
БиистВо С указ на президента на 
СФРЮ Йосит Броз Тито от 
14 февруари^ 1975 година из
дателство 
стоено с
единство със ореоърен 
нец за особени заслуги в 
областта на информативна
та и графическа дейност и 
за принос в разви ието на 
братството 
между нашите наооди и на
родности

„Братство“ е удо- 
Орден братство и

ве-
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ДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ЙОСИП БРОЗ ТИТО ПЪВИ МАЙ 1990 ГОДИНА

ВЕЩ в цветния дом РАБОТНИЧЕСКИ ДУХ НА ПРАЗНИНИ
По случаи десетгодишнината от смъртта на йосигг

, Ьроз Тито делегация на Социалистическа федерална о™ 161 ТП11ПЕ
Югославия (д-р Янез Дърновшек.председателна || А I 18II II |

На СФРЮ' Сл°6одан Глигориевич, пред- ПП I К V 11 Иссдател на С™™“ юПъл™’ен ^“наТшйТТ ПА I I I ВД А

м“алВХ^р°ваБ^грГЗИДеНТа ^ РеПубЛИКЗТа В
На гроба на маршала на Югославия и върховен ко

мендант на въоръжените сили на СФРЮ Йосип Броз Ти
то беше положен и венец на въоръжените сили на СФРЮ.
В делегацията, която положи венеца бяха армейски 
рал Велко Кадиевич, съюзен секретар на народната от
брана, генерал-полковник Благое Аджич 
Генералщаба на въоръжените 
-полковник Симеон Бунчич, помощник — 
на народната отбрана.

у

■ Икономическата криза и политическата обстановка в страната ни помогнаха да се вър
нем към същността на Международния празник на труда: това е празник на работника 
и труда, а не на държавата

И тази година в нашата 
голямгене- страна се състояха 

б|рой манифестации по слу
чай 1 май и 100-годишнина 
та на Празника на труда, 
но тазгодишните първомай
ски празненства качествено 
се различават от досегашни
те. В техния сценарий този 
път не се намериха ня
кои политически и други ма 
нифесташпг (тържествено по 
лагане на основен 
тържествени политически съ 
брания с доклади, насите
ни с идеологическо празно- 
елов не, дамагогски възвания 
и призиви и пр.), без които 
не можеше да се замислят 
досегашните празници. Рабо 
тниците и гражданите озна 
менуваха Празника на тру
да по свободен избор: 
кои отидоха на традицион
ните първомайски сутринни 
излети, които по-късно пре 
растнаха в истинско народ
но веселие, друти заминаха 
на отдих във вилите ои, на 
море и в баните, трети оти 
доха на село, четвърти в чу 
жбина ... Някои т^рудови ко 
лективи ознаменуваха Пър
ви май с ударен труд, а ня 
кои места бяха открити но 
ви обекти. Земеделците бя

началник на 
и генерал- 

съюзен секретар
СФРЮ,сили на

От името на обществено-политическите организации
венец положиха Милан Панчев ски, д-р Воислав Мичович, 
Ристо Джунов, Марян Орожен и Бранко Азески.

камък,

В Белград 1-ви май е ознаменуван с традиционно тър
жество пред Скупщината на СФРЮ

Международния празник на 
труда: това е празник на ра 
ботника и труда, а не на дъ 
ржавата. Затова 1 май 1990 
година много повече беше 
работнически, а много по- 
малко държавен празник.

ня-
ха на полето: пролетната се 
итба още не е завършена.

В празничните дни бяха 
проредени знамената и афи 

с първомайски лозун 
ги. В Словения
шите

например за 
първи път партийното зна
ме не се намери между дъ 
ржавното и републиканско 
то. Икономическата 
тическата обстановка 
че ли пи помогнаха да се 
върнем към

В този брой:и поли- 
катоСлободан Глигориевич, Янез Дърновшек и Анте Маркович 

полагат венец същността на
Заседание на Председателст
вото па СР Сърбия

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СКУПЩИ ПАТА НА СР СЪРБИЯ УТВЪРДИ ЗАКОНОПРОЕКТ 
ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

УСТАНОВЕНА Е ЦЯЛОСТ
НА ЗАКОНОДАТЕЛНА СИС

ТЕМА

СТО ЧЛЕНА И ЗАЯВЛЕНИЕ стр. 3
В Босилеград е формиран 
Инициативен отбор за ос
новаване на нова полити
ческа партияЗанапред няма да бъде допуснато организи

ране на партии в държавните оргшш, органите на 
обществено-политическите общности и в организа
циите от областта на общественото информиране, 
чиито основатели са обществено-политическите об
щности

Законопроектът съдър 
Ж1И и разпоредба, с коя 
то не се допуска органи 
пиране на партии в дър 
жавмите органи, органи 
те на обществеио-полити 
ческите общности и ор 
гаиизациите от областта 

общественото ипфор 
ми.ране. Това ограниче 
ние е въведено с цел да 
се защити независимост 
та па тези органи и ор 
ганизации.

В началото на тази се 
Изпълнителният

иенн цели, както и нар 
пита, която ползува сре 
дства от чужбина. Реше 
П1 гето, с което се забран 
ява дейността па дадена' 
Политическа партия се 
издава 
съд па Сърбия по ивици 
атива на прокурора. То 
ва е единственият инст 
румент, с помощта на ко 
йто ще се върши държа 
вей надзор над дейност 
та па политическите пар 
тим.

ЗНАНИЕТО И КАПИТАЛЪТ 
— ЗАЕДНО

дмица
съвет на Скупщината на 
СР Сърбия утвърди За 
конопроект за политиче 
ските организации в на 

република, който 
съдържи няколко нови 
разпоредби по отноше 
ние на проекта, който 
преди един месец беше 

публично об 
За да бъде за

стр. 4
Среща с Тошко Мафков, 
комендант на 
еделеине на Службата на 
сигурност в Обшпгч

специалното
от Върховнияшата насилствено разрушава 

не на конституционния 
строй, застрашаване ма 
териториалната цялост и 
независимостта па СФР- 
Ю и териториалната ця 
лост на СР Сърбия, иару 
шаване на коиституциои 
иите свободи и права на 
човока и гражданина и 
раздухване на иациоиал 
ма, расова и релнгозна 
омраза. Ще бъде .забра 
йена и партията, която 
се зачлеии в междуна 
родна организация и сд 
ружеиие, конто се бор 
ят за споменатите забра

НА ПОСТА НА ДРУЖБАТА 
стр. 5

Какви нрава се предвиждат 
за директорите на общест
вените предприятия?

пуснат на 
съждаяе.
писана в регистъра
политическите оргаииза 

новосформираната
само

на
ДИРЕКТОРЪТ — РАДЕТЕЛ 

ИЛИ ВЛАДЕТЕЛ?пации,
партия е длъжна 
да подаде заявление в 
Републиканския секрета 

за провосъдие, г/ри 
от необходими

стр. 6
„Срещи на селата“ в Босн- 
леградска община

В текста на Закоиопр 
оекта е запазена разно 
редбата, 
най-малко 100 пълнолет 
ни граждани могат да 
основат политическа пар 
тия при условна мито на 
един от тях да не е за 
бранена политическа де
Й1ГОСТ.

според която
ПОБЕДИ ДРУГАРУВАНЕТО 

И I— ХЛЯБЪТриат
дружено
те доказателства. На съ 

ден партията ще 
и ще

стр. 7

РазказЕдна партия може да 
бъде забранена само ако 
дейността й има за цел

щия
бъде регистрирана

като правно „СВАТБАТА" НА ЙОВАНКА 
МИТИНАсе третмра 

лице. стр. 8 — 9



НАС |и а| ПО с В Е ТА
ВАШИНГТОН: ИНИЦИАТИВА НА АМЕРИКАНСКИЯ ПРЕ-
:шдент110 ПОКАНА ПА ПРЕ

ЗИДЕНТА НА КНЕСЕТ

Милошевич 

ще направи 

посещение 

в Израел

ДЕЛЕГАЦИЯ НА БАВАРИН ПРЕБИВАВА В БЕЛГРАД

Не13ползванк условия за 

сътрудничество
ЕВРОПА БЕЗ РАКЕТИ
* Джордж Буш оноиестил, че ще се напусне програмата за 

на ядрените ракети с кратък радиусмодернизиране 
на действие и призвал НАТО пендага да .започне прего- 

Москма за цялостно премахване на ядреното орно ри с
ъжие от ецроиейска почваЯ Председателят на Председателството на СР Сърбим Сло- 

оодан МИЛОШЕВИЧ на 3. т. м. прие и води разговори с 
делегация на Свободи» Държава Бавария, която огла
вяваше държавният секретар на тази аападногермпискп 
федерална единица Внлхем Форндран.

В разговорите бяха обсъ
дели въпроси за по-натаъш 
ното сътрудничество между 
Сърбия п Бавария. Изтъкна 
то бе голямото значение, хо 
ето Сърбия посвещава на ра 
звитието на отношението с 
Бавария, което потвържда
ва фактът, че от целокуп 
ното междудържавно сътру
дничество между Югославия

с кратък радиус на дейст
вие тил „ленс“ и на ядрена 
та артилерия, с което се с/г 
крилат пространства и лре- 
изима инициативата за гю- 
ускорено амеркано-съветско 
преговаряне за цялостно пре 
махвано на ядрения арсенал 
на свърхсхтитс от западно 
спропейска почва. Касае се, 
значи, .за преговори за ко
ито Вашингтон само преди 
една година не искаше ни 
да чуе, т. е. за които пос
тавяше условие: двата вое
нни съюза преди 
сключат 
намаляване на конвендиона 
яното оръжие от европейс
ка почва.

Стараейки се да хване кра 
чка със съюзниците си и ия 

закъсненияСърбия и Израел имат 
богато стопанско и кул 
турно сътрудничество 
'Гсл Аиип на 30 май ще 
бъде открита „Седмица 
на Сърбия и Израел“. 
Ще участвуват около 
300 участници, всред ко 
и то стопански дейци, 
писатели, научни работ 
ницп, ансамбли.

Председателят па Пре 
дседатслството на Сър
бия Слободан Мплоше- 
нпч прие поканата на пр 
езпдепта на Кнесет (из
раелски парламент) Дон 
Ши шанс кн да направи 
посещение в Израел. По 
дпредседателят ма Изпъ 
лнителни съвет на Сър 
рбпя Душаи Михайлов- 
ич на пресконференция 
та в Тел Авив преди ед 
па седмйца подробно об 
разложи категоричния 
пек на Сърбия Югосла 
вия без колебание да ус 
тановп пълни диплома
тически отношения с Из 
раел. Предстоящата ,.Се 
дмнца на Сърбия“ той 
охарактеризира и като 
,,час от натиска върху 
Федерацията в тази на
сока“.

В Тел Авпв Сърбия 
ще организира стопан
ска изложба, която ще 
трае 14 дни, т.е. двойно 
по-дълго от целокупната 
манифестация „Седмица 
на Сърбия в Израел".

кои досегашни 
да преобрази в свое лолити 

/1 ре; (им ство*  А м ери к а. Нрудчичество с поду папските 
страни, всред които Бава
рия има особена роля.

Гостите се интересуваха 
за проекта на междунмрод 
пия аптоиът Будапеща—Бел- 
чрад.

Двете страни констатира
ха. че съществуват изаимпи 
интереси п солидни условия

чсско
преди няколко дли тръгна в 
„голяма ецроиейска офани- 
аииа“. В та.м офанзива тръ 

па два фронта и съще-гна
временно: държавният еекре 

Бсйкър на конферсицизар
ята на министрите на вън
шните работи на НАТО в 
Брюксел, а президентът Джо 

Вашингтонрдж Буш във 
официално раздвижи иници 
атива, от която се очаква да 
станс начало на една нова 
епоха в европейските и изо 
Ощо глобални международ-

това да
споразумение за

ни отношения.
Изхождайки от нредиос- Сега когато демокращията 

пристига в Източна Европа, 
а съветските сили започват 
да се завтрщат у дома си, 
по-малка е нуждата от ядре 
ни те системи с кратък об
сег на действие — казал по 
този повод преди няколко 
дни на пресконференцията в 
Белия дом Джордж Буш. 
Той призвал НАТО възмож 
но по-рано да организира 
среща на най-високо равни
ще и да подготви ..нова стра 
тегия за постстудената епо 
ха". Призивът е приет. От 
Брюксел тъкмо пристигна 
вестта, че самитът на стра 
ните на НАТО тце се гдрове 
де през средата на юни в 
Лондон, т. е. десетина дни 
след срещата на Буш и Гор 
бачов във Вашингтон.

тавката, че новата политиче 
ска карта на Европа е на- 
п равен а-относно че немину- 

да бъдеемо е престанала 
онова, което бе през изтек
лите 40 и повече години — 
Буш погцрси от северноат
лантическата отбранителна 
общност занапред да прев
земе ролята на общ катали
затор на западния свят. То
зи прелом, разбира се, не 
може да се реализира без 
определени условия. Затова 
американският президент пре

С. Милошевич в разговор с В. Форндран
и ГФР 30 на сто осъществя
ват двете федерални едини
ци. Посочено е, че Ст{рбия 
като придружен член в Ску 
шцината на европейските ре 
гноят, в условията когато се 
увеличава ролята на всич
ки облици на регионално съ 
трудничество, в европейски 
те интеграционни цроцеси, 
и.ма особен интерес за сът

за установяване на успеш
ни делови отношения .меж
ду сръбски и баварски фи 
рми. Още повече ако се има 
предвид, че повече години 
в стокообмена между СФРЮ 
и ГФР съществува наравно 
весие и че в Сърбия същес
твуват благоприятни услов
ия за влагане на чуждестра 
нен капитал.

ди няколко дни оповести, 
че престава по-натаъшното 
модернизиране 
арсенал в Западна Европа. 
Конкретно: това значи, че 
ще се напусне проекта за 
модернизиране на ракетите

на ядрения

СЛЕД ПЪРВИТЕ ПРЕГОВОРИ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕТО НА 
ГФР И ГДР

ЗАПОЧВА НОВА ИСТОРИЯССССР: СЛЕД ЛИТВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛНОСТ ТЪРСИ И 
ЛЕТОНИЯ

Москва не приема 

решението
НА РАЗВАЛИНИТЕ НА БЕРЛИНСКАТА СТЕНА СЕ 
ИЗДИГА НОВА ЕВРОПЕЙСКА АРХИТЕКТУРА ВСЕ 
ПАК НЕ Е ВЗЕТО НИКАКВО РЕШЕНИЕ.

пръв план са германците и 
съветите. Очевидно е, че на 
СССР не е лесно да кажат 
„нъет“ за Германия като ця 
лост в НАТО. 'Съветският 
министър Шеварнадзе оба 
че Цред журналисти олове 
стил, че за Москва НАТО 
е все още сериозен и опа 
сен „противник“. Заявил, че 
всред участниците „4 + 2“ 
все още има различни .мне 
ния. Същевременно обаче 
подчертал, че „всичко това 
не бета да се драматизира“. 
Той предложил (покрай 
формацията „4 + 2“) въпро 
са за обединяването на две 
те Германии да започнат 
да обсъждат и 35-те член 

Конференцията за 
европейска сигурност и сът 
рудничество, да се форми 
|ра едно координационно тя 
ло на министерско равнище 
и да се формира техничес
ки секретариат.

На предстоящата среща 
„шестимата“ 

в Пфнж ще 
Полша. От
Ката покана и отправил ми 
мистърът на ГФР Ханс Днт 
рих Геншер.

В края на миналата сед 
мица в Бон приключи пър 
вата рунда нд министерска 
та конференция на лредста 
вители на шесте страни (че 
тири страни като победител 
ки във Втората световна 
война и двете германски 
държави) за обединяването 
на Германската федерална 
република и Германската 

република. 
След седемчасовигге разгово 
Ри лшнистрите на въшните 
работи на САЩ, СССР, 
Франщ ш, Великобритания,
ГФР и ГДР са бшщ съглас 

че се „случва исто|рия“ 
и че завинаги са минали вре 
мената на студената война 
и европейсюхте разделения. 
С разрушаването на берлин 
ската стена се руши и в)ре 
мето на блоковите 
вения

ЮГОСЛАВСКО-ФРЕНСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО

Сиш сшоее★ След Литвания още една република на СССР — Лето- 
ния, е взела решение за независимост и самостоятелност. 
Москва, която не приема решението, е принудена да 
води преговори и да „предприема политически и адми
нистративни“ санкции

На 4 май Парламентът на 
Летония е приел „Деклара
ция за независимост“. Мос
ква не се съгласява с реше 
нието на Рига, столицата на 
Летония. Преди няколко дни 
посредством телевизията на 
Рига говорил Алфред Руби- 
кс, пръв секретар на Летон 
ската КП (има добри 
ношения с КПСС) и осве
домил летонците с разгово
ра, който водил с презщзн 
та на СССР 
Той
не се прави никаква раз
лика между решението за 
отцепленгяе на Литвания с 
решението на летонския 11а 
рламент и че доколкото не 
се премахне „Декларацията“ 
ще бъдат приложени „лит- 
ванските“ мерки. По-точно 
казано, решението на Лето
ния, която е тръгнала по „ш 
твапския път“ за Москва не

Френското Министарсгво 
на външната търговия пре
ди няколко дни оповестило, 
че през тази седмица в Па 
риж ще бъде подписи нов 
френско-югославски прото
кол за икономическо сътруд 
ничество, с амбициозни це
ли и качествени облици на 
коопериране.

По отношение на стокооб 
мена, който и занапред е 
основният облик на стопан
ско сътрудничество между 
двете страни, плановете са 
много по-оптимистични от- 
колкото се очакваше. По

е приемчиво. Затова не мо
же да става дума за какви 
то и да е преговори все до 
като Летония не върне по
ложението от преди 4 май. 
Доколкото не се спазва Ко 
нституцията на СССР — съ
ветското ръководство 
лзува правото си да пред
приеме политически, иконо
мически и 
санк ции-поръ чи л 
на Рубикс.

демократична

ще по ни,
от-

ад министрати в 1 вд 
Горбачов ки на

— Горбачов, 
подчертал, че в Кремл _ С такова реагиране на Гор 

бачов — решаването на бал 
тепшеия проблем навзлиза ,в 
своя или
него на, Литвания, Летония 
и Естония е наложено 
„внимават“

стълкно 
и политическите ка 

раници и започва да се съз 
дава <нова европейска 
хитектура, чиято основа 
истина все още не е извест-

всичко личи, че стокообмен 
ът през тази година двойно 
ще се увеличи. По този на 
чин Франция ще стане трет 
югославски търговски парт
ньор. С общ баланс 
ло две милиарди

или етап.. С ар
нада

отделянето и 
отцепването им ще блокира 
с всички средства (само не 
с военни) все , ’окато

нана. през юли 
участвува и

от око 
долара

през първите три месеца на 
годината Югославия за пръв 
път отчете суфицит от 11 
милиона долара.

След първите 
ски разговори за германско 
то обединяване във форма 
цията „четири плюс два“ на

миннетерреше
ние за отцепление не се взе 

чрез референдум.

името на шестор

ме
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ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ ДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ 

СМЪРТТА НА
ЙОСИП БРОЗ ТИТО

СТВОТО НА СР СЪРБИЯ

УСТАНОВЕНА Е ЦЯЛОСТНА 

ЗАКОНОДАТЕЛНА СИСТЕМА
си от международните отношения особено

ре-
на

на класиче- 
разгледа и някои въпро- 

с Израел, Унгария и Румъния
ка намери, уверявайки го 
в това. Въпреки че

Днес е почти съвсем мър 
тъв митът за Йосаш Броз 
Пито, като великан, от чия та все по-често 
то политическа работил ни 
ца винаги и безспорно из 
лизат само величествени по

истина 
и бивала

Председатаството на 
Социалистическа репуб 
лика Сърбия на

си от 7 май т. г.

по-инаква....
Но да повторим, 

Тито днес 
мъртъв.

гутдионността и законно 
стта на 
от цялата територия на 
Републиката, 
своята работа установ 
ят, че за това има осно 
вание.

ди са били подложени 
на силна асимилация. С 
плана са обхванати всич 
ки области на сътрудни 
чество и активности, ка 
то се започне от образо 
вателното дело, чрез об 
езпечаване на книги 
институциите и отделни 
лица, до сътруничество 
то в спорта. В плана са 
включени всички видо

митът за 
е почти съвсемпредписанията

заседа стижения.
На десетата! годишнина 

от Титова смдрт, добре е, 
че е така, пише комента 
торът на „Татог“ Слободан 
Вукмирович.

Внието
разгледа законодателна 
та дейност в СР Сърбия. 
Слац. това даде съобще 
ние от заседанието 
Председателството,

нормални обстоятелст 
ва това би било 
че навлаязаме във 
на истинска демокрация, ло 
«еже тя и митовете 
не вървят |ръка под ръка. 
Ьи било това признак, че 
вместо мита за Тито, днес 
в него, със 
трезви глави, без 
съдъци, гледаме и 
човека

когато в признак,
водите

никога
на заПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

НА. ИЗТОЧНА 
ЕВРОПА

кое
то гласи:

„Председателството ко 
нстатира, че в относите 
лно кратък срок са на 
правени значителни про 
мени на републиканско 
го законодателство въз

свободни и 
предраз 

ценим 
политика: в него 

вите възходи, в неговите не 
репштелности, в 
падения.

