родностиНА ВЪДГАГСЖАТА НАГОННОСГ» СМ таГОСПАВИЯ *
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ССТН В СЪРБИЯ ВЪВ ВРЪЗКА 
СЪЮЗРЕШЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО

ПРЕМАХНАТО Е ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ мГщттт
0 НОСОВО

НА СФРЮ

двммратичкнн съюз
пг> НАТАТЪШНАТА СЪДБА И ИМЕТО НА ОРГАНИ- ПО-НАТАТЪШНА1А ррдЖДАНИТЕ ПО ВРЕМЕ-й- ЗА* о оИ И^- да.Р^ЛИНИ ОРГАНИ НА СР СЪРБИЯ, САП КОСОВО-И СФРЮ СА ДЛЪЖ- 

"Т1..АНГАЖИРАТ МАКСИМАЛНО В ДЕЙНОСТТА СИ В РАМКИТЕ НА КОН- 
И ЗАКОНИТЕ, ЗА ДА МОЖЕ В КОСОВО ДА ДЕЙСТВУВА ПРАВОВА-1А ДЪРуКАВА

Председателство на СФРЮ 
на 18 април т.г. взе реше 
ние, въз основа на което 
е премахнато извънредното 
положение в САП Косово.
Обсъждайки
в Косово от всички аспек 
ти и положителните мне 
ния и предложения на Пред 
седателството на СР Сър 
бия и Съюзния изпълните 
лен съвет, Председателство 
то на СФРЮ констатира, 
че е извършена определена 
стабилизация на общество 
ния ред и сигурност в Ко 
сово, така че се стекоха оо 
стоятелства да бъде премах 
нато извънредното положе 
ние в покрайнината. Пред

ПДЦПУБЛИЧНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ
равноправна Сърединна и 

бия, национално равноира- 
равноправна пазарна

В проектодокумента за 
преобразование на Соци
алистическия съюз на. тру
довия народ в Сърбия, кой 
то беше обсъден на състоя 
лото се тези дни заседание 
на Председателството и 

Комисията за реформа на 
РК на ССТН се предлагат 
два модела на предстоя
щото преустройство на Со 
циалистическия съюз. Един 
от тях, както каза доклад
чикът на това заседание 
Мирослав Маркович, е съз 
даване на социалистически 
демократичен съюз, т. е. 
демократически съюз на 
гражданите за социализъм, 
а другият е формиране на 
демократическа партия на 
гражданите, 
родна демократическа со
циалистическа партия. Ще 

• бъде приложен моделът, за 
който се определят граж

даните по време на публич 
ните разисквания. В досе
гашните разговори на та
зи тема, каза Маркович, 
доминира съзнанието за 
необходимостта и пер
спективите на един нов, 
реформиран Социалистиче

ски съюз, който ще бъде 
силен фактор на изграж
дането на социализма ка
то общество на матери
ален просперитет, демокра 
ция и социални правдиви.

та си в рамките на Консти 
туцията и законите, за да 
може в Косово да действу 
ва правовата държава. 
Председателство на СФРЮ 
призовава всички гражда 
ни в САП Косово с отго 
ворност и готовност за из 
намиране на демократичес 
ки решения в рамките на 
общите реформни процеси 
и демократизацията на об 
ацествено-политическия жи 
вот в нашата -страна да 
допринасят за по-нататъш 
на стабилизация на поло 
жението в покрайнината и 
за укрепване на междуна 
ционалните отношения и 
доверието между хората.

седателството на СФРЮ е 
уверено, че това решение 
ще допринесе за по-нататъ 
шно подобрение на цело 
купното положение в Косо 
во и страната като цяло.

Председателството 
СФРЮ взе решение, имай 
ки предвид факта, че в 
страната са започнали ре 
формни 
процеси, които създават въ 
зможност проблемите в Ко 
сово да се разрешават по 
демократически начин и в 
мирна атмосфера. Всички 
държавни органи на СР Съ 
рбия, САП Косово н СФРЮ 
са длъжни да се ангажи 
рат максимално в дейност

вие,
конкуренция на всички ви 

собственост, конзи 
програ

ма, борба за по-високи ка 
чества на живота.

дове
стентна социална

положението
на От дискусията, която се 

води на заседанието на 
Председателството и Комиг 
сията за реформа на ССТН 
тук поместваме следните 
акценти:

демократически

В документа, който тря
бва да бъде пуснат на пуб 
лично обсъждане, 
та Чедомир Миркович, съ
ществува пристрастие към 
модела ССТН да се орга
низира като съюз на демо 

ориентирани 
Целият

подчер-

относно на- кратически 
граждани, 

така е интониран: че не е 
оставена 
формиране на социалисти
ческа партия, като че 
се подразбира, че цражда- 

откажат

текст

възможност за

ли

отсените ще 
тази възможност и ще се 
определят за съюз- на гра
жданите, 
предложенията да се фор
мира социалистическа пар
тия е обстоятелстството, че 
в многопартийната 

организациите, 
не са организирани 

партии
хендикепиранн

В подкрепа на

систе-
коитома
като

щеполитически 
бъдат
борбата за власт и 
стие във властта.

в
уча-СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ

ИДЕНТИТЕТ
Инициативата за премахване на извънредните мс|рки в Косово тръгна от Председателст-

вото на СР Сърбия
Маркович, предупреди, 

че в критиките на нашия 
политически живот се твъ
рди, че ССТН е бил само 
трансмисия на политиче
ската власт на комунисти
ческата парния и такъв ще 
остане. Тези очакваш 1я не 
са реални. Маркович се за 
стъпи в програмата и име 
то на ССТН да се запази 
\социалиспгческ1и1ят нденти- 
тст и социализмът като 
демократически проект.

В Сърбия една трета от 
населението не са сърби, в 
нашата република живеят 

две трети от числящите се 
към народностите в Юго
славия, така че демократи 
ческа политическа органи
зация, организация, 
се бори за демокрация не
пременно трябва да 
кламира и практикува де
мократическа 

политика, а това е полити
ка на националното равно 
мравче — заяви Маркович.

Мирослав Маркович спо
мена и най-важните опре
деления, конто са записа
ни в новата програмна о- 
риеитацшя па ССТН. Това 

11 озарна и коч ю ми ка, 
всестранна н радикална 

демократизация на нолпгш 
чеекмн живот), федератив
на югославска държава и

ВСЯКО ЗАКЪСНЕНИЕ Е 
СКЪПО

юааоооаасаоаааапапааооааааааос
Владимир Щамбук смя

та, че в момента не е най- 
-важна дилемата партия и- 
ли съюз. Оловна цел на 
Социалистическия съюз тр
ябва да бъде разширяване 
на полето на политическа
та демокрация. Класиче
ските политически партии, 
конто се формират 'у нас 
не се занимават с този въ
прос поради простата при 
чина, че се развиват като 
партии, които по време на 
изборите искат да си 
гурят доминантна позиция 
и да превземат властта. За 

Социалистическият 
съюз трябва да бъде поли
тическа организация и от 
време на време носител на 
временни или постоянни лис 
ти от кандидати, които са не 
зависими от останалите дар 
тип, включително и от Съ
юза на комунистите. Неза 
виснмо от това кай ще я 
наречем, новата организа
ция трябва да участвува в 
изборите и да оказва поли
тическа подкрепа на леви 
те н демократически сили 
в обществото по време на 
изборите.

в В празничния брой:в
ВДраги 

читатели 

Редакцията 

на вестника

вв Разговор с Арсо Тодоров, председател па Общин
ски* синдикален съвет в Босилеград 
ГРИЖАТА ЗА РАБТОНИКА Е НА ПЬРВО-МЯСТО

Какво е записано в развойни* план на Сурдуриш- 
ка община за 1990 година?
ЧЕТИРИ ОБЕКТА ОТ ТРЕТАТА ФАЗА

Разговор е председателя на местната общност Ди
митровград Васил Каменов 
ДИМИТРОВГРАД Е БЕЗ „ИМИДЖ"

Чуждестранният капитал пристигна и в Димит
ровградска община
„ЮДИТ ТРЕЙД“ — ПЪРВО СМЕСЕНО ПРЕДПРИ
ЯТИЕ СТР- 6

Репортаж
С ПАРАШУТИСТИТЕ НА КОМАНДИРА НОВА- 
КОВИЧ

Разказ
ЙОВАНКА МИТИИА

о

в!1
стр. 3

Вив, в оои-!В стр. 4В честити 

Междуна
родния 

празник 

на труДа

вI товаВ която

в в 11рО-

I •национална
В

1
стр. 9

В Ввв стр. 10—11

Сурдулишките средни училища и реформата на 
средното образование
НАПРАЗНИ НАДЕЖДИ ЗА ГИМНАЗИЯ

В 1-и май 1 са:

", В стр. 11
Г1 (На 2-ра стр.)ооаопоапоааопаооооаоаагюагтаогЬ



I ПО СВЕТА Н А С |И У
II БЕЛГРАД НА ПЪРВИ МАЙ ЩЕ БЪДЕ ФОРМИРАНА ЮГОСЛАВСКА РАБОТНИЧЕСКА 
ПАРТИЯ ' I ,

ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРКДСК- 
НА ПРЕДСКДА ГЕ

НА СФРКУ ЯН ЕЗ
ДАТЕЛЯлството
ДЪРНОВШЕК В ПОРТУГА
ЛИЯ И ИСПАНИЯ НА НАРОДА ДА СЕ ВЪРНЕ ОТВЗЕТОЮУкрепване 

на прнятел 

ските отно 

шения

променят, а бедата на ра 
ботиика дори да се уведи 

Търчим пропрами, 
иго ше гарантират ие само 
благосъстояние на държава 
та, но и 
пит —

■ Бъдещата Югославска работническа партия яде
целокупното иротиизаконно придобито имущест- 

останали материални и културни блага, които са 
законен начин да се върнат на

се за
стъпва 
по и
отпзети от наро;м1 на 
народи И държавата Ш Инициаторите за формиране иа 
тази партия предлагат името на СФРЮ да се мени в — 
Обеднени югославски държави

кочи.

иа нейните йода
записано е в про 
определения. Под 

че Югославска
грамните 
чертава се, 
та работническа партия ше 

всички нар

райе иа тази партия, а за 
търсим да има РЕАЛ

Иа Първи май, но случай 
празника на труда, п Бел 
1чрад е заклануошю да се 
формира Югославска работ 
ничсски партия. Основната 
задача
о и парламента на легален 

да се избори цело 
купното незаконно придоби 
•го имущество и останали 
материални и културни бла 

се върнат па народа

труда 
ИЛ йена. сътрудничи с 

тии, чиито програми са от 
полза за работника.

Между националните въл 
пения в Косово и Метохия

застъпва— Изрично се 
ме колективните договори 
изключително да подписват 
независими ге синдикати и 
възобновената държава, а 
ие Стопанската камара и 
Съюзът на синдикати 1с,

па нейните членове* ПОРТУГАЛИЯ ПОДКР
ЕПЯ ПРИКЛЮЧВАНЕТО 
НА ЮГОСЛАВИЯ КЪМ ЕВ
РОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ

са дело не същите хора, ко 
иго икономически и поли 
тически косовиаираха цяла 
Югославия и за това

начин

ко
всеС държавни и военни почести н полагане венец па 

гроба на португалския национален поет от шестнадесетото 
столетие Луис Камоннша, започна официалното посеще
ние на Португалия на председателя на Председателството 
на СФРЮ Янез Дърновшек, допътувал тук но покапа па 
португалския председател Марио Соареш. Преди официал
ните разговори, на тържествения церемониал в палата 
„Белем", председателят Соареш заяви, че португалският на
род се радва на укрепването и по-нататъшното развитие 
на приятелските отношения между двете страни.

„Убеден съм, че и тези наши разговори — каза Дър
новшек — ще дадат нови импулси на по-нататъшното раз
витие на нашите отношения, конто на политически план 
са твърде добри, но на икономически план може много 
повече да се направи“.

разговорите доминираха три теми: укрепване на 
двустранното сътрудничество, обмен на мнения за събити
ята и процесите в Европа и мястото и ролята на Югосла
вия и Португалия в тях, и — обмен на мнения за това как 
процесите на разведряване на релацията Изток — Запад 
час по-скоро да се пренесат на „затегната линия" Север — 
Юг.

иго и досега подписваха 
всички обществени догово 
ри и самоунравителни спо 
разумении, а щета имаше 
народът — казва Йоваио 
сич. — Би било нереално 
и политически наивно да 

очакваме тъкмо сега те да 
ни избавят ог крилата ко 
гато изгубиха всеки мора 
лен и политически кредит.

още не дадоха огчет пред 
народна на тази страна. 
Съгласно с установената пъ 
лна държавност на всички 
републики в Югославия бъ 
дещата Работническа пао 
тия ще предложи междуна 
шгоналните вълнения в Ко 

и Метохия да станат

га да 
и държавата.

В програмите оиределе 
вия ма Работническата нар 
тия е записано, че тя е из 
рично против разбиването 
иа Югославия и прекроява 
него на нейните граници. 
Лицемерно е, подчертава 
се п програмата на минци 
атнвння отбор да се търси 
самостоятелност и нсзависи 
мост, дори До излизане от 
рамките на Югославия, а 
същевременно да бъдем по 
данически верни на Евро 
па. Работническата партия 
на югославските народи ц 
националните 
предлага да се изяснят за 
промяна името на СФРЮ в 
Обединени югославски дър 
жавст, защото, както ечи 
тат инициаторите за форми 
ране на ази партия, това 
«ме повече съотве'тствува 
на действителния характер 
и отношенията между ре 
публиките в Югославия. Ед 
но такова (решение не мо 
же да вземат партиите. То 
ва решение трябва да е в- 
зето на доброволен начин, 
чрез референдум от страна 
на народа.

сово
изключителна компетенция 
на Сърбия — както своите 
вътрешни проблеми реша 
ват сами и независимо от 
останалите югославски дър 
жави — каза се между дру 

програмата на Юго

— Досега работникът бе 
експлоатиран от едноларги 
ината държава, а сега му 
се заканват държавата _и 
работодателят. Няма да поз 

хазаите да се

В
гото в
сдавената работническа пар
тия.вол им самомалцинства

ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЕ ОСТРАТА НЕЛИКВИДНОСТ?КАК
По време на срещата на двамата председателя най-мно- 

го стана дума за събитията и процесите в Европа, и то 
както онези в Централна и Източна Европа,
„новата европейска архитектура".

Португалия подкрепя, каза Соареш, приключването на 
Югославия към Еврошейския съвет и счита, че тук не би 
трябвало да има никакви проблеми. Нещата обаче 
ко по-сложни и покомплицирани, когато става дума за 
приолижаване на Югославия към Европейската общност, 
но не само за това, че общи хита би могла да има отблъ
скващо становище към ускореното приключване иа Юго
славия, но и поради това, че Югославия процесите за при
ключване към европейските интеграци започна с опреде
лено закъснение. Във всеки случай, счита португалският 
председател, Югославия и на този терен може да разчита 
на подкрепата от Лисабон.

ПОДКРЕПА НА ПЕРСПЕК 

ТИВНЯТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
така и за

са мал-

потребленне. Една от мер 
с помощта на които

Инфлацията е обуздана, 
но кризата не се предава: 
стопанската ’ реформа е за
страшена от острата нели- 
квидност. Затова, както те 
зи дни констатира Комиси
ята на Председателството на 
СР Сърбия за обществена 
реформа, преодоляването на 
неликвидността, 
приспособяване на предпрн 
ятията и интезивирането на 
стопанската дейност са най- 
-важните задачи в провеж- 
деното на стопанската ре
форма.

Каква решения предлага 
„Комисията на Слободан Ми 
лошевич“?

На съюзно равнище е не 
обходи мо да се преразгле
дат финансовите рестрик- 
ции. Комисията предлага се 
лективно да се ограничава 
пласментът на деловите ба 
ики п да се извърши ново 
разпределение на кредитни- 
я потенциал в полза на ус 
петните предприятия, като 
при това се прекрати креди 
тнрането на предприятията, 
чиято продукция не се тър 
си на (пазара, понеже тези 
предприятия са най-голяма- 
та причина за неликвидно
стта.

На републиканско равни
ще трябва да се извърши 
ревизия на структурата, об 
ема и източниците на сред 
ства за общо и съвместно

Консолидацията •

ките,
трябва да се преодолява не 
ликвндността трябва да бъ
де законната принуда пред 
приятията да плащат дълго 
вете си, за да могата успе 

предприятия да събе
Работническага партия тъ 

рси да се отворят всички 
папки за стопанската престъп 
ност, в която са участвува 
ли директори и политичес 
ки дейци и чиито имена се 
държат в таГуюст. По този 
начин те са под защтита 
на държавата, макар че би 
трябвало пред нея да отго 
варят.

шиите
рат печалбата си. Налага се 
да бъде изучена възможно 
стта деловите банки да ре- 

дълговете на

ПОДКРЕПА ОТ МАДРИД пазарното
б* Гонзалес не вижда причини нашата страна да не 

бъде приета в Европейския съвет до края на годината програмират 
онези предприятия, които и-

В Испания са водени разговори на тема: укрепване 
на икономическите отношения между Испания и Югосла
вия, особено на терена за съвместни влагания, за 
съществуват сега и интереси, и условия. В печата 
тъква съгласието на двамата политици — Дърновшек и 
Гонзалес- процесите на разведряване и сигурност в Европа 
да се пренесат и на бреговете на Средиземноморие™. Ис- 
папската страна изразява готовност да подкрепи Югосла
вия час по-скоро да се включи в европейските интеграции. 
Самият Гонзалес подчерта, че не вижда причините Югосла
вия да не бъде приета в Европейския 
на годината.

мат перспективна продукци 
я н развойни програми. С 
мерки на 
политика трябва да се на
сърчава програмната тран
сформация на стопанството, 
оборотът на капитала и ин- 
вестиционата дейност във 

функция на развитието на 
републиката. Личните дохо
ди трябва да зависят само 
от резултатите на стопан
ската дейност и ликвидно- 
стта.

Предприятията, на конто 
е нужна финансова консоли 
дация и предприятията, кои 
то са принудени да фали
рат могат да ползуват ус
лугите на Агенцията за стр\г 
ктурна
трансформация на предпри
ятията. Тази агенция няма 
възможност и права да ока 
зва финансова помощ, а мо 
же да окаже ценна помощ 
със съвети, мнения и пред 
ложения.

което 
се из-

икономическата

— Обявяваме решителна 
война срещу всички приви 
лепни, беззаконност и не 
правди ма, било те да са 
под закрила на държавата 
и нейните органи или на 
неформални групи и отдел 
ни лица, казва председа 
ггелят на инициативния от 
бор на Югосласката работ 
ническа партия Мирослав 
Р. Йованович, 
на синдикалния югославски 

„Рад“. Застъпваме се 
за аргументирана, научно о- 
босноваиа и етически оправ 
дана критика на всички и 

съществуващо, 
независима

съвет още до края

Нова партия илн нов 

демократически съюз
журналист

в-к

и собственическа(От 1-ва стр.) род и на н фодностите в 
. Сърб«ил и югославската и- 
дея, Социалистическият съ
юз може да изиграе реша
ваща роля в 'политически
те битки.

Органит ■» на ССТН 
по-скоро трябва да 
ставят на

иа всичко 
Свободната и 
журналистическа дейност е 
основното условие за 
ществяване на тази цел.

Академикът Воислав Пе- 
трович предложи ССТН та 
промени името си в наро- 

пар-
осъ

даа социалистическа 
тия, защото това 
наше

име
задължение към на

рода, който още живее 
духа на анттибюрократиче- > 
ската революция, която за 
почна, но не е завършена 
и трябва да се завърши и 
тук; на нашия терен“. До- 

организира 
добре и доколкото отрази 
интересите на сръбския на

„е Югославската работничес 
партия е против подпис 

ването на колективните до. 
говори в които се изхожда 
от „егзистенциюналния мини 
мум“, каго основа за утвър 
ждаване цената на труда. 
„Егзистенционалният 
мум“ препоръчваме 
говите автори, становище е' 
на инициаторите за форми

час
пред- 

обществеността 
нова програма, понеже за
къснението ни може да се 
смята за колебание 
черта

кав
на стопанството и банките в репуб

ликата изисква от предпрятията час по-скоро да утвърдят 
реално собствените си възможности за успешна дейност в 
новите условия. Въз основа иа оценки за програмните, те
хнологическите, организационните, кадровите ц други въз
можности всяко предприятие трябва да поеме отговорност 
за собствената си икономическо-финансова консолидация 
“ " Тагьш"° Развитие. Това е една от основните пред
поставки за успешно п|ровеждане на реформата.

