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ИЗ РЕЧТА НА 
ТИТЕ НА СЪВЕТА НАРЪКОВОДСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРЕД 

СЕДАТЕЛСТВОТО НА СР 
СЪРБИЯ ТЕ

ДИНАРЪТ - СВЕТОВНО 

ПРИЗНАТА ВАЛУТА?ИОВИЧ И ШУВАР \Нова
Конституция 

на Сърбин
пълен оборот. Цените спад- 

стабилизира и вече през 
за световна конверти-

Уй Югославската реформа е па 
под нулата, динарът се

бъде провъзгласенпаха 
този месец ще 
руема валута

на икономическатаПредседатеството на Соци 
алистическа република Сър 
бия тези дни раздвижи ини
циатива да се подготви и 
приеме нова 
на републиката. Председа 
телството смята, че са съз 
дадени условия за (развитие 
на демократично социалис 
тическо общество, което ще 
уважава човешката личност 
и нейните свободи и права. 
Новата конституция трябва 
да бъде правна основа за 
всетранно обществено и и- 

развитие на 
Така ще бъ 

кс-:т.

Това изтъкна Алексан 
дар Митрович, подпред
седател на Съюзния из- 

съвет,

ките 
политика.

Програмата на иконо
мическите реформи съ- 
г «евременно е и програ 

за реформи в полити 
ческата система — под
черта Митрович. — Из
граждаме общество с ху 
манни (социалистически

къмКонституция лълнителен 
края на миналата седми 
ца, « речта ои пред де
легатите в Съвета на Ре 
публиките и покрайнини 
те на Скупщината на 
СФРЮ. Митрович гово
ри обширно * за стопан-

ма

кономическо 
републиката, 
дат премахнати онези 
ституционни 
1974

Имаме всички възможности да запазим и да 
стабилизираме установения партитет между Д 
ра и западногерманската мерка — подчерта под
председателят на съюзното правителство Алексан- 
дар Митрович пред делегатите в 
бликите и покрайнините на Скутпщшата на 
— Този месец ще се състоят окончателни прегово- 

Международния валутен фонд във вРъз**световна конвер-

отрешения 
година, които■ В настоящия момент и в предстоящия период е най-важ- 

осигури политическа стабилност на страната, не се
но да се
мир, разбирателство и толеранция, за да може да се 
извършат промени в Конституцията и да се проведе ре
формата — заяви пред Танюг новият председател на 
Председатеството на СФРЮ д-р Борисав Иович

Съвета на репу- 
СФРЮ.потвърдиха «а практика, 

както И решенията, които 
неблагоприятно повлияха въ 

конституционото полорху
жение и развитието на Сър 
бия. В новата конституция 
трябва да бъдат запазени 
всички положителни пости 
жепия на досегашното соци 
алистическо обществено раз 
витие и демократическите

ри с
провъзгласяването на динара за 
тируема валута.и незивестнови трудности

Обективно имаме усНа 15 май т.г. бяха извър 
редовни промени 

Председателството на Соци 
алиетическа федеративна ^ ре 
публика 
председател на Председател 
ство е едногодишен мандат 

БоЬисав Йович, пред 
СР Сърбия, а

ност.
ловия да преодолеем криза 
та и да не допуснем хаос 
при условия последователно 
да спазваме нравилата на 
правовата държава, а това 
значи най-напред да проме 

Конституцията

вшени
стойности, в което гра
жданинът е основен су 
бект на цялата организа 
ция на обществото. На- 
влезохме в многопартий 
на система и се налага 
да уважаваме отношени 
ята и поведенията, кои
то произтичат 
Многопартийната систе
ма обаче не подразбира 
разбиване на единство
то и ннтегрнтета на стра 
ната.

ските процеси и резул
татите наНов реформата 
през първите месеци на 

година. Така наре

Югославия.
политически традиции на 
цръбскич народ, 
придобивки от 
живот на всички народи и 
народности в Сърбия.

тази
ченият ,,майски анализ 

правител

както и 
съвместния

е д-р
ставител на
д-р Стипе Шувар, предста 
вител на

наНИД1
СФРЮ, след това да прие 
мем закони и да проведем 
реформите, към които стре 

С д|руги думи казано, 
спазваме правилата на 

Югосла

на съюзното
беше обсъден таСР Хърватско е 

подпреседател на колек 
югословаско дър

ствонов
тивното 
жавно ръководство.

зи седмица в скупщин- 
ските работни тела, а на 
една от предстоящите се 

Съвета на репуб

мим. Предложението на Пред 
седателството -на СР Сърбия 

бъде обнарод 
в средствата за масо

от това.ако
правовата държава, 
вия има хубаво икономичес 
ко и политическо бъдеще. 

Ето и мнението на д-р Ьо 
Йович във връзка с 

югославска 
федерация

Танюг, ко 
в наВ интервю на 

ето беше публикувано 
вечерието на промените в 
държавния връх на Югосла 

Борисав Иович под 
настоящия мо 

предстоящия пери 
най-важно да се оси 

стабил

тези дни ще 
вано
ва информация, а след това 

бъде на публично обсъж

син на 
димите и покрайините 
ще бъдат приети заклю 
чения във връзка с мер

рисав
най-актуалната 
дилема днес - 
или конфедерация:

_ Ние сега имаме феде
За претворяването 

в конфсдсра 
необходимо съгласие 

всички републики и
а такова съгласие 

може да се постиг

еня д-р 
черта, че 
мент и в 
од епози политическа 
ност на страната, мир. раз
бирателство и толеранция,
заРда може да се извършат
промени в Конституцията и 
да се проведе реформата.

ще
в дан е.

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАДрация. 
па Югославия БУРНА И НАЖЕЖЕНА СЕСИЯ НА
ция е

тПО Ни война, нина миркрайници,
едва ли 
не Тъй като никому не мо 

се натрапи решение, 
съгласен, из ли

■ ■
година,През последната

Йович, Югославия сс же да
с което не е 
за че оня, който не приеме 
сегашното решение и се бо 
пи за громени на всяка це 
на, ще се намери «ред голя 
мо изкушение.

Според

отчети. Почти всички бяха 
приети без разисквания. Да 
ли това е Добре е голям въ 
щрос. Дори и програмата от 
мероприятия за осъществя- 

общественочиконо-
мпческото развитие на об
щината в 1990 година не по 
дбуди по-сериозно интере- 
сование. Никой не се обади 
ни във връзка с отчетите на 
санитарната инспекция (а 
добре знаем какво е поло
жението с водоснабдяване
то), инспекцията за прихо
дите, инспекцията по паза
ра, инспекцията по труда и 
т. н. Имаше .известни възра 
жепия на един гражданин, 
инак работник в ОС във 
връзка с работата на об
щинския иравозащнтннк и 
общинския секретариат за 

(На 4-та стр.)

каза
промени до голяма степен. 
Същество;ги характернстики 
на настаналите промени са 

завой към пазарна 
към

отговориточка въпроси н 
да се намери в началото на 
дневния ред — 
ри на последно 
не е случайно, 
пълно право да мислим та
ка — потвърдиха и по-къс
но станалите събития. Име

С тези думи, казани към 
края ма шестата 
Общинската скупщина 
почваме, като со постараем 
да запознаем читателя 
станалото. Произнесе 
председателят на Изпълните 
лния съвет Велин Николов 
п един момент, когато ста
наха сериозни пререкания м 
разпри във врьзка с пое 1а- 

въгтроси на нредииинаг 
та сесия на скупщината, а 
въпросите за съжаление, не 
датират от вчера.

Но да тръгнем отначало. 
Направи ни впечатление, че 
в дневния ред на сесията са 
внесени 36 Точки! Ако само 
по половин час се разисква 
ше по всяка точка сесията 
трябваше да продължи 18 
часа! Това не стана, обаче 
стана вещо друго:

сесия на 
па тя се наме- 

място. Това 
Че имамеострият

икономи кг. и стремежът 
политически плурализъм. И 

стопанската »ре 
основи,

с ьс ване нагистремежът 
път

мен
конфедерация е 

към разбиване на Югосла
вия. Във връзка с това три 
бва да бъдем неясно. Гова 
обаче не означава, че този 
въпрос не трябва да се о- 
бсъжда. Също така може 
да се поведе разговор и във 
връзка с евентуалните иско 

някои републики да 
се от цепят от 
Дошло е време Скупщина 

Югославия да изгра

докато за 
форма съществуват 
макар че не са достатъчни, 
в конституционните проме 

бяха извършени

към
тази точка се криешю тюд 

ха -най-скокотлмвнте въпро 
си, поради които на сесията 
ма скупщината нрисъствува 
ха и мнозина граждани. Тол 
копа много, че и без,да йе

ни които
към края на 1988 година, за 
политическия плурализъм не 
съществува основа в Коне 
титуцията на СФРЮ. Зато 
ва открихме процедура за 

в Конституцията.