Обаче почти нищо

и-ТЕЗ-----------Т--

Председателството на 
Социалистическа репуб 
лика Сърбия разгледа на 
това заседание и някои 
въпроси от областта на 
международните отноше бия. Също са взети под 
ния. Оценявайки про ме 
ните, които настъпиха в

ве сътрудничество, кои
то със своя план пред 
вижда Културно-просве 
тната общност на Сър

неговите

от вси ч 
ко това. Понеже за съжале 
ние митовете се рушат не 
само

основата на амандмани 
те на Конституцията на 
Социалистическа репуб 
лика Сърбия, което до 
голяма степен допринесе 
за установяване на цял 
остна законодателна сис 
тема в Републиката.

Тази работа трябва да 
продължи с оглед, 
не са използвани всич 
ки възможности, които 
са създадени с амандма 
ните, особено всички ко 
нституцинни пълномощи 
я, отнасящи се до един 
ното законодателно уре 
ждане на отделни въпро 
си за цялата територия 
на Републиката. Затова 
е необходимо, без да се 
чака, приемане на нова 
конституция, докрай да 
се проведат амандманд 
маните на Конституция 
та на Социалистическа 
република Сърбия.

Доколкото се касае до 
изпълняване на репуб ли 
канските закони, Пред 

оценява,

внимание и исканията с демокрация, но и 
със създаването — на нови 
митове. Днес Титовия пре 
ли всичко се (руши тъкмо 
така.

Някои новоизлюпени 
тици на гражданската демо 
крация от отдавна тачат ми 
та, че

на Демократичния съюз 
на сърбите в Румъния. 

Източна Евро Програмта на активнос 
Председателството

съседните страни и стра 
ните на
па,
констатира, че се касае 
за преобразования, кои 
то напълно измениха по 
литическото, обществено

натите по отношение 
частите на сръбския на 
род в Унгария предвиж 
да и някои акции, кои

поли

Б. Якац: Й. Б. Тито
„всички комунисти 

на този свят са същи“, па 
и Титовите

Впрочем, вождите и ми 
товете за тях са отлика най- 
-често на мрачни времена. 
И тогава, почти са природ 
но явление. Не раждат се 
само по волята на отделни

че то произтичат от реше 
то и икономическото ус нията на Десетия конг 
тройство на тези държа 
ви /и с това неминуемо 
имаха като

следователно 
' „болшевици“ 
онези със сталинстки 
Същата стойност

също както и 
ков. 

има и упо 
ритостта, с която от учени 
ческа петиция до академич 
но виждане (или по-добри 
в обратна посока) единстве 
ният смисъл на Титовото 
идване на „коминтфновски 
кон“ се съблюдава 
межа — и по време на вой 
ната, след нея 
заздрави един народ в Юго 
славия.

Тази нова

рее на Демократичния 
съюз на южните славя 
ни. С плана е обхванотопоследица 

големи промени по евро 
пейските и международ 
ните отношения, като ця

лица и групи, които стоят 
зад него, без твфде широк 
консунсус в народа: от „въл 
мени времена“, каквигго на 
шите народи доживяваха и 
преди Втората световна вой 
на, а особено по време на 
нейното траене, изходът 
към мира, стабилността, из 
вестна социална правда, ле 
ко се търси в идентифика 
цията с разполагаемия вожд.

В Югославия, по време на 
войната и след нея, подо 
бър кандидат за вожд от 
Тито не е имало. Па само 
Тито от Югославия тогава

и сътрудничеството на 
пограничните общини с 
политическо-териториал
ните единици на Румъ 

/Посочено е, че проме ния, в които живеят чие 
ните, които стават в Ун лящите се към малцинс 
гария и Румъния създа твата. 
ват пространство за по 
добряване на положени 
ето и правата на части
от сръбския народ, кои Председателството съ 
то живеят в тези страни, що разгледа отношения 
давайки им възможност та на СФРЮ и Израел с 
за самоорганизиране и особен обзор върху мяс 
формулиране )на техни тото и ролята на СР Сър 
те потребности и иска бия в развитието на по 
ния' и посочване на про литическите, стопански 
пуските в политиката, а те, културните и иифор 
също и нарастване на мативните |връзки с Из 
в'ьзможиостите на мал раел, както и връзка 
цинетвата за сътруднич та с организацията на 
ество със собствения ма преселниците в тази ст 
род. Нашите штициати рана. Председателството 
ви Изразително трябва счита, че от интерес за 

да бъдат насочени към Югославия1, както и от 
ло-иататъшно развитие интерес за миролюбиво 
на сътрудничество с Уи то уреждане на кризно 
гария и Румъния по те то положение в района 
зи въпроси, като се осу на Билзкия изток, е да 
етяват отрицателните еф да се игитеизивира раз 
екти от действува!гето витието иа двустранни 
на някои екстремни пар те отношения с Израел, 
тии и вестници и с афир Съществуващият курс 
мация иа нашата поли към разширяване на от 
тика за зачитане права ношеиията в (различни^ 
та на народностите в Съ домени и от взаимна по 
рбия, яза, като съществена

В този контекст Пред предпоставка има и пов 
седател ството разгледа горното възстановяване 
плана иа активностите, на дипломитическите - от 
който са касае за поло иошеиия между двете 
жението на частите на страни. Председателство 
сръбския народ, живу 
щя в Румъния и Унга 
рия, а които през разли мидата на Сърбия" в Из 
чии исторически иерио раел.

ло. в стре

а да се

митология ес 
тествено има свои персонал 
ни ползуващи. Вероятно за 
това, че ето живеем отново 
в някои мрачни, несигурни 
времена, когато обнкнове 
ният човек тека лесно за 
ключи, че страха ще се на 
мали с идентификация 
кои нови вождове, сега на 
разединеното пространство 
на страната. Алтернатива
та за това е само една — 
демокрация.- Само решения 
та, до които се дойде с ис 
тински демократични дого 
вори ще се запази приемст 
веността на стойностите от 
Титовото в(реме, но и ще 
се даде възможност естест 
веният дисконтинуптет с не 
малко отрицателно наслед 
ство.

ОТНОШЕНИЯТА С 
ИЗРАЕЛ

на разговор с готовност са 
приемали и Черчил и Ста 
лин, сам на него в помощ 
са изЦращани и американ
ски

с ня

.шермани“
армии!
НЯКОЛКО ИСТОРИЧЕСКИ 

ХОДОВЕ
При това относително на 

бързо дойдоха чгяколко Ти 
■гови наистина исторически 
ходове. Преди всичко оня 
от 1948 година, когато до 
каза на истрията 
написа Камю — тласкат на

и съветскиседателството 
че органите на управле 
ние в Републиката още 
не изпълняват на задо 
воляващ начин републи 
канските закони между
другото и поради това, 
че по своя начин на ра 
бота и по кадровия си 
състав досега предимно 
са били

както

пред онези, които знаят и
желания момент да се В края на краищата и о- 

разбунтуват и срещу сама нази митология за Тито, и
та нея. Наистина дойде и тази нова „срещу Тито“ (а 
онова значително освобож за новите вождове и техни 
даване на инициативата на то програми) няма значение 
хората чрез работническото за определяне на Титовото 
самоуправление до частно място в истерията. Своето 
то предприемачество, които място в историята най-изтък 
донесоха на страната до патите личности спечелват 
(развойни (размери, сравни постфестум в исторически 

с Япония. Окон те архиви, частни « държав 
вц, без оглед колко богати 
и отворени да сме, но по 
значението

внасочени към 
изпълняване иа профе 
сионални работи за оку 
пщините и техните изпъ 
лнителни органи, а в по- 
малка степен към изпъ 

на (класическилняване 
те функции на държав 
но управление.

Предстоящата реорга 
низация иа управление 
то в Републиката трябва 
напълно да премахне те 
зи слабости.

Изтъкната е и необхо 
димостта републикански 
те органи в рамките на 
своите компетенции да 
раздвижват инициативи 
за оценяване на коцети

телим само 
чателно тук е и онази не 
зависима м необвързана вън 
шна политика с визията на 
свят без блокове, до която 

свят днес е по-близък

на своето 
съствие и действуване в кон 
кретно историческо време.

Иосип Б|роз Тито 
отцошенце не е никакво из 
кгаочение. Затова и в най- 
-известните

при

този
откогато и да било по-рано.

Издишат с всичко това 
до достойнството на герой, 
Тито не одоля на изкуше 
нията да повярва как всич 
ко, което мисли ц прави и 
по-нататък,
— е само — геройско. Ми 
тодогичната каста своя смет

в това

световни енци 
клопедни, амерггкански на 
пример, могат да се наме 
рят дори 69 редово нешме

то прие /информацията 
за подготовката на „Сед

с десетилетия
нима историческа Информа 
ция за Тито.
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)ГЬ1>Ш1 МАЙ В ДИМИТРОВГРАД

СКРОМНО И СТУДЕНО Тържествено заседание на 

Общинския синдикален съвет
те <-е не са дволни. Затова 
псе пхиолямо е искането за 
модернизация и « гола от 
копия*ис, а Съюзът на син 
/жкатите да бъда в унисон 
у пазарната икономика, да 
се .застъпва за еднаква кон 
к у решим с останалите су 
бскти, за установяване на 
демократично, правово и со 
циално общество.

Само тогава добави по- 
-нататък Тодоров и Съюзът 
на синдикатите ще бъде съ 
щниски трибун на трудещи 
те се и въобще на широки 
те народни маси.

Инак, тазгодишният меж 
ду народен празник на труде 
щите се в Бо силеградска об 
щина мина без излети, а в 
доматена обстановка. По 
повод Международния праз 
пик на трудещите се Пред 
приятиетаг за оборот, селско 
стопанско производство и 
услужяа дейност „Босиле 
град“ откри нови мазагияи 
в село Райчиловци, Млеко 
минци и Паралово. С това 
не само, че се доближиха 
да потребителите, но и до 
значителна степен улесни 
живота на населението в по 
сочените села.

та са излагали свои рис у и 
кщ п рамките па колектив 

изложби но цроме 
срещи па работнинитс-само 
упражнели.

>С ТАЗГОДИШНИЯТ 1-ви МАЙ, В ДИМИТРОВГРАД ВЕ 
ОЗНАМЕНУВАН НАЙ-СКР0М1Ю ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 
НЯКОЛКО ГОДИНИ

Ознаменувано1то 
с връчване на първомайски 
награди на 27 април, а на 
30 април бе открита налож 
ба на двама Димитровград 
ски художшщп: Георги Ди 
митров, работник в гумира

по поводИ Босилеград, 
Международния празник па 
труда, па 30 април се иро 

разши ре 1 и > : идола ‘ «ие
Общинския синдикален 

с*ьвет, па което за значение 
сю на призника и изобщо 
за /развитието на междуиа 
родното работническо дви 

говори АРСА ТОДО 
РОИ, председател па Общин 
ския синдикален съвет в 
Босилеград. В доклада, след 
като подчерта, че от първо 
'/о чсствуваие преди сто го 
дини до днес, Първи май 

непрекъсната

папи
ИС ДСта и Брашкуцш Ьошкоппч, 

1гцрпо представяне пред ну 
жестиено училище в Ниш. 
Това е тяхна първа само 
етоятелна изложба, но ие и 
първо предстваяне пред ну 
бликпта тъй като и двама

започна на
След откриване ша излож 

Пата н залата на Центъра 
за култура бе проведен тра 

първомайскиД1ЩИ011Ш1ЯТ
концерт. За /разлика от дру 
ги години изостана гради

т.рпомпйски из-

жснпс

циотшя 
лет до мсстиоста „Мпнпс- 
тирче". Лошото и студено 
време и общата иеоргааьи

ДИМИТРОВГРАД

ВРЪЧЕНИ ПЪРВОМАЙСКИ НАГРАДИ еимноли.зира 
борба па трудещите се за 
по-добър и удобен живот 
и с/гкрива път и нови лро 

още по-свободен

зпраност па гостилничарите 
и организаторите па първо 
майските тържества, допри 

„Маиастнрчсто“ 
да се намерят само пет-шест 
ааилшш конци, н« и те рало 
чаронапи до крайност.

По решение на Общинския синдикален съпст в Ди
митровград, на тържествено заседание на Съвета, на 27 
април бяха връчени традиционните Първомайски награди. 
За изключителен принос и постигнати резултати в про
изводството и засилване производителности на труда, за 
рационализации, за принос в организацията на труди с 
цел за по-добро ползуване на суровините и средствата, 
бяха присъдени три емблеми, пет дипломи и пет благодар
ствени писма.

С емблеми са наградени: ТО „Братство" — така на
речения мокър цех за потапяне на кожи, аптеката „Хи- 
гия“ и Гойко Младенович, работник в строителното пред
приятие „Градня“.

стори за 
и по-добър живот, той доба 
ни: — Днес кога го ознаме
нуваме стогодишнината на 
великия празник на труде 
щите се, а във времето на 
буриите оОществсно-икоио 
мически е/ социални проме
ни и когато си припомняме 
па трайните стойности па 

ме- ждуI шродн ото рабоп гичес 
ко движение ие трябва де 
скриваме че- работническа 
та класа от досегашния на

иесоха на

За /разлика от тези, така 
да речем обществени бслс 
зи на първомайските пра» 
исистна, по домовете беше 
обратно, тъй като от вътре 
ншоста дойдоха бройни и ре 
солници. На търпе:*ите „пост 
радаха“ по този повод без 
брой старопланински агнета.

С дипломи са наградени: Хотел „Балкан“, медицин
ският персонал в дома за стари и пенсионери, Младен 
Денков, работник в ГИД, Васил Василев, работник в „Ци- 
ле“ и Благой Стоянов, зает в общинското геодетско управ
ление.

чин на организираност и 
активност па Съюза на син
дикатите, като най-масова 
организирания на трудещиС благодарствени писма са наградени: Александър 

Евтов, учител в Основното училище, Анка Христова, за
ета в „Свобода“, Правдолюб Иеремпч, зает на ЖП гарата, 
Александър Ранчев, зает в Здравния дом и Нацко Ми- 
лиев, зает в Електродистрибуцията.

Наградите връчи председателят на Общинския син
дикален съвет Цанко Костов, а честити им и председа-

М. Я.А.Т.

В БОСИЛЕГРАД Е ФОРМИРАН ИНИЦИАТИВЕН ОТБОР ЗА ФОРМИРАНЕ НА НОВА 
ПАРТИЯ

31ШЕТ1НШТШТ-ЗДЕ1Н
--у.—-

— „Не толкова за цел пи е борбата за власт, колкото 
желанието да дадем принос да се извърши промяна на 
състояш1ето и отношенията в развитието на общината и 
обществото“ — казва д-р Драган Андонов, председател на 
Инициативния отбор за формиране па партията за Югослав
ска демокрация (ЮДЕМ).

Учредителна скупщина на ЮДЕМ е насрочена за 9*
юни т. г.

Група интелектуалци, ра
ботници и селскостопански 
производители ог Босиле- 
градска община формираха 
инициативен отбор за фор
миране на нова партия. До
сега това е първата иници- 
тива в общината за форми
ране на нова партия, чието 
седалище да бъде в Босиле
град, а която тце има общо 
югославски характер. Това 
произтича не само от име
то на бъдщата партия — 
югославска демокрация (Ю 
ДЕМ), но и оТ възванието, 
което отборът отправи до 
гштелигенцията, работници- 

. те, младежите, селскосто
панските производители и 
останалите граждани.

ЮДЕМ ще сс застъпва за 
демократически социализъм, 
казва се в началото па въз 
ваиието, за богато и демо
кратично общество, иконо
мически успешно, което е 
обосновано върху най-ши
роките свободи и права на 
гражданите и тяхното рав
ноправие без оглед на на
ционалната, религиозна, ра 
сова и политическа принад 
лежиост, за демократична 
правова държава върху по
литически 
смесено и пазарно стопан
ство и социални правдиви.. 
Ще се застъпваме за Юго
славия като демократична 
модерна и ефикасна феде
рация на равноправни гра
ждани и федерални едини
ци и като общност на рав
ноправни народи и народ
ности.

— „Не толкова за цел ни 
е борбата за власт 
кар че не приемаме досе

гашния начин и метод на 
политическо организиране 
и .монопол на една партия 
н на свободните избори ще 
положим усилия да спече
лим доверието на 
шгге
да дадем принос за промя
на на състоянието и отно
шението в развитието на 
общината и обществото“ — 
казва д-р Драган Андонов 
председател на Инициатив
ният отбор за формиране 
на ЮДЕМ. Желанието ни 
е, добавя той, да създадем 
партия, движение, което да 
обедини интелекта и капи
тала и да се използуват 
природните ресурси на Кра 
шцето, а гражданите и ра
ботническата класа чрез 
пазарното стопанство рав
ноправно да се включва в 
съвремените развойни про
цеси на модерна Югосла 
вия и Европа.

Младите црябва да се ра
звиват ц да бъдат носители 
на най-прогресивните стой
ности на нашето общество. 
Затова не сме съгласни — 
изтъква се във възванието 
— с досегашния начин на 
непродуктивно, и трудоус
трояване чрез 
с откриване на 
ски фабрики които 
перспектива. Застъпваме се 
за формиране на нови, съ
временни техноложки еди
ници въз основа на акци- 
онерски капиталовлооженп 
я на частен 
капитал. С трудоустрояване 
на младото поколение 
се използува знанието 
нергията му, които сега ни
кому не служат.

гражда- 
колкото желанието Драган Андонов

Във възванието не са „за
бравени" л селяните. Под
чертава се, че пцртията ще 
се застъпва селянинът да се 
организира 
ски кооперации. Планира 
се това 
стане по 
техноложки принцип, къде 
то селянинът да бъде ос- 

.вободен от всички 
ни данъци.

Ще се успее ли в начина
нието, има ли заинтересо
вани за постъпване в редо
вете на ЮДЕМ, която има 
намерение да сътрудничи с 
всички париш и движения, 
които имат същи и подоб
ни възгледи?

— Инициативният отбор 
има над 20 души — казва 
Андонов. — Не е малко чи
слото на хората, които се 
интересуват и зачленяват, 
особено от страна на инте
лигенцията и работшщите. 
Нашир из страната и в све 
та не е малко числото на 
хора
край, с голямо знашге и о- 
пит. Очакваме и те да се 
включат и със сдружени 
сили да победим изостана 
лостта на крайно неразви
тата ни община.

У чред| 1тел ната скугащ I на 
на ЮДЕМ е насрочена за 
9 юни т. г. в Босилеград.

В. Б.

Д. Костов връчва наградите
Чрез земедел-

организиране да 
територт ттен с IСЪЮЗНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ЗА ИНФЛАЦИЯТА

РЕЗЕРВИТЕ НАМАЛЯ
ВАТ ЦЕНИТЕ

излиш-

Случи се парадокс: сега съ 
юзното правителство крити
кува аграра, уж че той е 
виновен за високите 
на храната. На пресконфе
ренцията преди три дни в 
Съюзния

зерви. А ще приемам и дру 
ги мерки за постоянно и до 
статъчно снабдяване на паза 
ра. Това ще правим и зара
ди потребителите, които да 
се снабдяват с по-евтин за
хар, олио, масо...

цени

изпълнителен съ
вет е изтъкнато, че всички 
цени, освен на хранително- 
вкусовите стоки, се намаля- 
ват. Наистина, и храната по 
евтинява, но „загрижаващо иите, а 82 са либерализира- 
бавно“, подчертано е на ш ’ни- Това Р-ава. възможност 
нференцията с журналисти да се реализира програмата 

на съюзното правителство, 
каза Маричич и пазарът, ко 
ето бе и цел, все повече ста
ва мерило между предлага 
нето и търсенето. Затова па 
зарните закономерности и за 
напред ще бъдат подтиква
ни. Това би трябвало да да- 
дя принос за ново намаля
ване на цените.

В настоящия момент само 
18 на сто от стоките са под
ооществен кбнфол на це- плурализъм, за протекции,

политиче-
нямат

Босилеградскиотте.
— Съюзният 

съвет и занацред ще се оп 
ределя за внасяне на храна, 
каза д-р Бранко Маричич, 
заместник съюзния секретар 
за търговия. — И занапред, 
ако се наложи, ще обезпеча 
ваме стоки от съюзните ре

изпълнителен

и обществен

ще
н е-ма-
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В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАОБЩЕСТВЕНА СИГУРНОСТ В 
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В СЪР-

.НА ПОСТА НА ДРУЖБАТА
От 23 март Социалистичес 

република Сърбия 
след станалото „еднонацио 
нално“ отравяне в Косово 
пое задачите по

Старите - обществена гри 

жа за всичкиго пропуски, саботажи и ди 
версии.
I Инак всички 
в състава на 
изтъкват, че условията за 
работа са до^ри, разпола 

гат със съвременна техника,

ВМ11

вие оказват и обществено- 
-политическите 
ции. Общинската скупщина 
и др.