под
Славка Неделкович.

— А всяко колебание 1 
борбата за власт и влия
ние върху властта се пла
ща скъпо.

в мини 
на не

колокото се
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ТАКА Е ЗАПИСАНО В РАЗВОЙНИЯ ПЛАН НА СУРДУЛИ- 
ШКА ОБЩИНА ЗА 1990 ГОДИНА?

ПРЕДПРАЗНИЧНА БЕСЕДА С АРСО ТОДОРОВ 
СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД ' ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯпиг^ав"

утвърдено далц и колко 
работници ще останат без 
рабо га поради техноложюи 
или икономически изли
шък. В Общинския силди- 
калеи съвет сме на стано
вище, че добрият работник 
не може да бъде техноло- 
жки или икономически из 
лишък, т. е. да остане без 
(работа. Още повече ако се 
има предвид, че сегашна
та криза не е предизвикал 
работникът, но тоя който 
го водеше, който водеше 
политиката. Ако в крайна 
сметка се наложи да се 
намали числото па заетите

ш Хпвя би трябвало да бъде най-голямата инвестиция в 
общината^през тази*година ■ Дребни к^таловложе- 
ния в няколко стопански организации ■ Комуналноби 

проблеми не са получили съответно място в № 
ПР щ Клисурски и Божишки край не се спо-

® Колективните договори трябва да бъдат стратегия в бор
бата на новия Синдикат. Доколкото тази борба не за- 
воюва под въпрос е как той ще възвърне доверието 
— считам,

товите 
дишния план 
менават

си.
че не може да има прекобщойни и ненужни 

работници, т.е. наречения техноложки излишък. Наис
тина, в настоящите трудности този факт трудно може да 
се отбранява, но изход има — чрез пенсиониране, чрез 
заплащане на двегодишен личен доход на работници, ко
ито имат желание и условия да се занимават с частна 
инициатива и, разбира се, чрез нови програми и откри
ване на нови производствени цехове

не на вода и водоцен трала 
Божишкия тунел саОбщинската скупщина в 

Сурдулица неотдавна прие 
документ с предназначение 
и амбиции да бъде проек 
ция на целокупното разви 
тие на общината в 1990 го 
дина. Въпреки че беше при 
ет три месеца след начало 
то на обществено(икономи 
ческата реформа у нас, то 
зи документ едва ли има 
нещо общо с нея, освен а- 
ко неговите автори мислят, 
че споменаването на сто 
ланската реформа и пазара 
в уводната част и няколко 
декларативни абзаци е ре 
формен подход към тази 
обществена задача. Годиш сина.
мият план е направен спо 
ред изтъркания образец на 
,.соци
ране“ от периода на адми рална вълна, а стоманолеяр 
нистративната и договорна На „Мачканица“ ще извър 
та икономика, всъщност ши реконструкция на ня
той е конфузна информа КОи производствени линии,
ция, в която са преразка 
зани накратко плановете 
на тю-толемите обществени 
стопански предприятия и са 
споменати някои проблеми 
в обществените дейности и )
комунални проблеми, „кои 
то ще се решават“.

та на _ . 
икономически рентабилни 
и като такива заслужават 
да бъдат построени“?! Ако 
все пак започне изгражда 
не на тези (много скъпи) 
обекти, това ще бъде наи- 
голямата инвестиция в оо 
щглната през тази година.

обротПроизводствено 
ното предприятие „Власина- 
-продукт“ ще реализира 
стари инвестиции: силос за 
брашно, мелиорация на 356 
ха пасища и ливади, пункт 
в Дубрава, конеферма и 
генетически център на Вла 

Фабриката за
рална вълна „25 май“ пост 
рои линия за производство 
на конфекционирана мине

Във
действуване 
синдикатите в Возилеград- 
ска община полага усилия 
да скъса със старата прак
тика
никого не служеше 
да стане същински нова, са 
мостоятелна и независима 
организация, 
лия синдикалшгге 
зации и Общинският 
дикален съвет 
оживят действуването с»н в 
борбата за жизнените ин
тереси на работника, т. е. 
грижата за работника да е 
в центъра на вниманието.

— Във всички синдикал
ни документи, впрочем и 
в Програмата на Съюза на 
синдикатите на Сърбия е 
записано, че Синдикатът 
ще се бори за 1(3 
работещите. Есрбдта оба
че ще бъде напразна и без 
резултатна доколкото не 
се отречем от всичко оно- 
Ба което ни спъваше е 
действуването. Убеден съм, 
че ще успеем не само по
ради факта, че това ни на 
лага стопанската реформа 
и всекидневните трудно
сти, но и новата синдикал 
на организация, когато Съ 
юзът
не иска за него да се „гри 
жат“ СК, останалите пар
тии и държавата, 
смисъл понастоящем и дей 
ствуваме в 
бира се, главната активно
ст и резултатите тепърва тр 
ябва да
чувствуват.

Сега водят непосредстве
ни разговори с представи
тели на синдикалните ор
ганизации или в самите 
организации за най-значи
телните въпроси и цробле
ми в предприятията и за
веденията и за пътищата и 
начините за решаване на 
трудностите на работници
те. — Работниците в общи
ната с голям интерес след
ят активностите във връз
ка с колективните догово
ри, които трябва да 
стратегия в борбата на 
вия синдикат за

си на работшщите. Затова, а-
ко искаме да потвърдим, 
че наистина сме работни
ческа организация, която 

се застъпва за достоен жи 
вот на човека-работника 
трябва да спечелим борба 
та за установяване на ко
лективните договори. Ако 
това не успеем под въпрос 
е дали ще възвърнем дове 
рието.

всекидневното 
Съюзът

дасчитам, че това може 
се решава чрез пенсиони
ране и чрез заплащане на 

личен

на

доходдвегодишен
работници, които имат 

възможност и желаят 
се занимават с частна ини
циатива. Разбира се, една 
от възможностите не 
сегашните работници да о- 
стаиат на работа, 
работа да дойдат И онези 
които я чакат, е да се от- 

нови производстве- 
нови цехо-

на
дакогато почти на

и
минесамо

С тези уси- 
органи- 

син- 
желаят да

но ДО
алисгпическото плани

криват 
ни програми и
ве.

Богата активност от стра 
на на Общинския синдика
лен съвет и 26-те синди
кални организации се оча 
ква през следващия месец. 
Тогава в тях подробно ще 
се водят разговори за всич 
ки жнзнеиотрептящи въ- 
г^тосн. И след това обаче 
не ще секие активността. 
През втората половина на 
годината, на пример, син
дикална организация ще 
получат и нетрудоустрое
ните. Да припомним, по
край 2600-те заети в обще 
ствеиия и частен сектор 
работа чакат още 2200 ду
ши. Покрай тази организа
ция до края иа годината в 
общината ще бъде форми
рана и синдикална органи
зация па 
личния

ипците, които работят при 
частните работодатели.

НИЩО НОВО ЗА ТУРИС
ТИЧЕСКИЯ КОМПЛЕКС 

НА ВЛАСИНА

Годишният план на общи 
ната се очакваше е голям 
инте|рес най-вече заради 
бомбастично обнародвания 
съвременен 
комплекс на Власина, но в 
документа нищо ново не е 
казано за него. С пет-шест 
изречения са описани досе 
гашните активности без 
конкретни начинания в та 
зи година.

авата на

КАКВО ПЛАНИРАТ ПРЕД
ПРИЯТИЯТА?

туристически

Фабриката „5 септембар“ 
ще продължи реализацията 
на своята част от прогоа 
мата „Юго-флорида“, стро 
ителното предприятие „Зи 
дар“ ще построй 23 апар 

делови
със 178 м2 ползваема площ 
и няколко обекта, чзшто ин 
вестатори са други пред 
цриятия и органнзащш 
(склад за селскостопански 
стоки, гостилничарски обек 
ти, резервоари, производст 
всно хале от 1600 м2/1, „На 
родна |радпност“ ще завър 
ши своя пункт в Прешево.

Арсо Тодоров
С колективните догов^ри 

ще се утвърди цената на 
труда. Как 
никът да получи 
на“ заплата ако стопанство 
то е нерентабилно и ако 
едвам свързва краищата, 
каквото с гл стопанството в 
Босилеградска община? —
С цел този проблем да се 
премахне, поне и частично, 
в колективните договори 

може да се утвърди и по- 
- низка цена на труда, но 
не по-низка от 80 на сто 
от действителната цена. В 
повечето предприятия и за 
ведения и тази цена оба
че ще бъде висока, т. е. не 
ще има средства. В такива 
условия би трябвало една 
част от заплатите да се из иа 
плаща, а за останалата да 
се почака. В последния 
случай вместо шфи може 
да се дават така наречени
те акции.

Доста на територията 
на общината все още нс с

Поради остър недоимък 
на пари обществените дей 
ности имат само деклератив 
но присъствие в общинския 
план: рационализации, ре 
организации и по 
дребна конкретна задача. 
Една от тях е адаптацията 
на културния дом в Клису

помещениятамента,
обаче работ- 

„достой-
на синдикатите вече

носителите па 
труд и (иа работ- някояВ този

общината. Раз

ра.Па въпроса как ще се 
ознаменуват първомайски- 

в общината 
чссти-

започнат да се Въпреки че в началото 
на годината общинското 
ръководство направи турне 
по селата с цел да извър 
ши „инвентаризация“ на 
комунално-битовите пробле 

■ми, в плана за 1990 година 
тези проблеми не са полу 
чили съответно място. Спо

те празници 
Тодоров, след като 
ти празника на всички ра
ботници подчерта: скромно 
и трудово. В навечерието 
па празниците ще бъде про 

разширено и тър- 
заседаиис на Об-

„Влассшските водоцентра 
ли“ планират да построят 
рибник в Йелашница и да 
захванат изграждане на 4 
обекта от третата, фаза на 
хпдроснстемата „Власина“. 
От плановия документ на 
ОС обаче не може да се 
разбере дали това е само 
намерение и желание или 
реална възможност, поне 
же, като обяснение, е пред 
ложеио следното изрече 
мие: „Обектите за довежда

ведено 
жествеио 
щцпския синдикален съвет, 

което покрай другото 
ще бъде направен договор 
за но-послсдователно дей- 
ствуваие занапред, т. с. за 
акции които чце дадат при 
нос животът на човека — 
работника да станс но-досто 

В. В*

менава се само модерниза 
ция на ггьтя от бента на 
Власннско езеро до Лро- 
мая и от ГЦромая до Валя 
вица, канализация на Вла 
сина ц изграждане 
лектор за отвеждане на от 
падъчните води от проми 
шлената зона в Вело поле. 
В плана

на ко
станат

по
ен.бравата не се споменава 

решение за нито един от 
проблемите на населението 
в Клисурски край, Бож«ща 
п Топли дол. От аспект на 
този факт е интересен въ 
просът какво ще стане с 
общанпето на председателя 
на Общинската скупщина 
Милан Велнчковнч, дадено 
по време на (разговора на 
общинското ръководство с 
представителите на клисур 
ските села. Както вече пи 
сахме Велнчковнч тогава е 
обещал, че парите от гра 
пищния събор в Сгреаимн 
ровци цце /бъдат използва

след това село Стрслац, къ 
дсто „Текстилколор“ строи 
промишлен обект, и Зной 
ска баня:

— Сърбия в сегашния мо 
мсит има съшо отношение 
към аграра, както и към 
останалите стопански отрас 
ли. Настояваме да изменим 
разликите между селското 
стопанство и останалите от 
расли, до което доведе пре 
дишиата политика тз Репуб 
лш(ата — каза но тоя по 
йод д-р Джорджевич.

В течение иа посещение 
то. д-р 
ЖС13ИЧ

Д-р Мирослав Джорже 
вич, член на Председател ст 
вото на СР Сърбия напра 

посещение

рог 1убл1 исаис кп 
за образование

Маркошш, 
министър 
и култура, посетиха средно 
вековния манастир Потно 
во в долината ага река Ер

ПОСЕЩЕНИЕ НА Д-Р МИ
РОСЛАВ ДЖОРЖЕВИЧ В 
ГОРНО ПОНИШАВИЕ двудневно

на Бабушншлка и Пиротс 
ка община. В течение 
разговорите в Бабупшица 
е изнесено, че тази «лоста 
нала обидила, в която попа 
стоящем се строят три про 
мишлени обекти, подготвя 

иа около

ви
иа

ма. По тоя повод нишкият 
владика И рнней изнесе, че 
на манастир след война 
та са отнети 200 ха земя,

МЕНИ СЕ 

ОТНОШЕНИЕТО 

КЪМ АГРДРА
и доколкото се приеме за 
копа за връщане на иму 
щоство на манастира, ще 
търсят, само толкова земя, 
кол кото е реално да се жи 
вее и работи.

трудоустрояване
500 души, което цце допри 
песе за стабилизация иа* по 
ложението, особено в села 
та. Д*р Джорджевич посе 
ги овцеформата -и козефер 
мата във Велико Боииицс,

ни за разрешаване на ня 
кои комунално-битови про 
блеми в този край.Мцрослав Джорд 

и д-р Дамило Ж. К. Г.
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РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПА МЕСТНАТА ОБЩНОС/ В ДИМИГРОШРАД ВАСИЛ
клмшюиРАЗИСКВАНИЯ ПО ПРВОВРАЗСША11НЕ 

СК НА СЪРБИЯ Н БОСИЛЕГРАД

ДА СЕ МЕНЯ МЕТОДА, 

А НЕ ИМЕТО ДИМИТРОВГРАД Е БЕЗ ЛНЛГ
Тъкмо ралдпижеиатц акция и Димитронград под. иашалие ,Да по-хубав град дой 

последния час. От няколко десетилетия насам градъ! рас/с. Нрии-
почти .заглъхнаха, градътде струпа ни сс и

осисп, ''«"‘стана "ссщда",.1р^^,\.сич^Сч',тГа,а1'уПи ^лтшономия. Вески си строеше 
(или попрапмшс) сгради но своему — според тапията (които е донесъл) и възмож
ностите си. Не отидоха много по-напред пи обществените строежи. Улиците станаха си
пи н неприветливи. Хигиената — на ниско равнище и в резултат на последното възни
кнаха много големи проблеми. Налага сс: или градът да се устрояла „по градски^, 

? ) *■,-* '•'«Л ' - - -«и».
е ВАСИЛ КАМЕНОВ, председател

■ Комунистите трудещите се и ^раждани в Босилеградска
община и масовото разскваие дадоха пълна подкрепа п 
нови предложения, на проектодокумента „Основни опре- 
деления ни СК на Сърбия, като паргня на дсмократи- 

соцналнзъм“. Също така, комушкгштс в Босиле-ческн
градска община са единни в офеделешюто, Чстнриаде- 
сетнят извънреден конгрес на СЮК да продължи с рпбо- Вън връзки с тези цроблеми водихме разговор 

на местната общност в Димитровград.
та

„Цилс" са поставени така 
че сериозно застрашават 

човешката среда. Те не са 
големи предприятия, но до

— Да ис забраним август 
на 1989 година, когато ра 
дутото м телевизията, печи 
тът п ар. среден аа иа ма 
сова информация съобщава , статъчно големи замърсите 
ха за станрлата в Димнт ли иа |родния град. За не- 

|рошрад епидемия. Изглеж щастие, и ветровете, кои- 
даше като чели Димитров то духат тук, разнасят не- 
град е в началото па 19 чистоти и га и неприят ната 
пек! Искали ние или не,, миризма по целия град. 
трябва да ш признаем, че Когато тези обекти се стро 
независимо откъде е донг еха, не се слушаше дума
ла болест», тя в нашия та на специалистите гг уче 
край е намерила подходя ггите хора, а сега всички 
ща почва... А много добре плащаме данък иа това.

— Какво пречи да се г 
прани прелом и да

потвърдило иа практика, а 
да се запази онова което 
е положило пепита на вре 
мето и което е гордост иа 
светлите традиции па ми
налото. Трябва да се изо
стри въпроса с труда н мру 
довито отношения, морала 
н отговорността на члено
вете на СЮК, да се обез
печи модерно стопанство и 
правово общество. Комуни 
стите в Боснлсградска об
щина се ограждат и от 
всякакъв внд карнеризъм 
н бюрократизъм, застъп
ват се за единство в Юго
славската народна армия, 
н единство на СЮК с об
новена програма и демо
кратизирани вътрешни от
ношения. за бързо и целе
насочено разрешаване на 
обстановката на Косово, н 
пр.

Това между другото бе 
подчертано на проведеното 
на 19 април т.г. заседание 
на Общинския комитет на 
Съюза на комунистите в 
Босилеград, на което бяха 
сумирани резултите от нуб 
личното разискване вън нр 
ъзка с проектодокумента 
..Основните определения на 
СКС, като партия за демо 
кратически социализъм“ и 
разискванията във връзка 
с Писмото на членовете на 
ЦК на СЮК. Три това как 
то подчерта председателят 
на Общинския комитет на 
СК в Босилеград. ЖИВКО 
СТОИЛ КОВ, обща конста 
тация е, в по-натаъшната ак 
тивност трябва да се пре 
махнат отделни предложе 
Ш1я за конто по време на 
разискванията е констати 
рано че са несполучливи и 
неясни, с което Документът, 
който занапред ще има не 
само програмна насоченост 
но и предизборно възва 
ние, ще стане още по-прив 
лекателен, не само за кому 
ниегите, но и за останали 
те трудещи се, граждани и 
въобще Гласоподавателите.

знаем, чс именно но това 
време се правеха усилия 
епидемията да се спре и из 
корени. Да не забравяме, 
че живеем в началото иа 
21 век!

тръгне по желаната по
сока?

Полека признания за така извър
шена работа-

Трябва да се уреди и ва 
.гага, както и р. Нишава, 
която край мостовете е 
станала бара.

Съшо би трябвало да се 
спазва решението на Об
щинската скупщина, с ко
ето е забранено да се от
глежда добит ьк в строгия 
I радски район. Опасност 
косят и скитащите кучета. 
— Всеки град си има свой 

имидж, по който го по

лека поло
жението се оцравя, но до
сега много пречеше зави
стта, зад която се крие не
способността.

— За недостигащите на 
Димитровград неща като 
младежки дом, физкултур
на зала и пр. се казва, че 
липсват средства, има ли 
начин да се надделяват и 
тези проблеми?

— На мене .мм се струва, 
че не всичко е в парите.

По-напред бих каза::, че 
липсват иден, инициативи.

А-в-^резултат на това раз 
нодушие градът си остава 
без тези обекти и младите 
се тискат по заведенията и 
„кафичите“. Мнозина при 
това са безработна и не по 
тяхна винаги тласкаме по 
лош път. А утре ще кажем, 
че имаме лоша младеж?!

После: в трудовите ор
ганизации недостигат кад

ри. а сред незаетите — 
кадри има колкото ще1е! 
Изключение правят ГИ Д и 
Здравния дом.

Положението в другите 
организации не е розово.

— Димитровград не е 
застрашен само от проми
шлеността си, но н от дру 
ги фактори: сметлището на 
Козарнца, канала в „Стро
шена чешма“, вадата?...

— Да. Когато строихме 
водопровод.

бъде

оащо се стигна до епиде
мия? Ако причина номер I 
е водопроводът, водата за 
пиене в града и 
ските селища — 
сигурно канализацията, коя 
то до голяма степен е за 
вършена, но не съвсем. И 
покрай това 
е нечист. Ако това някои 
нс вижда, п да му простим, 
но считам, че всички мно 
го добре виждаме и забе 
лязваме този недостатък.

крайград 
номер 2 е

Когато пък става
за името на Съюза на ко
мунистите
потвърдиха различни 

ния. Едни са и занапред да

дума

разискванията 
мне- прадът ни

си остане същото име — 
Съюз на комунистите, дру
ги да се нарича „Партия 
за демократичен 
зъм“, а в няколко игцртий- 
ни организации предлагат 
да се казва „Комунистиче
ска партия за демократи
чески сюциализъм“. При 
това обаче обща констата
ция е, че с промяна на н- 
мето се не постига много. 
Съществено е, да се меня 
методът в работата.

млят и жителите му и 
минувачи.случайните 

Димитровград е без и- 
мидж. Улиците, 
арнте, дърветата почти, 
всичко е оставено на 
самотек?

— И аз мисля, че Дими
тровград е без имидж. По 
гледнете само улиците му.