пени

ка човек, ои задава въпро
са: дали това значи нараст 
ване на доверието в скуп- 
Щ1шата, или пък обратно?

ве напромени 
Като сс има предвид това,

че политическият
обективно

Югославия.

ясно с, 
плурализъм 
се развива 
ция та на 
нова, което 
в Югославия в

та на
дИ ясни становища по тези 
въпроси, да приеме 
за да се знае правната

тази област, кой

сега
вън от Конститу 

СФРЮ. Затова о- закон, 
об МНОГО ОТЧЕТИ МИНА

ХА БЕГЛОсега се случва 
областта на 
плурализъм

становка в 
какви Црава има въз осно 

на Конституцията и как 
може да ги ползува.

В първата половина от 
дневния ред имаше многоваполитическия 

може /гд въведе страната в
вместо



I ПО СВЕТА Iи а нас
ПОСЛАНИКЪТ МУЯЗИМОВИЧ ОТПРАВИ ПИСМО ДО АМЕРИКАНСКИ КОНГРЕСМЕНИШ РЕЧТА НА ЯНЕЗ ДЪРИОВШКК 11 ПАРЛАМЕНТАРНАТА 

СКУПЩИНА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ II СТРАЗВУР Удар върху довериетоСФРЮ - кандидат 

за членство в Евро
пейската общност

Посланикът ла СФРЮ пън 
Ваши питон Джсвад Муязино 
пич през дишалата седмица 
опирани писмо до (рула кол 
||реемс!Ш, ]» което мредулре

Марконич, както и ла под 
крепиха която тона /врани 
телстно има от страна на Ме 
ждународлия валутен фонд, 
Снегонната банка и от стра 
на на известния икономист 
Джсфрл Са/се.

„Програмата на министър- 
- председател и Маркович еди 
нодуншо приеха всички юго 
снламски републики. Затова 
особено съм изненаден от 
иска американското /врани 
телегво да формулира нова 
политика към централното 
югославско правителство и 
нейните шест републики“.

Оценявайки че се касае г/а 
намеса във вътрешните ра 
боти пи Югославия, Муя- 
л/п/онич отделно дсмантира

и нападките срещу Сърбил, те.

което се съдържа в дье ре 
полюции, които 
/ени //а разискване във въ
ншнополитическия отбор //а 
Представителния дом на аме 
риканския Ко///рес.

са отцра-

дп, че приемането на ре:>о 
лкщията която те предложи 
ли па американския конгрес 
може

„Вие твърдите, че Сърбия 
сво//е ддва възможност на 

и те граждани ла участвуват 
в демократичните ироме/ш 
Истината обаче е обратна! 
Сърбия //рие Закон 
бодни избори и /де 
многопартийна система. По 
лирическите партии сега при 
смат политически платфор 
ми", казва се в писмото, с 
което се предупреждава на 
последиците от сегашните 
предложения в резолюции

да има отрицателно 
НЛ1ГЯ1/ПС и да зададе „сери 
овей удар върху взаимното 
доверие, което пзграждихме 
чрез дългогодишно еътруд 
ни/честно“.

В писмото па Муязшюпич 
се казва, че „не е точно из 
явлението, че съюзното юго 
елинско правителство не е 
предприело никаква крачка 
към по-голямо демократизлр 
апе“ и прнномпя па реформи 
те ла правителство //а Аитс

■ ДОСКОРАШНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТВОТО НА СФРЮ СЧИТА. ЧЕ ЮГОСЛАВИЯ В ПРЕД
СТОЯЩИТЕ ДВЕ ДО ТРИ ГОДИНИ ЩЕ СЪЗДАДЕ УС
ЛОВИЯ ДЛ СЕ КАНДИДАТИРА ЗА ПЪЛНОПРАВЕН 
ЧЛЕН В ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

за сво
въведе

— Мисля, че Югославия с ДЕМОКРАТИЧНИ Г1РОМЕ- 
досешания сн темп на ико- НИ 
комически II
промени за две до ц?ц го
дини ще създаде услотя да 
се кандидатира за пълноирл 
вно членство в Европейска
та общност — каза през ми 
налата седмина в Парламен 
тарната скупщина на Евро- 

еленския съвет в Стразбур 
председател 

на Председателството на 
СФРЮ д-^р Янез Дърновшек.

Радикалните прлеомц в из 
точноевропейскнте страни н 
в СССР измениха целокуп
ната политическа картина 
на Европа, подчерта Дърнов 
шек. Отвориха се простран- 
евта за пазарна икономика, 
свободни избори и за мани- 
фестиране на различни ин
тереси н потреби. Започна 
общоевропейско разискване 
за съвместно бъдеще.

политически
Ние днес не искаме да ст. 

здадем никоя автаркичиа сто 
ланска система, но да се 
включим преди всичко в еп 
ропейскнте 
процеси, Югославия вече дъ 
лго време има отделно спо
разумейте с ЕФТА. Готови 
сме за пълноправно членс
тво в тази грунация. Югос- 
лавия е придружен член на 
ОЕЦД. Сега желаем да ста-

А11ТЕ МАРКОНИЧ И ИРАКинтеграционни

1рак дължи на Югославия 680 им. доларадоскорашният

Председателят на Съюзния 
изпълнителен сънет Антс 
Маркович (пребивава в ля 
колкодневно приятелско и 
официално 
И/рак. Маркович се среща с 
иракския председател Салам 
Хгасейн. С домакините си в 
Багдад той разговарая как 
да сс подобри икономичее 
кото отношение между две 
те страни, по-снсциално как 
да сс реши въпроса с ирак 
ския дълг към Югославия. 
Както се преценява Ирак, 
който е най-значителен сто 
папски партньор на Югосла

вия всред необвързаните 
страни, ни дължи 680 мили 
она долара. Някои преценя 
ват, че тази сума е по-голя 
ма и че достига дори мили 
ард долара.

нем пълноправен член.
Говорейки за промените в 

югославската политическа си 
стема Дърновшек каза, че 
многопартийш гге парламен- 
талнн избори, които са про
ведени в Словения и Хърват 
ско, ще последват и в оста 
налите републики. Очаква
ме до края на годината въ 
рху многопартийни

посещение 1;

В г/оследната вест до за 
ключа ването на на тия брой 
се казва, че от проведени 
те разговори може да се 
констатира, че двете страни 
ще намерят взаимно гтриемла 
ва формула" за ре 
на този въпрос, който огра 
ничава по-нататъшното сът 
рудничество между двете 
страни.

начала
да се учреди п югославският 

- • съюзен парламент. Оценявам 
че интензивните демократи 
чни процеси не могат да сс 
засегнат нито в една част на 
страната.

шаване
ШИРОКИ основи\

Югоатавия, като страна ко 
ято с десетилетия развява 
сътрудничество и приятелски 
отношения с всички страни 
в света и която в политика
та на неебвързването в най- 
тежките обстоятелства на 
студенета война търсеше из 
ход и гаранции за своя си
гурност и независимост, днес 
решително се застъпва за 

, по-нататъшно положително 
развит».:* на политическите 
отношения между Изтока и 
Запада и за' икономическо 
сътрудничество между Север 
и Юг, каза Дърновшек. Юго 
славия има интерес същес
твуващите облици на евро
пейското сътрудничество да 
получат по-широки основи и 
посредстом по-голяма отворе 
ност за други страни и асо
циации да се създадат осно 
ви за ново европейско сът
рудничество. В този конте
кст виждам ролята и на Ев 
гролейската общност, Евро
пейския съвет, Европейския 
парламент и Конференцията 
за европейската сигурност и 
сътрудничество.