Неотдавна ОК на ССТН 
ни подари хубав радиока 
сегофон, помагат ни в уре

шжшяшгшааят

ка
организа

дошли тук 
поделението_ държавна

и обществена сигурност. По
сетихме

ва голям социален проблем, 
особено в селата.

Според ^следванията на 
Центъра за социална раоо 
та в Босилеград през изтек 
лата година числото на ста 
|рите над 60 години в села 

Босилеградска община 
се движи от 13 на сто в се 
ло Райчиловци, което е и 
най-младото село, до 42 на 
сто в село Буцалево, а 
зина от тях са без , средст 

възможности за егзи 
явяват като

Радикалните обществено- 
-икономически промени, ко 
ито настанаха през послед 
ните десетилетия не отмина 
ха и Босилеградска община.
С оглед на факта, че се ка 
сае за екстремно икономи 
чески и стопански неразви та в 
та община, младите търсят 
по-добър и богат живот, на 
пускат селата и се настаня 
ват във вътрешността. Тук 
намират работа в промиш 
лените центрове, а босиле 
градските села остават без 
младост. С това и броят на 
жителите в общината от го 
дина на година се намаля 
ва. Ето само няколко данни, 
които потвърждават това.
Според преброяването от 
1953 година Босилеградска 
община (без Клисура и Бо 
жица) е имала около 33 000 
души. В началото на шест 
десетте години броят на 
жителите в общината възлйза 
на 24 000, по преброяването 
от 1971 година това число, 
е намалено на 17 306 души, 
а според преброяването от 
1981 година броят на жите 
лите е намален на 14 196 ду 
ши. Или за между послед 
ните две преброявания, 
броят на населението в Бо 
силеградска община е нама 
лен с 3110 души. От друга 
страна за този период чие 
лото на старите над 65 го 
дини ежегодно се увелича 
ва: от 1605 души през 1971 
година на 2122 през 1981 го субекти, потвърждава и
дина, а според преброяване факг ьт, че този гцроблем бе
то през миналата година, предмет на разискване на
които извърши Центърът повечето общински форуми,
за социална работа число При това обща констата
то на старите над 60-годиш ция е, че занапред върху
на възраст възлиза на 3067 разрешаването му трябва
души. Според дефиницията да се застъпват всички су
на световната здравна орга бекти включвайки и мест
ннзащгя Босилеградска об ните общности, както и со
щина се числи към облас Ш1ално-ху.маниите ведомст
тите с над средна възрасто ва: организацията на Чер
ва структура, където всеки вения кръст, Съюза на пен
четвърти жител е над 60-го сионерите и пр. А в краен
дишна възраст. Като после случай да се обмисли и въ
лица на това в Босилеград проса за изграждане на
ска община се явяват голя съответен обекът за времен
мо число старчески дома но настаняване на най-заст
кинства, което представля рашените.

тези дни специал- 
поделение на 

цията в 1|рад Обилич 
леч от Прищина с 
дант Тошко Марков от Ди 
митровград. В Обилич 
вината от

ното мили
неда

комен .ИИЩ11 л
поло

населението са 
сърби и чергонорци, 
гата
др. народности.

ЦГа дру 
половина албанци и

МНО-Веднага да кажем, че на 
чина по който се (работи в- 
лива надежда, че разклате 
ното между национално дове 
рие между '-телящите се от 
албанската народност, сръб 
ската и черногорската на 
ционалност и др. и народ 
ности, които живеят тук, 
ще се възвърне.

И самото поделение е раз 
лично по национален със 
тав. В него |работят: сърби, 
албанци, черногорци, мюе 
юлмани, българи, роми — 
а действуват като един.

■

ПГ ва и
стенция и се 
кандидати за социална по' 
мощ.

.>•
.' |

щ? И още нещо. За тези: ли 
ца отделен проблем преде 
гавляват и потребите им за 
здравни услуги. Наистина 
те според законопредписания 
та имат право на без плат 
на здравна защита, обачеч 
щроблемът е в това, че за“ 
мнозина същата е недостъп 
на. За много от тях отделен 
проблем е идването при ле 
кар или пък дълготрайното 
чакане в амбулаториите. 
Затова се налага компетент
ните здравни ведомства да 
предприемат 
мерки за домашно лекуване, 
отделно в отдалечените и 
планински села.

Р&В

Комендантът на поделението Тошко Марков
а между тях владее извън 
редно другарство. Пък и на 
задачи отиват: Симо Алек 
сандров, бълагарин и Хай 
рула Тахири, албанец, Али 
хайдарп Афран, албанец и 
Новица Мичович, ч^рного 
рец.
ЛЕСНО СЕ СТИГА ДО НЕ

ДОРАЗУМЕНИЯ
Колко е чувствително 

положението в Косово, ма 
кар че наглед изглежда, че 
всичко е мирно, може да по 
каже и следния пример. Ра 
дослав Милич, сърбин и Ав 
ди Рещевшда, албанец като 
добри приятели, заедно гле 
дали телевегзия. Била пока 
зана снимка, на която има 
ло албанци с вдигнати два 
пръста. Милич реагирал, а 
Рещевица одобрил видяно

ждането на сградата и дво 
ра — каза той.
РАБОТНО ВРЕМЕ И ПО 18 

ЧАСА
ЗА РЕД, МИР И СИГУР

НОСТ НА ВСИЧКИ
Комендантът на поделение 

то Тошко Марков повече 
пьти досега е бил в Косо 
во, така че е придобил го 
лям опит гл днес с успех ръ 
ководи с нелеката и дели 
катна задача по връщане 
на доверието между хора 
та, в обезпечаването на ми|р 
и сигурност, които са сери 
озно нарушени поради дъл 
го годишното действуване на 
албанския сператизъм, на 
"Ционализъм и шовинизъм.

— Нашата главна задача 
е да обезпечим еднакви пра 
ва за всеки гражданин, да 
им гарантираме сигурност, 
като подсичаме корените 
на вражеското действуване 
и осуетим всеки опит за 
междунационални недоразу 
мения.

За да се осуетят и по 
крусят намеренията на о- 
ния които все още се залъг 
ват с неосъществимата идея 
за създаване на „Косово — 
република“ и др. вражески 
цели, пред специалното' по 
деление ежедневно се пое 
тавят големи и деликатни 
задачи.

— Работим и по 17—18 ча 
са в денонощието 
Марков 
исква положението. Но от 
друга страна пък сме до 
волни че правовата държа 
ва започва да действува, 
че хората се връщат към 
всекидневните си проблеми 
и задачи.

по-сериозни

Кол?:о възрастовата струк 
тура преставлява сериозен 
проблем не само за Центъ 
ра за социална работа, но 
въобще за всички общински

казва
така както из

то.
За миг се стигнало до За илюстрация 

хаос е бил и в съобщения 
та например да кажем и 
това, че за един месец са 
разкрити 500 нарушения в 
тази област 
кола без книжка, не^регист 
рирани, или технически не. 
изправени возила и пр. Бив 
шата милиция в ООилич за 
цяла година разкрила 
36 нарушения?!

Поделението на Т. Мар 
ков освен електрообектите 
в Косово „охранява“ и Му 
1ратово тулбе, Газиместан и 
др. възлови места в Косо 
во. Посетихме гй заедно с 
Марков. Макар че в наве 
черието на Гергьовсдеш и- 
маше много народ, всичко 
беше в пълен ред.

какъвмеждунационално недоразу 
мение и случая най-детайл 
но се разследва в поделени 
ето на милицията.

— Стараем се да помог 
нем на всички, които по е- 
дин или друг 
правени. И мога да кажа, 
че доверието полека 
ка се възвръща между хо 
рата тук.

Имаме впечателение, с 
оглед на завареното състоя 
ние в станицията на Народ 
ната милиция тук, че в та 
зи обшила албанските сепа 
ратисти са имали широк 
простор за действие. Завари 

състояние: слаба 
организация и безотговорно 
отношение към задачите — 

Марков. Той също 
че поделението е 

сътрудничество

каране на

начин са обез

— ле М. Я.
само

хме лошо
и доверието към 

лшлицията. За сведение: пре 
ди два дни албанец от с. 
Орловия ми донесе 
лет (ТТ-762), който намерил 
— изтъква Марков.

Расте
НА МЕСТНОСТТХ „КИН— СТАН" НА ЦЪРНООКсподели 

посочи, 
установило 
с интерната охрана в Елек 
тростопанството в Косово, 
където също е имало мно

Г1ИСТО

Почит на загиналите родолюбции съдейстГоляма помощ

а жените партизани от Ко 
совскпя партизански от 
ря1ц. Трета македонска 
бригада и Трънскмя пар 
тизански отряд (форми
ран на югославска терп 
тория), след тежки

а И тази година, на 6-ти 
май па местността Кнн- 
-стан, по повод 46-годи 
шнииата от борбата на 
Църноок, делегация на 
Съюза иа бойците в Бо 
смлеград посетиха паме 
тинка и 
метта на загиналите тук 
партизани в борбата сре 
щу българската фашист 
ка войска н полиция. 
По1 този начин още ед
ин път не само бойците, 
но и останалите, отдел- 
по жителите от околни 
те села си припомниха 
иа кървавия 6 май 1944 
година, когато в нерав
ноправна борба, обкър-

ИАГРАДА ЗА ПРАЗНИК

ЙВ Научихме, че но случаи 
Празника ша сигурността — 
13 май — Тошко Марко» о 
предложен да бъде иагра 
ден от Републиканския сек 
ретариат на вътрешните ра 
боти в Сърбия.

Поискахме да чуем мис 
името за работата иа елеци 
алното поделение ма мили 
цията в Обилич от първия 
гражданин па града, пред 
седатсля иа ОС Велиб^р 
Джорджевич:

— Правовата държава за 
почва да действува и туК.

За това шещо голяма за 
слуга има и поделението на 
милицията начело с Мар 
ков. Ние сме им крайно 
благодарим за ревностното 
им и усърдно изпълнение 
на задачи г,те.

Вярвам, чс и всеки дру 
ги гражданин в Обилич ще 
ви каже същото.

Зя

°а
?! и ож

есточени сражения усп
яха да надделеят сили
те ма врага и направи- 
х.. пробив през село Бре 
спица и Ресен към Цър 
на трава. С тази победа 
те дадоха силен подтик 
иа' населението в този 
край което все повече 
постъпваше в редовете, 
на партизанските единн

а
И а почетоха па

ИI*
§1И 6 
ЙЕ 
Йв»«
5
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«Я
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шшшшКАКВИ ПРАВА СЕ ПРЕДВИЖДАТ ЗА ДИРЕКТОРИТЕ 

НА тадЕСТВЕИИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЗАКОНОПРОЕК
ТА ЗА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СЪРБИЯ?

ТО „БРАТСТВО“ ПРЕД ЦЕЛТА?

ДИРЕКТОРЪТ - РАДЕТЕЛ ИЛИ Средства от
Испания

Шар
к2 '

МгМ\
щРъководителите на обществените предприятия ще по

лучат правото да приемат работници, да ги разпределят на 
работни места, да преценяват трудовия им принос, да ут
върждават отговорността 'им, дори и до ги уволняват, а 
тяхната отговорност не е дефинирана прецизно ПРОИЗВОДСТВОТОНСИ

подлага би се увеличило с 
20 на сто, подобри./о качее 
п/ото, тъй като партньорът 

Испания шс доведе два

гониН)роиедсии определени рап 
говори е нредстаитслитс от 
Испания и договорено е те 
да дадат суровини и 
производствен материал, а 
работна ръка и енергия да 
обезпечим ние. Освен това 
(испанският партньор е го 
тов да въведе своя съвреме 
на технология и ли докара 
машини. По този начин бих 
ме могли ;т започнем про 
изводство »/а 2-3 хиляди нар 

дневно.

Въпреки сравнително лоб 
рито резултати през нос 
ледио време, Димитровград 
ската ТО „Братство“ о 
изправена пред мпогоброи 
пи проблеми, иий-голям от 
които безспорно е нсдости 
п.т на средства, какю обо 
ротни за редовно произвол 
стпо, така и ннвеегещиоппи 
за подменяне на крайно за 
старелите н технологически 
смисъл машини.

Имайки всичко това пред' 
вид, съгласно задачите, 
произлизащи от стопанска 
та реформа и възможност 
те които дават ноииге мер 
ки па Съюзния изпълните 
лен съвет, в кожарата са 
предприет конкретни мер 
ки за по-тясно техническо и 
делово сътрудничество с 
чуждсстрани партньори. Кон 
кретно става дума за нар 
тнъор от Испания, за което 
директорът на „Братство“ 
Тодор Манич казва: „Вече са

Законопроектът за трудови ва правото да 
те отношения в СР Сърбия 
предзвнка голям интерес 
сред обществеността. Това 
е съвсем естествено, поне 
же става дума за опит да 
се уредят по нов начин (в 
съзвучие със стопанската 
реформа) отношенията в 
една от най-чувствителните 
области на общественото 
устройство. Изказват се 
най (различни мнения, някои 
от конто са диаметрално 
противоположни. Например 
според един Законопректьт 
предава съдбата на работ
ника изцяло в ръцете на ра 
ботодателите, а други смя 
тат че най- сетне се създа 
ват предпоставки за успеш 
но ръководене при условия 
та на пазарната икономи 
ка. Трети пък мислят, че 
с предложените законопред 
писания се уеднакява поло 
жението на всички работе 
щи, независимо от характе 
ра на собствеността.

прецетнш 
приноса на |работещите » 
нейното осъществявано и 
въз основа на собствените 
си преценки да възнаграж
дава допълнително работни 
ците, конто дават изключи 
тел но голям 
ще се осигурят стиму.1 
специалистите и работници 
те, конто допринасят за по 
шпнаваие на производител 
ността на *цруда, внедрява 
не на нови технологии и 
увеличаване на 
За да се създадат условия 
от предприятието навреме 
да се отстраняват нсспособ 
ннте и лентяите, директор 
ът има право да уволнява 
от работа. Впрочем, такива 
црава имат и работодате 

лите в .частните, смесените 
и кооперативните предприя 
тия. Уволненият работник н- 
ма правото да се оплаче 
на дисциплинарната коми 
сия.

пи. /
1/1
ма спои специалисти и оси 
гурява пласмент. Договорът 
/ рибни да се сключи на 
три до пет години, а ако 
и двете страни бъдат довод 
ни от |резултатите и на /го 
вече.

В случая трябва да се спо 
.мене, че „Братство“ и до 
сега е имала дългогодишно 
и успешно сътрудничество 
с чуждестранен партньор 
— от Федерална република 
Германия, за който произ 
вежда калъфки за кола. И 
от страна на този партньор 
е проявен интерес за раз 
/пиряв ане на сътрудничест 
вото, за което през следва 
шите дни се очаква кошере 
тен отговор.

принос. Така 
ш за

чета пели велур 
През следващите дни очак

печалбата. вам е конкретен и окончатз 
лен отговор“-

Вън всеки случай в кожа 
раза очакват положителен 
отговор, който безспорно 
ще бъде от голямо значе 
ние за предприятието. Пре 
дп всичко с това /не се 
реши основният и 
-голям проблем в кожарата, 
а това е постояният недо 
стиг на оборотни средства 
за набавка на суровини. Ос

раз
наи-

А. Г.

„АВТОТРАНСПОРТ“ — БОСИЛЕГРАДКАК. ДА СЕ ОСУЕТЯТ ЗЛО
УПОТРЕБИТЕ?ДИРЕКТОРЪТ И РАБОТ

НИКЪТ Захранва! в пазарната икономикаМотивите, въз основа
на конто са дадени такива 
права на директора .може 
би и не са спорни, но За 
конопроектът не дава от го 
вор на въпроса как да се 
осуетят злоупотребите с те 
зи права? Защото отговор 
ността на директора не е 
дефинирана прецизно. В 
края на всяка делово годи 
на директорът е длъжен да 
даде отчет за резултатите 
на предприятието пред ра 
ботническия съвет. Доколко 
то се случи работниците да 
не приемат отчета, а работ 
нмчеекмят съвет оцени, че 
за неуспеха на предприяти 
ето е виновен директорът, 
той ще бъде сменен от ръ 
ководния пост. Доколкото 
степента на отговорността 
е такава, че не може да 
му се намери ново рабог 
но място, директорът ще 
бъде у волен от работа.

Макар че е предвидена 
за утвърждаване на отго 
ворността, тази процедура 
представлява своебразна за 
щита на директора.

Не ще и съмнение, че в 
рамките на процедурата, 
пък и вън от нея, най-жес 
токи разисквания и подеми 
ки ще се водят във връз 
ка с онези права на дирек 
тора, които непосредствено 
засягат позицията на работ 
ника в обществено пред 
гтриятее. Доколкото Зако 
нът се приеме така, както 
е предложен, ръководители 
те на обществените пред 
приятия ще получат право 
то да приемат работници, 
да ги разпределят на работ 
ни места, да преценяват 
трудовия им принос и съот 
ветно да ги възнагражда 
ват, да утвърждават отго 
ворността им, лцри и да ги 
уволняват от работа.

„Автотранспорт“ е между 
първите стопански предири 
ятая в Босилеград, което 
своята дейност започва да 
приспособява към стопан
ската реформа 
основната си дейност прав
ят усилия и за допълнител
на активност, която, както 
подчертават ще им донася 
и допълнителен доход. Име

— Впрочем на това ни 
насочват новите условия на 
стопанисването. Да се обър 
нем сами към себе си. да 
ползуваме всички разпола
гаеми възможности, които 
:це дадат принос към наше 
то икономическо-финансово 
консолидиране.- За начало
то гостилницата ще бъде 
предназначена преди всич
ко за пътниците, а след то-

знн на гранично-пропусква- 
телния пункт ..Рибар ци“. 
Наистина твърде амбици
озен план. Още повече ако 
се има в предвид, че ,Авто 
транспорт - в Босилеград до 
днес. освен с превозване на 
пътници и стоки. с друга 
дейност не се занимавал. 
Затова и настоящите амби
ции на колектива на мно
зина изглеждат като праз
ни желания. При това оба
че трябва да се има пред
вид. че с идването на се
гашния директор състояни
ето в това предприятие до 
значителна степан се мени-. 
Вече е реновкфана делова
та сграда, до значителна 
степан е уреден кръгът, от
крит е магазин за авточа
сти и моторни возила, в 
ход е изграждането на склад 
за продаване на строите
лен материал и пр. Това да 
ва^надежди, ако не 
стоящата, то през 
година да се реализират 
тезд активности. Още пове 
че, че след идването на Ста 
нчев за директор, тук обез 
печнха и три нови товарна 
камиона п един рейс, което
преди беше почти невъзмо
жно.

нок/рап

ино в ход е реновиране на 
сградата на автогарата къ- * ва и за останалите гражда- 
дето покрай другото е за- ни. След време намеренп-
планувано да се открие и ето ни е тук да открием и
една гостилница. Директор обществено хранене 
ът на предприятието, Ивай- шите (работници ч— 
ло Станчев казва, че тази Станчев, 
сграда досега е ползувана 
иефункционално. Няколко 
помещения в нея са били 
неползувани, а с минимал
ни капиталовложения, кои
то предприятието обезпечи 
ог собствени източници, ще 
могат- да се ползуват и до
насят доход на предприяти 
ето.

за на- 
добави

С това обаче
тивност които в. този тру
дов колектив се предпри
емат не се завършават. Тук 
в перспектива, както 
ведоми директорът на 
приятието, са запланували 
да открият две 
телства, едно в Ниш. друго 
то , в Скопие, както н мага-

новите ак-
От кои мотиви са се ръ 

ководили авторите на Зако 
нопроекта когато са пред 
ложили такива права на ди 
директора? Един от най-ва 
жните е мотивът да се по 
виши икономическата ефи 
касност на обществената 
собственост, относно на об 
ществения капитал. Значи: 
за да се осигури перспекти 
ва на общестените предприя 
тия в пазарната икономи/са, 
техните ръководители тряб 
ва да имат същите права

нц у-
пред

представп-
през на 
идната

В БОСИЛЕГРАД СЛЕД „ИНТЕРВЕНЦИЯТА“ НА ЗАНАЯТ
ЧИИТЕ бено не бяха 

ва, че
доволни от то 

проекторешението 
предварително не е било до 
станело на делегацията 
която да го изучи н Въз ос 
нова на което техният де^ 
легат да се застъпва в ОС.

Какво и кой е на оед? Пре 
дседателят на ИС на ОС Со 
тнр Сотиров казва: Изпъ
лнителният съвет ще преизу 
чи решението за тазгодиш
ните данъчни облагания и 
ще го достави на делегати
те на ОС, конто повторно 
ще се изкажат на насрочена 
та към края на месеца 
сия.