На какво прилича глав
ната, пък и останалите? К

социали-
В едномесечната широка 

и масова активност, бе 
подчертано на заседанието, 
където от 60-те партийни 
организации, в разисквани 
ята са участвували и дали 
свой принос 54. Становище 
то на всички е, че с пред 
ложения партиен документ. 
Съюзът на комунистите на 
Сърбия е тръгнал по пътя 
на нужно трансформиране 
по волята на своите члено 
ве и въобще по волята на 
народа. Документът е до 
бър и целенасочен, защото 
предлага решения в интре 
рее на всички, предлага 
по-добър живот, богато, 
свободно и справедливо об 
щество. Комунистите в Бо 
ситеградска община се за 
стъпват за негово цялостно 
и безусловно реализиране 
на всички равнища. Един 
път за винаги да се каже 
истината, всеки да отго
варя за своите грешки , и 
обществени аномалии. С 
други думи, да се отхвър
ли всичко което не се ,е

— Няма защб да бягаме 
от истината: голям брой 
жители в града не спазват 
нужните изисквания по от 
•ношекие на хигиената. До 
сегашният председател и 
лично сс ангажираше град 
ът ни да бъде по-хубав, и4 
по-чист, но нищо. Кошни
ците за отпадъци унищо
жаваме. Младите фиданки 
също. Кому цречат контей
нерите?

— Санкционира 
кова поведение?

— Много слабо. И пред
писанията са меки, но пък 
и не се прилагат.

— Все пак не можем да 
останем равнодушни?

— В никакъв случай! Ди 
митровпрад има 
но разположение: 
народно шосе, ж. п. 
ния и пр. Такива предим
ства нямат и много по-го- 
леми градове у нас. 
няма чист въздух.

— Причината?

трото-

друго нещо: некролози се 
лепят почти навсякъде, а 
не на точно определено мя 
сто. Строежите, мисля на 
новите, са сиви и еднооб
разни, а Димитровград е 
дал и има и днес толкова 
художници. После, Дими- 
товград няма съвременен те 
атър, музей, няма свой па
метник. И мало и голямо 
се ангажира при обезпе
чаването на кабловска те
левизия, но градът няма 
път към гробищата. Глав
ният град на Югославия 
например се помни и по 
делата на негови 
датели: знае се 
изградено по времето на 
Бранно Пешич, Ковачевич, 
Бакочевстч. При нас от ня
кои бивши председатели 
почти няма ни следа.
— Каква е ролята в това 

отношение Ьа днешния 
„първи гражданин“?

— Той не би трябвало да 
остава безучастен към раз 
движената акция за по-ху
бав град. Трябва да води 

какво и как се 
когато се 

касае за центъра на града. 
Днес в
имаме още стари 
дюкяни,4 които бавно изчез 
ват.

На заседанието бе под
чертано, че всред комуни
стите в Босилеградска об
щина голям интерес пре
дизвика и Писмото на ЦК 
на СЮК. Комунистите в 
Босилеградска община да- 

на Писмото, 
че са Че

ли се та

ват подкрепа 
което ще рече, 
тринадесетият извънреден 
конгрес на^ СЮК да прод
ължи с работа. При това нрекрас- 

между- 
ли-

регионалнпя 
се говореше, че ще 
от голяма полза за населе
нието. Но 

Но кат 'гърбите,
се влива в тях отвреме 
навреме н тн. н.

остро осъждат всички оне 
зи коиТо го -оспорават или 

комуни-лък са осуетили 
стите по демократичен на-

какво стана: пу 
мръсна вода предсе- 

какво ечин да се изкажат по не-
м. я.го. Неправилно поставени И никой не беше подве-

те промишлени обекти. ден под отговорност за еча
„Свобода“.гумарата, налото. Дори се даваха и

КАЗАХА

Стоп за всеки национализъм
„В Босилеградска община не коже да се формира нито 
една партия, която вместо демокрация и равноправие 
между народите и народностите предлага национални и 
религиозни разделения и която се застъпва за разру
шаване на Югославия и Сърбия“. Това между другото 

каза Живко Стоилков, председател на Общинския комитет 
на СК в Босилеград на проведеното през миналата сед
мица заседание на ОК на СК когато бе сумирано пуб
личното разискване за реформата и преобразованието 
на СК в Сърбия и когато членовете на СК в облдината 
дадоха безрезервна подкрепа на трансформацията на СК 
з Сърбия в съвременна и модерна партия за демократи
чески социализъм.

сметка 
строи, особено

центъра на града 
турски

Считам, че трябва много 
повече от своите предше
ственици да се допитва с 
хората на изкуството, ко
ето само може да бъде от 
полза за града.

МАТЕЯ АНДОНОВ
Подобни „кърпежи“ сигурно не допринаЬгг към разхуба

вяването на центъра на градаВ. Б.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ИС НА ОС В БОСИЛЕГРАД

Стопанството ое хваща 

нрав с вреието
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА скс 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН

в Сурдулица

НА ССМ

СЪВЕТ

И в условията 
ната икономика, където ос 
новен девиз е повишение 
на производителността, а 
намаление на разходите, по 
вечето от предприятията и 
трудовите единици в Босиле 
градска община и занапред 
стопанисват като

на пазар в рамките 
от вътрешността) през изте 
клата година са осъществи 
ли общ доход от 34 660 600 
динара, разходите са за. 6505 
динара по-големи от общия 
доход,
4 451 200

на предприятия твърде лоши, нефункциони 
рат самоуправителиите ор 
гани (примера със занаятчи 
й-ската кооперация „Град 
жевинар“), нищо се не пре 
дприема върху увеличение 
то на производителнотта и 
пр. А всичко това твърде 
зле се отразява и върху фи 
нансовите резултати и вър 
ху реализирането на запла 
нуваните задачи и .актив 
ности.

с т и т я тч е

1-ви майдохода възлиза на
динара, а акумула 

ция едвам достига 4900 ди 
нара. При това шест от 
седемте предприятия отчи 
тат загубва от 1 547 433 ди 
нара.

СОТИР СОТИРОВ, пред 
седател на Изпълнителния 
съвет взимайки участие в • са и трудовите единици ко 
разискванията между друго 
то подчерта, че колкото за 
грижава отчетената загуба, 
повечето

преди.
Кърпят един с друг месец, 
преживяват и очакват щро 
блемите им да разреши ня 
кой друг. Почти всичките 

неплатежоспособни, 
читат загуба,- а трудовите 
задължения и планове не

и войниците,на пионерите, учениците, младежта
работниците и бойцитена гражданите, 

в общината и страната 
и им пожелават лични и 
граждането на независимото ни 
и необвързано общество._

колективни успехи в из- 
самоуправителноса от

В незавидно положение

ито стопанисват в рамките 
на предприятия от вътреш 
ността. Сотиров подчерта, 
че само в трудовата едини 
за за производство на чо 
рали заплануваният произ 
водствен план цялостно е 
реализиран и отчетени по 
ложителни финансови ре 
зултати, останалите или от 
читат загуба, или работят с 
намален капацитет.

се осъществяват със запла 
нувания темп. Това между 
другото бе подчертано на 
проведеното през миналата 
седмица разширено заседа 
ние на Изпълнителния съ 
вет към общинската скуп 
щина в Босилеград, където 
Предмет на разискване бя 

годишните баланси 
изтеклата година и мерки 
и активности за стопансва 
него през настоящата дело 
ва година.

Според
баланси, предприятията от 
стопанството в Босилеград 
ска община (без трудоинте

зацрижава 
тът, че стопанските колек 
тиви в общината 
не се приспособяват на но 
вия начин на стопанисване, 
не хващат крак с времето 
което идва. Като че ли в- 
се още очакват някой друг 
да им разреши отделни 
проблеми, все още на пре 
ден план се изтъкват обек

фак

все още

ха за ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ,
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КО
МУНИСТИТЕ
ОБЩИНСКТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКТА МЛАДЕЖ,
ОБЩИНСКТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
БОЙЦИТЕ и
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

в Димитровград

С оглед на факта, че и за 
напред ще се стопанисва в 
затруднени условия и че 
девизът на пазарната ико 
номика е да останат само 
доходно способните трудо 
ви колективи в заключения 
та, членовете на Изпълни 
телния съвет подчертаха, 
че всички колективи 
по-скоро трябва за изготвят 
съогвенти планове по 
панско-финансова консоли 
дация, да прекратят с досе 
гашния и да се обърнат към 
новия начин на стопанисва 

— изискваща стопанска 
та реформа. Енергично да 
се действува върху премах 
ването на субективните при 
чини, върху повишение на 
производството, намаление 
на разходите и по-целена 
сочено ползуване на всич 
ки видове собствени капа 
цитети и (ресурси.

заключителните тивните причини, а малко 
или въобще не се посочват 
причините 
естество. В повечето от тях

субективноот

единици които стопанисват взаимните отношения

час

сто
честитят

на всички трудещи се и граждани

не Първи май
международния празник на труда с пожелания за 

още по-добри резултати занапред

М. Я.

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НЛ СЪЮЗА НЛ КОМУ
НИСТИТЕ

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИС
ТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
МЛАДЕЖТА

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР

В БАБУИГНИЦА

в Босилеград

па нионирите и младежта 
войниците и бойците, 

на гражданите 
и трудещите се

в общината и страната
\се от общинатана всички граждани и трудещи

честитят
ЧЕСТИТЯТ

ПРАЗНИКА НА ТРУЦАПРАЗНИКА АА ТРУДА
като им пожелават нови лични успехи и нови ко
лективни завосвиния в изграждането на общината 
и иа независимото пи, самоуправително и необвър
зано общество.

с пожелания за лично щастие и 
успехи в живота и труда

*
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ЧУЖДЕСТРАНЕН КАПИТАЛ И ДИМИТРОВГРАДСКА ОП- 
ЩННА ' I

„ЮДИТ ТРЕНД“ 

ПЪРВО СМЕСЕНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ
Че законите на ппзпрп 

започват да действуват на 
всякъде в страната, па н в 
Димитровградска община, 
говори факта, че чужде 
стран1шят капитал прнстиг 
на н тук.

Именно, на 5 април в Дч 
мнтровград е подписан до 
говор за създаване на сме

песе :(а по-широка афпрма 
цчи на димитровградското 
гостил ничарстпо и засилва 
не на „Балкан“, както и о- 
нределсна полза за общест 

общ
пост. От значение е да се 
напоменч че, чуждестран 
ннят партньор от свонта 
част ни печалбата |цс от 
деля 10 па сто за хуманни 
цели в страната н в общи 
пата. За казиното вече се

вено-нолн гическага

сено предприятие под наз 
ванне „ЮДИТ ТРЕЙД". 
Предприятието са създали 
„Балкан“ гостнлничарс нрави проект, а чака се в 

най-екцро време съгласие 
на Съюзния секретариат за 
икономически отношения с 
чужбина.

ко-турнстпческо 
тие в Димитровград н ком 
панията „ТОЛ1АС ДИЗНЕР“ 
от Австрия. Новоформнра 
ното предприятие ще про 
вежда следните дейности: 
госпшничарство, 
организиране игри на щас 
тне (казино), търговия на 
едро н дребно, внос и из 
нос на стоки и услуги, мар 
кетинг. Седалище на пред 
приятието е в Димитров 
град, а пратньорнте влагат 
капитал 
75:25 в полза на австрийска 
та компания.

предприя

Д. Т.

туризъм,

„БАЛКАН” Е ПЪРВОТО ДИМИТРОВ
ГРАДСКО ПРЕДПРИЯТИЕ. КОЕТО ЗАПОЧ
НА ДА СЪТРУДНИЧИ С ЕДНО ЧУЖДЕС
ТРАННО ПРЕДПРИЯТИЕ. ТОВА Е „ЮДИТ 
ТРЕЙД”, ЧЛЕН НА КОМПАНИЯТА „ТО
МАС ДИЗНЕР” ОТ АВСТРИЯ.

ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„БАЛНА Н“съотношениев

Както изтъкна Бепо Вил 
дннг, генерален менаджер 
— (застъпник) на австринс 
ката страна (Илия Петров 
от името на „Балкан“) съз 
даване на това смесено пре 
дпрнятие е от голямо значе 
ние, понеже предлага пове 
че възможности в областта

ДИМИТРОВГРАД

По такъв начин значително се повиша
ват възможностите за по-ускорено развитие 
на. туризма и гостилничарство в димитров
градски условия.

,,Бал кан“ ви кани да посетите обектите 
му на граничния пункт Градини, новия хо
тел в града, както н заведенията му в спор
тния център „Парк", на железопътната га
ра в Димитровград и на Погановскн мана
стир.

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖ
ДАНИ

ЧЕСТИТИ

на гостилничарството и ту 
рнзма. В тази насока чуж 
дестранният партньор особе 
но е заинтересован в най- 
-скоро време в така паре 

зона. НА ТРУДА - ПЪРВИ МАКкомерческачената
по-точно в помещенията на 
„Балкан“ 
пункт „Градина“ да отвори 
казино. Счита се, че това 
значително повече ще задъ

„БАЛКАН" ви предлага хубави ястия играничнияна питиета.

КАТО ИМ ПОЖЕЛУВА НОВИ ТРУДОВИ 
УСПЕХИ

ПОСЕТЕТЕ ЗАВЕДЕНИЯТА НА „БАЛ-ржи транзитните туристи 
в тази зона и ще допри КАН"!

Проблемът за (не)заетост 
в Бабушншика община е 
един от най-острите соци 
ални проблеми. Търсещи 
работа в настоящия момент 
са над хиляда души. За ек 
стремно неразвитата общи 
на . това е твърде голям 
брой и с години наред не 
решим проблем.

Естествено незаетостта е 
последица на изостанйлос г 
та на общината, която и в 
следосвобожденския си пе 
/риод остава предимно сел 
костопанска община с екс 
тензивно селско стопанст 
во. Едва с началото на про 
мишленото производство — 
откриване на трудови орга 
низации: „Тестилколор“ и 
„Лужница“ започва

Горското стопанство от Пи 
рот бе закрит поради „не 
рентабалност“. В настоящия 
момент пчеларската коопе 
рация ..Мая“ строи нов цех, 
с нова производствена про 
грама. В него, след, като 
бъде цредаден на употреба, 
ще работят към тридесети 
на души.

ПРОБЛЕМИТЕ И РЕШЕНИЯТА ЗА (НЕ)ЗАЕТОСТ В ПАБУШННШКА ОБЩИНА

Година на интензивно трудоустрояване
■ КОЛКОДСТОТИНА ДУШИИЯТЛ ТАЗИ Г0ДИНА РАБ0ТА ТРЯБВА НА НАМЕРЯТ НЯ-

Това са, така да 
же, „осезаеми“

се катоянно е центъра на внима
нието на обществено-цоли машините и пускането му 
тическите организации и в пробна производство — 
Общинската скупщина. За през сепгемврсг. В първата 
разрешаването му са потър фаза (пробно производство) 
сени партньори в по-разви тук ще се трудоустроят 
тите общини, относно при 200 души, а след пълното 
по-големите трудови орган,., натоварване на машините о- 
зации, които да открият коло 300 
тук свои цехове и по този 
начин смекчат ' проблема за 
незаетост.

като ще дойде монтажа на вижда се работниците да 
бъдат от това и околните 
села, за да се , сцре мигра 
цията на населението от то 
зи район на общината.

трудоустроя 
вания, защото в развойни 
те планове на общината се 
предвижда известно число 
безработни да намерят ра 
бота в дребното

относно в частни рабо 
тцлншди и магазини. Тази 
развойна цел обаче бавно 
се осъществява н 
сега ефектите

към стопанст
Определени во.недежди за 

трудоустрояване дава реак 
души. Следовател швиранего на фабриката 

но, това ще бъде най-масо за глинени изделия в Ба 
приемане на робота бушнмца, която 

след построяването на цеха година под свое 
г> - **а конфекция „Първи май“ телство взеВ настоящия момент най- . от Пирот. взе

-голямо внимание привлича 
на цеха

селскостопанска техника 
ИМТ от Болевац. Този цех 
е във фаза на интензивно 
строителство, и според най- 
-новите договори трябва да 
бъде построен до юли, след

трудо
устрояване. Сетне се откри 
ват още няколко цеха на 
.„Тигър“ от Пирот, „Първи 
май“, също от Пи|рот и 
„Лцсца“ от Севнице, СР 
Словения. В тези цехове се построяването 
трудоустрояват над 1200 ду 
ши. Напливът на безработ 
ните обаче е

поне за 
са скромни.вото миналата

покрови 
Рача Крагуе 

вашка. Тази фабрика,
оЯ -т, Ди редица причини бе

дни приключва стро рита. Сега се върши рекон 
ителствот° на малък цех струедия, «първата група ра 
™т;,Тт ЛК«ЛОр в 5- СтРе ботници са на обучение и 
лащ 1ук работа трябва да в нея ще работят 60 души

°КОЛО 60 души- съ Следва да реактивира що когато цехьт доживее и цехът по дървопюсработ 
пълно натоварване. Пред ка в Звонци. Този цех на

Както личи, 
валето ц занапред най-мно 
го се разчита на' обществе 
пия сектор. С оглед че се 
касае за

в трудостроя
пора
зак

малки и средни 
предприятия, може да се 
твърди, че определенията 
на общината в тази насо 
ка са правилни.

още по-го
лям.

През последните 
години

две-три 
този проблем пое

Ст. Н.\
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ЖЕЛЮШКИ ПАРАЛЕЛИ
ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

ЗАПОЧНА СЪС ЗАЛЕСИТЕЛНИ АНЦИИс голямо
ВЪЛНЕНИЕ поду произведен пята и суро 

вините, преди всичко висо 
ката 
то и

■ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ТАЗИ ГОДИНА ЗАПЛА
НУВАНО ДА БЪДАТ ЗАЛЕСЕНИ ОКОЛО 400 ХЕКТАРА 
ГОЛИНИ цена на тока, гориво 

пр./ Не скриват обаче 
и отделни пропуски в про 
изводствения 
низацията на труда и лип 
са на трудова дисциплина 

число работ 
Но и покрай- това, 

Георгиев е убеден, че загу 
бата ще бъде погасена в 
течение на първото триме 
сечие на

■■■
Залесяването в Босиле, от работниците с оглед на 

градска община има дълга намаления капацитет е тря 
традиция, благодарение на 
което голяма част от голини 
те са облагородени и пона 
сгоящем представляват не 
изчерпаемо богатство, да 
ват свежест, спират порои 
щата и преобразяват лика 
на околността. Тази тради 
пия продължава; й сега. Са 
мо през настоящата година 
на територията на Босиле 
градска община ще бъдат 
залесени и създадени над 400 ната загуба е несразмерно 
хектара голини. От това о- то отношение в цената на 
коло 200 ха ще бъдат зале 
сени чрез Съюзната трудо 
ва акция „Власина — 90“, 
а останалите ще залеси 
Горската секция в Босиле 
град, която стопанисва в 
рамките на Горското сто 
панство от Враня.

Ръководителят на Секция 
та в Босилеград, Светислав 
Георгиев, ни уведоми, че 
залесителните акции тази 
година ще се проведат в 
районите на Горна Лисина,
Бистър, Божица и Карама 
ница. Покрай това заплану 
вани са и различни еидо 
ве мелиоративни активнос 
ти на около 200 ха преди 
залесени площи.

Инак, вследствие на зае 
тоя в производствения про 
цес на фабриката „Алфа“ 
от Враня, където 1/3 
лупроизведенията на дърво 
обработвателния цех на 
Горската секция от Босиле 
града намираха пласмент, 
вече двадесетина дни и тру 
дещнгге се в Секцията са ан 
гажирани на залесяване.
Георгиев казва, че това е 
решение на трудовия ко 
лектив и по-този начин бо 
силеградската секция ще осъ 
гцестви доход од 100 000 ди 
нара
настоящата кризисна обета 
новка значат нещо. Инак, 
подчерта Георгиев, половина

процес, орга
бвало да бъдат на прину 
дителна почивка. при немалко 

ници.Горската (секция в Боси 
леград изтеклата година 
приключи с отрицателни ( 
делови резултати. Според 
заключителния баланс отче 
те загуба от 300 000 динара.

В Горската секция в Бо 
силеград подчертават, че 
основна причина за отчете

— С голямочпажланетп на ®ълне.ние приемам съживяването, въ- 
зраждането на салюдеиното дружество „Иван Караива
нов в село Желюша, сподели Радослав _ Славко Ви
денов желюшанин, работещ като просветен деец в Пи- 
ротска община, когато го попитахме как гледа 
инициатива. Особено много ми харесва добави той - 
дето са включени и най-малките. Това 
жеството по един начин

Има ли в Желюша

настоящата дело 
Още повече, че 

ненаплатена 
- „Алфа“- 
200 000 ди

ва година, 
имат
реализация:
им дължи около

на тази голяма
самозначи, че дру- 

си е обезпечило бъдеще.
— възможности за самодейна кара.изява? м. я.