След като западна присъс 
твуващите с югославските 
политически процеси през 
последните десетилетия. Дъ
рновшек подчерта, че Югос
лавия през последната годи 
на толкова радикализира по 
литическите и стопански ре 
форми, че идва до същест
вени промени в система й. 
Стопанската реформа се обо
сновава върху пазарните за 
кономерности. Въвеждаме па 
зар на капитала, установих 
ме г/ълно равноправие на ра 
зличните облици на собстве 
нст, идва до изява частната 
собственост установихме 
на/сви условия за чуждестра 
нни капиталовложения.

Когато се спря върху тру 
дностите в Косово, Дърнов 
шек подчерта, че решение 
се търси посредством поли
тически средства, върху де
мократични основи и чрез 
провеждане на икономичее 
коразвойни програми къде- 
то съществуват пространст
ва за сътрдничество с ме 
ждународни институции.

Мнозинство югославяни сво 
ето място виждат в бъдеща 
та икономически, културно, 
а и политически обединена 
Европа. Мисля, че Югосла
вия може да даде принос 
да се създаде такава Евро
па, каза председателят на 
Председателството на СФРЮ 
Янез Дърновшек, който от 
говори на въпросите на де
сетина депутати дава на три 
езика (английски, френски и 
испански), а което Парламен 
тарната скупщина поздрави 
с аплодисменти.

СССР: ПОРЪЧЕНИЕТО НА ЛИДЕРИТЕ НА БАЛТИШКИ- 
ТЕ РЕПУБЛИКИ ДО ГОРБАЧОВ В МОСКВА НЕ Е ПРИЕТО ЗЪЗ ОСНСВА СПОРАЗУМЕ

НИЕТО МЕЖДУ ДВЕТЕ 
ГЕРМАНИИ

Декларациите за само
стоятелност не са 
валидни?

ВАЛУТНАТА УНИЯ 
ЮЛИ

ОТ

Представители на прави 
телствата на ГФР и ГДР 
пред»: няколко дни се сьгла 
сиха с текста на /фоектодо 
кументцте за установяване 
на съвеместна икономическа 
и валутна система. Всъщ 
ност тази система, т.е. уния 

ред на самите на трябва да бъде първата крач 
“ във Вашинг- ка към обединяване на две 

те Германии — оповестено 
е в Бон.

Според споразумнението. 
западногерманската марка 
ще стане съвместна валута 
на двете германски държа 

} ви от началото на юли. По 
издал указ с когото „декле същото време 
рацннте на балтпшките ре Германия ще 
публики за самостоятелност ла закони, с които ще бъде 
провъзгласили за невалнд въведено пазарно стопанст

Лидерите на трите балтиш 
ки съветски републики са 
лризвали съветския п|рези 
дент Михал Горбачов да се 
срещне с тях и посредством 
преговори да се потърси ре 
шение за балтишката кри 
за. Лидерите на Литвання, 
Лстонпя и Естония в края на 
миналата

менно те потърсили от Гор 
бачов и аме) гиканскня пре 

балзидент Джордж Буш 
ТИШК11Я въпрос да сложат 
в дневния
„свърхсилл 
тон на 30 т.м.

В началото на седмицата о- 
баче Горбачов не е приел 

лидерите 
на балтпшките републики, 
конто тфеят независимост 
и отцепление от СССР. Той

седмица се срещ 
нали и възобновили догове 
ра за сътрудничество, кой 
то бил в сила преди Втора

предложението на

та световна война. Същевре в Източна
постъпят в сн

ПОЛША

Мимон души без работа во.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; ТРУДНИ ДНИ ЗА МАРГАРЕТ
„ - До края на 1ази година в Полша, ще останат без 
че °“ РаботниЧи- Някои плановици предвиждат
Към това ^»Ие Сполети Д°Р* ДВа милиона д^пи.
Към това трябва да се добави, че от 320-те хиляди сту- 
^ ™ и средношколци, които сега ще завършат, работа 
ще получат едвам половината. Причината за толкпвп 
™ЛЯ™°„ Уволнение «а работници всичко е поради Факта
на голямото намаление на производството _ през първи
те четири месеца на годината дори с 30 на сто Шед! 
лриятията имат пълни магазини със стоки. ^
цееиКога™ пРавителството проектираше стопанските про- 

'началото на годината, планирано е без работз 
2 ^ат около 400 миляди работници. Сега обаче

л

Най-висока инфлация в 
Западна Европа

Инфлацията във Великобритания достигна 9,4 на сто 
в Западна Европа. През последните 

осем години това е най-високата инфлация, чиято главна 
причина е въвеждането на нови общински данъци. Пред
ставители на лабуристите обвиняват Маргарет 
води страната към 
на критика и

и сега е най-висока

Тачър, че
икономическа рецесия. Тя е изложена 

в собствената Консервативна партия. Да 
припомним, на проведените общински избори (поради данъ- 
ците) победа завоява

ед- ра-

опозицията Лабуристическа партия.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Нд ср СЪРБИЯ

НАД ВСИЧКИ"ВЪПРОСИ Е ИНТЕРЕСЪТ 

НА ДЪРЖАВА СЪРБИЯ
Цредседотелст^тоДаТеЛЯТ На 
Счкш Мшгоще-
вич с група свои сътрудни- 
цн ^ебивад в Южнобанат 

р5гпон- Милошешгч по
сева Скупщината на Панче 
ваигка община и нлк^ко 
трудови колективи. След то 
ва води разговор с предсе
дателите на общините Пан- 
чево Алибунф; Бела църк- 

, Ковин и Вършац, както 
представителите на Гои 

сксьпроюштления 
„Южни Банат“.

Заедно със Слободан Ми- 
лошевич в разговорите

* НтЖН “ИЛОШЕВИЕ: В СЪРБИЯ ЩЕ БЪДЕ ТАКА, КАКТО РЕШАТ ГРАЖДА- 
■ СЪРБИчАсС^Р1.ИЯ И НИКАК ПО-ДРУГОЯЧЕ НЯМА ДА БЪДЕ

НА гппп?„г!1ЪРВАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА СТРАНА, КОЯТО ЗАПОЧНА ПРОГРАМА 
ТР гтрпппЙ СОЦИАЛНИ РЕФОРМИ. ПОСЕЩЕНИЕ НА ПАНЧЕВО И ПАНЧЕВАШКИ- 
БРИК-дтдП?РЯТИЕ — РАЗВОЙ И ИНЖЕНЕРИНГ, СТЪКЛАРСКАТА ИНДУСТРИЯ, ФА- 
питс Ц, ЗА САМОЛЕТИ „УТВА" И ПЕТРОХЕМИЯ. — РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕ
ЛИТЕ НА ЮЖНОБАНАТСКИТЕ ОБЩИНИ

народа в гражданска война, 
не са никакви политически 
партии, които уж свободно 
се организират в условията 
на многопартийна система, 
но в най-доб(рия случай гру 
гги безотговорни отделни ли 
ца, които зарад своите лич 
ни интереси са готови да 
жартвуват интересите 
своя народ.

!5Ц Жал ни е, когато гле
даме в някои републики в 
тази наша Югославия, коя
то почти два милиона свои 
граждани загуби в своята 
борба за свобода, как днес 
свободата и демокрацията 
на изборите надзирават и 
„пазят“ представители на 
чужди държави.

Я Сръбската държава ни 
кому не ще позволи вшше- 
ене на своята територия от 
Драгаш до Харгош. Както 
— що няма да седим със ск 
ръсени ръце пред каквото и 
да било насилие на части 
на сръбския народ извън 
Сърбия.

Й Сърбия е най-важния и 
най-про1|ресивния и идеоло
гически впрос. Нейният ин- 
тегритет, лшр, сигурност и 
свобода за всички нейни 
граждани, като условие за 
нейното успешно развитие 
и решаване на всички дру
га въпроси.
Ш Известни сме по природ 
ните богатства, които доста 
тъчно не ползуваме. Сега от 
криваме, че на нашата те
ритория се кръстосват глав 
ните комуникационни посо • 
ки между Европа и Изтока 
и че това обещава нова ра
бота и заработка.

И Не отказваме се от со
циализма, зарад, пазара, но 
напротив най-бързо се дви
жим към демократически со 
циализъм. ако 
пазара.

СРна

на
ва
и е

комбинат

уча
ствуваха Югослав Костич 
председател на Председател 
ството на САП Войводина, 
Неделко Шиповац, предсе
дател на Председателството 
на ПК на СК във Войводи- 
на, Радоман Божович, 
седател
съвет на САП Войводина и 
представителите на южноба 
натските общини.