Ще се преразгледа 

данъчната политика
им,

и пълномощия както и ди 
ректорите .(собствениците) 
на частните фирми. Право 
то на директора да приема 
и уволнява работници се о- 
ценяват като една от основ 
ките предпоставки за създа 
ване ^на класически пазар 
на работна ръка, който фун 
кционира върху принципа; 
професионална способност и 
рудолюбие. По този начин 

според авторите за Законо 
проекта, ще се създадат у« 
ловия за конкуренция сред 
работниците

Според приетото решение или магазинът им, от това 
на Оощинската скупщина в Дали една частна инзщиатп 
Босилеград собствениците на ва е дефицитна в общината 
частните работилници ц об или не ... 
шината тази година данъка В общинското 
ще заплащат паушално,/а не за приходи, чието предло- 
според действително осъще- жение бяха приели делега- 
ствошгя личен доход. На ня тиТе ла ОС, казват, че дан- 
кои „занаятчии“ общинските 
данъчни облгания

—- К ефикасно ползуване 
на средствата. които ма
кар че са ограничени, и с 
намаляване на обществени-

уцравление

те даждия, както и на голе
мите автогарите услуги на 
други автотранспортни пред
приятия, коитб

досега е бил низък, чеъкът
са го „крортли“ според дан 
ъчните определения в СР Съ 
рбия, че общинските обла
гания са твърде низки...

Занаятчиите на събранието 
си твтфдеха обратно. Осо-

се-сега са 
увеличени и по няколко пъ
ти, па други 
„квитанцията“ зависи 
ква дейност се занимават, къ 
де се намира работилницата

годишно ниКакъв ще бъде изходът за 
сега не е известно. Още по 
вече ако се има предвид, 
че общинският данък 
наятчгште е символичен.

в предприятие отвзимат по два—три нова 
автобуса, можем успешно да 
стопанисваме и в условията 
на стопанската реформа — 
добави Станчев.

по-малкото и вън от него. 
Тъй като аечалбата 

цел на
с кае" .ос 

предприяновната 
тасто, на директора се да на за

В. Б. м.я.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунист
Орган на Съюза на югославските комунисти Брой 1722 година Х1ЛТП
ц«а Съюза на комунистите в Сърбия Белград, 11 май 1990

Ч/иоеип броз тито
ЗА НАЦИОНАЛНИЯ 

ВЪПРОС
самоуправление, у- 

на преките
За начина, по който трябва да се 

реши националния въпрос в Юго
славия редица години след Първата ското развитие на нашата страна — 
световна война се водеше остра бор- в административно-бюрократическо- 
ба в редовете на Югославската ко
мунистическа партия, относно във 
върховете на Централния комитет, 
докато оканчателно не победи марк
систко-ленинското схващане, че* то
зи въпрос трябва да се реши върху

общественото 
крепването на ролята 
производители и на всички остана
ли трудещи се, защото правилното 
развитие и укрепване на самоуправ
лението на производителите пред- 
сдавлява най-гол яма бариера за на
ционализма и хегемонизма от всеки

и логично в една страна, каквато е 
нашата. Затова комунистите в наша
та страна трябва правилно да схва
щат своит<А длъжности и на време 
да осуетяват такива националисти
чески деформации. Да бъдеш после
дователен на 
значи да бъдеш последователен ин-

рени в това, което струва ми се е 
и най-същественото, в икономиче-

то разпределение и в другите не- 
правилности, в различията на на- 
предналостта на отделните репу

блики и области и родобно. Това 
създава отделни недоразумения и 
похитителства на шовинистките е-

интернационализма,

тернационалист, преди всичко, в вид.
своята собствена страна, особено в
многонационалната общност, каква- калено толерантни
то е нашата. Интернационализмът па някои националистически и шо- 
в своята собствена страна не значи иинистически вайкания над уж за- 
унификация, не значи отричане на страшените национални интереси или 
националните и етническите групи позиции на този или онзи край и 
като субекти в социалистическата у. н. Някои в Съюза на комунисти-
общност. '

Във всички наши републики, от
носно в националните области, пон
якога отделни хора изразяват за
гриженост, поради уз застрашените 
национални интереси. Такива хора 
виждат само негативните последи
ци на различните мероприятие на на

Случва се, че понякога сме пре- 
към проявитепринципа на равноправието на всич лементи, което сме наследили от ста 

ки народи, на доброволно сдружа- ра предвоенна Югославия и които в 
ване, с право на отделяне. На Тре- изобилие ползуват тези слабости, а 
тата партийна конференция, в де- понякога им вярват и някои кому- 
кември 1924 година националният нисти.
въпрос получи своите очертания на Националистическите деформации 
една принципиална марксистка фор се явяват и поради държавно бю- 
мулация в резолюцията на конфе- рократическите тенденции,

спъват процесите на междунацио- 
налната интеграция. Те довеждат, 
от една страна, до бюрократическо 
централистически тенденции, до у- 
нитаристко дюрицаване на (обще

ствено-икономическата функция на

те стават дори и носители на тези
които явления.

От друга страна, срещаме се и 
със схващания, че уж се е прека- 
*шло с правата и ролята на социали 
етическите републики и ‘автономни
те покрайнини, че това уж води към 
цезинтеграция и отслабване на един-

Комунистите са длъжни принципи- 
ално да се противопоставят на таки
ва и подобни тенденции.

ренция,та, за което още редица го
дини се водиха разисквания и ед
вам в навечереито на войната наша
та партия на това даде пълно марк
систко съдържание. Това станови
ще по националния въпрос създаде 
доверие на всички наши народи и 
народности в нашата партия. Това 
е крупна придобивка, с която} ние 
комунистите винаги и с право мо
жем да се гордеем. Обаче, това до
верие ние особено трябва да пазим 
в по-нататъшния етап -на развити
ето на нашите социалистически об
ществени отношения, които трябва, 
да бъдат в духа на правилното раз
витие на междунационалните отно
шение в нашата общност. Съдържа
нието на тия отношения трябва да 
бъде такова, че все повече да ук
репва единството и братството меж
ду нашите народи. Но, има хора, 
дори и комунисти на които вече е 
дотегнал този снажен лозунг от на
шата освободителна борба и- които 
смятат, че в нашето социалистиче
ско развитие националистите са ве
че отживели и че трябва да от
мрат. Те бъркат единството на наро
дите с ликвидацията на нацията и 
създаването на цещо ново, изку
ствено, тоест на една единна юго
славска нация, което по малко личи 
на асимилация *и бюрократическа 

централизация, на унитаризъм и хе- 
гемонизъм. Югославската социали
стическа интеграция е нов тип на 
общество, в което всички национал
ности намират общи интереси.

Ако не желаем да възникнат 
сериозни трудности по нашия път, 
ние трябва с отворени очи да гле
даме на все още съществуващите 

отноше-

Преди 10 години (на 4 май) почина Йосип Броз Тито, револю
ционер и изтъкната личност на повоенна Югославия. Със своето дело 
и идеи той бе и остана последователен борец за равноправие на на-

народпостите, за доброто на всички, които живеят във федс- проблеми на националните
иия. Ние трябва на първо място да 
разберем; че в нашите днешни ус
ловия бюрократично-централистичеси 
та и бюрократско-партикуларистич- 

я ниягг национализъм не е нищо по- 
-малко опасен и контрареволюцио- 
пен от „класически“ буржоазен на

родите и 
ративна Югославия.

ционализъм.
Решителната борба срещу такива 

явления днес е една от най-важните 
и основни задачи на Съюза на кому 
нистите. От гледна точка на соци
алистическия 
ние
яваме своята практика и своите схва 
щания. да се освободими от послед
ните наслойки на назионализма.

републиките и автономиите покрай
нини, а от друга страна, до тенден
ции на затваряне „в свои граници". 
Двете тенденции в същност са на
ционалистически иГ еднакво предни, 
за нормалния процес на икономи
ческата и обществената интеграция.

Най-големи, (щети от такива де
формации имат трудовите колекти
ви, работническото и общественото 
самоуправление, защото те се стрем 
ят към социалистическа интеграция 
в производството, коф-о отговоря 
техните интереси, а не към нацио
налистическа дезинтеграция или към 
унитаризъм и централизъм.

шата икономическа политика за „те 
хните“ области, и обратно, само по
лза от тази политика за други рай
они. Те са неспособни всестранно и 
обективно да наблюдават нашето 

икономическо развитие цялостно, то
ест процесите п нашата икономи
ческа система и обусловеността на 
тези процеси от обективните факто-

интернационал изъм. 
трябва критически да прецен-

В това отношение сме длъжни 
да се ръководим от указването на 

Така както в условията на бур- Ленин, че борбата срещу национа- 
жоазното общество национализмът листмческит^ явления е най-ефикас 
и същност е само един облик за из
явяването на буржоазните класови

ри.

на
па ако всеки се обърне, преди всич
ко, към собствената област, ако 
всички се .'стараем, че от1 национа
листическата смет „очистим в соб- 

къща“. Онези органи-

иитереси, така и в условията на на
шето общество

предимно облик на изявяване на бю
рократизма и разните хегемонисти- 
чески тежнения. Обаче, когато вече 
се появи, дори и ;с този белег, той 
стихийно се стреми да се „свърже" 
с буржоазния национализъм и да Тическите деформации, 
се служи с неговия идеен арсенал.

национализмът еЗа производителите не съществу- 
р ват грацици, защото интересите на 

производителите са идентични с ин- 
на цялата наша общност.

Ние трябва да бъдем наясно 
това, че и в развитието на нашите 
социалистически обществени отно
шения (съществуват (противоречия, 

които произтичат на първо място от 
буйното всестранно развитие на на
шата до неотдавна неразвита стра
на и противоречията, които особено 
изпъкват в една многонационална 
държава. А затова ние комунистите 
сме тук, да откриваме наличните 
противоречия и да /т решаваме 
възможно по-добре. Някои протипо- 
речения както във федерацията та
ка и в републиките имат свои ко-

ствената си 
зации и ръководства, които не са 
достатъчно активни в този смисъл, 
с това показват мярката на собстве
ната си обремененост с! национално

тересите
Производителите намират свой ин
терес в различните форми на сътру
дничество и деление на труда, а ре
публиканските 
представляват спънки за това сътру- 

Понякога това най-драс-

граличии бариери
Бюрократическият характер на 

този национализъм най-добре се 
вижда по това, че той псщност най- 
- често настоява с лозунга за „за
щита на нициоивлните интереси" да 
замаскира споменатата съпротива 
срещу развитието на системата на

дничество. 
тичио се отразява върху нашия въ-
тршен пазар.

Днес, когато псе повече има стре 
меж към международно деление на 
труда, това е още повече потребно

(От доклада пред Осмия кон
грес на СЮК в Белград от 7 
до 13 декември 1964 година)



2 Комунист

КОМ Е НТАРИ
имидж

Ю Н А Картина за чужденцишиник м кинннн
110СП11, на ВСИЧКИ ТруДСЩЛ сс 
м граждани в СФРЮ — тяхна
та югославска и народна армл- 
я сс роиш но времето на борба 
та, в

подялба са друга лидери наАРМИИ което Стиле Шувар 
миналата седмица пред група 

и домашни журна- 
само

чази
хърватско-словенската коалиция, 
ползваха я досега безброй пъти в 
желанието да докажат, че в тези 
републики цъфти демокрация, а че 
ръководствата на СР Србия, СР 
Черна гора, АП Войводина ... водят 
недемократична и догматична ло-

Изявленитео, а
даде
чуждестранни
листи, че в Председателството

Янез Дърновшек са били за 
л Азем Власи, не би пре- 
голямо внимание и а) об- 

ако не бе допълнител 
в което С. Шувар

която беше създадена та-Как в Югославската народ- 
на арм1м се гледа на неотдав- зи |С-грапа. Следователно, с сд- 

заключение на Съюз- 1Ш дума, заговор! шиите па ма
ния изпълнителен съвет да сс цпопадпи армии забравял', че 
пристъпи към деполмтизация на Югославската народна армия 
органите и инстнтуците в съюз еднаКво н със същите задълже 
ното управление, както и на 1ШЯ с единствената въоръжена 
твърдението, което се появи в ОИла в Социалистическа ропуб 
някои чуждестрашш и домат- Л!11Ка Хърватско, п в Словения, 
ни средства на масова ннфор- ,, „ Македония, и в Сърбия, в 
мация, че ЮНА уж не иска да 1(Ялата страна, 
приеме евентуалната избирател 
на победа на опозиционните аи 
ли в Словения и Хърватско, и 
какво нашата Армия прави » 
настоящата криза, за да нама-

той и 
аболиция па
дизвикпло 
ществеността, 
но Изречение, 
обясни ризилките и Председателство 

, са се явили 
аболицията. Именно

нашното
литика.

Още се добре помни прочутото 
изявление на Стиле Шу- 

по повод събранието иа юго- 
писатели в Нови Сад. 

Тъй като някои дискусии на това 
събрание не му се харесаха, 
-точно изглеждаха му като непод
ходящи, па и еретични, той на юго
славските писатели залрети със „у- 
реждане", разбира се с употребата 
на един отряд милиционери.

Също така трудно ще се забра- 
Шуваровата „Бяла книга“, в 

която той с няколко свои по-млади 
сътрудници, изрежда всички небла- 
гонадежни романи, драми, разкази 
стихотворения, па дори и хуморе
ски и много други текстове, против 
чии то автори, поради тази неблаго- 
нодежност, трябва да се борим. Та
зи инквизиторска книга на С. Шу
вар личи на индекс либрорем про- 
хицибориум, 
книги, които католическата черква 
забранява, поради еретическото у- 
чение и които поради) това вярва
щите не са смеели да четат. Разли
ката е само в това, че Индексът е 
написан към средата на 16-и век, 
а „Бялата книга“ към края на 20-и 
век.

сплитското пи СФРЮ, които вар 
славскитевъв връзки с 

С. Шувар себе си /и Я. Дърновшек 
провъзгласява за демократи, а 
топилите шестима членове, които 
не си бил и за аболиция на А. Вла
си обозначи като недемократи. Не 
се знае колко от присъстпуващите 
чуждестранни кореспонденти от Ю- 

С. Шувар успя да убеди в 
наклонност към демокрация- 

сигурно е, че домашните 
не може да

ос-
по-

Кой знае за кой път хора
та от Армията аргументирано 
трябваше да оправдават сред
ствата, конто се отделят и из
разходват за нашите въоръже 
ни сили. Със забележка, че през 
1989 година е намален общият 
обем на средствата за финан
сиране на ЮНА от 5,20 на 4,90 
на сто, както и това, че в нас
тоящата година възлиза и а об 
що 4,6 процента от национал
ния доход, е дадена ‘информа
ции и за численото намаление 
на Армията — с около 12 
сто. Все пак, зловредните като 
чели дълго и упорито не искат 
да разберат тази аргументация 
за сигурно на най-рационално 
изразходваните средства в на
шата страна и продължават да 
си правят оглушки във връзка 
с известна истина, че в ЮНА 
винаги беше в сила правилото 
рационално и икономично 
се изразходват средствата и че 
това правило е залегнало във 
всички предписания на наши
те въоръжени сили, и стрикт
но се провежда.

гослапия 
своята 
та, но
журналисти |в топа 
убеди, а не можа, понеже те добре 
знаят, че Стипе Шувар в своята 20- 
- годишна политическа кариера ви
наги й подил „двойно счетовод

ство“, па в зависимост от обстоятел
ствата е изнасял едни или други 
сведения.

Не е неважно да се напомни, че 
подялбата на демократи и недемо
крати не е с по-нова дата, нито е 
измислил С. Шувар. Авторите на

ви

ли разноските.
В Съюзния секретариат за 

народна отбрана внимателно се 
следят и анализират всички те- 
зиси и инициативи във връзка 
с таканаречената де политиза
ция на ЮНА, при което те пре
димно се съблюдават от станов 
ището на абсолютните потреби 
на Армията да запази общоюго- 
славски и народен характер и 
сега някои решения търсят и на 
мират в собствения концепт ре
формата — без копиране, а! още 
по-малко на приемането на чу
жди решения, които искат да 
се натрапят от съвсем определ
ени и твърде прагматични при
чини.

по-точно списък на

на

Тези два „бисера“, а имало е 
разбира се още, трудно могат да се 
приобщят към картината-портрет на 
Стипе Шувар, която той самият се 
опита да подтури па чуждестранни
те журналисти. На тази картина С. 
Шувар е запланувал да бъде пред
ставен не само като голям демо
крат, но и като милосърден брат 
на Азем Власи, за който е търсил 
аболиция, което означава прекъсва
не на събедния прцес без каквито и 
да е последици за обвинения. Но 
това би била картина, в чиято до
стоверност мнозина впрочем с осно
вание биха се съмнявали.

Колкото пък да се касае еви 
дентните победи на опозицио
нните сили в Словения и Хър
ватско и в този случай, както 
и в много други, подобни, в ко 
ито пб един или друг начин 
се правят зловредни инсинуа
ции за сметка на нашите въор 
ъжени сили, става дума за „чи 
сти догадки без каквито и да 
било истински аргуметни, зна
чи за спекули за сметка на ре 
шимостта на Югославската на

да

Слободанка Зекич Растко ЙоветичМилан Поп Новаков
Пооооосз по □□□□□□□□□□□ □□□□□□ аасшапсшасюасюаапппооо

ета в борбата срещу „догматския и 
сталински водач“ от Изток, срещу 
митингите, фотографиите и лозунги
те, в борбата срещу велиокосръб- 
ската опасност — хърватската стра
на е облепена с фотографии на но
ви водачи и лозунги и едноумие и 
сериозни намерения; вълната на „по 

-значителният тест на изтрайността пулизма“ нахлу, на митингите с та- 
на федерацията от войната насам, кива снажни изливи на хърватския 

или, според коментара на загребския „Вампирите |на Павелич и усташи- национализъм че в 
„Вйсник“ е „демократическа импро- те“, пише този вестник, „повторно митингите- в неточната част на стра 
визация“, ще покаже времето, в ко- се явяват на развълнуваната юго- ната са били само с малко по-остър 
ето хладно ще се анализира всичко, славска сцена, а тежненията на Ту- израз на антибюрократическия про- 
кобГо през изминалите месеци се е джман да редефинира вътрешните тест. 
случвало (и какво постоящем се граници биха можали повторно да 
случва в тази република. Ясно е, запалят барутния погреб." 
обаче, че след първия избирателен

Победа на едноумието
родна армия при всички усло
вия, пък и в настъпилите, да 
изпълни своя дял на отговор
ност в отбраната на независи 
мостта суверенитета и терито
риалната цялост на СФРЮ и 
с Конституцията утвърдения по 
рядък в страната.

Именно, известно е, че с на 
падки на Югославската народ
на армия почти винаги се пров 
лича и идеята за създаване на

Дали наистина изборите в1 Хър- формативният орган на италиански- 
Батско/ 'са ''истинското следвоенно те комунисти, изборите в Хърватско 

демократическо гласуване, както то- и Словения провъзгласява като най- 
ва беше предвестявано през наже- 
жената предизбирателна кампания,

сравнение с тях

А когато всичко стана ясно, Иви- 
ца1 Рачн, председател на Съюза на 
комунистите в Хърватско - Партия 

за демократически промени, 
овявайки на журналистите причини
те за неуспеха на своята „реформи
рана“ партия на изборите, казал, че 
за това е решавало и недоволстви- 
ето на гражданите от съществува
щото положение в страната, недо- 
волствие от политиката на/ СЮК, 
„чиито сме били съставна част до 
преди известно време. Признавайки 
по този -начин, че 
извел своята партия от редовете на 
СЮК, Рачан не се е съобразил, че 

това, че 
кон-

Разбира се, не беше нужно на 
югославската общност да й отварят 
очите чуждестранните информатив
ни средства. В Хърватско,

другото и в Словения, на 
изборите се случи което предвари
телно се очакваше. Ослушвайки све
товните демократически процеси, дов 
черашните большевици от родните 
краища на югославския большеви- 
зъм, стъпиха, 
мълчешком в

кръг, съдейки по първите неразби- 
национални, републикански ар раемо бавно пристигащите резулта

ти, убедителна победа отнесе Хр- 
ватската

обя-
мии, която не е нова, а която 
особена експазния доживя по 
време на метерския възход на 
маскопа в Хърватско, 
наново намери свое място 
изборните програми и кампании-

кактодемократическа общност между 
на Франьо Туджмащ За много, па 
и чуждестранни журналисти, този, 
както картинно един от тях се из
каза, „политическото земетресение в 
Хърватско“

а сега
в

внесе нестабилност в
ята на опозиционните сили в ПГИ И«раз’~ ^7 палва , .денералът получи избори-
Словения и Хърватско. Такива те и подготвя борба със сърбите“, 
искания и в настоящия случай ..Хърватско доближав^ Югославия’ 
трябва изключително да се наб до Разпадане“, „Победа на хърват-
людават в контекста на сдру- коиТеп^а^^«^^ти" само са ня~“г* кои от заглавията, които тези лни 
жаването на сепаратистките си пълнят световния печат. Доброже- 
ли, следователно в контекста на лателния

може да се каже, 
съюз със силите на 

десницата в разгромяване на 
ювека Югославия. Изборите, 
е и разбираемо, показаха — в Хър
ватско особено — как минават оне
зи, които, „с дявола тикви садят“.