наистина са големи™ пом^^^съдейстаиет™^6'“'6 
опитните самодейци трябва да вече

се създава основа за 
разрастване на художествената самодейност. Покрай ве
че зарегистрираните самодейци и пионирите, трябва да 
раниНГаЖИРаТ °Ще мнозина' които още не са ангажи-

Милеят за родния край
Двадесет и двама грапчани, живеещи днес в 

с. Желюша не забравят родното си село. И пар
ично и с доброволен труд, са решили за празника 
на труда — Първи май (доколкото времето поз
воли) да поправят пътя от Желюша до Грапа на 
дължина от 2 км. Наистина в Грапа са останали 
три-четири семейства, но бившите црапчани са се 
организирали и покрай редовните си задължения, 
намират време и пари да участвуват в.тази благо
родна и хуманна акция.

Както ни уведоми един от инициаторите за ак
цията, който ведно е председател и на Общинска
та конференция на Социалистическия съюз в Ди
митровградска община Димитър Гюров, по 500 ди
нара (конвертируеми), са внесли: Бора Момчилов, 
Димитър Гюров, ТодО|р Младенов, Станимир Елен- 
ков, Марко Марков, Божко Иванов, Милутин Са
вов, Стефан Митов, Любомир Петров, Милко Ге
оргиев (единствено той' живее в Грапа), Тихомир 
Иванов, Никифор Иванов, Милча Марков. Ацко 

Борис Петров, Гроздан

А Считате 
Желюша могат 
засега „сили"?

— 'Сигурно е, че има

от многобройните доселници вли, че
да се намерят още много неизвестни

още много и много талантливи 
самодейци които трябва да се приобщят към друже- 
ството. В Желюша живеят жители от 31 село в Дими
тровградска община. Почти от всяко село. Всяко село 
си има някои свои специфичност: има си свои обичаи 
легенди и истории. Чрез самодейното 
най-лесно могат 

’ общественост.
дружеството те 

да бъдат представени на по-широката

Ето, така се произнася за възраждането на само; 
дейността в Желюша Радослав Виденов, 
тните самодейци от това село. Недяваме се, 
него и мнозина други ще се приобщят

един от извес- 
че освен

към него.

М. Андонов от по
Милчев, Симеон Савов,
Владков, Никола Миланов, Зорка Христова, Алек
сандър Георгиев, Асен Милошев и Драгомир Ге
оргиев. Очаква се тук да не бъде края на списъ
ка, защото и останалите грапчани, живеещи из
вън Грапа знаят джиро-сметката за изграждане на 
пътя от Жлелюша до Грапа и би трябвало да се 
приобщят към своите съселяни.

С изграждането на пътя за по-малко от поло
вин час ще може с кола да се излезне от Желю
ша до живописното село Грапа, скътано в пазвите- 
на Групска рудина.

ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

ВРЕМЕ ЗА ОРАН
В Тази пролет в Бабушнишка община ще бъдат засети с 

царевица 24 150 декара площи
Последните валежи 

гоприягствуваха за започ
ване на пролетната сеитба 
ь Бабушнишка община. На 
топената земя и относител
но топлото време, както и 
подготвените площи изма
миха първите орачи на по
лето. По традиция тук от 
средата на април до нача
лото на май главно се за
сяват пролетниците. 
ред плана тази пролет на 
територията на 
с царевица трябва да^ бъд
ат засадени общо 24 150 де 
кара, от които 
декара в обществения сек 
тор, а останалото на чае
ните ниви.

С пролетна сеитба са об 
хванати и площите с ече
мик и овес. С оглед на по
лупланинския характер на 
терена в общината с овес 
ще бъдат засети 16 200 де
кара, а с ечемик още - 00 
декара площи.

бла- Но това вече не е по си
лите на селскостопанските 
производители и решение
то трябва да се търси ь 
Републиката и страната.

Ст. Н.

средства, които в

М. А.

ПРЕДПРАЗНИЧНА СРЕЩА

Винаги свежи яйцаСпо-

об шината

За трудолкюивите хора 
— няма зима! Тази иеопро

даме, какво ще правим.
— Имаме ЗОО, а наско

ро ще разширим фермата 
си, за да удвоим ятото — 
казва Петър. Имаме усло
вия тук. Далече е от града, 
имаме си място.

— Помага ли ви някой? 
Как се финансирате? Защо 
пе поискате помощ от зе-

150само
вержима истина може да 
се увери всеки, който се 
запознае със семейство А- 
лсксови в Димитровград. 
Цветанка е работничка в 
ГИД „Димитровград“, а 

Петър в ремонтната рабо
тилница на „Ниш-скспрес“. 
Тази млада семейна двой 
ка, дошла в Димитровград 
от село Барйс по най-ху
бав начин показна как мо
же да се оползотвори вся
ка свободна минута.

Цветанка трудно понася 
работата в ГИД, страда от 
алергия, но не се предава. 
Петър преди обед поправя 

„Ниш-екс-

мсделската кооперация на
пример? Петър ц Цветанка Алексови хранят кокошките

Когато минавате по глав 
ната улица от ж. п. 
рата към центъра на Дими 
.ровград, отбийте се и на 
будката за продажба на 
яйца на Петър Алсксов. А- 
ко не е тук съпругата му, 
ще намерите една от дъ
щерите им: Габриела или 
Мария. И ще бъдете услуже 
ми вежливо и културно.

Много хубаво нещо. Се
мейство Алексови — н ста
рите и младите, се учат на 
работа. Онази някоишша 

паша. поговорка „учи, за 
да пе работиш!“ 
ис е валидна. Много, хуба
во. Трябва да се учим, за 
да работим по-добре!

М. Андонов

— Правих опит, предла
гах им да сътрудничим, мо 
някак те трудно склоняват 
да участвуват в организи
ране на производството. 
По-лесно им е да изкуну-

местпо количество концен 
трат. На пазара изнасяме 
виниш свежи п здрави 
яйца.

га-Следва да се отбележи, 
че подготовката за пролет 
ката сеитба е извършена 
навреме: набавени се сор
тови семена, изкуствени то 

химически цредства 
растенията, 

на общп-

— Как върви с пласмен
та? Има ли пнтерссова- 
ггие?

— Има. Имаме своя буд
ка за продажба на яйца 
край първата рампа в Дп- 

Снабдяваме и

пат готово производство. 
„Сточар" би могъл да 'ми 
помогне по-лссно да дово
да ток, защото недалеч от 
моята ферма имат база. по 
ето, мълчат .си...

Д какво улеснение би ми 
ншцравмл тока. Бих могъл 
по модерен начин и при . 
употреба на „линии" да 
произвеждам яйца'...

В борбата за производ
ство на здрава храна, I 
и Петър г Цветанка Ал 
сови са се включили в нея.

— Кокошките храним 
предимно с царевица, ма
кар че употребяваме и

рейсовете 
прес“, а след обед и два
мата се залавят е „допъл
нителна“ работа.

-4- Доскоро имахме сви
неферма, но тъй като 
ни беше доходна,

нарове и
за защита на 
На територията 
ната има

брой грактори и
изключително мт ровград. 

„Балкан“, аголям 
друга механизация. продаваме ипе на частни лица.

— Давате ли някои от-реших- 
отглеждамс > < гицю 

казва ГГ. Алсксов — 
гато. неотдавна посетихме 
малката им ферма в поли
те на Козарица.

— Аз съм чук да по.мог- 
Цвегайка. И- 

нлаиопс

Определени затруднения 
обаче създават високите 

на семена, изкустве-
стъпки?

— Да. На
ме да

ко кой I овсеки
купи повече от 30 яйца да 
ваме с намаление от 5(Н..

—- Иа каква цена дава-

цени
ни торове, химически сред 
ства, гориво и мазивс. гЛе- 
роириятията, 
ще изостават в афара от 

обществото, съ-

ири гяхето
си*

ксито все о- те яйцата?казва
мак Петър дава 
кога какво ще произвеж-

г:а Сега ги даваме по 12а рана на 
шо

динара.II.»-нсблагоприятствуват.

СТРАНИЦА 7
БРАТСТВО ■ 27 АПРИЛ 1990



ПЪРВОМАЙСКИ ПОРТРЕТ

Последният „мохиканец“ 

на „Нишава“
а4л($у.'П

Природата мами
Живописната околност на Димитровград винаги е ма

мила голям брой любители. Особено е красива през май, 
когато всичко се събужда, и октомври, когато пищните 
есенни багри с пъстрото си разнообразие бухнат с цялото 
си красота.

Димитровград (някогашен Цариброд) има богата тра
диция: често се организират излети (близки или дплечени). 
Това потвърждават и двете снимки, които ви предлагаме

от семейство вИ вай е 
което баща му е сршггелен 
инженер, сестра му просне 

работник, той селско 
техник. Всички 

различни страни! А дъ 
щерята?

Иван АцсвЗа разговор е 
се определих но затова че 
го познавам като свой съу 
чопмк, по поради факта, 
че той следим оТ Iюеледиите 

техници,

теи 
отомански
паселскостопански 

който е години работи па 
селскостонаиторена, сред 

ските производитеги » 
сто родно село Смиловци.

— Тя ни случайно няма 
да се обърне към селското 
стопанство като професия! 
Тя е природно-математичес 
ка насока и там /не гьрси 
хляба. Кол кого и да дават 
шанс най-новите мерки на 
Съюзния изпълнителен съ 
нег, все пак 
царство от винаги е 
осамсно и трудно се е сто 
изкисвало. За това киюряг

ево

— Основно училище за 
върших в Димитровград, а 
селскостопанско

Футог и Тетово през
училище

вън
1965 голина. Първото пална селското сто 

билоработа стлпа 
1967 година в Папат в

чинило па
през
Савиио село. След това по и малките лични доходи в 

пашата организация.йппклък и 1969 година се 
връщам и Димитровград и 
започвам работа в „Миша 
на" ма Боровско поле и в- 
ън Висок. Вече през 71 го 
дина се намерих в Ин/у 
жпя. Мо бързо се върнах н 
от края па 1974 година по 
стояно съм в Смиловци — 
пълни 16 години. Ог края 
на миналата година ме 
преместиха за ръководител 
ма машино-тракториата ста 
нция в Димитровград — 
казва Ацсв.

А. Т.

Картини от Босилеградско
ГОРНА ЛИСИНА1. Сред природата през 1932 година, край Нишава.

Като техник ежедневно е 
пътувал на работа и постоя 
но бил по полето. Едва ли 
има къща в района на За 
бърдие в която не е влез 
нал, седнал с домакина да 
даде съвет или да се напие 
студена вода. И днес кога 
то, какта казва „дойде вре 
ме да дойде на по-мнрно 
място“, хората го питат за 
съвет. Не е малко 16 годи 
ни да си постоя но с тях!2. Друженски „пир“ през 1933 година в 

, .Манастирчето“.
местността 

Тодор Литкалов Прекрасен пролетен ден. Към пладне е. Центърът в 
Горна Лпснна е пуст. Къщите се пришгчат на топлото слъ
нце. Изпъква хубавата фасада на къщата на Гига Коста
динов в центъра, с добре запазения надпис на годината ко
гато е построена — 1934. Дълги години в помещенията на 
долния етаж тук е работил прочутият дюкян на Гига, в 
по-новото време тук беше кооперативен търговски магазин. 
Сега вратите са затворени...

Малобройното население от ..Село“, както наричат це
нтъра. е по кърска работа. Сега се садят градините, „треб
ят“ ливадите, прочистват вадите. От близкия училищен двор 
отеква глъчът на учениците, където е завърцящ последният 
учебен час този ден.

— Най-трудно през тия 
години сигурно ми е би 
ло когато започна през 
1984 година експроприация 
та на Смиловско поле и не 
говото уреждане 
мелиорация. Аз бях задъл 
жен за обмен на площите.

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ В БО- 
СИЛЕРАД

Природата е най-добра 
учители

хидро

Хората не дават земята, а 
ния я искаме. И до съд 
стигахме. Все пак хубави 
години прекарах в Смилов 
ци и считам, че нещо съм 
допринел за развитие на 
селското стопанство и този 
край.

Че наистина природата е 
най-добра учителка, потвър 
ди и неотдавна проведения 
еднодневен излет на учени
ците от босилеградското ос пр., а от друга страна, 
новно училище. Именно, местността „Славче" в рам 
става дума за излет в рам ките на обществено-полезна 
ките на „обучението в при та дейност почистихме гол 
родата“, което допреди ня яма площ от създадените 
колко години се прилагаше през миналата година из 
много повече, отколкото се куствени ливади на пред 
та, и даваше твърде добри приятието за оборот услуги 
резултати във възпитател и селскостопанска дейност 
но-образователния процес. „Босилеград“ от Босилеград. 
Отделно за учениците от на С това 
чалните класове, за които 
много природни явления и 
покрай това, че им се да 
ват основни теоретични по 
нятия, остават достатъчно не 
ясни.

нията, за работата на хора 
та в ранна пролет, на 
парктика се запознаха с ор 
иентарането в простора и

КРАЙ ЧЕШМАТА В БРАНКОВЦИ

на

Г Л

и учениците се в- 
ключват и дадоха значите 
лен. принос в производство 
то на храна за овцеферма
та.

СЛЕДВАЩИЯТ 
БРОЙ НА В-К 
„БРАТСТВО“ ИЗ
ЛИЗА НА 11 МАЙ 
Т. Г.

От акцията и предприяти 
ето „Босилеград“ е твърде 
доволно, а директорът Иван 
Стойнев добави, че наисти 
на е привлекателно да сера 
боти и другарува с малки 
те, а <и ползата от тяхната

Владимир Михайлов, ду 
ректор на училището, под 
черта, че с този еднодневен 
излет до местността „Слав 
че“ е имал двойна цел. От 
една страна, учениците че 
тоха от най-голямата книга 
— природата, за образува

Тази сутрин в поведомственото училище 
ненадейно пристигнаха гости от в село Бран- 

Белград и Ниш. За- 
в своя автобус за Бистър

ковци
познаха се с децата и ги взеха 
на представление.

На снимката край чешмата в училищния двор: дет 
от_Ъелград Бранко Жнвкович (с очила) учител- 

ката Боянка Велинова, директорът на босилеградското ос-
петпилтл 1 ннДнп ”Ге°Рш, Димитров'- Владимир Михайлов и 
този ден ' КЦИ 01 селото- Едно от децата отсъствуваше

услуга, не е за подценява 
не. Затова, каза той, зала 
пред това сътрудничество 
трябва още повече да се 
развива и разширява.

скс-еят поет
Ред акцията

нето на реките, планините, 
възвишенията, за образува 
нето на вятъра, за Текст Ст. Стайков, снимки Сл. 

ВелиновУрасте м, я.
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щтяшшщ ммрр| ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунист
Орган на Съюза на югославските комунисти БРой 1721 г°Я-ИНа ХЬУмп
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Акшуално

ПОДКРЕПА Табу теми
НА литическа вреда на Съюза 

комунистите. Преди всичко се 
има напредвид това — кой-е то 
зи, който промовирайки и сле 
дейки антисталинисткия

позволил сибирският

наВ Съюза на комунстите 
Сърбия се разраства демократи 
ческо разискване за „Основни 
те определения на СК в Сърбия, 
като партия за демократически 
социализъм". В това разисква 
не участвуват и мнозина, които 
не са членове на Съюза на куму 
нистите, но са привързани към 
определенията и политиката, ко 
ято води в борбата за излиза 
не от обществената криза. По 
този начин разискването върху 
предложение за един документ 
прераства в масова вдейно-по 
литическа подкрепа, но и в ис 
ка на комунистите и на остана 
лите трудови хора и граждани 
навсякъде в Сърбия да се загци 
ти и запази единството на Съю 
за на югославскитек комунисти 
и Югославия като федеративна 
общност на равноправни наро 
ди и народности. („Съюзът на 
комунистите в Сърбия пръв за 
стана на страната на народа и 
се застъпва за неговите интере 
си", забелязва Момчило Йоксич 
от Леярната на мед и алуминий 
в Севойно). Има се предвид и 
се, желае демократеческо прео 
бразование на Съюза на кому 
нистите, който, следейки следи 
те на своите най-славни тради 
ции, ще плени и привлича със 
своята програма и перспектива, 
която открива и чиято роля на 
обществената сцена не е даде 
на предварително (гарантирана,) 
по и възложена. В този смисъл 
трябва да се разбере и опасени 
сто, че и от по-рано сме имали 
добри програми, но не сме 
реализирали. Причинно се оче 
ква с такава практика 
път и завинаги енергично се 
прекъсне.

Участниците в това разиск 
нане дават богат принос 
своите конкретни и аргумеиира 
ни предложения, конто не само 
че ще обогатят съдържанието и 
ще подобрят фюрмулациите в 
предложения текст, но и ще от 
бранят Съюза на комунистите 
от онези, които го разкъсват и

в

ЕДИНСТВОТО етапи
низъм, е 
мраз и ветровете да духнат и 
на това наше поднебие, чак до 
адриатическите острови (Голи 
оток, преди всичко). След това, 
кой е компрометирал самоупра 
влението, изневерил на интере 
сите на работническата класа, 
кой Съюзът на комунистите е 
блъснал от класовото и го е за 
робил в национална прегръдка, 
кой е този и защо някои свои

Драги
С отговора на призива към 

членовете на СЮК изпращам 
няколко забележки.

Що се касае до продължа 
ванего на работата на Чети
ринадесетия конгрес на СЮК, 
лично мисля и вярвам, че спо 
делям мнението на голяма ча

ДРУГАРИ,

Смятам че СЮК трябва да 
бъде единна югославска ор- ст от членовете ма СЮК, че 
ганизация, определена за со- Конгресът и не е прекъснат, 
щтализъм и демокрация, оба следователно трябва да про- 
че в изцяло , с реформирана 
форма и с нова програма — 
без претенции на власт и вил 
итане в работите, които спо- ла Уставът на СЮК и други 
ред конституцията трябва да те програмни документи, то

ва говори, че СЮК все още

дължи с работата. Ако се взе сметки се е опитал да подмята 
крак случая с Косово, за сме
тка не само на сръбския народ, 
но и Югославия като цяло. Кой 
по време на задължиттелното 
откупуване и колективизацията 
с болшевишко рало е заорал 
(измъчвал селяните) по нашите 
полета и пр. Търсенето на отго 
ворите на тези и подобни въп 
роси не е бягане в миналото. 
Напротив, с това се желае пре 
махването на хипотеката от ми 
налото на Съюза на комунисти 
те като цяло, а сходно на това

ме предвид, че са още в си-

изпълнява държавата със сво 
ите органи. е легитимна организация на 

на Югославия, аЛично мислия, а това бе и 
мнението на голяма част от 
членовете на СЮК, че сега
шното название не е добро 
и че нито една партия с та- конгрес, за тях би казал, че 

название не може да не съществуват и че са загу-

равнището 
що се касае до онези, които
напуснаха Четиринадесетия

кова
отразява единството на инте- били легитимитета на члено- 
ресите на членовете, така че 
названието обезателно тряб
ва да се промени, обаче така, 
че това да бъде югославска даването на разни политичес 
партия, защото партията не ки организации, така че би 
може никак да бъде единна, трябвало отново да се учре- 
ако се състои от някакви съ
юзи. Тук трябва да има чи
ста програма, чисти станови 
ща и определения на всеки 
член и на всяка организация, 

членове

ве на СЮК, защото и тяхна
та база е изчезнала със съз-

н за неговия по-лек и сигурен 
ход в бъдещето. („Под хипоте 
ката на такова дигнало трудно е 
да се действува и в СК да се 
реафирмират положителните ст 
ойности” — мисли Стоянка Пет 
ровпч от Крагуевац.

Реформата на Съюза на ко 
мунистите не е и не може да 
бъде „змийски свлек“ да 
промени кожата и да се продъл 
жп по старому. Става въпрос

дяват.

Сега моментално не при
надлежа нито на една поли
тическа партия, след като на 
пуснах СК на Хърватско, об
аче все още се чувствувам 
като член на югославската

на която отделните 
принадлежат.

Доколкото бихме имали по 
частиложение, че отделни 

на СЮК да търсят всяка за 
себе си свои права вън от бъда член, защото в същата 
единната партия, тогава пар члеНуВах 40 години и три го- 
тията не може и да съществу

се
партия и в нея бих желал да ги

за истински промени на отноше 
инята в Съюза на комунистите 
(ръкводството в служба на чле 
нството) и отношенията в обще

един
дини бях член па СКОЮ.