Гражданите на Панчево и 
работниците от всички ко
лективи, които гостите посе 
тиха посрещнаха 
сърдечно и топло.

— Сърбия се намира в ра 
згара на обществена рефор
ма. За нея се определихме 
преди няколко години, из
правени пред големи труд
ности в стопанския, полити 
ческия и изобщо обществе
ния живот. Тази реформа, 
както е известно 
Слободан Милошевич в ст
ъкларската индустрия в Пан 
чево
резултати, преди всичко в 
сферата на политическата 
система. Промените на Кон 
ституцията на Сърбия и ней 
ното териториално и поли
тическо учредяване са пър
вите резелтати, които рефор 
мата даде, но същевременно 
и необходимото условие, без 
което тя не би могла да се 
доведе до края.

, пред 
на Изпълнителния

гостите

Председателят на СР Сърбия говори в пан чевашката стъклара

ори производителността, от 
носно да се увеличи инди
видуалния и обществен стан 
дарт. За да постигнем тази 
цел, определихме се за съ
живяване на частния сектор 
и за създаване на условия 
за влагане на чуждестран
ния капитал. Считаме, че с 
това ще засилим съвкупна
та материална основа на 
Републиката и че ще подти 
кнем обществения сектор в 
изменените конкурентски у 
еловия за по-голяма ефикас 
ност и към ио-голяма произ 
водителност.

В по-нататъшните си из
казвания Слободан Милоше
вич .между другото каза:

к Ндно от най-важните

трудно е да бъдеш трезв, 
храбър и честен.

Я Поколения 
цената на една несполучли
ва бюрократична 
система заплатиха 
всичко със своята беднота, 
не трябва сега на прага на 
излизане от тази беднота и 
унижение с взаимни 
ници да се онеспособи в 
бобрата за осъществяване 
на големите задължения, ко 
ито взеха и реформата, ко
ято започнахме.

Ш Политическите парти, 
които са готови да търгу
ват с територията на Сърбия 
с .нейната икономическа и 
политическа самостоятелно
ст, които могат да въвлечат

условия да успеем и покрай 
такъв натиск на Сърбия, ко
нто може да се измерва са 
мо с оня от 1914 година, е 
единството на Сърбия, ней
ните граждани и нейното 
ръководство.

А> Няма да позволим де- 
зинтеграция « унищожава
не на обществения капитал, 
който създаваха поколения 
работници при големи уси
лия и лишения. Този капи
тал принадлежи на цялата 
Република на всички граж
дани
тепърва ще се родят.

Я Това време безспорно е 
тежко. В него е лесно да 
бъдеш объркан, уплашен и 
нечестен. В такова време

хора, кситоказа
стопанска

предивече даде първите

кара-

и на децата, конто

По-нататъшни промени се 
вършат в сферата на 
панството с цел да се подо-

сто- уважаваме

НАСРОЧЕНА СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА НА ЮЖНОМО- 
РД В СКАТА РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ В ЛЕСКОВАЦ

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ НИШКИ И ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

За по-равномерно регионално развитие НА ДНЕВЕН РЕД ПОВЕЧЕ ОТЧЕТИ
•2 Председателят на Скупщината на междуобщииската регионална об 

щност д-р Любиша Митрович с група сътрудници посети Лесковац
Републиката няма такъв 
център, а нуждите 
големи. С оглед че се ка 
сае за обект с ренубли 
канско значение потър 
сена е подкрепата на де 
легатите, които [обстой 
по бяха запознати с пла 
иовсте па развитие 
този център и необходи 
мостта
му построяване.

Представителите от до 
ата региона обаче разнг 
«и риха темата за сътруд 
I пи честно между региог I 
алните общности, относ 

техггите Скуцщш-1 и, 
тъй като и двата регио 
па гизмъчват почти едни 
и същи проблеми: стопа 
нетно, изпаднало в кри 
за (И неплатежоспособно

На сесията на Скупщина 
та на Междуобщииската ре 
тонална общност за Южно

настоящата година. На дне 
вен ред е и анализът за из 
ползване на капацитетите, 
медицинското оборудване и 
кадрите в здравеопазването 
на територията на Южномо 
равската междуобщинска ре 
тонална общност. В непо 
средствена дръзка с този въ 
нрос е и отчета за провеж 
дано на Програмата за за 
дължителнн видове здравна 
защита, активностите на 
здравната служба в реали 
зацнята на превантивните 
здравни мерки, както и за 
осъществяване на програма 
та на рационализация в 
здравната защита «I за сто 
написването на между об 
щинската общност по здрав 
на защита в Лесковац и 
Враня за 1989 година.

Делегатите ще се запозна 
ят и с отчета за състояние 
то ма оспособеност и функ 
цнониране на системата за 
протешградна .защита на те 
(риторпята на региона.

райски регион, насрочена 
за 22 май, тази година, де 
легатите главно що обсъдят 
редица отчети за работата 
на окръжните правосъдия 
органи, междуобщинсккш се 
'крегдрит на вътрешни рабо 
ти в Лесковац и Враня, как 
то и па Републиканския за 
вод за статистика на СР 
Сърбия
Лесковац за изтеклата годи 
на. Също така ще бъдат раз 
гледани и отчетите за рабо 
тата ма органите на ушрав 
лонме и професионалните 
служби на Скупщина на 
Южиомораноката рогионал 
на общност.

Безспорно централно мяс 
то ще бъде отделено на нн

мост, рационализация па 
образователното дело, 
необходимостта от ПТТ 
сътрудничество и сътру 
диичсство в елсктросна 
бдянапето.

Двете делегации се съг 
лаоиха, че е необходимо

Тези дни председател 
ят па Скупщината на ме 
ждуобщинската репион 

общност в Ниш 
д-р Любиша Митрович 
заедно с група сътрудии 
ци посети представител 
ите на Южноморавската 
регионална общност, с 
които се водиха разгово 
ри за задълбочаване на 

Имен

са

ална

отделението впо-равномерно регионал 
по развитие в Рспублл 

(и.1в тази игасока

•па

от скорошното ката
следва да се съгласуват 
становищата по всички 
в7>проси от взаимен ни 
терес (за 1междурбщ,ипс 
кмте регион а лп п общно

сътрудии чест вото. 
но срещата бе продикту 
вана от необход/имосгга
за подкрепа на делегати 
те на Южноморавски ре 
гнои п С куполи пата на 
СР Сърбия за построява 
не на Н/шикия клиничен 
център. Предимствата от 
построяване 
център са налице: цяла 
та Югоизточна част на

ст. формацията за резултатите 
на стопанската дейност на 
стопанството през 1989 годи 
на, тъй като меблагопрнят 
ните тенденции в стопанст 
вото щ ноплатсжоспобмост

Тази среща-разговор 
е първата от рода си в 
тази година м подобни 
срещи-разговори {ще со 
организират и занапред.

Ст. II.

(НО

на такъв-

та му се изострят и през Ст. Н.
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Ни война, 

ни мир
11Л ОК НА СК II СУРДУЛИЦАЗАСЕДАНИЕ НА ИРКДСвДАТ ЕЛСТВОТОРАЗШИРЕНО

Пълна плдкрепа на преградата на 

СН в Сърбия
?....
дели са минали през коми
сията, ами за някои спешно 
е поискано мнението от ре
публикански органи. . . Ни- 

н републиката няма да 
се съглася* ако ние оттук 

тяхното мнение?. . .

(От 1-ва стр.)
управленчески |работи н 
1989 годила, но тъй като се 

се нодеше скоростре

миналото „отвзи 
:ш сегашни ак

нането на 
ма“ премс 
цип. Затопи се предлага СКС 

приеме далеч по-ясни и;
стаионища към 

си, особено към

На последното разширено 
заседание па Председателст 

ОК на СК в Сурду 
IV црлета информация 

за разискването в общинска 
„Оснон 

на СК н

не, какво отразяват ирогра 
мийте н демократични опре 
деления, а какво предста» 
лява 
тпчно
то бе, че есчрпозно трябва 
да се обмисли и да ее из 
върши подготовка и за ми 
нанапето па териториален 
начин на организиране до 
колкото тона наложат нови 
те обществено-пол ит11ческ 11 
обстоятелства. Но, н публич 
но го разискване членовете 
на СК н „Мачкатипа“, Вла 
агнеците водоиентрали, „5 
септембар“ и в „Галеника" 
са се изяснили първичните 
партийни орга»инашит и за 
напред да останат в колек 
тините.