оканчателно еавно-
което

все пак е било решаващо 
разбивайки 14-Нж извънреден
грес на СЮК, е' предизвикал! без-кореспондент на Меса- Никой не може да оспорва, че 

раздединяването на страната, джера" твърде зорко Ъабелячпп „ през изминалите месеци в Хърват-

«аР- „р« „рй1 гг„'
че единствената въоръжена си в Хърватско пак се създава елино- онези' които от«авна бяха тласнати 
ла на нашите народи и народ- партийна система а Vтп.тп'' „„ ° сянката на историята. И докато1- « шргиина система, а „Унита , ин- хърватската общественост беше за-

редие сред хърватските комунисти 
с югославска ориентировка: че, из
явявайки как „не е важна* кой ще 
победи“, е
на Туджмановите щурмоваци.

признал легитимитета

Обряд Кович



/
Комунист 3

Реформа на съюза комунистите НИШ

НОВИ ХОРА ЗА НОВИЯ СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ
здЯЖ «А СЪЙИЯ ТРЯВВЛ ДЛ СЕ ОВЪР- 

ДАЛИ НЯКПЙ ™КАТ’ ДА влезнат'ПвДнегпРЪ1^ на всичкиСВЕ™«. ^иНсЕегое в!1чалПв0цВъЕркв1

ето „Джуро Салай“: „Съюзът на ко-Във връзка с това пряко бе по
ставен и въпросът: „Какво (“в бъде- мунистите досега работеше „в ре- 
ще“) ще се прави със Синдиката? жия“. От сега трябва да работи в 
Ще го боядишем ли в червено“ ? норма“

Тук се очаква „спорът“ да бъде 
решен от държавата, която /със за
кон ще опедели как ще се органи
зират (всички) политически органи
зации.

Обаче всички първични органи
зации на СК в Ниш бяха единодуш-

Много бе говорено и за ревала- 
на ЮКП/ризацията на миналото 

/СЮК. Евидентни са грешките На 
партията, които днес за нея значат 
голяма ипотека и тежко бреме, с 
който тд/ не може в реформите. В 
бъдещите разяснявания трябва да 

ни в оценката, че документът н бъдат защитени всички -почтени ко- 
предлага много на младежта, така ~ 
че в окончателната версия трябва 
да се допълни с Конкретни предло
жения, които трябва да бъдат ин- Машинната промишленост счита, че 
тересни и привлекателни за поко- няма много причини „нито да се хва

лим“ а нито и да кудим това, ко
ето сме постигнали. Партията трябва

гтсТвЗИн;,НИ Общинският комитет на 
™ о ИШ заклю™ разискванията 
на Сърбия ^ато парти““1“ “ СК 
тически социализъм", които Т.тази 
голяма общинска партийна 
ция се водиха почти

на 0ТДелни организации на 
п“ съществените становища

н?коРлекпЛеНИ-ЯТа"- Ще п°с°ч™ само 
няколко наи-характерни случаи
,(.в„аи:ю'1е противоречия и. ди
леми бяха изявени във връзка с
може °СНОВИ на СК' С «“го СК да прави СЪЮЗИ, дали сподвиж 
ници могат да ни бъдат другаяче 
мислещите могат ли

на

организа- 
Цял месец. мунисти.

Това, което е особено важно за 
тези разисквания е фактът 
иният документ предизивка 
внимание и

Йован Джорджевич, работник в
че парти 

особено
™ Че всякаде, по-малки 

по-големи забележки, бе 
Сегашните партийни 

плебисцитно се 
за модерна и съвременна

гласУН?1СТИТе заедно' (как РщеЦсеЕсъ- 
гласят) кръста и петолъчката“?) тр
ябва ли идейна основа да ни бъде 
(„надминатото“) научно мнение на 
Маркс, какво с малцинството в пар- 

Дали да му се даде пове- 
пространство за маневриране и 

свобода, дали партията да остане със 
сегашното име, с досегашните символи 
и иконграфия, как интелигенцията, 
която по своята същност не приема 
монолитността, да стане „партийно 
дисциплинирана“?

ленията, които пристигат.
Това са само някои от множество 

то акценти, които се чуха в разис- да се освободи от големия апарат и 
кванията в нишката общинска ор- многобройните функционери“.

А за край на това 1представяне на 
А на заседането на ОК но СК разискванията трябвало би да се из- 

всичко това бе повторено' в разни 1ЪКне и мнението на професор д-р 
варианти. Първият участник д-р Драголюб Джрджевич:
Павич Обрадович, секретар на Уни
верситетския комитет, I говори за 
становищата
организация на СК, която не само 
подържа, но и търси модернизация 
и демократизация на партията и ск-

или при- 
чле- 

изясниха
ет.
нове

ганизация на СК
организация, с база в работническата
^Ии\сс^к„с”е',,лГоел„е„к;

слещи хора. Комунистите в Ниш 
смятат, че за демократичния 
изъм няма

тията

— Макар че е неконзистентен, на 
на университетската някои места подложен и на ригороз- 

на критика !— документът заслужа
ва подкрепа. Авторите са му вгра
дили като единна основа сумата от 

ъсване с практиката, която не е де- стойностите на цивилизацията, без
лотворна. Това което е особено ха- които днес не е възможно да се
рактерно за разискванията на Уни- образува модерно демократично об

щество. Плаша се само, че неговото
подобраяване с радикални решения,
пък и окончателното' му приемане 
не доведат под въпрос догматичните 
и консервативните

социал
такаалтернатива, също

селяните, интелек- 
ративно устроена Югославия, 
ката Югославска

каса, но и със
за един 

армия, 
лична

Не по-малко недоумения и про
тивопоставяне имаше и по отноше
ние на организирането. Най-голям 
брой „работнически 
двусмислено 
остане в

народна
пълнатаправната държава, 

свобода и равнправие на всички
граждани, без разлика към .кой 
род или коя

организации“, не 
смятат, че СК трябва да 

предприятията. Противно 
на това, не е малък броят на органи 
зациите, които смятат, че СК трябва 
да се организира само на

верситета е силното търсене за осу
етяване на бюрократизма и в партия 
та и в обществото и за по-голяма 
ефикасност на същите. Той запозна 
членовете на ОК на СК, че кому
нистите „на

на-
народност принадле

жат и на равноправното надпревар-
сили и слоеве,

двадесет гъсто написа- намиращи се в ръководствата на 
демократич- ни страници“; са изпратили до ЦК всички равнища, между интелиген- 

на СКС своите забележки и пред- Цията, сраснала с партийната номен 
ложеният във връзка с докумената. клатура, сред работничеството дру- 

Интересна е и забележката на гите.
Сретен Младенович от предприяти-

ване на висички легално формирани 
организ ации.

Колко разискванията в Ниш бяха 
съдържателни и богати показват и 
редица противни становища и закл-

триториа-
лен принцип („Ако сме 
ка и прогресивна организация — не 
трябва да робуваме 
ите форми“).

на организационн
В. Филипович

ЛЕСКОВАЦ междунационалните отношения. То- дещата партия, 
ва становище получи подкрепа и в предложения. По
национално смесените среди в Южно СК главно неохотно приемат идеята 

регион. Всички народи — от названието да се изличи опреде- 
трябва свободно да из- лението „комунистическа“, а млади

те поради пропуските и несполуки
те на болшевишкия тип на комуниз
ма мислят, че новата партия нито в 
метода, нито в

дадени са повече
-старите членове на

Преобразование в нстянскнямомент моравски 
бе казано 
разяват и афирмират своето нацио
нално битие, да тачат традициите и 
обичаите. За тази цел необходимо е 
откриване на по-ширки простран
ства на съвместен живот

Около 40 хиляди комунисти в 
. 1364 първични партийни организа

ции и голям брой граждани в Юж- 
номоравски регион, които не са чле
нове на СК, подкрепиха „Основните 
определения“ с енергично търсене 
Съюзът на комунистте да изтрае въ
рху курса за демократичен социал из 
ъм, ; който вече се е потвърдил с 
многобройни резултати, особено след 
Осмото заседание на ЦК на СКС, 
както и след XI конгрес на СК на 
Сърбия.

Членовете и първичните органи
зации на СК в южната част на Сър
бия показаха решителност и готов
ност за коренни? промени в общес
твото. Подчертано е, че СК на Сър
бия е вече тръгнал по пътя на тези 
промени. Изправен пред предизви
кателствата на кризата, СК почна 
да решава крупните проблеми, раз
движи демократичните процеси по 
установяване на публичност и от
говорност в работата, скъсал е със 

бгорократическа

биваха против интересите на народа. 
Народът вече излезна на политичес 
ката арена, от която (полека слизат 
протагонистите на бюрократическия 
социализъм. Заедно с народа и с 
неговите интереси 'е изграден по
литически идентитет на Съюза на 
комунистите на Сърбия Раздвижени 
са икономическият просперитет и 
демократичният метод на работа.

Освен пълната защита на личния 
и семейния живот, търси се и пъл
на свобода на творчеството, на 
разяването, на осъществяването на 
хуманитарните цели и зачитане на 
знанието и специалността.

Демократична, правна^ и модерна 
държава комунистите от Южна Сър
бия виждат в общността, която ще 
даде възможност на гражданите ак
тивно до решават и управляват в 
пея. Те искат държава, която ще 
бъде поставена на хуманистически 
принципи.

Специално е посочено значението 
па равноправието като основно ус-

съдържанието, нито 
и труд, в названието трябва да има никакви 

взаимно уважаване и пропиване на допирни точки с ЮКП Мнозинството 
националните култури и1 на всички счита, че името на партията трябва 
други отношения, които могат да да произлезе от основните определе- 
допринесат за издигането на между ния и програмната ориентация 
националното съдружие. Положението налага — бе "каза-

разискванията преобладаваха но — че и новата партия трябва да 
определенията, че държават^ тря- се организира върху трудов и тери- 
бва да бъде носител на социалната ториален принцип. Впрочем, 
политика. Потребно е да се изграж- тите в Южноморавски регион 
да хуманистическо общество на со- кват, че работническата 
циална правда, която пропорционал чело 
но на йкномическата

В

комунис 
; изтъ-

класа, на- 
със Съюза на комунистите, е 

мощ, върху изграждала фабриките и не трябва 
принципите на солидарността, ще лесно да се откажат от тях. Посоче- 
обезпечи социална, здравна и детска но е и на практиката на политичес- 
защита. ките партии в света, които действу

ват върху основите на друдовото ор 
ганизиране. Съюзът на,' комунистите 
започна

из-

Когато се касае за политическия 
плурализъм, в разисканията е оце
нено, че на политическата арена из
лизай партии и движения с Бсевъз- отговорен пред работническата кла- 
можни инициативи и все още с не
ясни съдържания и изходи. Техните
програми често внасят неспокойствие псички исторически заслуги на СК, 
в обществеността, |колебаиия и не- относно на ЮКП за да бъдат осуе- 
мзвесиост. Толкова повече от СК на <. тени недобронамерните нохитител- 
Сърбия се търси в новите услови» ства срещу миналото на партията, 
да се избори за запазване на и- Обаче, същевременно се търси и яс- 
деититета, защото за това — бе под- но «становище към всички грешки 
чертано —< го задължават и истори- на ^К в миналото, ,3а комунистите 
ческите 'факти и заслугите. Обаче, и пР°гРесивните сили в обществото 
СК на Сърбия с другите организации, изтъкнато
особено с онези, които имат подобни честните“ 
програми, трябва да развива отно- хора (Ще бъдат и техни грешки все 
шения на уважаване и сътрудничес- Д°като за това не се даде обективна

оценка, докато въз основа на факти 
Голям интерес членовете показа- не се посочат творците на такава по- 

ха за характера и начина на органи ли™5а*
зирането на партията, като се зает- „ Основната оценка на комунисти- 
ъгшха за ясио определяне на целите ™ ® *°жнс>моравски регион е, че 
и задачите в преобразованието на предложеният документ е всеобух- 
СК в модерна политическа партия, аЦ!а конкретни предложения. Осо- 
пасочеиа към демократичен социали- СК отдавна
зъм. Единодушно е оценено че трае' оено 'Удополствие е изказано, че пр- 
формацията е стигнала в истинския ЪВ Път е прогопоРено за въпроси,
момент, защото — подчертано бе __ които дълго вр,еме са били табу-те-
очакиаието и протакането на иай-вис • Ма за член°иате на ск и за общест- 
шето партийно и на, отделните ре- веността- Посечено е, обаче, уи 
публикаиски ръководства на СК е задачите на комунистите в провеж- 
довело до Секване на довериетех в даието й1а предложената програма 
единния СЮК. за да не изневерено на основ

ните определения.

стопанската реформа и е

са да я доведе до края. 
Търсено е ясно да се покажат

старата погрешна
на«

— грешките и „не- 
дела на бившите силни

тво.

не е имал

на

Когато се касае за името на бъ- Мхлаж Момчилови*



САМООТЛЪЧВ АНЕТО ОТ СЪ 
ЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

стратегия на 

леуср
СБиството

които работят тези лица и ор
ганите на-СК, които са дали

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ ПА МАСОВО
ТО САМООТЛЪЧВАНЕ ОТ СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ Е АЛ 
БАНСКАТА НАРОДНОСТ МАСОВО ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ 
НА ВСИЧКИ МЕРКИ И АКЦИИ, С ПОМОЩАТА НА КОИТО 
СЕ СТАБИЛИЗИРА ОБСТАНОВКАТА В КОСОВО

албанската народност масово 
да . се противопостави на всич-

политически и държавни предложение или съгласие за 
мерки, с помоща на които гря- избирането и назначаването 
бна да се стабилизира обстанов им. 
ката в Косово,

юн

Оценява се, че самоотдъчва- 
От аспект на процентите са- пето от СК не може да получи 

моотлъчването ог СК е най-из- размери, които ще застрашат 
Не е малък броят на албан разително в по-малките общи- ролята на Съюза да комунис-

пи, в които живеят само или тите в Косово като интеграци-
предммно албанци — Глоговац. онеи ФактоР на всички народи 

кат да ом служат с този метод 111т1шл л и народности. Не ще и съмне-
са подложени на заплахи, обп ‘ ' е ' ю в ДР-ГИ т ние, че при сегашните полита
ли и тормоз. Натискът е насо- 101,133 юощини (Малишево, Сър чески обстоятелства броят на 
чен и към ония, които бяха вър бнца, Качаник, Изток) явление членовете щеше да се понама- 

на на последното заседание на нали членските си книжки, а то не е изразително. Самоотлъ- л:< и без организираната кам-
Покрайнинския комитет на СК сетне се разкаяха. Срещу тях се чването е най-масово в най-чи- л-шия на противниците на СК,
в Косово, на което беше обсъ- организират своеобразни прес- сле:1ИТе общинскн партийни оР На СъЮЗа на к5>мУ™стите в Ко 
дена информация за самоотлъч- ледваиня и изолации, наричат особено .А,™ 0030 отдавна 061116 ИУ5*010 та--
ването на членовете на СК в ш предатели, за да гн прину- а изаШ1И, осооено в оощнни- Кова ..сито , а то му е нужно

’ дят да се самоотлъчат от Съю- те, в копго живеят много албан още повече сега, в периода на
пи. В средите, в които живеят реформите, когато на СК е най- 
предимно сърби и черногорци _ва>кно да има способни кадри.

които са предани на идейните

Еуфорията на организираното 300 идентично обясниха самоот 
сомоотлъчване на членовете ал лъчването сн от СК. 
банци от Съюза на комунисти
те в Косово, която беше най- 
-интензивна във втората полови 
на на февруари и в началото 
на март тази година започна да 
отслабва от - средата на мина
лия месец, а на места е изчез
нала. Тази оценка беше съобще

цнте, конто вършат натиск на 
партията, а ония, конто не ис-

която се посочва, че досега от 
партията са „излезли" 
членове от албанската народно 
ст, а това е над една пета от 
общото число членове. Още три ганизирала кампания, 
хиляди (до)сегашни членове на 
СК са предявили намерение да 
не членуват в Съюза на комуни 
стате в Косово (2118 от тях

28 140 за на комУнистите противно на 
волята ои. Това ясно показва, 
че става дума за перфидно ор самоотлъч ването на членовет е 

на СК е минимално или нзоб- му определения и на думи, и 
на дело. Защото численосттаРеални поводи за масовото 

самоотлъчване от СК, 
някои преценки, би могли да 

са бъдат недостатъчната информи 
радост за актуалните проблеми 
в Косово, Сърбия и Югославия, 
разочароваността от несъгласия

що го няма, като например в на членовете не е гаранция за 
Лепосавнч, Зубмн поток и Штръ дееспособност на партията, кое

то показва и досегашната прак 
тика.

според

пце.
от партийната организация 
Прищина). В Косово обаче се Внимание привлича заключе 

мпето на Покрайнинсюня комиявява и противоположен инте-
на СК,засягащо „комунис-рес — желание за зачленяване 

в' Съюза на комунистите, което 
трябва да се претвори в жела 
телно опресняване на партийни ск, 
те редици.

тетта и грешките в провеждането
на политиката на СК, личните тите“, които се самоотлъчиха

от СК, макар ,че заемат 
а не тяхното искреио опре порни постове 

деление за политиката!, която
О се нягпчвп от ппгачпипт ,, орани или назначени по пред-Зад масовото самоотлъчване се насочва от пропатиднаш и в

на членовете на СК се крият дРУга Дейност на националисти ложе е 11 с подкрепа на Съю
силите, които бяха организато- ческо-сепаратиетките сили и ал за на комунистите. Въз основа
ри иа националистическо-сепа- тернативните сдружения, които па това заключение трябва да

целят да отстранят СК от по
литическата сцена. Тези пово-

интереси на някои членове на отго-
на конто са из-

ратистките демонстрации. Тази 
оценка се подкрепя със следни -
те факта: самоотлъчването бе- ди бяха използувани умело от 
ше групово, а „причините“ по организаторите на своебразна- 
добни или идентични, отчасти 
се съвпадаха с исканията на де
монстрантте. Например от 400 нария на най-нахалната специ- СК. Автори на инициативата 
членове на СК във „Феровикл" ална война, която се води с цел трябва да бъдат органите,

се открие процедура, в рамки 
те на която ще се оцени дали 
тези бивши членове на СК мо

та кампания за самоотлъчване гат да останат на постовете си, 
от СК, която е само част от сце понеже загубиха подкрепата на

в Жарко Бакич

Комунист декември 1974 година с Орден братство 
ство със златен венец.

Урежда единна редакционна колегии. Гла
вен н отговорен редактор на „Комунист" изда
нието за СР Сърбия Момир Бъркич, заместник 
главен и отвовррен редактор Обрад Кович.

Председател на Издателския съвет Миломир 
Нетрович, заместник председател Слободан Йо- ванович.

и един- Адрес наето чя гр г Р^ЛаюЛ1ята на комунист“ нзданн-
ннн" 6,СтелСеф^Г;2?7°«: ’БуЛСВарД Л°'

„МарЛй1ге™п! -Комунист", Белград Площад

мтгеп™1? Се оърбохърватскн, относно хър- 
гъ1гпп™™^СКИ на киРнлича н латшлта) и в 

^ 1 издания на български, италиански,
унгарски, румънски, русински и словашки езици.
„МарксЧЕшел™7РО ”В°р0а'' Балгра*

С Указ ге)„,17резиде,гГа на V Републиката от 22 
декември 1964 година „Комунист" е удостоен с 
Орден народно освобождение, а с Указ от 30
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В ГОРНА ЛЮБАТА НА ТАЗГОДИШНИТЕ
|_ „СРЕЩИ НА СЕЛАТА“ БОСИЛЕГРАД

Победи другаруването и - хлябът село Паралово
радост в

■ „Срещите

Люба та. На
ш‘"шитаВаТ ”ромеи принос в развитието и възраж-

==е=2ШШ§ШШ111
ширяват приятелството, да подобряват животГна сел^ ГОТОВИ Да ФУгаРУват, Да раз-

В
та, също започнала преди 
пет-щест-годики, за свързва 
не на селото им с телефон

Най-после дългогодишни
те мечти на жителите на 
село Паралово, Босилеград 
ска община, тези дни се 
сбъднаха. По повод Първи 
май — Международния праз 
ник на труда, предприяти 
ето за оборот, селскостопан 
ска дейност и услуга, „Бо 
силград“ от Босилеград в 
селото им откри магазин. С 
това и с редица други до вътрешността. А почти от 
сега завършени комунално- всяка къща има по някой 
-битови акции, до значител във вътрешността — доба 

I на степен е подобрен сел ви седемдесетогодишният 
ския бит, а ведно е спряна Никола Стоиов. 
и миграцията на младите ' — И селският път трябва '
от това средно по големи да се поправи — добави 
на босилеградско село. Боян Богоев — Още повече,

— От акциите които' се се същият вече няколко го 
намираха пред местната об дини не е поправян и че 
Щност и останалите субекти, миналата година пороища 
магазинът ни беше проблем та на много места го разва 
номер едно. А как и да не, лиха. А този път е от зна 
когато досега и за най-мал 
ки дреболии трябваше да 
отиваме в Босилеград, при 
което губехме ценно време, 
особено през сезона подчер 
та председателят на местна 
та общност, КИРИЛ ВЕЛИ 
НОВ)

ни връзки.
— И тази акция вече от 

срочване няма. Ако магази 
на ни- дава възможност да 
купуваме тук, то телефонна 
та връзка ще ни помогне 
по-често да контактограме с 
нашенци които жевеят във

В миналата събота горно- 
любатчани отвориха широ
ко сърце. Посрещнаха 
пратиха гостите ои от Долно 
Лребишинье както и гтрили- 
чи. Наистина, победиха ги с 
една точка. С толкова с кол 
кото преди две седмици ги 
победиха долнотребишинча- 
ни като домакини, които съ
що така приеха гостите ка
то стари приятели. И на ед
ното и на другото състеза
ние хората от двете села по 
казаха, че са готови да чдру 
гаруват, да разширяват при 
щтелството^ да обменят опит 
и да подобряват селския си 
бит.