защото единната програ
ма, която е приета от страна
ва,

Цялостно лодържам един
ството на СЮК (па югослав-на членовете на една парти- 

я, която действува на опреде ската партия) па равнището 
може на Югославия, а особено цен

ството („досега народът беше в 
служба на партията, а сега пар 
тнята ще бъде в служба на на 
рода" — предлага и настоява 
Милан Джорджевич от село Ка 
меняща). За да се осъществи то 
ва, необходимо

със
лено пространство не 
да се прилага как комуто па- я и подържам становищита 
дне на ум да поставя своите па Конференцията на СЮК в 
искания с обосноваиие, че ЮНА, която остана последо-
иеговата част от членовете вателна в становищата си на

е с изострен 
слух н изключително внимание 
да се послуша и уважи гласът

не се съгласява с програма- АВНОЮ-вското единство на 
га на единната организация. Югославия и предлагам Чети 
Такива части на СЮК не мо- рипадесетият конгрес да про 
же и да бьдат членове на дължи работата ои с онези 
единния СЮК (югославската делегати, които юе чувствуват 
партия), защото не приемат като югославяни. 
решенията и становищата па 
мнозинството.

настояват да го изтласкат от по 
Затова се на членовете което преди 

со случваше. Защото, нека си 
спомним за думите на Бранко

нелитическата сцена, 
предлага и изисква покрай дру 
гото, и откриването на табу те 
ммте, които компрометираха не 
само отделни лица, а и панеео

Милькошгч: „Който не умее да 
слуша песен, ще слуша виели 
ци“.

Душан Бруйич от Госгагч
Момир Бркнчха голяма морална и идейпо-ио
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ИКОНОМИЧЕСКА МОЛИ ТИКАкосово

Чрез майоризация до 

блокада Балкански мандарини
автономии в Хърватско,1шийки Й да работи I но „алтср 

тдагвеи" дневен ред, повече не 
би трябвало никого да изнена
да. Още повече, защото мотиви 
го зарад конто ее търсеше оте 
рочвапе па обсъждането па по 
вата Конституция на стрината 
са твърдо прозаични, а целта 
па делегатпо ясна. Как иначе 
да ее проп.лкуват исканията па 
отделни делегати, че по този вън 
роо в Косово не трябва да се 
разисква докато са в сила извън 
родните мерки, когато но каза 
аха пито дума дало са създадени 
условия за превахваисто на из 
вънредшгге мерки. Още повече, 
според такива мнения пранзти 
чаше, че същите ненужно са би 
ли въведени, макар че па всич 
юи е добре известно каква беше 
опасността от избухване на гра 
жданска война в Косово.

Както в тукашната общество 
ност се и очакваше Скупщина 
та на Косово не даде съгласие 
да се пристъпи към промени в 
Конституцията на СФРЮ. По
точно, чрез майоризация, относ 
но с голямо мнозинство на гла 
сове на делегатите от албанска 
народност, обсъждането на пред 
ложеннята за приемането на но 
ва Конституция в страната е от 
срочено за една от следващите 
сесии. Репризата на такова гла 
соподаване стана при решаване 
то за предложените оставки на 
председателя, подпредседателя 
и четиримата членове на Покра 
йнннекня изпълнителен съвет н 
вероятно и по този въпрос ще 
стане допълнително разискване. 
Обструкцпята на голяма част 
от делегатите на Скупщината в 
чиито изстъпления все повече 
се чувствува духа на косовска 
та алтернатива, дойде до изява 
и при избирането на един член 
на Председателството на САП 
Косово от черногорска нацио
налност. От двама кандидати 
(Раде Звицер и Драган Мало- 
вич) необходимото мнзинство 
гласове не получиха ни при по 
втореното гласоподаване и най- 
вероятно този орган ще остане 
в непълен състав все докато на 
обструкцнонерите не бъде пред 
ложен кандидат, който е по тя 
хно желение, ако вече не се 
предприема нищо такива да бъ 
дат отзовани от делегатските по 
стове.

ка делни
преди всичко онези в Истрия, 
са последица за липса на нани

Югославската икономика
то израз па национални стопап 
ски делби, е десетилетия се ко 
дебнеше между |различни обли онално самочувствие, но и ува 
ц.п па бюрократично иосредии жаиапс реалността на възмож- 
чсетно е обществена акумула- па търговия с отделни части па 
цпя н собствена пазарна имтер Югославия. За повечето опози- 
прегаппя. И в единия, и в дру ционни първенци Югославия 
тия случай, изостана синтез на представлява „въже около вра

га". Обаче за онези, които не 
знаят да бъдат господари 
своето, въжето сигурно ще дой 
де. Понеже търгуването със зла 

бюрократич мена, косто сега е на мояа, са 
мо е канара за търгуване и със 
самата родина. А знае се, в га
зи и такава икономика, собст-

разнмтпето; (шитите да се по
мирят различните степени 
развитие па отдел11и части на

нана

страната, пипани наново означа 
виха засилване ма
ттото надмощие, като система, 
която пази Югославия, а нсъщ- 

иейнитс осно-ност подкопова
ви. Самоуправпителната иконо- веник на кървавите гащи вина- 
лшка, която трябваше да оси
гури свободата и па отделни ли 
ца, и па стопанските субекти и

ги е народът.

Процесите в Средна Европа, 
слушкиня особено промоцията на десните 

на бюрократичната номинация. политически сили, до голям сте 
Сега, когато се прави политиче 
ска инвентаризация на всичко, та и на югославската десница 
въпросът за икономическа (дез) и нейните настоявалия Югосла 
интеграция на Югославия става вия да заместят със „свое“ бър

зо навлизане в Европа на база 
та нд разпродажба на частите

самата стана лоша

пей наливат вода на воделица-Ще бъде интересно, макар 
п не съвсем неизвестно, как 
междувременно, до новата се
сия и скупщинско обсъждане 
за Конституцията как ще се 
преустроят „алтернативните" и 
е какви мними аргументи ще 
„въоръжат" своите послушни 
делегати в делегатските скамей 
ки. Комплектуването на Консти 
туционната комисия в Косово 
с избирането на още осмина чле 
нове от редовете на специалис 
тите, научните и обществените 
дейци, е снет от дневен ред ед 
ин от главните адути досега. 
Как е попълнено това скупщин 
ско тяло, от чието мнение до 
голяма степен зависи как деле 
гатите ще се изяснят във връз 
ка с конституционните въпроси, 
е приказка за себе си. Алтерна 
тивно, на повечето членове пре 
дложени членове от страна на 
Комисията за избор и наимено 
вания, група от 26 делегати пред 
ложи свое предложение с нови, 
инак добре известни имена, ко 
етб е комбинрано е предложе 
нието на Станое Догнджия (Зо 
ран Исаилович, Мирко Перуно 
вич) и „мина" при гласуването. 
Най-високо стърчи сред новоиз 
браните членове на Комисията 
Куртеш Салиху, а веднага до не 
го е и Фатмир (Фехмиу. Майо- 
ризацията така още веднаж по 
каза своето лице и непримири 
мият борец за държавност в по 
крайнината и по-нататък ще 
участвува в създаването на Кон 
ституцията. Неговото мнение, в 
крайна сметка, не ще има си 
лата на окончателни решения, 
но в никакъв случай не е несъще 
ствено при насочването на бъ 
дещия ход на разискванията във 
връзка е приемането на новата 
Конституция, което 
през време на 
ните амандмански промени в 
Конституцията на СР Сърбия.

Жарко Бакич

ключова крепост на всяка кри 
тика.

й.
Комунистите са се опреде

лили за пазарен тип на иконо 
мика още през далечните педе югославската федерация се съ- 
сетте години, но до реализация живиха (те инак са стари кол- 
стигнаха едва сега. Загубено е кото и самата Югославия) в сь- 
времето в ялово посредничех:- щия час, когато федерацията ос 
тво между националния въпрос, тана без партийното покрови- 
от една, и еднообразното уни- телство. На мнозина се струва, 
тарно посредничество в иконо- че нещата биха се променили, 
миката, от друга страна. Поми когато федерацията отново би 
рително название на тази поли станала пар гни на. Обаче един- 
тпка трябваше да бъдат 
оналните икономики със свои- да се установява на единството 
те наследствени ресурси, знани- на идеологическите нрави, но 
я и потребности, но в нови ус- на базата на 
ловня.

Движенията за разбиване на

• Онова, което особено беше 
очебиещо на последната сесия 
на най-висшия орган на власт в 
Покрайнината това е пълната 
разединеност на делегатите на 
национална основа, когато чрез 
отделно произвание се изяснява 
ха ЗА и ПРОТИВ разискването 
по предложението за приемане 
на новата Консституция на стра 
ната, както и в предишното че 
тиричасово утвърждаване 
дневния ред, през което време 
на делегатите от албанската на 
родност на всеки начин се стре 
мяха да натрапят други теми. 
Търсеха нови „приказки" очеви 
дно и нови оценки за миналите 
събития в Косово, поведението 
и ролята на органите на общес 
твения ред и мир, за мнимото 
отравяне на албанските 
уволняването от работа на они 
я, които не искаха да работят, 
но демонстрираха, при подчер 
тано ударение, че в Косово се 
касае за някаква застрашеност 
на албанците,
лените сърби и черногорци 
покрайнината и от сръбската 
държава.

наци- ството на Югославия не може

прокла-мираното
поради бюрократичен равноправие на всички народи 

превес на властта, икономика- и народности и в условията на 
та не е изява на свободно дей нейната свободна икономичес- 
ствуване, но сфера на подмине ка интеграция, като ключов ин 
ност и спирки и изходни позн- терес. Опитате, дори и между 
ции на нациите. В такива усло отделни комунистически нацио 
вия капиталът не минава репу пални партии, Югославия да се 
бликанските граници (едва 0,5 дефинира като конфедерация, 
па сто!), което е убедителен действуват от икономическа 

че националните иконо- гледна точка твърде архаично, 
микн са подчинени в служба Това е опит на квазиреформи-
на националните бюрокрации етическо спасяване на загубени 
и техните (интереси. ^ _ 4те позиции на оюрократичния

на

знак,

социализъм!, а никак следа наИменно, дясната атолитичес
ка опция (особено в Хърватско интегративен императив на об- 
и Словения) в своите проекти Щ^ствено разделение на труда

на третата технологическаиа предизборна борба 
зобщо не разчитат на Югосла. ВОЛ1°Ция. 
вия; възобновяват се

деца, вече и- ре-

, .старите 
връзки" с метрополите на бив Проектите на Анте Марко- 

вич все повече получават убе- 
дителност пред заканите 
тиреформистическия, [консерва
тивен блок, който

шите колонизатори, разширява 
се убеждението, 
мия лош опит не трябва да бъ
де и лошо бъдеще. Тази 
даринска политика на 
лица и партии не е нищо дру
го освен оповестяване на бал
кански държави „маидаринки“, 
като последно убежище на бю
рократичните интереси. Поява
та иа идейни проекти

на анче хилядолет-
и то от малочис

наистина сев ман-
скрива зад националните атри- 
буцпи,отделни

ио твърде е далече от 
интересите на която и да било 
наша нация, а особено от ра-
ботничеството 
лен статус.

се изяви и
миналогоди шПостъпката на делегатите, 

които като никога досега ,,бом 
бардираха" Скупщината и неговия соцна

с откри
ването на нови въпроси натра

ма от- Мнленко Предраговнч



Комунист 3
РЕФОРМА НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ ПИСМОТО КАТО ПОВОД ЗА ПИСМА

СНМ ЩЕ НАМЕРИ ИЗХОД
САМО пгаДУПРЕДЕНИТНОСИ^НИЯТА С ПИСМ°ТО СА НЕ 
ЛИШЕНИ ОТ СВОИТР1 ’ттпКРТ ПЪТ ЗАВИНАГИ СА
ВИДА: ЕДНО МИСЛИ, $85

един меоец членовете^а ЦКна ^°рата' които с тези писма ока 
СЮК изпратиха Шсмп Л заха подкРепа на СЮК, понеже 
нрвете, органите и ппгянЛ ЧЛ6 В голям брой пликове се мами 

.на СЪЮ^ нГкОМУНИС " "° 5°^60° ОТГОВОРИ' Пре 
ТИТЕ И ДЕЛЕГАТИТЕ Л1НИС п ЯВа ое обаче- че в дните след 
къснатия XIV итнпрп & ПрЕ П“СМОто наД 50 000 лица са се 
тес нп гтпк- звънРеден кон обърнали към ЦК на СЮК.
те служби на ^“™“сгРативШ[ От документацията може да 
то на ЦК на сЛк б^ЛаТеЛСТВ° С6 НапРаои че около 97
отрупани с писма ално са на сто от ония, които отговори

с писма> телеграми и ха на Писмото на членовете на'
на МакаТ^Г П °" ЦЯЛаТа СТра ЦК На СЮК подкрепя" 
човете на пЛУЧЛЕ жението «а се свика продълже
повече един ^ид бдац-анкетГс нГСЮК'кГР" конгР« 
помопття ня гГ 4 анкета’ с на СЮК. Какво индивидуално 
мнещЛЛ Д3 Се Узнае "Редлптат комунистите и граяс-
сгв^о1зпе^ТгТе На т ДаНН На Юг°—? Няколко 
ствено разделение Съюз на юго случайно отбрани
славските комунисти, а много илюстрират 
по-малко внимателно подготвен 
документ,

Конгреса предлага и Ратко Ра 
досавлевич от село Мърчичи 
край Валево и то „без ония, ко 
ито не са съгласни с това, по 
неже ЮКП е съществувала и 
когато те не са били родени. 
Нека не позволим разбиване на 
СЮК, за да не се случи с оръ 
>шие да се борим за онова, ко 
ето заплатихме с 1 700 000 жерт 
ви". Подобно мислят и членове 
те на първичната организация 
на СК в пощата в Липлян, Косо 
во: „Ние, сърби, черногорци, ал 
банци и други, се застъпваме 
за единен и реформиран СЮК, 
за единна и федеративна Юго 
славия и за единна ЮНА. Ник 
ой няма правото да разбива 
СЮК противно на волята на чле 
новете му". Продължение на 
Конгреса предлагат и всички 
участници в събранието на ко 
мунистите в общественото пред 
прияатие „Братство" в Суботи 
ца, като напомнят, че ония, ко' 
то са съгласни с това, автомати

Н11Ш11 10Я1Т11 II
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настроението на 
членовете, трудещите се и граж 

отзивът надхвърли даните навред по страната във 
всички очаквания. Мнозина чле връзка с насилственото 
нове на СК, бивши членове 
партията и граждани на Юго 
славил не бяха поколебани от 
полуинформациите

<*•«/>прекъс
на най-голямото събрание 

на югославските комунисти. Пи 
смата им са заредени със силни 

в средствата чувства: привързаност към юго 
за .масова информация, забрана славството, огорчение и гняв 
та да не_се публикува Писмото срещу заплахата да бъде раз 
в „републиканските" вестници, формиран Съюзът 
заплахите и изнудванията в сре 
дите, в

на ване чески имат лештимитет на де 
легати. „Доколкото при сегайг 
ните условид не 
Конгресът да продължи работа 
та си — подчертават те — пред 
лагме на ЦК на СЮК да се объ 

на югослав не получиха шанс да кажат вай рне към всички 
ските комунисти. В много от те чко< което е на сърцето им и да СЮК с

е възможно

членове на
възвание за основател

които^ръководствата без зи писма| са записани само крат го изпратят на ония, които се ски конгрес на СЮК". 
допитване с базата си вече про ки мисли,, които казват всичко: отнасят с уважение към мнени 
възгласяват СЮК за бивша ор „Подкрепяме предложенията в ето им. 
ганизация; обърнаха се към ЦК Писмото", „Искаме 
на СЮК с мнения и предложе чин да се възстанови прекъсна
ния за продължение на прекъс тият контакт с членовете“, „Ос Младата белградчанка Надя нователски конгрес на нова де 
натия конгрес и възобновление тавам само член на СЮК", ,.3а Джуович, „професия адвокат от мократическа ЮКП, „дори и да 
на СЮК. Допреди няколко дни грижени сме за Югославия", скоро", предлага продължение сме принудени да го’ проведем 
в Председателството на ЦК на „Продължете Конгреса", „Не се на Х1У извънереден конгрес на на стадион", Мехмед Пакт от 
СЮК се получиха над 12 000 пие предавайте“, „Отстойте, друга СЮК и изтъква, че ще бъде ра Сараево предлага продължение

ри‘„ „СЮК ще намери изход". . . зочарована доколкото нейната на Конгреса при условие репу 
Не е малък броят на ония, кои партия бъде разбита на повече бликанските и покрайнинските 
то пишат обширно. Дето се каз Други, особено републикански ръководства предварително да 
ва, след десетилетия на мълча партии, а Воин Гаргента, също съгласуват становищата 

да се утвърди точният брой (на ние, членовете на СЮК най-сет белградчанин, критикува Пред най-основните въпроси за демо
седателството на ЦК на СЮК за кратическото развитие на СЮК. 
дето лесно загуби връзката он което няма да бъде лесно, но 
с делегатите, „така че излезе, че не е невъзможно, доколкото се 
те са само делегати на своите вземе предвид мнението на чле 
републикански съюзи на кому новете на СЮК по 
шистите". Гаргента оказва пъл

ПЕТА КОЛОНА

ЛЕГАЛНО РЪКОВОДСТВО * И докато Мнхаило Чечович 
от Титоград се застъпва за

по този на
ос-

ма от членове, групи, първични 
организации и комитети на Съю
за на комунистите. Не е лесно си по

^-^.7 17/4 ~Ж/^ ~У/С 'Т/К 'т/* т/хт/хт/^т/с тх* ум .

КАМПАНИЯ

В днешната обстановка не съм за продължение на XIV 
извънредни конгрес на СЮК поради простата причина, че вече 
не мога да понасям кампанията против Съюза на комунистите, 
която се води в Словения и Хърватско, а напоследък и в БиХ 
и Македония. Страх ме е, че становището на хърватското и сло
венското ръководство е не само тяхно, но и становище на наро
да, което може да се разбере и от предизборната кампания. Си
гурно е, че те вече не са пито за СК, «ито за Югославия.

Тъй като само Сърбия и Черна гора се борят за единен 
СК и Югославия, мисля, че е най-добре и те да се обърнат към 

себе си и да се грижат за собственото си бъдеще, да се борят 
за демокрация и благоденствие на своите народи.

С песимизъм наблюдавам развитието на обстановката в 
страната. Обзема ме страх и паника, когато помисля, че в Хър
ватско могат да победят Туджман и Савка. Единствено 
да вярваме на СК, но той е разбит. И някои бивши членове 
партията сега са привърженици на Хърватската демократическа 
общност. Каква е тази партия, в която са членували и преда
тели?

тези въпро 
си, което е много по-хомогенно". 

на подкрепа на Продседателст Владо Шарчевнч от 
„Вие сте легално ръкбвод край Сараево

Илнджапото: е уверен, че „они
ство и затова не се отказвайте я, които нямат склонност 
от правата и задачите, см, пронз напускат конгреси и заседания 
тичащи от Устава на СЮК. Кой

да

не са .малцинство“: „С вас са 
с дал правото ма някои члеио всички комунисти, които се бо 
вц на ръководствата на реиубли рят за единен СЮК г 
каискптс организации така аро те на (СК в ЮНА, както 
гамтмо да вършат обструкция, работниците в шепосредствено- 
да действуват вън от органите то производство“. „Уверен съм. 
па СЮК, да забраняват на чле че всички югославски ориенти- 
повете па ЦК н па делегатите рани комунисти мислят като 
па Конгреса да дойдат на засе мен — пише д-р Лазар Драги- 
дания и продължение па Кон чевич от Тузла — и безрезерв- 
греса. Вие не изнесохте на ви но подкрепят и пскрено прнве 
дело всички техни измами и не тствуват вашето обръщение 
легални действия, имащи за цел 
разбиване на 
(СЮК)".

и членове
и ние,

можехме
на

към
членовете. А ония, конто бягат 

машата Партия от заседанията с П.исмото са неНамерете най-доброто решение, но вече не позволявайте 
да ви подценяват и обиждат; тръгнете по пътя на демокрацията, 
свободното мнение и стопанската реформа. Покажете, 
оотите честно и

, само предупредени, но едни
Радойка Борозан от Сърбия път завинаги са лишени от сво 

настоява: „Продължете Конгре пте добре разработени „теории“ 
са, а който не иска, без него се от вида: едно мисли, друго гово 
може. Макар че няма членска ри, а трето върши“, 
книжка, тя подчертава: „От все 
сърце желая да се запази Юго дседателчлвото на ЦК на СЮК 
славни. Гова желая от свое име Днмнтрне Лнчовскн от Витала, 
и от името на децата ми и на който подчертава, че е член на 
внуците мм". Продължение

че ра-
справедливо и че не сте болшевици и назад

ничави. Не допускайте да се скрои някаква Югославия и няка
ква партия според тяхната програма и под техния натиск. 
Впрочем, всичко стана както искаха те и сега на собствената 
си кожа чувствуваме последствията Подобно се обръща към Лреот това.