В никои нървимии органи 
запий членовете са потърси 
ли ясно да се регулира от 
ношението между СКС п 
останалите партии и да се 
създаде възможност члено 
вс на СКС да се свързват п 
с други лево ориентирани 
партии. Това особено се от 
насяу както бе посочено, до 
СКС и партията на младее 
те в Сърбия, чиито ирогра 
ми подобават една на ДРУ

смита
лпо, не се получиха търсе
ните отговори.

Малко повече
сс отдели па утвърждаване 
то ма проекта па генерални- 
я градоустройствен 
Димитровград, а директорът 

.'Завода ма урбанизъм от 
11.ИН1 Имай Георгиев даде из

пояснения.

мавого на 
липа бюрократ! 1Ч1ю-етатие

наел I е; щтво. 1Т гп. к па
Д«
определенп 
миналото 
грешките и да предложи по* 

отговори па все още 
въпроси. Партия, 

може да напра

искаме
_ попита Колен и напусна
сесията. Оказа се, че не вси 
чки от предложените са ми 
нали п пра координацион
ния комитет, мака / че тона 
ме .значи, че тяхната дума 
трябва да бъде 
Цялата „шра“ 
народната — „още тъща не 
видяла, лета 
шапка!“. . . В никакъв слу 
чай оправдание ме може ла 
бъде крайния срок .за назна
чаваме на завеждащи на от 

18 май. А какво 
сега? Или

внимание
1а организация за 
н-лге определения 
Сърбия като партия за де 
мокритичен социализъм". 
След доклада на 3 пони мир 
Стайковпч. председател на 
ОК на СК в Сурдулица по 
повод документа, на когото 
бе дадена пълна подкрепа, 
бе водено съдържателно ра 
знекване.

-мени 
откритите 
която това 
ви, бе казано на заседим и 
сто, която може да признае 
грешките ще бъде по-силна 
ц ще действува още по-убс

план т
па

последна, - .Начрепателми
поставен въпрос от 
Тасев, делегат в

прилича наПетър 
Съюзната а крои мудително. .защо се предлагаскупщина 

бъдещата автомагистрала да 
северно от Димитров

град, когато това е неудач
ни решение, Иван Георгиев 

ясен отговор (макхр че 
получи ду у ата!), че 

може би

И ма заседанието ма Пред 
преобладаседателството

мнението, че комунистичес 
кият белег и хфактеристи 
ка трябва да се съдържат 
още в самото име па Г1ар 0
■пята. Но, също така бе по Диммтроиград 
сочено, че СК трябпа да се ; ' иай-шгодно решение
освободи от всички ония, ко оп|сд „а местоцолсжсми-
ИТО са принизявали и кама- м и конфигурацията
ливади авторитета и. Нико , ’ и Ч1; предложеното
га повече занапред не мо ‘ |1ИС не с изхождало от 
же да се позволи интереси ) то„, „гг.иант е най-
те на отделни лица да са ‘ ' По такьв |Шчин бс-
иад обществените, шито пък премахната една възмо-
може да се допусне лреш , %шсма, каквито този
ките от мнналато да се нов 'кна

минеВсички участници в рази 
кваннята в парим шито ор 
ганизашш, както ц на засе 
даннето на Председателство 
то. изтъкнаха че ..Основни 
те определения на СК в 
Сърбия като партия за демо 
кратичен социализъм“ са 
добра основа за изготвяме 
на програма на СК на Сър 
бия. В разискването бе из 
тъкнато, че в този документ 
трябва да се изгради ясно 
отношение между собстве 
ността н самоуправлението, 
особено когато се касае 
за частната собственост. Съ 
що така е необходимо да 
се вземе ясно становище за
сегашната Програма___на
СЮК, т.е. да се оцени как 
во в нея е добро, а какво

делите
се е чакало до 
пък някой с искал нарочно 
лд се .западне в „цайт-нот“, 
да да може да си ц.охарва 
свои комбинации.па
НЕДОВИЖДАТ СЕ УСПЕШ 
НИТЕ

Стигнахме и до най-бол на 
та точка. Това бяха въпро
си на делегати и граждани
те. Оказа се, че много неиз
яснени въпроси от предиш
ната сесия 
скупщина, вместо да се из
яснят
плитат. По предложение на 
председателя па скупщината 
Милев 27, 28 и 29 точка от 
дневния ред бяха отложени

ден се наслушахме.
ОЩЕ ТЪЩА НЕ ВИДЯЛА 
ЗЕ1А — л к1 ЗП ... У ША
ПКА. . .

тарят.
И в това разискване още 

педнаж бе изтъкнато из иск 
мането за единствен СЮК 

и за единствена Югославия.

на Общинскатага.
В няколко първични ор 

гакизацкш е изтъкнато, че 
СК е доста обременена със 

своето минало и че тълку

още повече се за-
Както вече казахме, до 

паузата точките се минаха 
скорострелно 
ние на въпроса с митиче
ската
дето станаха типично нашен 
ски надпревари дали да се 
дя.де виза на „Инекс', или 
„Генекс", илл на двете бел
градски фЦр-ми, и накрая, 
след като беше отхвърлен 
„амандмана" на „Търгоко- 
оп“, поради 
брой на гласове — се реши 
да се подпише споразумение 
— „Инекс"" да заеме позишд- 
я на изходната, а „Генекс 
на входната страна на нунк 
та. . .

Голяма буря и 
разисквания предизвика 
точка ст дневния ред, отна
сяща се до назначаването на 
секретар на скупщината, се 
кретар на секретариата за 
управленчески работи, 
пълняващия директор на у- 
правлението за 
приходи. . . Тук проличаха 
множество недоразумения п 
пропуски, за които вярва
ме, че ще се търси и отго
ворност. Стигнало се до раз 

. мествания и прубн пререка
ния, без предварително да 
се погледат предишните ре
шения. . . С хората 
ивало управленчески. така 
че някои като Милан Клда- 
джнйски, Александър Сви
лен ков с възмущение изнас 
яха че се касае .за налагане- 
на нечия воля и пр. Кала- 
джпйскн каза, между дру
гото, че се касае и за „зад
кулисни (работи" в неговия 
случай и че не вижда защо 
не го върнат без проблеми 
на предишното му рабо:но 
място

С. Микич и с изключе-

зона на Градини, къ- а се отнасят до урежда- 
„Стари раз- 

Сребърна" а
него на ж. кв 
садник“, ул. 
въпроса с „Ниш-експрес“. И 
във врзъка с двата присъст- 
втваха заинтересовани гра-

СЕСИЯ НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

ПОПРЕЧИ СИ САМ, ТА И ДРУГИТЕ
ПОПРЕЧАТ ждаяи, които искаха да чу

ят и видят какво решение 
ще се приеме. Но това и то 
зн път не стана, макар че 
някои

ДА ТИ недостатъчен

■ („ПОМОГНИ СИ САМ, ТА И ДРУГИТЕ ДА ТИ ПОМОГНАТ“) от присъствуващите
граждани с герчеоша гово 
риха за злата участ, която 
ги сполетяла, след като ку
пили плацове

матумът на „Търгокооп“ за 
Васко Алексов е адут да се 
задържи
положение, което в 
случай не води към напре
дък. Арсен Тодоров ирипом 
ги че с тази логика Дими
тровград остана без универ 
сален магазин преди почти 
повече от 25 години.

предприятието, което се св
ърже с една от двете фир
ми и общината. Последната 
тези средства би предназна
чила за комунални дейнос
ти и радре 
ство проблеми. В случая с 
„Инекс“ отива „Търгокооп“, 
понеже „Сточар" и без това 
е в системата на „Инекс“, а 
с „Генекс“, „Нишава", като 
при това г! „Балкан“ нами
ра своя сметка.