градска община. От Враня 
присъствува 
на Общинския 
съвет, а от Босилег/радска 
община всички председате 

на общинските общест 
вено-политически

чани показаха, че са по-сил 
ни планински мъже.

Докато мъжете измериха 
силите си, девойките и же 
ните потвърждаваха сръч
ността си в домашното ръ 
коделие. В преденето на въл

председателят
синдикалени из

ли
организа

чение не само за нашето 
село, но и за други села: 
Църощица, Назърица, Яреш 
ник, част от Злидол и До 
ганица, а ползуват го и Гор 
ската секция и предприяти 
ето за оборот, селскостопан 
ска дейност и услуги „Боси 
леград“ от Босилеград.

ПЛАНИНАТА НЕ ГИ РАЗ
ДЕЛЯ

В книгата за впечателения 
в Горна Любата един от го 
стате записа: „Хубава при
рода, хора с широко сърце, 
големи резултати. Да жггве- 
ят и „Срещите на селата“! 
Това всъщност бе мотото на 
състезанията.

Параловчани не скриват 
радостта си. Казват, че 
по-голяма радост са имали 
когато преди десетина годи 
ни селото им бе електрифи 
цирано, па сега когато бе 
повтрно открит магазин. 
Но с това в местната об 
щнос не се задоволяват. 
Казват, че ще продължат 
да разрешават все още не 
разрешените селски пробле 
ми. Между тях сега изтък 
ват довършване на акция

Инак, село Паралово е. от 
далечено ет Босилеград 6 
до 7 километъра. В селото 
има четирикласно училище 
с десетина ученика, заема 
1290 ха около 70 домакинст 
ва. Населението 
нимава
не малък брой от селото са 
настанени в трудовите ко 
лективи в Босилеград.

Домакините посрещнаха гостите си с хляб и сол
пии и на Общинската скуп 
щина.

„Личната карта“ на Г. Лю
бата на повечето наши чи 
татели е известна. В село 
то живеят около 1500 ду 
ши. Известно е по майсто- 
рите-сторители. Миграцията 
се чувствува. За да се спре 
постоянно се полагат у си
та... В летописа на Д. Тре- 
бишинье е записано, че се 
лото се намира на 7 км от 
Враня. В него живеят око 
ло 250 домакинства и глав 
но се занимават със селско 
стопанство. Половината от 
тях имат питейна вода от 
водопровод. Сега водят ак 
ция за комасация и за във 
еждане на телефони. Митра 
цията не се чувствува. При 
тях се заселват други. Имат 
местно СКХД и богат кул 
турно-забавни живот.

на победа отнесе Брка Йо- 
вчева, във везенето Еленка 
Тодорова, а плетенето «а 
чорапи гостенката Стоянка 
Маринкович, в зотисването 
Мирослав Ташковпч.

Гостите посрещна и при 
ветсвува председателят на 
МК на ССТН в Г. Любата 
Славчо Зарев, едино от най- 
-заслужните за успешно про 
веденото състезание. При 
ветствува ги и председател.т 
на ОК на ССТН в Б-осиле 
град Захари Сотиров, кой 
то между другото каза, че 
със „Срещите“ вървим в 
нови трудови победи. Цел 
та е да надделеем обществе
но-икономическата криза в 
селата и да дадем подтик 
в производството на здрава 
храна. В географско отноше 
Г. Любата и Д. Т|ребишнье 
разделя планината Бесна 
кобила. Тя обаче не ги раз 
деля по обичаите, традиция 
та, културата, живота и и- 
деологията в СР Сърбия, за 
яви той.

лгу се за 
със земеделие, но

На „селянката“, която ус 
троиха гостите и домакини 
те докато се състезаваха 
жените музиката и песента 
дойдоха до същинске изява.

м. я.

В хубаво украсеното поме 
щение, в което бе поместе
на изложбата на женско 
домашно ръкоделие па до 
макиниге, а за която под 
бор нацрави Виолета Глнго 
рова, ехтеше от песен.

СЪРЕВНОВАНИЕ ЗА ВИСОКИ ДОБИВИ

Зее едни и същи
Вече седем година наред ница първа награда е сне 

в Димитровградска община челил ИВАН НИКОЛОВ от 
редовно се провежда общин Градниье, а втора НИКОЛА 
ско съревнование за високи , ДИМИТРОВ от същото се 
добиви сред селскостопан ло и ЙОВАН ЙЕЛЕНКОВ 
ските производители. Но от от Желюша. Три трети на 
година на година спада -нн> гради са спечелили Веселин 
тсрссът за това съревнование Свнленков и Мима Пейчева 
и намалява броят на участ . от Градинье и Чедомпр Ива 
нищите. В миналогодишно нов от Желюша. 
то. чшгго резултати сега се В производство на малн 
сулшрат, са участвували 109 ни по традиция най-добри 
състезатели, което е много са драгошггчани. Първа е 
но-малко отпреди. Но ма НАДЕЖДА ДИМИТРОВА 
къп че етапа дума за едни втори Йован Василев и тре 
н същи, въпрос е дали след тц Милко Андреев.
.ващото ще се проведе.

„Требишнье, ко ли ми тс де 
ли, ту смо прву л;убав за 
почели...“, пееха покрай дру
гото гостите. Със „свои“ тво 
рби, както онази „Гугутка 
гука в осос, 
по двори...“
домакините. И едните п дру 
гите заедно пееха „Югосла- 

С състезанията и домаки вио“. 
ните, и гостите потвърдиха 
достойнствата си. Младе 
жите измериха силите си 
на снсртното поле. Миле 
Миленов на пример скочи 
(от място) към 2,70 м и но 
беди съперника си, а Стаи 
ко Йованович победи в над 
хвърлянето на камък. В тег 
ленсто на въже горнолюбат

невеста шета 
се изявиха иМУЗИКА, ПЕСЕН, РЕЗУЛ

ТАТИ. ..Този ден в Г. Любата се 
събраха много хора. Дойдо 
ха около 50 долнотребшшш 
чани. С тях дойдоха и ня 
колко души от Крива Фея, 
с което село наскоро ще 
се побратимят. И горнолю 
батчани имаха специални 
гости. Първите си съседи — 
долно любатчани. Отзоваха 
се и представители на об 
ществено-политическия 
вот на Вралска и Босиле

В мълвеното на фавн ре 
зултатът бе нерешен. Рсзул 
татът бе нерешен и игеизве 
сон (4,5:4,5 точки) все до 
месенето 
хляб.

и печенето па 
На горнолюбатчапц 

■" всъщност победа донесе >— 
хлябът, т.с. сръчността на
Калинка Глигорова.

В производство на краве 
мляко са дадени двеИменно, своеобразен 

рои ат шад това съревнова 
пие беше

па г награ
илш/пВ1ГЬр11аг, на ВЕЛИННАНКОВ от Градинье

жи ди
поело Димитров 

градското стопанство, обоз 
почивайки макар ц сиволич 
ни иарчшш награди. Имай 
ки предвид общата криза и 
недостиг на средства пъв в- 
сич.ш

II ВТО
ра на Асен Дончев от Въл 
ковия. В производство на

илкоХимитР^и
ковцп, след него Мнодраг 
Алексов от Смштовци п Ге 
ра Радованов от Радейна.

На раздяла, след състеза 
нията и закуската .'.едрата 
от двете села бяха същни 
ски филтели. Това нс кри 

, еха пито домакините, ннто 
гостите. Поръчаха си едни 
на дру1н: ще се видим, ще 
дойдете, елате пак ... Наис
тина, ще се видят наскоро.

Учасгщщите нц „Срещите“ 
от двете села ще участву 
ват на регионалното състе 
запис от 26 до 28 т.м. в 
Буяновоц.

предприятия, за на 
гради I за участниците в ми 
налогодишното 
ние не са обезпечени никак 
т чредстОа, така че сърев 
гюнателите ще трябва да се 
задоволят
Колко това ще бъде

съревнова
В производство на агнещ 

ко месо и тази тодина ИЛ 
КО ДИМИТРОВ от Брайков 
чи е опечалил първа нации 
да, а на второ място е Го 
ша Алексов от Смиловцн.

Наградите ага най-добри 
те ще бъдат връчени на за 
седакне на Общитскато кои 
ференцня та Соцкалнстичос 
кня съюз, което трябва да 
се проведе наскоро.

само дипломи.
стиму

лиращо за тях и занапред 
да се стараят да получават 
високи добави е отделен 
въпрос.

Но независимо то това да 
забележим имената ма “ 
-добрвте по отделни облас 
ти. В производство на шие

нин--
От съревнованието: Ягода Йошшонич и Борка Йончева В. Б А. Т.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ДЕЛО В ВОСИЛЕГРАДСКа
ошцинлНАСКОРО В ЖЕЛ10ШЛ

Представяне на стихосбир- Обмен на педагогически опит и състезания 

ката „С паспорта на живота“ 

от Милорад Геров
и а преподаватели за об 
мен на огшт в обучението 
и спортни свстсзания меж 
ду отборите на посочените 

обрагюиател

ските учители ще разгледат 
град ЮостеидиЛ, като 
това и посетят няклко про
мишлени цехове, а ярегюда 
вателитс от град Кюстен 
дил що разгледат Босияе 
град и помту също някоя 
ко промшшени цехове.

Сътр удиичество

Двете възпитател ио-оора 
зоватслпц ведомства в Боси 
леградска община, средно 

образовате мсипнсолскнят 
център „Иван Караиванов" 
и основното училище „Гсер 
ги Димитров" и тави годи 
на уточниха съответни про 
грамц :ш ст.трудпсгчсство с 
възш п ател но

възпитателно 
ни ведомства. Договорено 
е да се проведат и едно 
дневни екскурзии.

между
средношколския образовате 
лен ценгцр „Иван Караива 
нов“ от Босилеград и ЕСПУ 
„Иеофит Рилски" по отноше 
ние на досегашното, тази 
година е изменено. Именно 
договорено е тази година 
само кюстендилското учили 
ще да гостува в Босилеград, 
а босилсградското училище 
посещението да върне идна 
та година. Срещата ще се 
проведе през втората поло 
вина на този месец, а зал 
лалувано е обмен на опит 
в обучението но математи 
ка, физика, химия, ТПО, и 
физическа култура, състеза 
ния на ученици от първа и 
втора година от Средно 
школския център и учени 
ци от девети и десети клас 
на ЕСЛУ „Неофиг Рилски" 
по математика, физика, хи 
мия, както и състезания по 
футбол, тенис на маса и бас 
кетбол. В рамките на таз
годишното сътрудничество, 

договорено е и еднодневна 
екскурзия на група учите 
ли от Средношколския обра 
зователен център от Босиле 
град до Боровеп в Бълга

етичното слово на българ
ски език, п па страниците 
■на други списания за люби* 
телите на аюетпмиото слово 
на събохървптски език, ще 
чет свои стихове пред жо 
люшани. Встъпително слово 
за стихосбирката и изобщо 
за поезията Л1у ще изнесе 
Стефан Николов, поет и ре 
доктор вън вестник „Брат 
ство“.

По почин на местната об 
щност в с. Желюша, Дими
тровградска община, относ 

културно-худож ССТВС1 ю 
то дружество в селото, и ре 
дакцията на в-к ,.Братст1ю'* 
на 17 май вечерта в салона 
на културния дом в Желю 
ша ще бъде представена сти 
хосб!грката ,.С паспорта на 
живота от Милорад Геров. 
Този вече известен поет не 
само по тази стихосбирка, 
но и по стиховете, пубдпку 
вани на страниците на в-к 
„Братство и списание ,Дру 
гарче“ за любителите на по

В програмата по сътруд 
иичество между основното 
училище „Георги Дими 
трон" и Босилеград и Образ 
цовото единно средно поли
техническо училище „Кирил 
и Методий" са уточнени 
две взаимни посещения и 
по една еднодневна изкур 
зия на групата от 25 лре 
подаватели. Именно догове 
рено е първото посещение 
да бъде през втората поло 
вина на настоящия месец, а 
домакин да бъде босиле 
градското основно училище. 
Уточнено е преподаватели 
те по природио-математич 
ните предмети да разменят 
педагогически и метод ичес 
ки опит в обучението. Зап 
ланувано е и състезашге по 
математика, физи* д, химия 
и биология на ученици от 
пети до осми клас, а отбо 
рите по футбол и шахмат 
ще премерят силите си. В 
тората среща ще се провс 
де през първата половина 
ла октомври, а домакини 
ще бъдат учениците и пре 
подавателите от град Кюс 
тендил.

Когато пък става дума за 
договорените две екскур 
зии, уточнено е те да бъ 
дат еднодневни и в рамки 
те на възможностите на 
двете училища. Босилеград

обраловагел 
вито ведомства „Иеофит 
Рилски" и „Кицтил и Мето 
дий" от фад Кюстендил 
(България). Програмите са 
в унисон с неотдавна йод 
шшишят Протокол в рам 
кнте па граничното сътруд 
ничество в областта на въз 
питаннето и образованието 
между Босчшеградска общи 
на н Общинския иа/роден 
съвет на фад Кюстандил 
от България.

но

Това представяне ще бъ
де пфво от рода си в ед
но димитровградско селище 

досегашните нредставян- 
(доста скромни)

Съгласно тези програми 
и тази година, какго и до 
сега сд договорени срещи

ия главно
са бент в Димитров фад.

милорад геров В международния транспорт, 
осъден на живот, 
един поет 
на работа зает

и хора,
сред народа...

Околовръст, па оборот 
с отворен пътен паспортпътува без билет.

С влака 

на живота
Години двайсет и пет — 

цел век, 
един човек 
работник и поет, 

върви към светлата си кота 
и търси щастие в живота 

сред пътници

един поет 
на работа зает, 
пътува без билет 
— със влака на живота!, рия, а същата ще се цроведе 

през втората половина на 
септември тл\(От стихосбирката „С пас

порта на живота“) М. я.

СВАТБАТА“ НИ юта, богаташи и „аристрократи“ с бакалска ду
ша и вълчи нрав... “

За йованка настъпи златно време. Вече ни
кой не й подвикваше. Напротив, всеки й подхв
ърляше, че се е подмладила и разхубавила, раз 
питваха я за „годеника“ и за бъдещата й сват
ба. А и самата тя някак си се промени. Нико
го вече не ругаеше, започна да се белосва и 
червисва, и все си тананикаше някаква любов
на песенчица, на която и думите, и мелодията 
сама си измисляше.

Целият град се запали за тази „смешна“ 
история. Писмата се очакваха жадно 
пеливо, четеха се и се препрочитваха и от ста
ри, и от млади, преразказваха се и обсъждаха 
по кръчмите и седянките, по дюкяните и домо
вите, по училищата и по улиците. Едва ли не

на от-

девер и шаферки — такоза беше желанието на 
„Ромео“_ — нямал никъде и никого свой..Аз 
нямам близки, нито приятели, от всичко 
ички съм се отказал, 
простил и забравил. Т1 
та: любима и съпруга, майка и баща, брат и 
сестра, живот и смърт“ — беше й писал в едно 
писмо...

Наи-после дойде и „историческия“ неделен 
ден. Още отрано, пъстра и възбудена тълпа 
запршгжда към гарата. Изпразнили се бяха и 
къщите, и кръчмите. И черквата остана праз
на. Дори и от близките села бяха дошли някол
ко залудни селяни. В опашката

и вс-
всичко и на всички съм 
I си ми едничка на све-99

V-

и нетър-Е А веднъж залудните еснафи и зевзеци и
■ ‘ скроиха същинска сватба. По онова време в- 
; сички вестници ежедневно се пълнеха с обявле-
■ яия от рода на следните: „Млада жена, с въз-
■ вишена душа и злочеста съдба търси подход- 
2 ящ мъж. Цел — брак.“ Или: „Мъж на средна
■ възраст, висш чиновник, материално обезпе- 
5 чен, разочарован от живота, търси млада, кра- 
5 сива, девствена провианциалистка —
2 туалка. Цел— брак“, И пр. и пр.) 
е И ето, един ден сядат неколицина мустака- 
я ти нехранимайковци, съчиняват „пламенно“
■ бовно писмо и го изпращат
■ от живота висш чиновник“. В писмото
■ снимка на някаква руса красавица и подписват
■ Иванка Митина. И „идилията“ започва. „Разо-
■ чарования мъж“ праща едно след друго дълги
■ писма с , интимни изповеди, а след време и 
; любовни обяснения. „Режисьорите" съчиняват 
; „страстни" отговори и ги изпращат с бърза по- 
; ща на „Ромео“, както са го прекръстили Него-
■ вите писма дават на „Жулиета", която - 
; нася из целия град, тържествува и всекиго 
; ставя да и ги чете. След време „Ромео" изпра-
■ *своя снимка: около петдесетгодищен запа- 
: зен мъж, с тънки мустачки — ала „Дъглас фер
■ оанкс , с големи тъжни очи. Най-после „Ромео"
■ пРеДлага брак. „Режисьорите" от името на де- 
; вственицата“ приемат с възтърд. Определя се и

денят на сватбата. Разочарованият от живота 
младоженец желае сватбата да стане в родното 

™ «Девственицата“ — „в тиха, патриар- 
- среда'' дедеч оц фалшивият блясък на
. столичния живот,- сред почтените, скромни и
■ н Т°КотдаВД наивни х°Ра на провинцията .чужди
■ на бездушието, лицемерието и алчността на от 
• Късналите ее от родна почва стол™™ ™ °Т

на ществието
куцукаше и деветдесетгодшнния дядо Върбан, 
а до него преплитаха крака прегърбените баби 
Суса и Николица.

— По-полека бре, че краката 
' — току подвикваше баба Суса^
— Проклет народ, юрнали

всички вземаха участие в съчиняването 
говорите. (Всички гадаеха и пророкуваха като 
какъв ще бъде края. Подиграваха се, шегува
ха се, смееха се от сърце, от душа.

Но имаше и трезви, и сериозни хори.
— Малко природата се е подиграла с нея,

че и хората — ядосано казваше татко. __ На
такиба не по двадесет и пет, ими п(^ педесет 
на голо, та да се научат да жалят* 
мъка.

ми не ме държат!
се като на кур- 

допълваше баба Николица. Нас. децата, 
не ни сдържаше в редиците. Потичвахме 
трани и ту

бан!интелек-
отс-

изпреварвахме всички и се „любу
вахме на „булката“, ту изоставахме на опашка 
та, където вървеше „бандата“ и надуваше тър
жествен марш, или проточваше 
барска песен.

Бре, бре, бреееей! 
провикваше

лю-
на „разочаровани 

слагат чуждата някаква сват-
Някои се опасяваха, че тази безсолна шега 

може да има солен край. Дори отишли 
йското управление. На полицейския 
навярно и сам отегчен до смърт от 
това, по неговите думи, „забутано градче 
пало вечен сън, където само от време 
ме „бугарске комите“

от време на време се 
старият зевзек Матеи 

под ръка „булката“, той 
наперено, с танцуващи стъпки, 

шествието, с ослепително бяла ри- 
а и черни папионка, с бастун и високо четвъ

ртито бомбе, изрязано 
боядисано с -

— Каквото куку, 
аше на закачките.

Жени и мъже, застанали по тротоарите, ръ
копляскаха, подхвърляха шеги: някои плиска- 
я а пред булката кофи вода, та „да й върви ле- 

о първата брачна нощ“; \други изтичваха с 
огромни букети и ги тикаха в ръцете й.

— Бре, бре, брееей! )И-ху! _
се и „кумът", и „сватовете“.