Християна Кръстич ,— Стрика 
от Дубровник

(На 4-та стр.)нп
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Ограниченията донесоха парализа
то за стопанството така и за банки- За неликнидлостта допринася и 
тс дори и тенденция на по-натат'мп- миналогодишното бреме на загубите, 
по влошаване на сегашното състоя- тежко около денет милиарда дина-
ппе. Кредитните пласменти па бай- ра, от което — «поред неодавиаш-
кпге през първите три тазгодишни жбииа от около 682 милиона дола-

междудържавните договори. За ос- месеца са паднали дори с 38,2 па ра, от което според иеодавнаш-
тротата па фппасовата рестрикцпя сто> 0.г белградската банка са нов ле- пото изяллечие иа Иован Зеоич, ре- 
иай-добре говори фактът, че бапко- ,,ст| 300, а от Югобапка 280 мили- лубликански секретар за финаси 
шие кредити, от чисто равнище оиа долара. (според „Политика ) — за изплаяца-
пърисистаено зависи солвептпостта не са стигнали 286,5 милиона долара.

общественото афироиаодство, Макар че сегашната пеликвид- Значителна част от тази сума 
чрез ограничаването са намалени в ,,ост с провъзгласена за „синтетичен работи по междудържвани сделки,
реален износ дори с 36,2 па сто, в изризнадосегашната несфикасности Затова Републиканският изпълните*
сравпанне със състоянието от края стопанството и иа иестопанство- лен съвет няколко пъти търси от 
па 1989 година. то", относно обяснено с, чс нейните Съюзния изпълнителен съвет да и>

действител- намери съответно реи/ение, но до
ла сега без успех.

■ ПРЕКАДЕНО ОСТРАТА ФИНАНСОВА РЕСТРИКЦИЯ, АКО ПРОДЪЛ
ЖИ, ЩЕ ИЗОСТРИ И Е ИЗ ТОНА ДРАМАТИЧНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Че но ликвидиостта в Република
та действително тревожи, нотвържда 
ват данните от кран 
кота то в стопанството 
имаше 548 организации, с повече от 
400(4)0 работници, с блокирани джн- 

сметки за сума от 1.250,31 ми
лиона динара. В сравнение само иа 
последния ден от януари, това е 2,2 
иътн повече. От друга страна, две 
грети от тия сметки са били в ие- 
нрескъсната блокада в по-дълъг пе
риод.

съюзните органи, както и на неиз
платените дългове от чужбина и<>

на февруари, 
на Сърбия

ро саиа

нричнпи се намират в 
лото икономическо състояние
стопанството, тя — според съгледа* за ТО0а тежко положение на сто
на него па републиканското прави- царството обвинени са и данъците 
телство ■ е и пряка последица на (/а дОХода. Само за миналата годи- 
лрскалепо острата финансова рес- { според заключителните баланси, 
трнклия па Съюзния изпълнигелен пресметнати са повече от 14 мили- 
съвет. Дълго време трае драматично- ома динара. Тазгодишните облагания 
ю състояние. За това говорят ико- са иа дГхгга високо ранните, така 

обоснована чс ПОреди недостиг на дохода, са 
увеличили сегашната неликвидност.

Затова Изпълнителният сцвет на 
Скупщината на СР Сърбия смята, че 
съюзните органи в по-нататъшното

Мярна съмнение, че прекомерната 
финансова рестрикцпя пе може по 
вече дп допринесе за намаляване на 
инфлацията и приблизително колко 
причинява намаляване па производ
ството. През иьшпе три месици про
изводството е ио-ииско почти със 7 
иа сто и спира раздвижването 
на пои развоен цикъл. Досещащата 
фннасова рекстрикция бе достатъч
на да стане ясно, че за увеличение 
на ефикасността, процесът па пре
устройството е неминуем. Сега, ко- 
тато този процес е дефинитивно от
крит, препалената фннасова рсстрик 
цпя
веде под въпрос, защото гой в ре
цесия не може да се осъществява.

С проблема на нелнкпидността, 
който в последно време сс изявява 
и в затруднения процес иа възпроиз
водството, в застоя на изпълняване 
на взаимните задължения, в закъсн
яването н изплащане на личните до
ходи
трията и рударството (където сред
но всеки втори човек е в неликвид- 
на организация), преработвателната 
индустрия, 1 ю и производството на *• ’ .
мебели, прежди и тъкани. производство фннасираха с чужди

средства, преди всички с краткос-
Данните на Републиканския се- рочни кредити. Сега обаче и банки- 

кретариат за финаси показват как- те нямат средства.

За този проблем в стопанството 
и банките, Републиканския изпъл
нителен съвет неотдавна организира 
заседание със Стопанската камара 
и Синдиката на Сърбия, на което бе 
заключено, че изход от сегашните 
затруднения трябва да се търси вър
ху курса на реформата. Този въпрос 
бе тема за делегатско обсъждане в 
Скупщината на СР Сърбия, което се 
състоя на 26 април т. г.

I юм нческата I юлитика 
па икономическата система, която 
пе е насърчавала ефикасната упо
треба па обществените средства пи
то е била поставена върху икономи
ческа принуда. И кредитно финан
совата политика не е била насочена 
към засилване иа акумулативността 
па стопанството, но с политиката 
па лихвите, е насърчавала лесното 
задължаване 
банките.

Несолвентността прие
днмензни и изостреност, ме се зака
нва да парализира целокупните сто
пански активности. Изпълнителния 
съвет на Сърбия предупрждава, че 
проблемите на неефикасността н на 
икономическата криза в Югославия, 
вместо във вид на инфлация сега се 
изразяват във вид на неликвидност 
на стопанството. Несолвентността в 
значителна част е последица на об
стоятелството, че в стопанисването 
още не се е стигнало до увеличение 
на ефикасността и подобрение на 
интерната икономика. Обаче, Изпъл
нителният съвет на Скупщината на 
Сърбия констатира: че общата нели
квидност до голяма степен е после
дица и на прекалено острата финан
сова рестрикция, която провеждат

такива
провеждане на програмата на сто
панската реформа и на антиинфла- 
ннонната политика степента на фи
нансовата рестрикция? трябва да на
малят и тя да отговаря на потреба
та, че производството в ефикасните 
предприятия да може нормално да 
тече и да се раздвижи нов развоен 
цикъл, без който преструктуриране
то на стопанството и издигането на 
ефикасността не са възможни. Ос
вен това, трябва да се предприемат 
и други .мерки, утвърдени в програ
мата на Съюзния изпълнителен съвет, 
които са важни за санацията и фи
нансовата консолидация на стопан
ството и банките.

ще го до-ако продължи

иа предприятията в

Създаденият модел е могъл много 
добре да функционира все докато 
пе секна приливът на чуждестранни
те кредити п докато не се мина към 
политиката на реални проценти на 
лихвата. Понеже липсваше собствен

най-вече се срещат нндус-

организапиите текущото

Й. Маркович

СЮКЩЕ НАМЕРИ ИЗХОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
ЦК НА СЮК

(От 3-та стр.) сами себе ои 
право“.

„Смятам, че е направена ло 
ляма грешка :когато XIV извън

не публикува 
му и по този начин да защити 
и него, и семейството му от въз 
можните лоши последствия. О- 
чевидно е, че в смесените сре
ди на мнозина не е лесно. Как

това е тяхно размишленията
Председателството на ЦК на 

СЮК на заседанието си от 17СК в Македония от 1961 годи
на, но „след най-новите съби
тия в македонската партия на 
чело с Петар Тошев, принуден 
съм да напусна редовете на СК 
в Македония. Надявам се, до 
колкото бъде проведен референ 
дум сред членовете на цялата 
територия на Югославия, че 
мнозинството ще бъде за еди
нен СЮК". Ммте Стефане веки 
от Охрид, който в ЮКПУСЮК 
членува петдесет години и под 
партийното знаме се бори от 
1942 година, подчертава, че то 
зи курс ще отстоява до смъртта 
си. „Недопускам никому — пи 
ше той — да замества името на 
моята партия с имена на бур
жоазни партии и да ни връща 
сто години назад. Никой няма 
правото да разбива моята (на
шата) партия; ония, които ис
кат да разбият ЮКШСКЖ, 
ка си сформират партия каква 
то искат и нека я разбиват кол 

си искат. И нека разбиват

април, председателствувано 
Милан Панчевски, сумира от
зивите и предложенията на чле 
нове, органи и организации на 
Съюза на кохгуннетнте и на де 
легати на XIV извънреден кон 
грес на СЮК във връзка с ини
циативите от Писмото на чле
новете на ЦК на СЮК, конто 
присъствуваха на делово-консу 
лтативното заседание на ЦК на 
СЮК, състояло се на 30 март 
1990 година.

Председателството 
нумът на ЦК на СЮК, на кой
то ще бъдат разгледани мнени 
ята и предложенията на члено-

от
реден конгрес вденага не про
дължи работата си. По този на 
чин на ония, които разбиват 
СЮК и СФРЮ дадохте много 
време за най-различни маши
нации и манипулации" — пи
шат Предраг и Весна Обрено- 

от Пула. Револтирани от 
постъпката на комунистите в 
Словения и Хърватско 
фактически се 
СЮК, те изтъкват,

ли е тогава на „южняците", ко
ито са членове на СК в самоот- 
лъчилия се Съюз на комунисти 
те в Словения? Един от тях Вел 
ко-Веселнн Глушевич от Любля 
па в писмото си категорично се 
застъпва за продължение иа Ко 
нгреса без делегациите, 
напускат заседанията, напомня
йки, че така е било 
лото

вич

които конто
отлъчиха 

че вече не 
отиват на събранията на първи 
чиите си организации, 
вчера не 'искахме да отидем на 
сбора на Партията иа демокра- 

ромени, който се със 
тоя ,в Пулр". Някои пишат, че 
ги е страх от онова, което 
случва в тази република. Един 

на СЮК от Нова Градиш 
ка (в партията членува от 1950 
година), застъпвайки се за еди
нен СЮК, а не за съюз 
зи, моли Председателството да

от
и в мина

ла ЮКП, когато централ
ните комитети не са съставяни 
от представители на всички час 
ти иа Югославия. „Ония, 
се проявяват като пета колона 
и които идват на заседанията 
на ЦК па СЮК с 
ят СЮК и СФРЮ,

реши пле
„Така

коитотическите п ве, органи и организации на Съ 
юза на комунистите и на деле
гатисе на XIV извънреден кон
грес на СЮК във връзка с шш 
циативите от Писмото, както и 
предложенията, отнасящи се до 
възобновленнето на СЮК, да се 
състои на 26 април т. г.

цел да разби 
а това е я- 

сно на всеки грамотен човек., не 
трябва да бъдат 
заседанията и та Конгреса 
СЮК'\ Р

член
не-

повиквани на
наиа съю-

КОТО
Обрад Кович

Комунист вен иеоттоворе^Нредакт^рИтаНвсиюшГ1^злания м Адрес йа Редакцията: Белград, Площад 
„Комунист" ВлУко КРрквок^ч за.ч™™чк ЙС„ИЛС“ № ««Фй»? пентрфф

~ и отговорен редактор Борислав Вучетич тетефон 627°254БеЛГРаД’ Булевард „Ленин“ № 6. 
г главни и отговорни редактори на републикан- СФ° 7 254'

22 пек™?33 ,Ноал,ПрезЯден-)а на Републиката от „и п°крайнинските издания: Момир
с Р 1964 година „Комунист“ е удостоен Зия Дмздаревич, .Славко ГеричРеджеп
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СКИ™ГнишкйЕКОР1тес ЖУРНАЛИСТИТЕ в ПРШЦЙН-

С парашутистите па • щ

командира Новаковнч
:
•I. §

ВЪЗДУШЕН ДЕСАНТ СПУСКАНЕ ПО ВЪЖЕ
На няколко километра от огг|>еделено- 
пространство самолетите пуснаха па

рашутистите. Под предпоставка, че е нощ, 
парашутистите се приземяват безшумно и 
ненадейно извършват удар върху един от 
важните и чувствителни пунктове на про
тивника.

Групата парашутисти 
преодолявт с въжета стръмните скали до 
целта. Задачата им е да взривят ж. п. ли
нията в един тунел и един мост, охран
явани от противника, а след това да пре
плуват надошлата студена река и да се 
върнат в своята база.

командоси

КЪМ САМОЛЕТА

След щателно извършената цроверка дали всичко е 
тръ^я™^^3- парашутисти начело с командира тръгват на задачата — въздушен десант в тила на против-

В организация на Съюзния секретариат 
на народната отбрана неотдавна журна
листи от цяла Югославия 
ои от гарнизоните на Пршцински и Ниш
ки корпус на ЮНА.

В Нишкия корпус домакин на журна
листите бе поделението на парашутистите 
на командира Драгомир Новакович, къде- 
то имаха възможност по близко да се за
познаят с живота и боевата готовност на 
тази специфична и много интересна част 
на югославските въоръжени сили.

Колективът на Новакович продължава 
традициите на Първи парашутистки ба- 
талион на НОВ и ПОЮ, формиран през 
октомври 1944 
П|рез изминалите 
тизански баталион

Освен парашутистко обучение, което 
оспособява за успешни скокове от малки 
и средни височини, денем и нощем, це
локупният състав минава още и боево обу
чение, диверзантско обучение, алпинизъм, 
скиорство, подводно плуване, преживява
не в природата, физическо обучение и 
борба.

посетиха няк-

■V.с. •й т ■г- шш — Ние сме истински югославски ко
рт още колектив на доброволци — 

командирът Новако-
лектив 
с гордост изтъква 
вич.

А* • * ^Е -Ч
Парашутизмът и специалното обучение 

е тяхната задача, професия и любов. Има 
в колектива на Новакович парашутисти 
със стотици и хиляди скокове. Например 
лекарят - е и страстен парашутист с над 
2000 скокове. А младежите, които отби
ват военната си повинност в тази част 
след няколко седмици са истински пара
шутисти.

Любознателността на журналистите бе 
удовлетворена на полигоните в по-широ
кия район на югосгсточна Сърбия където 
парашутистите имаха учения по специал
но обучение, без разлика на ветровитото 
и дъждовно време.

ч '*% ш5^ Щг»:1 година в Бари, Италия, 
десетилетия от тоя пар- 
- е израстнала днешна

та парашутистка войскова част, която 
говаря на исканията и потребите на во- 
юване в .съвременни условия.

Целокупният състав на тази част 
няват войници и командири 
краища на Югославия,

ш [Т|

от-

шм
: '■Г' ?'■

съчи- 
от всички

„ от всички народи
и народности, а които са доброволно ре- 
шили да скачат с парашута. Този колек
тив е предназначен, обучен и способен за 
извършаване на ненадейни, бързи дейст
вия и задачи на временно заетата тери
тория, както и в собствения тил в слож- 

мстсорологичсски, географски 
матични условия, нощем

ЗАЛАВЯНЕ НА ТЕРОРИСТИ

Бързо и ненадейно парашутистите — борци залавят 
терористи, без употребата на оръжие, връзват ги и ги за
карват на определеното място. И от снимката личи, че това 
учение не е нежно и безболезнено. МП Текст: Стоян Станков 

Снимки: Боги Джурич
и кли-

и денем.
ДИМИТРОВГРАД

градоустрой-градчанищ 
ственият нлаи е правен та
ка за да бъде валиден до 
2005 годила и при условие 
цялото население на общи-

НА ГРАНИЧНО-ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ ПУНКТ „ГРАДИНА“Уточнен градоустрой 

ственият план
Двойна тарифа на 

българската митницапата да се намери в пра
ща. Най-важното е, че о- 
кончателио е уточнено тра 
сето на магистралното шо
се ог северната страна на 
града, тъй като това реше
ние е пай-евтиво н май-

На грашгчшо-проиусквц- двойната тарифа 
/гелмия пункт „Градила“
/на ю гославс к о-Дю гга реката 
граница, по-точно на бъл
гарския ГПП „Калотина“, 

н|рц влизане в съредна Бъл 
гармя, българските митни
чески органи и занапред 
взимат по 15 долара от

За очакване е Димитров
град скоро да получи нов 
градоустройствен план. То
ва може да се каже въз о- 
снова на факта, че делега
тите на Изпълнителния съ
вет на заседание от 20 ап
рил тази година уточниха 
предложеното от Завода зг- 
урбанизъм, от Ниш реше
ние за генерален градо

устройствен план па Ди
митровград.

От предложеното

за влиза 
щнте пьтнпцц в НР Бъл-

реше-
ние, което също преди из
вестно време като предло
жение обсъдиха членовете 

Изпълнителния

гармя.
-подходящо 
се има 
пие, няма да се бутат част 
ми къщи. Да напомним че 
трасето от сегашното се 
отклонява от завоя преди 
„Обрспонск.и амове", мина
ва линията и реката, ми
нава пад болницата и око
ло 500 мсцра над сегашни
те два резервоара за пода. 
След това през 
„Къндииа бара“ пак мина
ва линията и реката и се 
съединява с новопостроена 
та част 
пункт.
да приеме и 
скупщина. Да кажем ц то
ва че с плана са обхвана
ти, освен Димитровград и 
Гоиндол, Желюша и Бе- 

А. Т.

цялото тра- 
слъичево изложе- Големитс блъсканици и 

български 
граждани, конто през по
следните десет! ша-двадесет 
дни бяха „окупирали“ не 
само Димитровград, но и 
Пирот, Ниш и други гра
дове, от събота прекъсна
ха, след като влезе в сила 
уредбата на Съюзния из
пълнителен съвет за обс

еб
или 
сд-

да се видят

, навалици напа съвет,
няма почти никакви откло
нения. Както изтъкни 
ректорът на Завода Иван 
Георгиев, иначе димитров-

№ И- всеки пътник, като при то
ва един долар обменят за 
за 2,60 лева. А това е точ-
тп при пъти по-малко 
официалния курс 
валвацията на лева. Инте
ресно е да

от
местността след де

те подчертае, 
че ако пътниците имат ча 
мерение да обменят пове
че валута, тогава за един

запхчIно зашIшцапо
менкъм граничния 

Остава сега плама 
Общ Ши ската

на 200 долара при 
занс в Югославия. Сега 
ьа ли може 
една илц две коли в Дими
тровград, а на ГПП „Гра- 
лииа“ положението е кач- 
то н винаги по това црсме.

дола/р се получават 9,60 ле 
ва. Засега никой С'ЦС с-итур 
пост ие може да каже до
кога българските аштиичс

леш. ски органи ще прилагат А. Т.
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ОТ КУЛТУРНАТА МАНИФЕСТАЦИЯ ,/СРЕЩИ ИЛ СЕЛА 
ТА“ В БОСИЛЕГРАДДИМИТРОВГРАД

Ознаменуван е Пенят на основното училищег°рна и Долна любата нарегионално състезаниеГТо повод 22 април — 
допя ма основното учи
лище „Моша Пиядс" в 
Димитровград на 20 ап
рил бе организирано ма 
лко тържество за учени 
ците от училището. В за 
лата па Центъра за кул 
тура членовете па хор
ска, рецитаторска и фо
лклорна секции пред ово 
ште съученици показаха 
своето умение. По повод 
патронния празник на 
училището е бил публику 
вам награден литератур 
ен копк/рс, Ч.ИИТО резул 
гатн бяха съобщени на 
тържеството. Пърла на
града от 300 динара е 
спечелила 
ХРИСТОВА, ученичка в 
У1-5, втора награда от 

динара ОЛИВЕРА 
ДЖОРДЖЕВА от VIII-6

■ На та:»и годиш пия преглед „Срещи ма села /а“ в рамките 
на регионалното състезание, Босилеградска община и%ь 
застъпва отбор от Любатския рейон.

на босилефадските села, за 
пази а и всичките доеегаш 
ни състезателни нрооози 
цип, Впрочем, това е и съ 
щиосгта на акцията.