В последен момент на са 
мата сесия на скупщината 
от „Търгокооп“ идва писмен 
ултиматум 
на работническия съвет, с 
който те търсят строежа на 
фрл-шопоие на двете стра
ни да сс даде само на „Ине 
кс“. В противен случай ще 
закрият почти всички мага 
зини по селата, които сто
панисват с години със загу-

Дали на „Инекс“ или на 
„Генекс“, или на двете из
вестни фирми да се даде 
разрешение да строят фри* 
-шопове на входната и из
ходна страна на граничния 
пункт, бе въпрос на който 
отговор трябваше да дадат 
делегатите на Общинската 
скупщина в Димитровград 
на сесията на 11 май тази 
година.

и застроилисъществуващото 
никой

жестоки къщи в тях.
Силно впечатление остави 

и изказването на Слава То 
доров. бившия председател 
на Общинската скупщина, 
конто е жестоко обиден от 
сегашния председател Васил 
Милев, тъй като последният 
се Iс сизнесъл, че Тодоров 
върл-.: натиск върху дирек 
тора на Образователния цен 
гцр ..Носил Броз Тито“ във 
връзка тяхното възражение 
въ|сху решение на скупщи
ната.

Тодоров също изнесе, че 
най-отговорните хора в Об
щинската скупщина подц.н- 
яват резултатите на двете 
най-успешни трудови органи 
зашш в общината „ГИД Ди 
митровград“ и „Балкан“, мал 
ко внимание посвещават на 
стопанските проблеми, а пге 
дседателя обвини че си слу 
жн с измислици, за да де- 
валвира успехите му.

~В нажежената атмосфера 
се чуха още разисквания, ог 
които ни се струва най иро 
дуктквно беше мнението на 
Велин Николов, които меж 
ду другото каза и следното: 
„Налага се . да разговгряме 
открито. Отношенията на ре 
лацията сегашния ц бившия 
председател са крайно на
прегнати, Настоящето състоя 
ние е — ни война — ни мир! 
Аз не мога да издържа го- 
ва...

Положението наистина е 
напрегнато и тъ|рси спешно 
разрешаване. Едва ли оба
че може да се разреши ако 
не се каже кои е замесил 
тия недоразумения.

шаване на множи

нз-

ООЩИНСКП
На края по 

най-напред се 
положението на 
оп“. Дванадесет 
бяха „за“, 23 „фотлв". Меж 
дувремено докато да се гла
сува за предложението на 
Изпълнителния съвет 
двете фирми — бе позволе
но на някои делегати да на 
пуснат сесията и накрая за 
един глас не се прие ника
кво решение.

Напразно бе след това о- 
плакваието на председателя 
на ОС, какви като панъсри 
ще бъдем в очите на, „Гене
кс“, тъй като „Инекс“ ни по 
знава, лък и ние него — до 
сега само по името на фир
мата изтъкната в заглавие
то ма сложното предприя
тие „Сточар“. После 
си говорим, как други са 
новни, че ние нямаме успех 
в тази или онази област, че 
други работят може би 
ко и нечестно но за тях по
лезно и така нататък 
ка нататък.

процедурата 
гласува за 

„Търгоко- 
делегатн

На предварителен договор 
нс стопанско-политическия 
актив е присъствие на пред 
ставители на двете фир
ми, е договорено в зоната 
между самата граница и 
граничната рампа да се на- 
мердт и „Инекс“ и „Гене
кс“ — първият на изходна
та страна, (където вече има 
в контейнер фри-шоп), а 
вторият на входната страна. 
Позволява им се да строят 
при условие да построят и 
съответен санитарен възел 
от нсяка

от заседанието
за

се пость

ба.
Реакцията/ на делегатите, 

разбира се, беше бурна и 
противоположна. Тези от 
местните общности, главно 
стари хора, късогледо следе 
ха моменталните си интере
си — да имат магазин в се
лото, въпреки че в него ня
ма много какво да се купи 
(пито се знае кога работи, 
а кога не). От друга страна 
тепл, които имат усет за бъ
дещето не само на себе си, 
но и на своите деца и вну
ци, се определиха да се да
де решение на двете фирми, 
а Проблемът с магазините 
да се обсъжда отделно.

„Да ли наистина „Търго- 
кооп“ ще закрие селските 
магазини ако не се откри 
фриьшопове? С опинци не 
стива в Европа!“, категори
чен е Томислав Гаков. Улти

стп.-ча. г*-*,г"~^но
заключенията на бройните 
други инспекции и органи 
не само общински, но и 
донесени по повод минало
годишната епидемия. На 
предварителния договор ос
вен „Търгокооп“ всички са 
били за посоченото реше
ние, така че съгласието на 
делегатите е трябвало да 
бъде само формалност, и- 
майки предвид какво пред
ставляват споменати" 
фирми, особено „Генекс“, 
както и от какво значение 
би било това 
ното разштие на общината 
и димитровградските - пед- 
нриятия. Именно, лети пе- 
но е осъществената печалба 
да се дели 50:50, като при 
това тази част кояго о^ада 
в общината се дели 25:25 за

— директор за уцрав 
ление на приходите, тъй ка 
то преди 8 години оттам бчл 
Преместен временно (за 
ето показа н съответно 
стоверение!). Свиленков 
огорчение изнесе, че в жи
вота си никога не бил на- 
гурбен по-силно, отколкото 

сегашния председател. 
Преди 8 години бил 
чен на изпълняващ 
стта директор за 
ние на приходите.

И самия

пак ще
ви

ко-
УДО

мал с

и та-
от

Излиза на край, 
та късогледост, личните ст
ълкновения и дребнособстве 
кички интереси борба за 
власт и кресло са основна
та причина за нашите брой 
им неуспехи, които

че наша- назна-
длъжно

уиравле-
за ио-нт^тъш-

председател на 
комисията за наименования 
»Саша Колев изнесе, че е Иг 
мало комбннаторики 
честивц игрт(, ^е не 
кандидати за завеждащи от

много
допринасят за успеха на дру 
ги в нашия двор.

и не- 
всичкнА. Т. Матея АНДОНОВ
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ЗАСЕДАНИЕ НА ИС НА ОС В БОСИЛЕГРАД
ПО ПОВОД 13 МАЙ — ДЕНЯТ НА СИГУРНОСТТА

ДОМИНИРАХА ТРИ ВЪПРОСА ДИМИТРОВГРАД

От повечето върпоси, за 
ксигго се разисква на про, 
воденото през миналата сед 
мина .разширено заседание 
на Изпълнителния 
Общинската 
сштеград, 
програмата за 

изготвяне

Печелят доверие 

и на Косово
ложи на делегатите на ОС, 
които ще го 
средата на декември.

Разисквайки за информа
цията (имаше

души от които 14 души са 
приети като стажанти. През 
изтеклата година 719 души 
са ползували здравна защи 
та, детски добавъчни 37, а 
жени. Особено загрижава, 
че между нетрудоустроените 

души са с виеше и полу 
виеше образование.

И информацията във вр
ъзка със състоянието и про
блемите в опазването на об 
шествените площи, преди-'

приемат към

съвет на 
скупщина в Бо 

доман&фаха три: 
активностите 
на обществе 

ния план на общината 
риод 1991 до 1995 година 
информацията за реализира 
нето на приетите активнос 
ти във връзка с програма 
та по трудоустрояване през 
изтеклата и първите три ме 
сеца от настящата година 
и информацията за 
плето

отчетен хара 
к-тер), за- реализирането на 
заплануваните задачи 
тивности от дето в станицията на мили 

цията има повече милицио 
нери от Димитровград, на 
чело с командир Ташко 
Марков и заместник-коман 
дира Боян Йованович. В 
къс разгово!р по телефона 
узнахме, че по това време 
на посещение на милицио 
нерите в Обилич са предста 
вители на основното учили 
лище „Братство“, а «а посе 
щение са им били предста 

от пиротския, бабуш

и ак- 
програмата по 

7 души са ползували обез
щетение

С тържествено заседание 
на заетите в Секретариата 
на вътрешните работи в ми 
митровград,
11 май, на което за празни 
ка говори председателят на 
съвета Аца Крумски,

Райко Зарков на най- 
-заслужили работници в об 
ластта на сигурността вър 
ч,л съответни награди.

за 90
за пе поради временна 

нетрудоустроеност.
Инак, и този път бе кон

статирано, че и

проведено на

занапред начал
никътм 1\

тшсъстоя
п проблемите при о- 

пазването на общественото 
имущество.