К°с«та на Йованка бяха къносали. та поне 
да, прилича на „образеца". Бяха раз- 

„„„ плели плитките й, които стигаха чак до кръста 
лт носят че- главата й закрепели цял букет от все-

кум и етапи стт' е зм&жни цветя. (гърдите й безсрамно навирили 
............й ™зали

в околи- 
началник, 

скука в 
, зас- 

на вре-
и два-три московски ме- 

керета по веднъж в годината — за първи май 
изборите, размътват главите на сирома

сите , махнал с ръка пренебрежително може 
Ви и сам жаден за някакво развлечение па ма
кар било и в ущърб на закона за реда’и пове
дението на гражданите.

Всичко живо

„кумът“ 
Мушмулата. Хванал 
пристъпваше 
начело на

ги раз- и слепено от мукава, и
чернилка за печка.за- и около

такова и пипе — отвръоц

с нетърпение чакаше небива- 
пръсти броехме дните долто зрелище. На 

„сватбата".
Пуснаха доброволна 

та рокля
провиквахат- подписка за венчална-

ръце и дълъг шлейф, който щяха 
тири „шаферки". Определиха

■■■■■■■■шшамавпнввв

които

парвен-
■■■■■■вввввввввнвв

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■
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ПРИКЛЮЧВА АКЦИЯТА ВСЯКО 
ЛЕТИ, САМО ТРЯБВА ДА СЕ досети1 М0ЖЕ ДА по-

Творчески награден ноинурс
Мост“36 деца пътуват със самолет 

I до Сплит
на си.

По повод юбилея на списание „Мост" — 25-годишнината от из 
лизането на първата книжка — Редакцията обявява творчески награден 
конкурс за следните жанрове:

СТИХОТВОРЕНЙЕ
1'еорги*а3охеГосно^пт„™ ° ™Дсигурила само Елизабета 
пратила “ц*” & ”™

А°КаТ0 ще Въда^^еГ
журито прегледа пристигналите сунки.

РАЗКАЗиз-
писмо до 

след като 
литературни творби и ри- първа награда 600 дин. 

втора награда 500 „
трета награда 400 „

ЕСЕ

първа награда 600 дин. 
втора награда 500 „
трета награда 400 „

ЗАПИСАНИ НАР. ОБИЧАИ

първа награда 200 дин. 
втора награда 150 „
трета награда 100 „

първа награда 300 дин. 
втора награда 260 „ 
трета награда 200 „-тт Р“1 (—*л ::: ш _ *чМГ

~7 Ш НОВЕЛАжвд__________________■

първа награда 900 дин. 
втора награда 800 „ 
трета награда 700 „

г** :
■ с !

' •. ■ . '■

■ . 1 ПУБЛИЦИСТИЧЕСКА
СТАТИЯ| >;‘У

първа награда 500 дни. 
втора награда 450 „
трета награда 400 „В двора на основпото училище „М. Пияде“ в Димитровград

Трябва да кажем 
акция на „Другарче“, 
ски език) и поделението

, че по шести път организираната 
Радио Ниш (предаване на българ- 

на ген.-подполковник Марко Ку- 
лич предизвика голям интерес сред учениците от основ
ните училища в Димитровградска, Бабушнишка Сурду- 
лишка и Босилеград ска общини.

Това може да се съди от многото пристигнали сти
хотворения, разказчета и рисунки, 
телите на нашето небе.

— Заедно с арменците 
училища в четирите общини (тази го диша и 
училище „И. Лола Рибар“ в Бабушшшща) и навсякъде 
бяхме

Предвидените награди са в кон
вертируеми динари. При 
наградените творби ще бъдат хоно
рувани.

1. Право на участие в творчески- 
я награден конкурс на сп. „Мост" 
имат само граждани на СФРЮ.

2. Предложените творби за на
града трябва да са написани на бъл
гарски език, да се обзначени с ши
фър, а шифрата да е сложена в от
делен затворен плик и се изпраща 
заедно с творбите.

3. Творбите се доставят до Реда
кцията на сп. „Мост" в три екзем
пляра по възможност написани на 
пишеща машина, раздел тройка.

4. Изборът на темата е свободен, 
по желение на авторите. От това пра-

записванетоизключениеви малко
на народни обичаи, защото ще се 
дават награди за описани обичаи от 
нашите краища. При записването им 
авторите трябва да изложат кога, по 
кое време са се вършили обредите 
на даден обичай, какъв е бил него-

печатане

вдъхновени от пази-

посетихме всички основни 
основното

вия смисъл, съществува ли още или 
съвсем е изчезнал и пр.

5. Творбите 1се приемат до 25 май 
т.г. и се Изпращат на следния адрес: 
НИРО „БРАТСТВО", РЕДАКЦИЯ 
НА СП. „МОСТ“ (ЗА ТВОРЧЕСКИЯ 
КОНКУРС), 18000 НИШ, КЕЙ 29 
ДЕКЕМВРИ БР. 8.

приети топло и сърдечно — изтъква ДЕНКО РАН
ГЕЛ ОВ, главен и отговорен редактор на в „Другарче“.

Програмата, която изпълниха армейците беше при
ета много добре, а също и срещите с известните детски 
писатели Бранко ЗКивков!гч от Белград и Русомир Арсич 
от Ниш.

Жури, съставено от представители на „Другарче“, 
Радио Ниш и военновъздушшните сили преглежда при
стигналите
-успешни, а след това, в край на месеца, за тях ще бъде 
организирано пътуване със Самолет до Сплит и назад.

В Сплит ще се направи посещение в Средното моряшко 
училище и на културно-историческите забележителности 
на града и околността му.

творби и тези дни ще излъчи 30 най-

РЕДАКЦИЯ НА СП. „МОСТ“
М. А.

панаирджийски гривни, гердани и какви ли не 
фантифлюшки; веждите й изрисували с въглен, 
клепките и лицето й нацалали с пудра и чер
вило, а на двете й бузи лепнали по една голя
ма бемка. Четири момиченца, също облечени 
в бяло, носеха шлейфа й. „Бандата“ неуморно 
свиреше.

Когата пристигнахме на гарата, разбра се, 
че влакът има цяд час закъснение. Двама стра
жари се показаха йа вратата 
Възрастните се спогледаха, ала 
ки успокои:

— Не бойти се. Начелството седи в давид- 
ковото кафане. И той е дошел да погледа „пред 
етавлението“.

„Бандата“ засвири сватбарското и Йованка 
поведе хорото. Сигурно никога такова 
и пъстро хоро не се е вило в нашия град. А 
пък самата Йованка как гордо пристъпваше, 
как тържествуващо се усмихваше и оглеждаше 
всички! Ей, богу, сякаш беше напълно с ак
ъла си!

никаква прилика1 — извика „Ромео“ възмутено.
— Добре бе, господине, щом на мен не 

вярвате, ето, нека каже народа. Тук всички по
знаваме нашето Йованче от рождение. — И той 
р.исоко вдигна снимката.

— Същата е, същата е! 
викахме всички.

— А — а, и тази хубава! Бива ли такава 
работа?, Толкова време лъга момичето и сега 
— сиктер! — провикна се Ачикдалаверата.

— Срамота1 — избоботи Слава Будин.
— На съд, на съд ще го дадем! — записука 

баба Суса. — Толкова труд и разноски. Може 
ли така да се лъже жена!

Локомотивната сирена се обади късо и пре
дупредително и бързият влак тутакси потегли. 
„Младоженецът“ стреснато се изви към перона 
и изведнъж хукна, и в движение скочи във 
влака. Железничарят- се опита след него да 
затвори вратата на чакалнята, но тълпата и не
го повлече на перона.

— У — У1 Долу-у! — 
се превивахме от смях. '

Йованка се спусна след влака, протегнала 
напред ръце, потича, потича, спъна се в шле- 
ифа и се просна на плочите. Отнякъде излет
яха двамата стражари и ни наблъскаха в ча- 
калнята. Само Йованка остана да се търкаля 
по перона, като виеше и си блъскаше главата 
и плочите...

Седмици и месеци из целия град само за 
„сватбата" се приказваше. Заговори се и за съд, 
и за затвор. Полицейският викал „режисьорите“ 
и им искал писмени |показания

— Заведе ли човекът дело, затворът им е 
вързан в кърпа — казваше татко — Но какво 
ще съдиш еснфите, когато властта сама ги 
подкокоросва. На управниците по-лесно им е 
да дават на народа такива безплатни представ
ления, отколкото хляб.

Ала „Ромео“ никакъв не се обади. Отникъ
де и от никого вече за него! не се чу нищо. 
Йованка дълго време по цял ден виеше из ули
ците все го викаше ту нареждаше оплаквания 
и проклятия, ту гальовни думи. После като че 
ли и тя забрави. Само от време на време ще 
облаче венчалната рокля, ще сложи „бомбето“ 
и, като въртеше бастунчето и с пълен глас 
пееше някаква любовна песенчица, засмяна и 
щастлива, бързаше към гарата. Тодор Лкткалов

— Божичко, това се казва мъж! 
кликна старата мома кака Пена. 1

Младоженецът се поспря на последното

въз-

стъпало и малко озадачено огледа празния пе
рон. После погледът му се спря върху прозор
ците и вратата на чакалнята, той се усмихна 
на размахващите ни ръце, зарадвано, по мом
чешки скочи на перона и забърза към нас. 
Железничарят широко и тържествено отвори 
вратата и „младоженецът“ хлътна в чакалнята. 
„Бандата“, която свиреше марш, млъкна.

— Ромео! Любов моя1 
Йованка, хвърли се на врата му и започна 
страстно да го целува.

В очите на „Ромео“ пламна ужас, той очай- 
иически се мъчеше да я отблъсне от себе си. 
Шапката му падна, изтърва бастунчето си. А 
когато откъсна „Жулиета“ от врата си, тоя про
тегна пред себе си куфарчето като щит и, раз- 
рошен, измачкан и изумен, промълви задъхано:

— Моля ви се, какво значи това? Тук има 
грешка!

— Моля, моля! — важно се изтъпи „кумът".
— Той

в» хор се раз-

нгК чакалнята, 
„кумът“ всич-

щастливо изпищя

весело

крещехме всички и
По едно време се чу локомотивна свирка и 

някои се развикаха:
— Иде! Влакът!

— Ако козата лъже, рогът не лъже. 
безцеремоииа бръкна в пазвата на Йованка и 
извади снимката на „Ромео". — Това сте соб
ствено лично вие, нали?

— Да-а! — сгьвесем озадачен проточи „мла
доженецът“ и изведнъж се окуражи: 
моля ви се, и аз имам снимка! — Той бръкна 
във вътрешния джоб на сакото си, а Йованка 
отново разпери ръце, но „кумът" непочтително 
я дръпна "назад:

— Потрай, Йованке, положението е дуспа!
Йованка сключи ръце на гърдите си и, ка

то гледаше „Ромео" умилно, |3анарежда галено:
— Колко си ми хуубав! Колко си ми миил!
„Милият“ извади красиво портмоне, отвори 

го и високо вдигна снимка на нежно русо мо
миче:

Всички се юрнахме към перона, но един 
железничар стоеше до затворената врата и не
възмутимо повтаряше:

— Забранено е на перона!
— Абе, човек, ти не виждаш ли, че сватба 

има? Младоженецът пристига.
— Забранено е на перона! — все така не

възмутимо повтаряше железничарят, като се 
подсмиваше, хитро.

Р1о

— Че барем пустни делегация, да го пос
рещне — уговаряше го „кумът“.

Но железничарят си повтаряше все едно и 
също. Ние се струпахме до вратата и прозорци
те. Бързият влак спря. Веднага се отвори вра
тата на един от вагоните I класа и по стъпал
ата заслиза оперен мъж в черен нов костюм, 
с бяла риза и висока колосана яка, върху коя
то черна напионка беше разперила крил е; из
под ръкави на сакото му се подаваха бели ман
шети; череп полуцилиндер, малко, тъпичко ку
фарче и елегантно бастунче допълваха тоалета

— Моля, вижте!
— Моля! — като си даваше сериозен вид, 

Мушмулата протегна ръка и взе снимката. Сбъ
рчил вежди, той на няколко^ пъти поглежда ту 
Йованка, ту снимката, и най-после отсече без
апелационно:

— Факт! (Няма лъжи, няма измама. Това 
е самолично тя! Може само да е била маалко 
по-млада, когато се е снимала.

— Ма моля ви се, че тук няма абсолютно

му.
— Брей, че той цял министър! — ахна Сла

ва Будин.
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Фаввритът надигран напълно
бележка игра ЗА АЛИБИ

не е аппъртпен, що посочим една друга 
игра, която панрапо е свързана с казано 
то дотук. Става дума за проверката ! иа 
кандидатите, която за разлика 
този път е организирана и Белград, При 
факт, че под триста кандидати са били от 
Димитровградско, че са незаети, те са би
ли принудени да пътуват до Белград и 
том да се задържат поне три дни. Какви 
разноски са :ш всеки, излишно е да се 
говори. Да споменем само, че между кан
дидатите има и такива, които поради не
достиг па средства и увереност, че пак от 
тази среда никой няма да бъде приет, са 
се откпзпли от проперкоти и от иътя до 
Белград. А целта иа цялата тази игра спо
ред пас п мнението но огромно болшин
ство от кандидатите е да сс има алиби 
и сетне да се каже, че проверката е била 
па неутрален терен, без влияние иа този 
или онзи. Знае се обаче, че последна дума 
има управителят па митницата чрез свое
то днекреционпо право.

На последния конкурс за приемане на 
дванадесет митничари в димитровградска 
та митница от общината са се явили над 
31X1 кандидати. Това не е изненадващо ако 
се има предвид броят на незаетите в Ди
митровградска община н заинтересова по
ста на младите за тази служба, която в 
неразвитата община вее още е най-добре 
платена. Броят на кандидатите сигурно би 
бил още по-голям да не се счита сред не
заетите като нещо нормално за митница
та да се приемат кандидати (почти) само 
от Пирот и, че няма обществена или но 
литаческа сила в общината, която това 
да спре. Разбира се, никой не инсистирп 
за митницата да се приемат само от Ди
митровградска община, което не би било 
ни честно. Но все пак честно е да се

РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

отпреди

„СВТзРЛИГ" (СВЪРЛИГ) 4:0 (3:0>„А. БАЛКАНСКИ'
Димитровград, 29 април 1990, Спортният цеитяр „Парк“. 

Теренът тревист, зрители 1000 души. Времето слънчево и 
студено. Голмайстори: П. Йоваиович в 20, и 25 минута, 
А. Станков в 40 и С. Златкович в 80 мииута. Жълти кар
тончета: Т. Соколов, Т. Раигелов, и П. Георгиев („А. Бал
кански“) и С. Милович („Свърлш"). Червено картонче: С. 
Крумов („А. Балкански“). Съдията Миодраг Аитич от Ниш 
— слаб.

„А. БАЛКАНСКИ“: II. Костов 6, Т. Соколов 7, Л. Таков 
7, Т. Раигелов 7, 3. Христов 7, С. Крумов 6, II. Георгиев 6 
(С. Златкович), С. Димитров 6, А. Станков 6, Д. Митов 6, 
II. Йоваиович 8.

има на ум някакво съотношение, защото 
все пак митницата и граничният пункт са 
на територията на Димитровградска об
щина.

Но тъй като конкурсът още официално А. Т. „СВЪРЛИГ“ :Л. Костич 6, 
С. Милоич 5, Г. Ранджело- 
нлч 6, И. Ииколич 7, Б. По- 
'фович 6, С. Боич 6, Н. Цве
та! юиич 6, Д. Пстрович 7, 
3. Гаврилонич 6, Б. Васич 6.

При твърде добра игра, 
домашният отбор нанессви- 
соко поражение на фавори- 

„Свърлмг“ от Свърлиг 
4:0. Играеше се спортс

менски и само слабият съ
дия Аитич от Ниш не беше

на равнище. Слабо водеше 
мача, отсъди три жълти и 
едно червено картонче, кое
то обективната димитров
градска спортна публика от- 
свирка, а с аплодисменти 
изпрати гостуващия отбор.

В този мач добра игра по
каза Петар Йоваиович, кой 
то отбеляза и два гола за 
,А Балкански“.

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА

Акция по 
залесяване

Кой с мотика, кой с ашон, 
кой с добра воля, но всич
ки весели и засмени, учени
ците от основното училище 
,Л1оша Пияде“ от Димитров

та
от

д. с.
град използваха първата съ 
бота през май за залесява
не на голините в околнос
тта на Дилштров*!рад. Това 
е първата тъзгодишна акция 
по залесяване в поредица
та, която ще проведат уче
ниците от основното учили 
ще. Как то винаги досега сре 
дствата ще бъдат използу
вани за екскурзия.

РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

Иооеди по-слабият отбор
„БУДУЧНОСТ“ (ТТърва Кутина) — ,А БАЛКАНСКИ“ 3:1 (0:0)

Първа кутина, 2 май 1990. Игрището на „Будучност“, 
теренът тревист. Зрители — 300 дгпш. Времето слънчево. 
1 олмаистори: Томислав Аитич в 55, Сладжан Станкович 
65 и Александар Мусич в 73 минута за „Будучност“ и Пе- 
,аР Йоваиович в 38 минута за „А. Балкански".

Жълти картончета: С. Станкович („Будг-чности). Съди
ята Миодраг Татарац — добър.

А. Т.
в

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ФОНДОВЕ В БОСИЛЕГРАД

Радооактявният гърмоотвод долу! „БУДУЧНОСТ“: И. Пейчич
6. Филипов 7, В. Павло- 
вич 7, В. Днмитриевич 7. Н. 
Велкович 7, Г. Стаменкович

и 6. С. Станкович 6. 3. Марин- 
11 ковпч 6, Д. Милковпч 6, М. 

Тодорович 7, А. Мусич 6, Т. 
Аитич 7.

„БАЛКАНСКИ“: М. Соко 
-тюв 6, М. Стефанов 6, (С. 
Златкович), Н. Миланов 6: 
М. Тодорович 7, 3. Христов
7. Ж._ Тодоров 6, П. Геор-
_ 5- С. Димитров 6, А.
Станков 5, Д. Митов б (3. 
Стефанов), П. Йоваиович 7.

На втори май. в рряда 
се игра извънреден кръг на

пролетния дял на футболно
то първенство в регионална 
футболна дивизия — Ниш. 
„Асен Балкански“ от Дими
тровград гостува на „Будуч
ност“ в Първа кутина край 
Ниш. И покрай това, че от
борът на „Будучност“ беше 
отслабен с 
няколко играчи, 
градчанн играха бледо и 
слабо и загубиха с 3:1. То
ва беше една от най-слаби
те партии на А Балкански' 
в пролетния дял на първен
ството.

Взето е решение и са обезпечени средства за демон
тиране на гьрмоотвода на Центъра за култура. През пър

вото тримесечие на годината бившите СОИ по обществени 
дейности в общината отчетоха положителна равносметка и 
в касите на сегашните фондове оставиха (не)значителни 
средства

Приемайки положителни 
те тцшмесечни баланси на 
бившите СОИ за основно 
образование, култура, физи 
ческа култура, детска и со 
циална защита, която в същ 
ност бе последната равно 
сметка в досегашното им 
действуване, членовете на 
съветите на фондовете на 
тази дейност в Босилеград 
на последното заседание (за 
седание не се проведе само 
на фонда за социална защи

да за грвока за децата над 
80 хиляди динара (061 445,80 

детски
23 845,50 за редовна дейност 
на детската прад!шка), а за 
социална защита 2927 дина 
ра. Тези средства са (не)зна 
чителни в настоящите нко

добавъчниза

неигрането ната) констатираха, че сегаш 
ните фондове трябва да да 
дат по-голям принос в раз
витието на тези дейности от 
кол кого бившите СОИ. Цри 
това те констатираха, че в 
касите на фондовете са 
„пренесени“ известни 
ства от касите на 
във фонда за основно об 
разовайие 41 369,90 динара, 
във фонда за култура 
4043,30, в този за физичес 
ка култура 1115,60, във фон

димитров-
номически трудност. Още 
повече ако се шча предвид, 

известниче все още не са 
финансовите

гпев
ВЪЗМОЖНОСТИ И 

средствата, с които през го 
дината ще разполагат фон 
довете.