Инак и този път любите 
лмте на народния ме лос не 
можаха да одолеят иа гла 
са на Борка Йовчева от 
Горна Любата, която се" 
представи с лесните „Мар 
ко коси трава детелина“ и 
„Жална майка коя сина не 
ма’*, или на майстора на 
веч е забравените народни 
музикални 
гайде и гъдулка, Илия Ве 
личков, също от Горна Лю 
бата, и както и на шегобие 
иа Добри Янков от Долна 
Любата, а да ги не награ 
дят с дълготрайни аплодис 
мента. Не по-малко въоду 
/невление всред арителите 
предизвикаха и танцовите 
състави, където ло-възраст 
ните се иресгавиха с тради 
ционниге народни хора:
„Ръченица“ и „Селското“, а 
младите с китка народни 
:лра от СР Сърбия. И оста 
калите точки бяха съдържа 
тел ни и оценителната ко 
.мисия даде положителна бе 
лежка и съгласие този съ 
вмесен отбор да застъпва 
Босилеград ска община на 
предстоящото регионално 
състезание, което и тази го 
дина ще се проведе през 
средата на май в Буяновац.

С оглед на недоимък на 
средства, тази годил мага кул 
турна манифестация „Срещи 
на селата“ занапред ще ме 
ни досегашната ой физежо 
мия. От състезателен харак 
тер, какъвото имаше досе 
га, занапред ще има иропа 
гаидеи характер, поне кога 
то стана дума за манифе 
стацията па общинско рав 
ншце. С друга думи, зана 
пред в акцията ще учасггву 
ва едно село,
отбор на районно равнище, 

е случая тази

Хорът и орекспфът на училището изпълнява музикална 
точка или съвместен

гокакъвто 
дина, където участвува от 
бор от Горна и Долна Лю 
бата. Инак, кое село ще у- 
частвуна ще определя състе 

комитет и Цреде-

инструменти:БОСИЛЕГРАД: В ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАПИСВАНЕ НА ОС- 
МОКСЛАНИЦИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКОТО СРЕДНО 
УЧИЛИЩЕ

КАТАРИНА зателенПРИЕМНИЯТ ИЗПИТ — 
НА СЪРБОХЪРВАТСКИ

ОК нанадателстиото 
ССТН, които са и задълже 

за провеждане на гали 
манифестация.200 ни

културна 
Разбира се, при това ще и- 
мат предвид 
тижения в течение на годи

По време на проведеното анкетиране учениците от ос- 
ми клас на Основното училище в Босилеградска об
щина се изясниха приемният мзпнт за записване в 
средното училище в Босилеград да държат на сърбо
хърватски език

л трета награда от сто 
динара спечели ИРЕНА 
ИЛИЕВА 
VII1-2

веобшите пое

на та и тона село.ученичка от 
клас. По попод 

празника за двадесетго-^ 
дмшен трудов стаж в 
просветното дело са наг

Но и покрай това, че ма 
нифсстапмята е изменила 
физономията в провеждане 
го йшцо не е загубила от 
значението и шлереса. За 
това красноречиво говорят 
двете представления в Гор 
на Любата и Босилеград, 
където имаше голям брой 
зрители. И не само това. 
Манифестацията, с която до 
известна степен се запазват 
някогашните обичаи и бога 
тото културно творчество

В Босилеградска община започнаха да се ш,ршат под
готовки за откриване на гимназия. Имайки предвид, че 
осмокласниците трябва да държат приемен изпит, основ
ното училище в Босилеград през миналата седмица про
веде анкета, чиито основен въпрос бе: на кой език да се 
проведат приемните изпити, дали това да стане на майчин 
(български) или сърбохърватски език? Преценявайки, че 
имат повече знания по сърбохърватски (официално обу
чението е двуезично, а на практика същото в основното 
училшце се провежде почти стопроцентово на сърбохър
ватски език (всички от 155 осмокласници, с изключение 
иа един, се определиха за сърбохърватски език.

радепи просветните ра
ботници Васил Йосифов, 
Наташа Алексова, Борка 
Ммтова, Елена Златано
ва и Олгица Петрова.

А. Т.В. Б. М Я.

Иованка
Митина

(РАЗКАЗ)
Името й беше станало нарицателно. Скара- 

се .майките ни, току ще стрелнат една 
друга с разперени пръсти и щ процедят през 
зъби:

ха ли

— Уф! Йованка Митина!
Тя беше ниегщка жена, със стиснати тънки 

устни, широк сплескан нос и кичур .мръсна ко
са, повиснала над тясното й чело. Главата й 
винаги беше забрадена с черна шамия, а над 
дясното й ухо забодено цвете. И винаги беше 
облечена в черно — дрехите на последната по
чинала бабичка в града. Полата й премиташе 
прахоляка. По нея тя беше нашила разноцвет
ни джобове, в които наблъскваше 
квото й попаднеше из пътя: пирони, копчета 
парченца тел и желязо, цигарени и консервени 
кутии, всевъзможни парцалчета. И 
мъкнеше в дупката си, където на купища беше 
насъбрала боклуците на целия град. Оттам 
невидими облаци се разнасяше задуваваща 

( воня. Всички отдалече заобикаляхме „жилище- 
\ то и. Само ние, децата, понякога се осмелява
хме и с разтуптяни сърца надниквахме 
счупения прозорец, обкован с 

.. А тази зловеща съборетина 
белосана къщичка 
то в

всичко, ка-

всичко това
на

през
железна решет- 

някога е била 
със светли прозорци, по кои- 

саксии са цъфтели летуиии и Латинки дво-' 
рът бил чист и ограден, из него тичали и се 
смеели две палав*- Деца. Но после „испанската" 
едно след друго отнела и двете, мъжът 
пил, в късна есенна нощ преспал 
а после легнал болен и 

■ванка, тихо и неусетно

ка.

се про- 
на улицата, 

наскоро починал. А йо- 
за хората, а навяоно 

и за самата себе си, се побъркала от скръб ' 
Но това е било отдавна, че и старите вече 
едва си спомняха. А пък ние, децата, хич и ие 
се запитвахме. Тя беше луда и това именно ни 
беше интересното. Пък ™
на целия град.

Тя влизаше във всяка къща като в своя 
И макар че всичкц се гиъсеха от нея, никой 
я пъдеше, защото имаше зъл език; после с дни 
наред, където минеше, където седнеше, все го 
гроклетисваше до девето коляно. Прояваше и

Рисунка: Методи Петров
и не само на нас, а и хитрост. Ако домакинята 

фето, Иованка 
лио я запитваш^-.

гт^т.тг« нещо <се бавеше с 
поглеждаше към котката кога Йованка (я изпреварваше 

в двора. Тогава
ка- и се вмъкваше 

мама се опитваше да предот- 
врати бедата: грабваше комат 'хляб и бучицз 
сирене и я пресрещаше на двора. Но. йованка 
обидено блъсваше ръката й:

и уми-

чаше през глава и дъ^паГ^етГ^по^

не
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СУРДУЛИШКИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА И РЕФОРМАТА НАША АНКЕТАНА СРЕДНОТО ОБРАЗОВА-

Н1МЗИ НАДЕЖДИ 31 ГИМНАЗИЯ КАКВО МИСЛЯТ МЛАДИТЕ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СЪЮ
ЗА НА МЛАДЕЖТА?

Тези дни се водят разисквания за приобщаването 
младите към Социалдемократическия съюз на млади- 

___ , Сърбил. Инициатор за това е Републиканската кон
ференция на Социалистическия съюз в Сърбия. Това 

посетим основното училшц

на
Макар че мрежата на 

реформираните средни V- 
чилища' в СР Сърбия не е 
утвърдена окончателно Сто 
ва ще стане на 
предстоящите сесии на Скуп 
щината на СРГЧ

г 15
република вече е извяна 
беяхаеибЪтТ Т°Ва' Което сито^р^4еТпьФГ1фаНО
риода на този 
и скъпо

те в
съществуват по шест пара 
лелки в I клас. В 
ралелки

ва директорът м-р Никола 
две па Аврамов — практическата 

ще се школуват дейност в училището беше 
машишш техници (IV сте източник на значителни фи 

ен ооразова-ние), две пара нансови средства, които 
^ са за учениците, ко ползувахме за екскурзии, 
а искат Да станат квали осъвременяване на обучени 
фицирани металически ра ето и повишаване на уче 

нщщ (металостругари и ническия стандарт, а при 
шлосери — III степен) и в условията на пазарната и- 
две паралелки ще се шко кономика този аспект на 
степ^нЧ ^ектротехници (IV практическото обучение по 
I. ® 1ова вредно учили лучава още по-голямо зна 
прктппо РрД Думите на ди чение. Произвеждаме поса 
ректора Радосав Ристич, и- дъчен материал и изделия 

условия да бъде за дърво-обрабогвателната 
авторигетно машинно-елек промишленост, 
тротехническо училище: , има 9 ха гори й още 211
преподавателски кадър, ра ха обработваеми площи за__
ботилници, каб1-шет!и и — растениевъдств< 

новите рабо ство. 
тилници, които вече са о- Тъй като в 
формени в приземието на 
строещата се в училищния 
двор сграда са създадени 
добри условия за съвремен 
но практическо обучение, а 
когато сградата се завърши 
окончателно (на етажа са 
учебни стаи), средното учи 
лшце „Моша Пияде“ ще 
работи в една смяна.

нещо ни беше повод да 
„Иво Дола Рибар" и направим малка анкета по този 
въпрос. Учениците нямат място в този съюз, а все пак 
искат, да бъдат младежи. Какво мислят за промените 
в Съюза на социалистическата младеж в Сърбия?

ОЛИВЕРА МИШИЧ: — Макар че не сме достатъчно 
осведомени за всичко което става в Съюза на младежта, 
считам, че тази организация на младите трябва да ■ ос
тане единна и на съюзно равнище. Какво именно сме 
ние? Младежи или пионери? Къде е нашето място? 
Стига вече политиците са ни разединявали! Трябва вси
чки в цялата страна да останем в единна организация. 
Защо да се делим?

МИЛЯН АНГЕЛОВ: — Считам, че ние учащите сме 
• занемарени. Трябва да имаме място в някаква органи

зация. Не е добре, че младежката организация се све
жда само на републиканско равнище.

ДАНИЕЛА СТОЯНОВИЧ: Съюзът на сопиалистиче^

една от

*«

и в пе 
несполучлив 1 

експери 
на договор 

ната икономика) — Моша 
Пияде“ ще бъде

платен
мент в служба училището

техническо 
училище с две професии 
машинна и електротехни 

ческа), а „Йосип Броз Ти 
то отново ще стане земе 
делско-горжо училище. В 
рамките на 
за реформата

традиция. В

съществува сш 
такова учили: 
во), в земеде! 
училище 
Сурдулица ще 
ученици от мг 
южната 
част на репуб;

разискванията 
_ на с(редното

ооразование ог Сурдулица 
е отправено искане, подкре 
пено и от официалната об 
щинска „структура“, тук да 
оъде открита гимназия, 
това, по всичко личи, е на 
празна надежда. Гимназии 
ще има в два съседни на 
Сурдулица града, Босиле 
црад и Владичин хан, и 
тъй като гимназията 
Владичин хан е само на де 
сетина километра от Сурду 
лица, не съществуват реал 
ни изгледи да се сбъдне 
мечтата на (видните) 
дуличани.

От началото на учебната 
1990/1991 година в средното 
училище „Мота Пияде“ ще

„й.

и

но
В първи клас на средно ————————

то училище „Йосип Броз 
занапред ще същест 

вуват по четири паралелки.- И ТАЗИ ГОДИ 
В две паралелки ще се 
школуват селскостопански 
техници (общ смер), а в по 
една горски техници и тех 
ници по дървообработване.
И това училище има всич 
ни необходими условия за 
качествена рбразователно- 
-възпитателна и практичес 
ка дейност.

— И досега — подчерта

Тнто

ТРУДОВА АЮвъв

Бригад!
само
незаети

сур

Ч

— Аз да не съм куче! На задушница да го 
раздаваш!

---- Езикът да ти изсъхне, чумо! — суеверно
се кръстеше мама, вдигаше хляба от земята, 
одухваше го и го целуваше. — Отрова трябва 
да ти даде човек. Господ да те убие!

Ако си биваше в къщи татко, той излизаше 
на къошката, щом чуеше гьлчавата. Йованка 
веднага започваше да отстъпва към портата. 
Татко я жалеше, но тя, не знам защо, се стра
хуваше от него. Ала излезете ли на улицата, 
обръщаше се гневно и го стрелваше с ръка:

— Да пукнеш, дърт талъсъм! Турчин!
Но когато го нямаше, Йованка невъзмути

мо продължаваше към къщата ни. Тогава мама 
тичаше пред нея, събираше чергата от пода 
и блъсваше масата далеч от кревата... Пре
храната си Йованка беше наложила на целия 
град нещо като натурален данък. Изреждаше 
къща по къща. Но искаше да й се поднася 

на маса.

и побелели коси нито се сплашваха, нито се 
засрамваха. Като същински деца си смигваха, 
криеха, се зад кепенците и вратите, замяни, ре- 

сели, забравили празните рафтове в дюкяните 
си и неплатените данъци.

Тя получаваше някаква парична помощ от. 
от общината. Каква са й давали' колко и кога 
те са си знаели но тя кой път минеше покрай 
общината, ще се спре пред отворената 
па двора и ще посочи с ръка: — Те гьи! Те тия. 
Писували, давали, писували давали, а Йованка 
све с празне рукъе.

А слушаше се понякога да се чувствува 
и щастлива. Вървеше усмихната и си пееше 
някаква любовна песенчица, кога тихо, кога с 
пълно гърло. Залудните еснафи само това и ча
кат. Всички изтърчават на тротоарите, ухилени, 
доброжелателни, а Мито обущаря, вдовец и ве
селяк, ще се провикне:

— Ех, Йованче, ех, душице, докога ще ме 
мъчиш? Сърцето ми изгоря по тебе!

Йованка ще се спре насред пътя, щастли
во засмяна ще найлони глава надясно и ще го 
загледа умилно:

— Абе, Мите,' ма ти още ли ме обичаш?
— И ти питаш, любов моя! 

ще сс провикне той и сложи ръце на сърцето 
си. — Не мога вече да живед без тебе, гугутко 
моя писана! Всяка нощ те <?*

— Е как бе, Митенце, ка 
глези се Йованка поласкана.

— Райски те сънувам, д 
небесен! — превзема се Ми. 
дошла в къщата ми и си л 
кревата. Ама съвсем голи. А .... 
ла едни дълги крачета, едно коремче като на 
ученичка, а гълъбетата ти бели, та розови!

— Уу, не те е срам бе, Мите! — стрелва 
го тя с ръка уж обидена. — Засрами се от 
хората!

—■ Ох, ябълко моя медена, ще те сгрицкам! 
разперва гой ръце и полетява към нея.

Докато е траяло „любовното обяснение", 
други нехранимайковци са приготовили „номе
ра': направили са примка от въже, а с другия 
му край са привързали крака на голям, охра
нен пес, за чиято пък опашка са завързали ця
ла низа от празни консервени кутии. Някой 
ловко нахлузва примката на шията на Йованка.

— У-а! Чиба! — ревнем всички в сден глас.
Подлудявано от виковете и дръиченето на 

кутиите, кучето се мъчи да сс отскубне, като 
сс дърпа във всички посоки,, при което повли
ча и Йованка, която пък от своя страна също

се мъчи да се откъсне от побеснелия 
тегли ту насам, ту натам, от което

своебразен дивашки танц. Тълпата не- 
изтощимо реве и се кикоти, кучето 
лае, кутиите дрънчат, Йованка

пес и се
се получаванякакъв

ръмжи и 
пищи й кълне 

дали не настъпва Страшния съд? — би си 
помислил някой случаен минувач.

Когато Йованка почне да „бере душа" Бо- 
хор шивача, който чака с голяма ножица, щра
кне въжето. Сега настъпва нова какафония: ку
чето се юрва да бяга, влачейки опашката от 
хлопащите тенекии, тълпата бяга да се изпо
крие, йованка вие и кълне до бога... Да ски- 
ката прави гората и жестоки.

Понякога

врата

на татковците им се удаваше и 
да я напият до безсъзнавие. Тогава я тръшваха 
върху количката на Леко Бързината. Той бавно 
бута количката из чаршията, след него сюрия 
от деца.и възрастни безделници, вървят в по
гребална тишина и смирение, гологлави разтъ
жени^ а по прозорците и вратите почтени бащи 
ц маики се превиват от смях.

„Погребнието" минава рампата, стига до 
т^ТаД чзавнва по бРега и спира досам реката. 
?/>уК С<\* извъРшава „опелото“. Старият зевзек 
Матея Мушмулата вече се е „запопил" при бли
зкия кожухар чичо Захари: лепнал е на бра
дата си цяло весмо бяла козина, че и мустаци 
на главата черен калпак; умотан е в няк^о

като на човек
Щом тя си отидеше, мама изнасяше навън 

и стола, и масата, потапяше кърпа в гас и ста
рателно бършеше пода, като се взираше в дъс
ките, сякаш търсеше златен прашец. После с 
гореща вода попарваше стола и масата,

— Къщата ще ми запали, проклетницата! — 
тюхкаше се тя. — Толкова да я мързи един 
котел вода да си стопли. Въшки ще я изядат.

Обикновено Йованка биваше зла. Всичко 
оглеждаше с подозрителни очи. На всеки срещ 
пат все ще припише някакъв грях, ще започне 
да го хока и ругае. Ала и нея никой не оставя
ше на мира. Нито децата, нито в-дзрастните. 
Щом се появеше на улицата, из въздуха се по
насяше свиркане с уста, а след това едно про
точено:

патетично

а-
й-
а-

.. -ш.„струни" повтаряме с цяло гърло.

Най-носле „опелото" свършва. „Попът" с 
канче загреба вода от реката н носово про
влече: ^

— Ръъъй!

Не зная защо, но това „ръй" винаги я вбес
яваше. Чуше ли го, без да се обръща, без да 
се оглежда, започваше да бълва всевъзможни 
ругатни и клетни. Това още повече усложня
ваше положението й. Чули гласа й, иие, децата, 
се сторвахме на улицата, в хор свиркахме, ви
кахме „ръй" и я замервахме с каквото ни по
падне. А наближеше ли Павилиолчето, майсто
рите и търговците зарязваха работата си и, 
скрити зад каиенците, подсвиркваха и подви
кваха, замерваха я с чушки и домати, с праз 
ни цигарени кутии. Йованка се мяташе насам- 
-натам, приклякваше, грабваше каквото и по
падне и го запращаше където улучи; кълнеше 
и живо и умряло. Ала „палавниците" с мустаци

— И упокой раба твоето, преподобната и 
преспятата- девственица госпожа Йованка Ми
тична! — и плясва канчето в лицето й.

Тя мигновено изтрезнява. Ококорена, обе- 
зумена, панически скача, кълне до бога грабва 
каквото може от земята, замерва наляво 
дясно, а ние нарколо й и ,на-

се юрване да бягаме 
кои където види и ревем от смях. Спрели се 
на почтено разстояние! и млади и стари 
юмруци и скандираме в хор:

„Пияната Йованошка, 
мокра кокошка. Ръъй"!

удряме

I
Тодор Литкалои
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СгУвпа, ^_уег(1а |Зи>&п1са) р.о.ко
:
■: :! на всички свои работници, трудещи се и граждани ■ / КРУШЕИАЦ:; ТРУДОВА ЕДИНИЦА — БОСИЛЕГРАД: ЧЕСТИТИ ■: ■ Ч Е С Т И т И■ Първи май н

■
т: I Първи мзй

■

:: :: :: „ЛУЖНИЦА“ произвежда: и(>доп1н>иодни ; 
тръби, пластмасов амбалаж, ПВЦ тръби, но- * 
лнетнленовн фолнн и тръби, плекснглас пло- ; 
чи, цистерни от полиестер, алкохолен оцет и т 
други шшстмасовн изделия

:: ::
Е ПОТРЕБИТЕЛИ, ПОЛ-
■ зуоайтс двете главни
■ предимства на Ваша-
■ та и палната конфек- 
! ция: КАЧЕСТВОТО И 
: ДОСТЪПНИТЕ ЦЕНИ,

:::: ::
яп
•п : :"

: :: # С <МЕ N1КА :: :: :: :: :: СУРДУЛИЦА :: :: :: ■
па трудещите се и гражданите в Сурдулишка обшина и страната ;:: :: :: :: ЧЕСТИТИ :: :: :Първи май: :: :: :: :: :■ ?.

: УРО „СЪРБИЯ“ :■

Ж • Сц&и сутф!-
цвОБХГГЕЛЛЗКА ОКСА.Ч12АСПА Ш)В1)2ЕМОа ВАБА 

Ш. М-МЗ, МгМ8 — 2ШО ВАСОК в2«И-в*1-422 
ВАВС9К1СА

■ ..........

| (<$)

:

. - I ::свои гости, :трудещи се и граждани 
ЧЕСТИТИ

;:: — ООСТ „ЧАРАПАРА“ — ЛЕСКОВАЦ 
ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧОРАПИ 

— БОСИЛЕГРАД
::Първи май :: ::

: на гражданите и трудовите хора в Босилеградска община Южно- Е 
! моравски регион и цялата страна ’ I
5 :: :„ЦЪРНИ ВРЪХ“ предлага на своите гости 

и клиенти алкохолни и безалкохолни напи
тки в своите задаведения в Бабушница и 

' 3войска баня. Искате ли да бъдете култур
но обслужени посетете заведенията на „Цър- 
ни връх“!