Изготвянето и
С благодарствено писмо и 

часовник са наградени Сло 
бодан Зарков и Славиша 
Диммтриевич. Същевремен 

в Секретариата на вът 
решните работи в Пирот в 

Шй чийто състав е и Димитров 
милиционерът

вители
нишки и димитровградския 
секретариат на вътрешните 
работи, които са им пода 
рили цветен телевизор. От 
представителите на Обилич 
са получили радиокасето 
фон. По повод празника ко 
мандирът Тошко Марков е 
награден от Секретариата 
на вътрешните работи на 
Косово с часовник за пое 
тигнати резултати в работа

спешното 
на новия обще- 

план, бе подчертано 
на заседанието, е важна об 
ществена задача, за която 
трябва
всички субекти, 
щински, така и в трудови
те колективи. С оглед на 
факта, че същият трябва 
да бъде приет до края на 
настоящата година, нужно 
е подчерта председателят 
на ИС към ОС в Босиле
град, Сотир Сотиров, да се 
утвърди конкретна програ
ма и динамика за провеж
дане на тази задача. Спо-

приемане 
ствен •-О

да се ангажират 
както об-

градският,
Марин Гоцев от Димитров 
град с удостоен с Медал на 

а, , Труда за постигнати резул 
^ I лати в областта на сигур 
щ ността.
Щ , Денят на сигурността на 

съответен начин е отбелязан 
и в Обилич на Косово, къ

щI | №
та.

А. Т.
Босилеград

БОСИЛЕГРАДтрудоустрояването на мла
дите ще бъде един от най- 
-актуалните въпроси. Още 
повече, че в началото на 
настоящата година 1 085 ду 
ши са на списъка на нетру 
доу строените, от това 
трудоустрояване през изте
клата година, на заседани
ето бе констатирано, че съ 
щата не е реализирана до
край. Запланувано е да бъ
дат трудоустроени 275 нови 
работника, а приети са 107

звика
като при това бе подчерта 
но, че и този проблем е от 
по-стара дата, а малко до
сега е направено върху раз 
решаването му. Все още и 
Горската секция и предпри
ятието „Босилеград“ не во
дят
опазването 
щи, отделно за опазването 
на горите. Затова членове
те на ИС са на становище, 
че в разрешаването на този 
проблем трябва да се анга
жират всички субекти, пре
ди всичко местните общно
сти, отделението на вътре
шните работи, инспекцион
ните органи и органите на 
двата трудови колективи.

отделно внимание,

НА ТРИМА-ОБЩЕСТВЕ- 
НИ ПРИЗНАНИЯ

ред тази динамика компе
тентните общински 
трябва да изготвят 
ните насоки на новия обще 
ствен план. най-късно

органи 
основ-

533ДО
края на юли и да го пуснат 
на публично обсъждане, ко 
ето ще трае до средата на 
ноември. След товя И-чъя- 
нителния съвет ще сумира 
резултатите от публичното 
разискване и ще го пред-

успешно професионално у- 
съвършенствуване в Служ 
бата.

По повод 46-годишкината 
от формирането на тази 
Служба в Босилеград се 
проведоха и спортни състе 
зания по шахмат и спортна 
стрелба, където най-добър 
успех показаха състезатели 
те от Службата.

Бе устроена и другарска 
среща, на която бе подчер 
тано, че покрай успешното 
изпълняване на обществена 
та задача в опазването на 
обществения ред и спокойст 
вие в общината, отделно 
число работници и милици 
онеуж са участвували и у- 
частвуват в провеждането 
на програмата за стабилизи 
ране обстановката в Косо

И тази година 13 май — 
Денят на сигурността в Бо
силеград бе отбелязан дело 
во. По традиция група ра 
ботници от тази Служба бя 
ха гости на Общинската 
скупщина и обществено-по 
литическите организации.

По повод Деня на сигур 
ността, делегация от Служ 
бата положи свежи цветя и 
почете паметта на загинали 
и починали милиционери и 
работници, които са работи 
ли в босштеградската Служ 
ба. ГУ>упа работници бяха 
гости на секретая на Общия 
секретариат на вътрешните 
работи във Враня, където 
за двадесет и пет годишна 
успешна работа на Иван 
Василев и Петър Насев бя 
ха връчени съответни обще 
ственц награди и признания, 
а на Йован Стоилкович, за

достатъчно сметка за 
на своите пло-

СЛЕД МИНАЛОГОДИШНАТА ЕПИДЕМИЯ В ДИМИТРОВ
ГРАД

ЕПИЛОГНАСЪДА
Предмет на разискване 

бяха още десетина въпроса, 
които както и посочените, 
ще бъдат предмет на рази
скване на поредното заседа 
ние на Общинската скуп
щина, която ще се проведе 
дежду 20 и 25 май тази го- 
година.

В Общинския съд в Димитровград на десети 
• май тази година започна съдебен процес срещу 

Павле Тодоров, директор, Мирослав Йованович 
технически директор и Гоша Гергинов ръководи
тел на водопровода в общественото предприятие 
„Комуналац“ в Димитровград, за углавно дело сре
щу здравето на хората. _______________

]

во.
М. Я.м. я.Пирот. Същият е бил длъ 

проверката на водатаОкржният прокурор от 
Пирот обвинява тримата ръ 
ководители на „Комуналац“, 
че са отговорни за приключ 

на 7 август миналата

жен
да праси в определени сро 
кове и с резултатите да за 

освен „Комуналац“, 
инспекция без кворумФорумпознава

санитарната 
епидемиолопичсската
ба при Здравния дом в Ди 
митровград. Според думите 

обвинените всички ана 
водата направени 

от П и

КОМЕНТАРване
година на старият водопро 
вод от Ивкове воденице на 
новия и по този начин би 

създадени условия за 
на ентероколит, 

2005 ли 
Обви

и
служ

али и телефон, на който да уведомят ако 
не могат да присъствуват, те хич. не ги 
е еня, че са се натоварили с важна и от
говорна обществена задача. И какво се 
получи: на заседанието дойдоха делегати 
от селата, които в момента имат важни 
селскостопански работи, а не искаха да 
дойдат делегатите от града.

Неотдавна се отложи заседание на Об- 
конфереиция на Социалистиче- 
на трудещите се в Димитров-

щинскатали ския съюз
град поради липса на кворум. По същата 
причина преди два-три дни не се про
веде и заседание ма Скупщината на мест- 

общност4 макар че и на двете за- 
трябваше да се обсъдят важни

наепидемия
която е захванала 
ца от Димитровград, 
нените се защитават с твър 

в Димитровград

лизи на
от споменатия завод

тези но времеоот, дори и 
на епидемията, че водата е 
била изправна.

пата 
седания 
въпроси.

дение, че 
не съществува стар и нови 

това е единводопровод, че 
ствена система за водоснаб 
дяване на града, в която 
споменатият водопровод от 
Ивков воденице никога не 
е бил извън тази система. 
Това те са подкрепили с до 
казателства във вид на раз 
шение за употреба на този 
водопровод, платени сметки 
за ползуване на слекгричес 
ки ток за работа на пом 
пите в състава му катко и 
рботните листи за цялата 
минала година.

Теза дни Председателството на Общин
ската конференция обсъди въпроса с от- 
сътвуването и вероятно на същите ще 
бъдат упрекнати и критикувани. И 
някои
дължат и занапред безотговорно да се 
играят с времето на дисциплинираните 
делегати, сигурно ще бъдат отзовани.

Пак възниква един отдавна назрял 
въпрос: защо все още с лека ръка пред
лагаме и избираме хора, които по-късно 
ее кощунстват с даденото им доверие. 
Случва се, все още, и да предлагаме и 
избираме хора, без предварително да ги 
питаме 
която им доверяваме.

Ако беше така, сигурно е, че мнозина 
и не биха седнали в делегатските ска
мейки, защото явно е, че и не заслужават 
това. Впрочем, крайно преме е и ба
зата да поиска сметка от своите избран- 
иици.

По време па съдебния 
процес ръководителят на е- 
//идем иолоI ическата служба 
при Здравния дом в Димиг 
ровград докторка Ма|риола 
Вучкович — Янков като с- 
видетел заяви, че източяпи 
кът на епидемията гге е V- 
точиов, но се предполага че 
потеклото е хидрично (от 
водата) поради голям брой 
па заболелите.