От особено значение 
щението на съветите за де 
монтиране на

сред
СОИ: д. с.е ре

радноактнв 
ния гъромоотвод от сграда 
та на Центъра за култура. 
За целта са необходими 21 
хиляда динара и тези сред 
ства вече не са под въпрос. 
Съзнанието

ПРЕД МАЙСКИТЕ АКЦИИ ПО КРЪВОДАРЯВАНЕ

ХУМАННОСТ И ПРАВА
Гражданите, конто 

от плащането на десетина дадат кръв ще бъдат освободени 
здравни услуги

за опасността
ОПАКОТО НА ВЪПРОСА се издигна на заслужно рав 

ищце и посочените фондо ]\,ьг, мт.п„
стиа^Очагп3 нуж1п1те сРеД месец на хуманостлщ^Репуб 
^о Ьс™опал1 “ "аск°Р° «“канският завод за 3

ФУЗ,Ш °Т БСЛГРЗД И ООЩ1Ш 
шах демоптфаае Г ™ ^

ЯДргап"аГш”о1^ВО,'а' Щблика в най-хубавия
на посочените*^фандове^каз щ!™™ ™

с\аб^ггж~1 ГТ“”
та .са необходими около 70 въвел отлет^гл„ 
хиляди дина|ра. Основното Р 33 кр
училище раздвижи акция на в областта
всред учениците и родите осном ^ х! запр1та- Въз
-е™ от^оредствата °дт Ж Г“
™.СРГт°о~тТР|! ~ ^ ~
2*“ в“ (4 «” ^
близост до Центъра 
тура. Финансова 
очаква

„Преселен“ и граничнио-пр&пуе- 
квчтелният пункт „Градина“

та на реабилитацията 
ответните заводи и инсти 
тути;

в съ

— 30% от стойността на 
ортопедсюнте помагала и ор 
топедските обувки;

— рамки

Неотдавна пиротската поща отпечата телефо- 
ннен указател за Пиротска, Бабушнюпка и Дими
тровградска общини. Но ако 
ном 
дина

меискате да намерите 
ера на телефона на граничният пункт ,Дра

на югославско-българската граница, на пет 
километра от Димитровград, а на 25 от Пирот, 
напразно ще го търсите сред номерата в Дими
тровградска община. Но затова под буквата „Г“ 
ще го намерите в списъка на номерата за „Пи
ротска община. к

След подобно „преселване“ в туристическите 
проспекти на Погановски манастир, в които пише. 
чесъщият се намира край Пирот в Пиротска об- 

™Ва е ВТ°Р° преселване на цели обекти и 
-“си в съседната община. Сега димитров- 
1редчани се питат дали това е направено случай- 

не» след като се знаят опитите от преди, 
управлението на митницата да се пресели в Пи- 

след нелегалното навлизане в митническата
Г Л27”РОп',?':тТ“М' пункт од стра- 

ОТ Пирот- «И- Какво е
_____  А. Т.

за очила (200 
дин.) и контактни лещи (500 
дин.);ВД>

апарат (3000— слушен
дин-);

— 30%
ките услуги и от стойност 
та на зъбно-протетичннте, 
очните и други помагала (са 
мо при зъбната протеза на 
малението възлиза на 2100 
динара, а при поправка на 
зъби до 250 динара).

кръводарителят, който да 
Де кръв един път ползува 
посочените права в срок от 
една година, а кръводарн 
телите, които дадат кръв 
Ю и повече пъти ще пат: 
зуват тези нрава до края 
на живота си.

защита е от стоматодогичес

лекарства, Предписани 
на рецепта (3,8 
едно лекарство);
,т ~~ за всеки ден болнично лечение по 7

за кул 
помощ се 

Общинската
динара за

и от
скупщина.

динара;
— най-малко 30%В. Б.

от цена
Ю СТРАНИЦА

„БРАТСТВО“ ■ И МАЙ 1990



0№*1К1га кшуца^фО/рД) ШАХМАТ ЗА ПИОНЕРИ

Сравнителен
(не)успех

Гостите заслужено 

победихаРЕГИОНАЛНА БАСКЕТБОЛНА ДИВИЗИЯ

НОВ УСПЕХ НА 

„СВОБОДА“

Мъжкият пионерски шах
матен отбор на Основното 
училище в Димитровград от 
19 до 23 
взе участие в републикан
ското първенство за пионе
ри, което се проведе «а Та

„А. БАЛКАНСКИ" — „РУДАР" (АЛ. РУДНИЦИ) 1:2 (1:1)
Димитровград, 6 май 1990. Спортият център „Парк". 

Времето облачно. Зрители — 500 души. Теренът тревист. 
Галмайстори: А. Веселинович в 30 и А. Земляку в 73 ми
нута за „Рудар" и П. Георгиев в 44 минута за „А. Балкан
ски". Жълти картончета: П. Йованович и Т. Соколов („А. 
Балкански“) и Б. Зейнилович („Рудар"). Съдията 3. Цекич 
ог Ниш — слаб.

април тази година

ра.
От 24 отб^ра димитровгра 

дчани са заели единадесето 
място, което може да се взе 
ме и като успех и като не
успех. Както изтъква ръко
водителят на шахматната се 
кция в училището, 
Стоименов, до последния кр 
ъг димитровградчани са има 
ли гарантирано четвърто мя 
сто, тъй като до тогава са 
имали пет победи и едно ре 
ми. В последния кръг са за 
гуоили и така са спаднали 
на единадесето място. Че на 
истина са и имали шанс го 
вори и фактът че са ит|ра 
ли реми с минал о-годишни,- 
те и тазгодишни шампиони 
на Сърбия, а Роки Стоиме
нов е победил мииалогодиш 
ния вице шампион на Съ
рбия. Непредвиденото пора 
жение Васил Стоименов оп 
равдава с отказване в пос
леден час преди тръгване 
на Горан Игич, за когото 
«а бърза ръка не е може- 
ло да се намери съответна 
кой да го замести.

* „Пролетен“ (Житковац) 
70:73 (35:37)

Старите познати 
налната баскетболна диви
зия „Пролетер“ от Житко
вац и „Свобода“ от Димит- 
ровлрад премериха сили., в 
във втория кръг на първен
ството. По-успешен беше ог 
борът на „Свобода“ като се 
напожи със 73:70.

В първото полувреме 
лго време се води равнопра 
вна борба, като и двата 
бора се сменяваха във воде 
нето. Все пак, димитровгра 
дчани бяха по-успешни и 
на почивка се отиде при ре 
зултат от 37:35 в полза на 
„Свобода“.

Във второто 
митровградчани 
предприемчиво и бързо ос 
ъществиха разлика от 10 то 
чки.» Към края на мача оба
че попуснаха и ..Пролетер“ 
ги настигна. Все пак, „Сво- 
вода“ успя да запази надмо 
щие и победи с 3 точки ра 
злика.

„Свобода“ (Димитровград

в регио- В тази спортоменска и ко
ректна среща в редовете на 
домашния отбор най-много 
точки отбелязаха Стойкович 
21, Любич 20 и Попович 14, 
а в отбора на „Свобода“: Ма 
тов 28 и Геров 19 точки.

„А. БАЛКАНСКИ": М. Со
колов 6, Т. Рангелов 6, Л. 
Таков 5, М. Тодорович 6, 3. 
Христов 6, Ж. Тодоров (М. 
Стефанов 5), П. Георгиев 6, 
С. Димитров 6, А. Станков 
5,.Д. Митовб (С. Златкович), 
ГТ. Йованович 6.

„РУДАР"; С. Кръстич 6, 3. 
Милкович 7, Д. Коцич 6, С. 
Милетич 7, Б Зейнулович 7, 
А. Земляк 7, А. Велкович 7, 
3. Ранджелович 8, Ч. Пау- 
нович 7, Д. Вукич 7, П. Бог- 
данович 7 (Д. Любисавле- 
вич).

Футболистите на „Асен 
Балкански"

знаеха какво желаят. И в 
резултат на такава игра — 
„Рудар" вкара два гола в 
мрежата на М.. Соколов.

Футболистите на „А. Бал
кански" почти и не създадо
ха шанс за отбелязване на 
гол. Наистина, имаха изве
стен превес и инициатива в 
някои моменти од играта, 
но не проаикваха към гола 
на Кръстич. Затова пък 
алексипчапи чрзе успешни 
контраатаки лесно стигаха 
пред вратаря Соколов.

Отделно заслужава да се 
отбележи и поведението на 
слабия съдия Цекич от Ниш 
който съдеше във вреда на 
футболната игра.

В неделя, на 13 май, „Асен 
Балкански" играе в Бела па
ланка с отбора на „Един
ство".

Васил

Зоран Живкович
ДЪ-

„Студент“—Свобода“ 
78:58

от

Димитровградските баскет 
болисти добре започнаха та 
згодишния сезон. Срещу от 
бора на „Студент“ в Ниш 
играха много добре и заслу 
жено победиха с 78:58.

третия кръг димитров- 
градчанп ще бъдат домаки 
ни на отбора на ..Д. С. Го
це“ от Църнатово.

полувреме ди 
заиграха

претърпяха и 
второ поредно поражение 
тази пролет на свой терен, 
и то напълно заслужено, от 
отбора на „Рудар" от Алек- 
скиац. Докато домашният 
отбор играеше слабо и без 
план, гостите всеки момент

В

А. Т. Борац
Свърлиг
Единство
Новоселац
ОФК Ниш
Рудар
Палилулац
Будучност
Раднички
Асен Балкански
Куршум ЛИя
Прегрее
Мрамор
Младост
Омладинац
Синджелич

25 13
25 12
24 13
24 13
25 13
24 11
25 12
25 11
25 10
24 10
25 10

47:29 29 (3)
49:41 28 (4)
46:26 28 (2)
46:28 , 28 (2)
54:32 27 (1)
43:31 27 (5)
37:35 26 (2)
44:39 24
36:34 24 (4)
41:33 23 (3)
39:50 21 (1)
46:49 20 (1)
44:57 20 (2)
34:57 18 (2)
27:70 10 (2)
29:65 6

д. с.

4 8д. С. 7 6„ГИД“ — ПЪРВИ 
ПОБЕДИТЕЛ

3 8
3 8

ФУТБОЛ — МЛАДЕИШ КАТЕГОРИИ

Победа, и поражение 

на пионерите

7 5
6 7

Димитровград, май 6 7
6 8

Завърши първата дисцип
лина на тазгодишните общи 
«ски игри. Шахматистите в 
шест трудови 
■премериха сили и направи
ха редоследа си. Първо мя
сто спечели отборът на „Гид“ 
I с 12 точки, нц второ се 
класира „Свобода с 9 и на 
трето — “Гид I“) също с 9 
точки, но тъй като в среща 
та със „Свобода", която за 
върши наравно 2:2, претър
пя поражение на пъ|рвата дъ 
С1са, трето място се падна 
на „Свобода“.

Най-добър резултат пока
за Славко Чирич от „Гид“ 
I, който взе четири точки от 
четири партии.

В течение е състезание по 
фубол на малка врата. Ще 
участвуват 20 отбора, разде 
лени в четири групи. По два 

се отбора

6 9
3 11
4 11организации 25 9 2 14+ Дузпа-поражение на младежкия състав

Пионерският състав на „Ас 
ен Балкански' в последно
то време одигра два важни 
мача. Най-напред нанесоха 
поражение на водещия от
бор в дивизията „ЕИ“ от 
Ниш с 3:1, като показаха 
хубава игра. От поражение 
с 0:1 — те победиха с 3:1.
На 2 .май играха неодигра- 
КИЯ мач против „Раднички“ 
в Ниш и претърпяха високо 
поражение от 6:0.

25 9 2 14
25 8 4 13Младежкият състав игра 

в Пирот против „Единство“, 
като в регулярните 90 ми
нути срещата завърши нара 
вно 2:2. С по-успешно изпъ 
лненгте на дузпи — една то 
чка взе отборът на „Един
ство“. В следващата неделя 
двата отбора паузират.

25 4 5 16
25 3 6 16

ПЪРВА ОФД — ПИРОТ

Победа и поражение на 
„Партизан"

Футболистите на „Пфти- 
село Желюша игра

ят тази пролет променливо. 
Дори би могло 
повече слабо, отколкото до 
бре.

Д С. В неделя играха малко по- 
добре и победи слабия от 
бор на „Борац“ от Барйе чи 
флик.

зан от

да се каже:ФУТБОЛ НА МАЛКА ВРА- МЕЖДУОБЩИНСКАТА ФУ 
ТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ 
— ГРУПА „Юг“

ТА
..Партнзан“ се намира в 

средата на табелката, коя
то поместваме по-доле. Инак 
в неделя, на 13 май, желю- 
шадщ ще играят в Пирот 
против отбора на „Пърче- 
вац“.

10 2(2) 3
10 2(0) 3
8 4(3) 2
7 2(0) 5
5 5(4) 5
6 4(1) 4
6 0
5 0

3 2(1) 9
3 3(0) 9
I 6(4) 7

В изтеклите два мача же 
люшанп загубиха като гос
ти във Велико село от после 
дния на табелата дори с 
6:0! Това беше и най-слаба 
та им игра досега.

първокласирали
Наскоро
стартува
Лятната
дивизия

И „Минералац“ 
не дойде

продължават във втория кр 
ъг. Засега фаворити са: „Сво 
бода“, „Циле, „Гид II, 
„Лрадня“ и „Балкан“.

Д. Ставров
В Междуобщинската фут

болна дивизия Враня група 
„Юг“ всичко по старо. Гос 
туващите отбори се отказ- ! ЦИИ ЗА ФОЧД 
ват от точки и без спиртно 1 
изпреварване ги подаряват 
на домашните отбори. В не 
теля в рамките на седмия 
тръг на тазгодишното пър
венство в Босилеград трябва 
ше да гостува футболният 
отбор „Минералац“ от Вран 
ска баня. Обаче и те не до
йдоха и по този начин бо- 
силецрадският отбор ще за
пише нови две точкм без 
борба.

В следващия кръг босиле- 
градският отбор ще гостува 
па отбора „Младост" от Йе- 
лашница. Ще отидат ли те.

Напредък
Младост
Пгйрчсвац
Звезда
Т. Ранч
Хандук
Партизан
Нощар
Борац
Победа
Слога

15 45:13
39:19
27:16
28:22
25:27
31:24
47:62
29:44
27-37
41:57
24:44

(+32) 22
(+20) 20
(+И) 19
(+ 6) 14
(— 2) 14
(+ 7) 13
(+15) 12
(—15) 10
(—10) 7
(-16) 6 '
(—20) 6

д. с.

15АТЛЕТИКА: КВАЛИФИКА- 14
14>
15Четирима на парти

занската олимпиада
14
15 9
13Спортните събития в Ди

митровград сменяват едно 
друго. Шом завършат Рабо
тническите спортни игри в 
дисциплина футбол на мал
ка врата, веднага започва 
и Лятната футболна в орга 
миза пия на баскетболния 
клуб „Свобода“ и кафича 
,.Т уп-тул“.

Интсресован ието 
турнир е голямо, така 
°паква да участвуват поле 
че отбори от лангз, макар 
че ще се извърши подбор и 
Дитзията ще започне 
Ределен брой отбори.

8
14Неотдавна па стадиона на 

„Раднички“ в Ниш „Чалр“ 
се проведе състезание за из 
бирапе нт членове на със
тава на СР Сърбия зт пред-

15
14

стоящата партизанска олим 
ииада във Фоча от 10 до 13 
май. Място в състава си обе 
злечиха: Пегц Гшроиа — в 

нища 
ме-

ТЪЖЕН ПОМЕН 
На 12 май тази година се 

навършават 40 тъжни дни от 
трагичната смърт 
мил и никога нспрежалим ба
ща, съпруг, син, брат, вуйчо, 
зет, чичо и девер

Ду»
400

скок на височина,
Деянова в бягане на 
тра, Ивица Иванов в щафе- 

или и те ще последват прел- тата 4x400 м и Ваня Геор- 
мера на останалите футбол шев в бягане ма 100 метра, 
ни отбори остава да се ви- Инак атлетиците на „Жс- 
ди. По това което нег каза лезничар" от Димитровград 
треньора Георгиев, боошге- 1 ще участвуват във фииалето 
градските футболисти са на [ на легата в Сърбия, където 
мнение да зачитат сиортме 
лекото надпреварваме и ка
зва че не ще да изневерят, 
въпреки че и те със средствам. я.

на наишя

на този
че се НИКОЛА

СОТИРОВ
живущ в Ново место (Слове
ния).ще се срещнат с отбера па 

ФАГ1 от Прибой. Победи- 
телят от тази среща ще се 
клааира за първенството на 
Югославия.

с оп
Опечалени семейства Со

тирови и Янезнч
Д. с. Д. Ставровса твърде зле.
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сатиРа

КАРИКАТУРЕН ЕКРАН

Ь 0 К А
Здраво база Манчо! Прво, да ти се 

преставим. За сам човек нешколуван и 
нсмам ништа и нипде. Живим од дънъс 
до ]утре. Примам соци]алну помоН. Али, 
оиа ми ис)с доста :Ш за воду. Затоз мо- 
рам да се дови)'ам како умсцем, да се 
нрсжини. На)'пише се ма]ем прека) „Цр- 
ии вр". Ту) има котслци ко^ ме бъш и 
не мирингу, ока]у по мене, али ]г. си га 
питам.

У'

Имам |е,111о мераклиско дудуче. Оце 
ним куде има добри човеци, придем, по- 
свирим им и — падне бар цигара. Не пи- 
Зем. Знанг, мене шкоди и слънце, а кад 
би нииул, имало би да буде шоу. Бил 
сам малко на лечеше у Ниш. Даваше ми 
да напуним буре без дно, а я им реко': 
„Ви сте, бре, луди! Куде може да се на- 
пуни буре без дно!" Оди тъг оцените 
да су луди отца у Бабушницу ко}и су 
ме пратили у Топоницу. Али, да не би 
нспало да сам за сасвим акълан, ^а пра- 

адко пи.здар1це, да ме не огласе за 
способног, па да изгубим ггомоЕ. Толко 
несъ.м луд!

Баз'а-Манчо! За пазим када че V „Цр- 
ни вр" да има сьадба или испрайаз воз’- 
ника, ла се примъкнем и — напупа.м се 
за неколко дъна гнапред. Али, тец лема 
често. Е, тъг надзртам у „трозкуС, да 
видим има ли

ПЕНСИОНЕРСКИ МАЙ '90 Богдан Николов

СЕРИОЗНИ СМЕШКИ ДВУЕЗИЧНОСТ
ви м

Разговарят двама специалисти за 
двуезичност в Димитровград:

— Не знам какво иска този Иван 
Николов от Босилеград със статията си 
за двуезичността?

— И на мен не е ясно, отговаря 
другият, — Защо Иван не вземе като 
пример нашата двуезичност в Дими
тровград. Ето лис в 'обучението и на 
събрания употребявяме РАВНОПРАВ
НО два езика: сръбски и хърватски — 
сърбохърватски!

родил се със късмет, 
с влака па живота 
пътува без билет"!
Ето Мнлораде, твоя късмет важи 

за Мюнхен, Париж и Виена да пъту
ваш без билет, за Димитровград не ти 
важи този късмет!

неко^и од големцити. 
Знаш, то] су ошуа игго не плачу^у зеде- 
н>е и пи)ен>е него се само потпшн\г, а 
зна.)е се од куде че тсу да се плати. 1а. 
се и прека] н>и, омилку]ем. Али, да 
дипг, некада ме напуде. Тъг се ^а сети’ 
како да и’ придобием. Знам 
се не трпу. па почнем некакво за гьега 
да лм

ВИСОЧКИ АВТОБУС

Внсочапн искат автобусът „Ниш 
експрес" да нощува във Висок. Пъту- 
ването вечер им затруднява пътуване
то. По този въпрос питахме 
фъор, който ни даде

ви-
С ПАСПОРТА НА ЖИВОТА! един шо- 

следния отговор:
— Слушайте бре, хора, аз напус

нах село да спя в града, а не денем 
да предстоим в Димитровград 
щем пак не село!

със кога
Нашият поет Милорад Геров, ав

тор на стихосбирката „С паспорта на 
живота" вече една година чака да се 
освободи някое помещение в града да 
представи своята стихосбирка и пише:

,,3а мен говорят хората:

причам. Они тъг учубре със уши, 
иа ме загпггкузу. И, они ч\ду приче, а 
,]а зеднем и шием.а но-

У~ послеггьо време назвише воле да 
им причам како сам за председника 
сал седом пути. „Како, како, Боко? Де, 
исприча)"! 1а им каз\цем: „Е,

Записал: Б. Николов гла-

па V наше
село има недъгави старци и бабичйе, па 
не мож да отиду до бирачко место, а 
1а имам ноЬе, па 
Они ми

Пенсионерска од )едног до другог. 
РечУ за кога да гласам, али ]а 

СВ? ’ласам за зеднога". Што бъш за н>е- 
1а. Е, па он ми обейал да че да ми по- 
веНа помоБ. Али, за)еба ме, па съг при
чам на сви како сам га седом пути 
гласал. Да се зна]е! Али, несъм ]а зеднни 
к°1а 1е 1>а наговарял да га гласа]’у.

^а!а Манчо, би’ ти з'ош писува]а, 
али не сметем, ]ербо сам млого наокан. 
Но, за велим: иако сам Бока, за несъм 
стока. Не може сваБи по мене да ока! 
А ти иемоз да питузеш кош сам Бока. 
Зербо. .. Сети ли се!

Аз'д у здравзе!
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ЮГОСЛАВИЯ КО Димитров, Стефан Николов, ^Гса Ташков п™“ 6^-6»3-9529 СДК - НИШ.
Урежда редакциона колеги. Вестникът налази веднаж седмично. Печатница: „Начредак“, ул. „Тома Коотнч“ № 2. Ле-

^ ^Издателството: „Кей 29 декември“ № 8,

оковоц.