ЧЕСТИТЯТ: :: Първи май :: :: :: :: :
Е * детеелТтвувНаагакЗМИШЛеН0" ”3еле Велк°“«“ отдавна се засви- 
! СТВОТСР качество на изделията си. ПОЛЗУВАЙТЕ ПРЕДИМ. |■I :: : ш

■::::
■ш: V

\ у
Е -А

ЩШ«, < :----- ; ----- :
На всички граждани и трудещи се от Бабушнишка община ::: Ъ, ' I :14:т ,: :

ЧЕСТИТИ V ■: :-
■ :: :: ЯЙЦЕПърви май: ::: :: ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА

- босилСеградТАЦИЯ НА КВАРЦ: ::: ;:: :
ш с пожелания за успехи в живота и труда 
; „ТЕКСТИЛКОЛОР“ печата всички видове тъкани.
[ Произвежда лека конфекция, кърпи, спортна конфекв*я 
; видове конфекция

на населението и работниците 
в Босилеградска община

ЧЕСТИТИ

:: :и цялата страна: , :: :: ::и други Първи май :: ::: :; :■

:■В |
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първа общинска фут
болна ДИВИЗИЯ — ПИ
РОТШизичесвсз куйща^С^|(о^рД) ЕДНА ХУБАВА ИНИЦИАТИВА

ЗА ПО-ХУБАВ ДИМИТРОВГРАДПрва пролетна 
победа

■ „ПАРТИЗАН“ — „НА
ПРЕДЪК" (ИЗВОР) 3:2

Заслужава да се изтъкне най-новата инициатива на 
Общинската конференция на Социалистическия съюз в Ди- 

тровград за вземане на мерки за — по-хубав Димитров
град! Създаде се и координационен комитет, който пряко 
да ръководи с действията в тази насока. На първото за
седание на комитета в присъствието на Иван Георгиев, 
директор на Завода за урбанизъм в Ниш, Методи Петров, 
художник, Небойша Иванов, директор на Фонда за пъти
ща и комунална дейност, Йордан Димитров, управ
ник на заведението на „Балкан" на граничния пункт 
Градини, Васил Милев, председател и Велин Николов, пред
седател на Изпълнителния съвет на Общинската скупщи
на, Васил Каменов, председател на местната общност в 
Димитровград и др., а под ръководство на Димитър Гю- 
ров, председател на Общинската конференция на Социали
стическия съюз се набелязаха и първите конкретни меро
приятия за разхубавявне на града.

Изнесени бяха редица забележки във връзка с насто
ящето състояние на изгледа, хигиената и градоустрояване- 
то на града, като беше заключено занапред много повече 
отколкото досега и сега, да се слуша думата на специа
листите.

РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - НИШ ми

УРОК НА ГОСТИТЕ (2:0)

Димитровград, 22 април 
1990 година. Спо|ртният цен 
тър ,Дарк“, зрители- 150. 
Теренът

■ „А. БАЛКАНСКИ" -- — „ПРОГРЕС" (ПИРОТ) 3:0 (2-0)

С.1аД«о„: "Парк", теренът 
майстори: П. Георгиев в 18 ™р ' ^рители: 700 души. Гол- 
тов в 78 минута Ж®’“ в 37 ““Т3 и Зоран Хрис- 
Йовановнч и Л Таков I Л к*!пГ>НЧеТ8\ **•- ТоДорович, П, грес“). 08 (’А Бюгкански“) и И. Васич (,Дро-

тревист, времето 
слънчево. Голмайстори: С.

, Стойчев два и С. Иванов за 
„Партизан“ и Г. Манчич и 
С. Неделкович. Жълти кар 
тони: С. Стойчев и Д. Пет 
ров („Партизан“) и С. Не 
делкович („Напредък“). Съ 
дията Кирил Югавров, Ди 

митровград — добър.
Едва в петия кръг на 

пролетния дял на лщрвеисг 
во „Партизан“ от Желюша- 
зарадва своите верни при. 
върженици. Победата при 
добива на значение ако сс 
има в предвид, че е спече 
лен срещу водещия отбор 
на табелката.

Домашният отбор 
по-добър аще от началото 
на мача. Дори „Партизан“ 
водеше и с 2:0 в първото 
полувреме.

Във второто полувреме 
желюшани започнаха да 
играят гю-слабо и 
от Извор използваха 
бостите в играта 
белязаха два, а „Партизан" 
само един гол до края на 
мача. Все пак, накрая побе 
ди по-добрия обор на „Пар 
тизан“.

В следващия кръг желю 
шани гоствуват на „Слога“ 
от Велико село.

Съдията Нинослав Манич дорович 7 Г Жиияпшш 
от Шрот - добър. 6, ЧБ 7- Нико^ГТ Е

АСЕН БАЛКАНСКИ: М. Пейчич 7, 3. Ценим 6. Й. 
Соколов 8, Т. Соколов 8 Васич 6 (Р. Кръстим), Д. 
Л. Таков 7, М. Тодорович Рандже ювич 6.
8, 3. Христов 8, С. Крумов Само в срок от три дни
8, П. Георгиев 9, С. Дими- отборите на „Асен Балкан
тров 8, А. Станков 7, (С. ■ски“ от Димитровград и
Златкович), Деян Митов' 8, ..Прогрес“ от Пирот
П. Иовановс-гч 7 (М. Стефа- ,1ъти премериха 
нов). Първо се срещнаха във

ТТРПГРРГ- п п финалето за Югокупата.
7 к иГпьгГг аП‘ о Ст.^нкович -Прогрес“ излезе подобър7, Б. Чалич 6, В. Милоше- и с 2:1 спечали 
вич 7, Т. Иванов 6, 3. То- фей. 4
Еяинство 
ОФК Ниш 
Новоселац 
Борац 
Рудар 
Свърлиг 
Палилулац 
Будучност 
Раднички 
Асен Балкански 
Мрамор 
Курпгумлия 
Прогрес 
Младост 
Омладинац 
Синджелич

М. А.

ТЪЖЕН ПОМЕН 
I Н.а 4 май 1990 годила навършват 

ПЕТ ГОДИНИ

на два 
сили.

беше

от смъртта на нашата мила и 
никога незабравима майка и 
съпруга

този дро-

22 13 3 6 
6 3 
2 8 
3 8 
6 6 
6 5 
5 6 

5 7

45:23 
51:26 
43:27 
41:27 
37:20 
40:32 
35:33
38:32 22
33:30 21 (3)
36:30 19 (3)
39:49 
32:45 
41:42 
30:42 
25:62 
23:58

28 (2) 
25 (1) 
25 (1)
25 (3) 
25 (5)
23 (3) 
23 (1)

21 12 Олга
Киркова

22 12 гостите 
ела 

им и от
22 11
22 10
21 10
22 11

22 10
от Димитровград22 9 5 8

21 8 3 10
9 1 12
8 4 10
7 2 13
7 3 12
4 4 14

1 6 14

22 19 (1) 
17 (1) 
16 (1) 
16 (2) 
Ю (2)

С любов и тъга ще пазим спомена по нейната безмерна 
скромност и благофодие.

22
22 Д- С.22

Семейства КИРКОВИ и ВЕСЕЛИНОВИЧ22
ЮГОКУПАТА БЕЗ „ПРО

ГРЕС“
21

Във финалето на Югоку 
пата на територията на 
ОФС — Пирот се срешнаха 
„Асен Балкански“ от Димит 
ровград и „Прогрес“ от Пи 
рот. Пиротчанци победиха 
с 2:1 (1:0) и взеха този це 
нен трофей. Трябва да от 
бележим, че Димитровград 
чани не играха в този мач 
второстепенна роля. Имаха 
в началото няколко шансо

ТЪЖЕН ПОМЕНВ следващата среща за 
първенствеки точки на 22 
април в Димитровград „А- 
сен Балкански“ игра мно
го пс добре отколкото пре
ди три дни в Пирот и се 
наложи на „Прогрес“ до
ри с 3:0. Голям принос в 
тази висока победа на ди- 
митровпрадчани даде пре

ди всичко едит от най-мла
дите членове на отбора 
Перида Георгиев който ос 
вен че отбеляза два гола, 
имаше още много хубави 
прояви.

На 29 април тази • годи
на се навърши една тъ 
жна година ст ненадейна
та смърт на нашия мил и 
незабравим съпруг, баш а, 
свекър и дядо

ФУТБОЛ — МЛАДЕЖИ'

,А- БАЛКАНСКИ“ — 
ДИНСТВО“ (Пирот) 3:2 (2:2)

•Е-

Младежкият състав на 
,А- Балкански"“ от Димит 
ровград се наложи над със 
тава на „Едйжггво“ от Пи 
рот с 3:2. Димитровградски 
те младежи бяха по-доС' >е

СЛАВНА
МИЛЕВве, но не отбелязала гол. 

Затова пък „Прогрес" изпол 
зва 
ски“

от Димитровград.
Неговите най-близки, ре 

днини п познати ще помн
ят завикат неговият мил 
лик и добра душа и ще го 
носят в сърцата си .

Опечалено .семейство 
Милеви

подготвени и заслужено ло 
бедиха, тъй като гоствува 

щия отбор беше и значител 
но остлабен.

„Балкангрешката на 
и поведе, 
началото на 

полувреме, пиротчанци 
караха аще един гол в м|ре 
жата на Соколов, а димит 
ровградчани към края дадо 
ха почетен гол.

В второто
13-Д- С. Д. Ставров

МФД ВРАНЯ, ГРУПА — ЮГ
М. А.

Гостите пак не дойдоха АТЛЕТИКА В петък 20 април 1990 
завинаги загубихме нашата 
мила и непрежалима май
ка, съпруга и свекърва

НА КРОСА НА В. „БОРБА“ 
В КУМАНОВОВ неделя в рамките на 

Междуобщинскага футбол
на дивизия Враня 
„Юг“ в Босилеград трябва
ше да гостува отборът 
„Синджелич" от Левосое 
—■ Буяновац. Гостите оба
че пак изневериха 
градските любители на фут 
бола
щата пак ще бъде 
стрирана служебно за бо- 
силеградския отбор с 3:0. 
П>ва е трета футболна сре 
п(а, която поради неидва- 
ие на гостуващия отбор не 
с’с проведе 
«Ле скара“ в

ка. При това първенството 
става неинтересно, поради 
което и амбициите на фут
болистите намаляват, 

сто се отразява при някои

група РЕЗУЛТАТИТЕ ИЗПОД О- 
ЧАКВДНИЯТАко-

Борка
Евтимова

срещи.
В следващия шести кръг 

босилеградският отбор го
стува в Ппедеяне на отбо- 

отбор

Куманово, 22 април 1990.
Атлстиците на „Железни 

чар" от Димитровград (7 
състезатели), които участву 
маха па кросовитс бягай пя па 
в. „Борба“ в Куманово сс 
класираха изпод очаквания 
та, за разлика от минала 
та година в Нови Сал, ко 
гато спечелиха и един зла 
тен 'и един бронзов медал.

Този път Душица Деяно 
«а спечали едно пето, едно 
девето място и това беше 
всичко. Този път повече 
беше в сила Кубертеиовия 
девиз: „Важно е да се учас 
т -ува..."

Атлетическият клуб „Же 
лезиичар“ роботи добре и 
в предстоящия период е 
Прано очакваме и по-хуба 
ви «резултати.

босиле-

„Моравац“ 
който е главен претендент 
за първа позиция на ггър

не дойдоха и сре- 
реги-

ра
от Босилеград, Породин 8 

1930—1990венството.
На въпроса чи какво о- 

чагеват от то:?»--, може би 
решаващ двубой, треньо

рът Георгиев и ловечето от 
футболистите на босилс- 
грилския отбор казват, ч : 
са възможни и единият и 
друг резултат и да победят 
и да изгуби. В едно са 
сигурни. Онзи отбор който 
спечали две точки най-ве
роятно ще бъде пръв в ру 
пата и идната година ще 
се състезава в по-горен 
ранг па състезанията. Ос-

Ие можем да забраним нейното трудолюбие искрено 
човеколюбив и благородна душа. Повечето е за нас мисли- 
ла но за собо си. БЛАГОДАРИМ па лекарите и техните 
«.■рудници за мерките да продължат нейни» жипот но не 
успяха. Ни всички наши роднини, съседи, приятели н дру
гари конто н тежката болка бяха с нас. за получените 
многоброни и телеграми и телефонни съболезнования за 
вниманието към нас от колектива на Текстилното училите 
ог град Лсскопсц и трудовата организация „ЕТИЛЕН“ от 
Пови Сад, за нращалнати реч пред пемиин вечен 

ОПЕЧАЛЕНИ:
Жарко и снаха Снежа.

на игрището 
Босилеград, 

естествено е сигнал, да
ли занапред ; \1 първенството 

"(с бъде регуларно.
Треньорът Георги Геор

ги във връзка е този въ 
йрос, изтъкна, че постъп
ката на тези отбори, ко- 
ит<л (най-вероЯгно поради 
ограничени средства избя- 
г»ат (/{делии гостувалия, 
нито е споргмепски, пиго 
н духа на футболната ска-

дом.
съпруг Стоян, дътцеря Баснлка, син

М. я. д с.
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СаТиРа * забава
НАЩЕНСКИ ИСТОРИЙКИ Епиграми

ВОЛНА ДЕРЕКУЛКА ГЛЕДАМ ОРЕОЛИ РАЗНИ — БОЛ,
КОЙ ЛИ НЕ СЕ ВРЕДИ ЗА 
СВЕТЕЦ!?
ТЪЙ Е ЩОМ СЕ ДАВА ОРЕОЛ,
БЕЗ ДА МИСЛИ ЗА ТРТ. НЕЯ 
ВЕНЕЦ!

Откак с свет и век, дерекулчшш сп по- 
чалбарн. Един вучпделец заминал на печалба, 
а у дома си оставил млада булка и трпчешрн- 
годашшо дете. Жената често отивала в ма-

даскала на кафе,

БРОБИНЬАЛО
Е, мо.]' побратиме! Опомад, у понеделник, 

(лито' у БаОушниду, да платим порез а и да 
се промалсм по шцац, да видим какво се про
лича, како иду цспс и — некога сво]ста ияис- 
пика.

газина на покупки, викала 
бнла приятелка на шефа па местната канце
лария и управителя на пощата, а и докторът 
бил неин човек.

СТЕФАН МАИАСИЕВ.

МОЛЯ БЕЗ ДОКДЧЕНИЕ Първо \_шу‘ у Ошптиву. ЗаТк/рави-т сам ку
де се плачулаше порез, па поче, да чукам на 
спа врата редом. Първа врата — зарезена. У 
другу собу — два чиновника. Заболи посеви 
у нопине, на ме и не чуше кад им реко': „По
моли Бог!" }а се накаппьа' па и’ пита';

— Деца! Куде сс галачуле порез?
Д-дън од им' рече:
— Неле овде!
У треЬу собу — три виновнице. Лил у каве. 

}а и' пита:
— Невесте, куде се нлачуле порез?
Оие мс само погледаше сърдито, и ул си из- 

;1с:ю*.
У четнърту собу — ледна убава невеста. Са

ма. Очи крупие к’о цредратни вилцалье. Она ме 
пита:

След няколко месеца мъжът се завързал 
от печалба. Детето му казало: „Тате, мама е 
много болна". Влезъл мъжът — жената лежи. 
„Какво ти е жено?" — попитал. „Лс-ле, мъжо, 
тежко съм болна. Влезнем в магазина, а продп 
вачът вика: „Що си невесто, пожълтела, къде 
ти е убавнло и цървнло?“. Отидох при докто
ра, а той без да ме шша, също казва, че съм 
болна.."

Отишъл мъжът при вражалища в Ясенов 
дел. Угасила водица аа доказала да извикат поп 
Гаврил от Погановскля манастир да я изповя
да. Върнал се мъжът, разправил й, а жената 
казала да извикат поп Гаврил. Дошъл попът, 
изпъдил всички навън и започнал: „Жшзел 
някога млад поп с черна брада, сутрин кара 
велисопед, а след обед готе булки навред.. 
Жената слушала, слушала па рекла: „Ле-лс, 
оче, с тебе ми се оче!“ Мъжът прислушвал, 
па като влязъл — жената набързо оздравя-

Не е розово ■■■

Председателят па Общинска 
11 Дим итров градта скупщина 

Васил Милов се вози в нов „Ду
ди“. Стъклата му са матотш — 
кафяви и от тях трудно може 
да се види действителната кар 
тина в общината.

Предлагаме ако колата не 
могат да се променят, поне да 
се промени ццета на стъклата. 
Защо например не се сложат 
розови. В такъв слуай картина 
та ще бъде много по-успокои 
тел на.

— Шга 'оНете?
^д о*л помисли: „Е! Кад би ти знала кво )3. 

очу!” Али, реко':
— Е, то ни]е код мене. Код мене долазе 

само они ко_|и некога туже.
— Е, чере, би' тужил Бога!
— Е? — зачуди се она. — А зашто?
— Затоа што сам остарел!
Она се усмину и — изеде ме за ерце.
Иде]ачи тека од канцеларЩу до канцела- 

р«НУ, ]а стиго, и до ]една отворена врата. Унут- 
ра — карана. 1едни ока]у: „Бо.ъа ]е Звезда" 
ДруЬи оказу: „Ма, ко ] ... Звезду! ,Да си помис
ли': „.Море, овде „мушка“ ората, овде -се не пла- 
чу]е порез, па настави' даъе.

На другу канцелари^у затворена врата, али 
и из н>у се чу]е глъч:

— А, бгре, ови]а ни само тумба из канцела- 
ри]у у канцеларЩу.

— Бо.ъе само тека, него и из Општану!
— Кощ одлете?
— Пера.
— Куде?
—^ V школу. Они итра]у како им се сви

ла.
Записал: Йордан Миланов М. А.

Афоризми Едни искат съюз на съюзите, други 
съюз над съюзите. Съюзниците още ми
слят.Моля, подчинете ми се, ако не' ще

те, ще избягам в Европа.
Колкото температурата повече рас

те, по ми е студено около сърцето.
Едвам докоснахме дъното на криза

та, а дъното се продъни. Изкараха ги от домове, а те изля
зоха н от кожите си.

Революцията тече. Затворете прозор 
ците — става течение.

ри-
— Коли ли ле следейи?
— Ти сигурно неси. Ти сн апггувал за са- 

гъгшьог пре'седннка.
— И ти си милетовац, али од како га на

местите ...

Сърдят ни се, че сме стреляли с кур 
шуми. Трябвало е с комати.

Дайте ни чифт чорапи — инак ще 
обърнем чифтето. Стигнаха в комунизма, но нека. И 

там няма да ги огрее. Пролдо’ ла копа канцелариле. Умори’ се оде- 
лечп. Отвори ледна врата на друБн спрат. Унут- 
ра: на легла чаше и

Не искаме никой да ни храни. Са
мо нека ни дадат хляб. Иван Николов влаше, а окол астлл не- 

какви пуравелкици. Талгьн ла да тлезнем а ле- 
дън рече:

— Човече! Зар не видггш да с.мо на седни-И.ПСТРС5 ни?!о Първи май Видим да седите, али ]а б«' платил по
рез, да имате ллате...

И они ме напудшие. За малко 
-ми се

Да си оти-

чоК те сгото'1 "-порез 11 Да ’'1°-,а Та сРето пооратима Л>убшцу из Камбе- 
■*"п®н ми показа у колу канцеларии 

1у.)е порез. Али, тамо рекоше да сам донел
биавче ПГ; Да ТРСб? „5а продадем лош ' ледно 
,.Р‘ чснсДмтМ°]еГа' Па, ако продадем и нье- ла’ ' нема кво да остане. Нема за какво да лш се зараду^ они] а мощ

дем, али се сети* да че
-Н9ЖОГА,,,

се пла-

грацатье.
и тека, МО] побратиме, док л‘а прошо’ све 

општинсНе канцелариле — малакса’. Као да сам 
въздън ршьал. Млоство, бре! Има и’ к’о V бгю 
бш^-шо. Гедни се кшьу жлътц бр^бгш^а 
богами, има и — трутови.-Како ли чемо мн’се- 
здравле? ИЗранмо онолко уста?... Него, нека .(е

Радош Горски<9
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