Ако заседанието на местната общност 
и не струпа много, скъпо понеже не са 
направени разходи на пътни и дневни, 
то отложеното за 18 май заседание на 
Общинскита конференция на Социалисти
ческия съюз коства. За сведение, трябва 
да изтъкнем и следното: отсъствуха пре
димно делегати от града. И докато за ня
кои делегати от. иай-отдалечените височ- 
ки села Общинската конференция обез
печи и превоз то с делегатите от града 
нямаше какво да прави.

ако
делегати на конференцията про-

Тъй като ма съдебния шро 
пес не се яви директорката 
на Хигиеиския завод от Пи 
рог Снежана Чирич — един 
от ключовите свидетели — 
процеса е прекъснат и лае 
рачен за 24 май тази годи 
на. Дали епидемията от мм 
палата година ще получи 
тогава свой епилог остава 
да сс види.

Просто, казано, те не се чувствуваха 
отговорни пред своята избирателна база, 
която им е гласувала доверие, и която ес
тествено, очаква същото да се зачита.

В своя защита обвинени 
те посочват и това, че тъй 
като предприятието „Кому 
налац" ни кадрово ни тех 
кически не е оспособсно за 
проверка на химическо-бак 
териологическия 
водата, то е сключен дого 
м/р е Хигиеиския завод от

могат ли да поемат задачата.

Оказаха се излишни телефонните по
кани до някои другари и другарки в 
града, защото в този ден те си „имаха“ 
по-важна работа И макар че навреме са 
били осведомени, получили са и мптери-

състав иа

А. Т. М. А.
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ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА ОБОРАТ, ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУ
ЖИЛ ДЕЙНОСТ „БОСИЛЕГРАД“ СЕ ДОБЛИЖИ ДО НО 
I РР.БИТЕЛИТЕ

ОБЛЕКЧАВАНЕ ПОЛОЖЕ
НА СР СЬРБИЯ ВЗЕ МЕРКИ ЗАСКУПЩИНАТА 

НИЕТО НА СТОПАНСТВОТО

ЕДНАКВО №1ЗА ВСИЧНН С тш м иаши
м. И село Райчилоици, Паралово и Млекомиици открити ио- 

щ Тези дни в нови помещения /де бъде из-МЕРКИТЕ ТРЯБВА ДА ДОПРИНЕСАТ ВЕЧЕ Ъ ТАЗИ ГОДИНА ПРО
ПОРЦИЯТА В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДОХОДА ДА БЬДЕ 60 . 40 В ПОЛ 
ЗА НА СТОПАНСТВОТО

ви магазиниместен и железарният магазин, а до края на годината се 
__ да 5ъдат открити и изкупвателни пунктове в се- 

На.тьрици, Дукат и Рибарци.
очаква
ло

п паричния оборот псд 
трябва да подейст

ва памляване па

рей магазин гце бъдат пре
устроени за магазин на са
мообслужване.

И о/цс нещо. В предирия 
тието подчертават, че до 
края //а настоящата година в 
село Назърица, Дукат и Рм 
барий ще открият пунктове 
-»а изкупуване на всички ви 
дояс селскостопански 
всделия, горски растения, из 
купуванб на добитък и лр., 
и ще адаптират кланицата.

— С откриването на изку 
пуватеяните пунктове ще ра 
зрешим и проблема с мага 
дините в тези села. За тази 
цел нроектодокументните са 
готови, очакваме обезпеча- 

средства от около 2 
милиона и 600 хиляди дина 
ра, които трябва да бъдат 
обезпечени по-гол яма част 
от Републиканския фонд за 
развитие на недостатъчно ра 
звитите краища, а останат а 
та част от „Агробанка“ и 
кредити. Когато пък става 
дума за адаптацията на кла 
иицата, тук въпросът е съв 
сем друг. Именно, имаме съ 
дебно решение в наша пол

ните мерки са рамка, 
която трябва да се тър 

Затова Из

Стопанство то, общест 
вените дейности н дър

П новите условия, къдсто 
от отделно значение е бор
бата за всеки динар, пред 
нриятисто за оборбт, селско 
стопанско прозиводство и ус 
лужма дейност „Босилефад" 
от Босилеград, доскоро един 
ствсн снабдител в община
та, полага усилия да се до
ближи до потребителите. За 

Райчиловци

пата
вуват
разноските п увеличава 
ио дохода па стопанство 
то. По този начин ще сс 

неосиовате

сят решения, 
пълнител мият съвет пре 
дложи пакет-мерки за 
провеждане на стоиаис 
ката п обществена РеФ 
орма. Мерките съдърж 
ат концепт на новия раз 
воен цикъл, реформа в 
областта на жилищното 
дело, която вече се про 
вежда, рационализация 
на обществените дейнос 
ти и държавните органи, 
аграрно развитие и рс 
форма на данъчната сне

жавното управление тря 
бва да се намерят в ед
накво положение, а не 
само стопанството да но 
си бремето на фалита, 

и йена
компенсира 
лно взетата част от донелеквтдността 

временното плащаме на 
личните доходи — заяви 
д-р Станко Радмилович, 

1 председател на Рспубли 
изпълнителен

(на стопанствотохода
през .изтеклата година.

В обществените дейно
целта в село 
(квартал „Рошила долина ) 
Млекоминци и Паралово от 

магазини. Това бестш личните доходи тря 
бва да се съгласуват с 
личните доходи в стопааI 
етпото. За да не се 
вари голямо бреме вър 
х,у плещите на общество 
пата надстройка, Излъл 
цителпнят съвет иредло 
ж.и да се въведат нови 
партнцнпацин и да се ре 
дуцират

кри пови 
и най-голямото първомайско 
дарение на жителите на те
зи’ села. Отделно за жите
лите и село Паралово и Млс 
компнци, които досега и за 
дреболии трябваше да гу
бят време, до най-близките 
па тях магазини.

канския 
съвет, на сесията на Ску 
пщината на СР Сърбия, 
на която 
мерки за облекчаване но 
ложението на стопанст

сто

бяха приети ване на

тема.
Тъй като се налага ве 

днага да бъдат променс 
ни отношенията в разпр 

на дохода.

вото.
Тъй като в настояща 

та обстановка ме същес 
твуват по-значитедш! въз 
можностн зд увеличение 
на производството и до 
хода. подчерта Радмило 
внч, Изпълнителният съ 
вет оценява, че реформ

— Времето и конкуренти 
ята от другите предприятия 
налага дд променим досе 

дякон права гапшия начин на стонанис-
прп ползува пето на услу , нането. На всички нас тря-
ш. Независимо от това, 0,,а е ?сн°. чс вече не- сме сами. .Затова колкото е
оощественнте дейност.-! възможно ловечето трябва
трябва \Да претърпят гол да се доближаваме до по-
яма рационализация. То требителите. Всъщност, па-
ва изисква преди воич зарната икономика ни нала

г * ___  - га сега вече ние да търсил!
ко да бъде намален оро потребители, а не както до
ят На работещите, поне сега — те нас. Това трябва
ч:е с изкючштелно гол да го нравим всички, а от-
>:.м броят на администра делно А*агазинерпте, със сбо

' г и те отношения към поиреон
тнвно-техническите раоо телите _ 110дчерТа днреЙор
тпмци. ът на предприятието Иван

Предложените от Ре Стойнев.
публиканския изпълни- „ _В това отношение в оо- 
телен съвет мерки, с^по силеградското предприятие
мощта на които трябва предприемат и други актив
ла се облекчи положени ности. Именно, тези дни же
ето на стопанството, ос лезарсклят магазин -ще бъде
обено мерките, с които изместен в други помеще-
сс въвеждат остри рее ния. За тази цел е адаптн-
трикцин в обществените рана сградата на бившата
дейности, в дискусията основна организация ,.Нап-
срещнаха голяма съпро редък“, а според по-нататъ-
тива на делегатите от шните активности помещени
тази област. ята на досегашния железа-

еделеиието 
каза ио-нататък. Радмп 

ловим, някои мерки, как 
вито са например мерки 
то за ограничаване 
лихвите и на разходите

на
за с изпълнителя на сто ре
жи и сега всъщност трябва 
да се реализира същото, за 
щото става дума за големи 
недостатъгп още при стро
ежа добави Стойнев. 

Няма съмнение, че става
дума за същинско преустро
нство на този трудов колек 
тив, конто досксгро бе носи
тел на стопанството в общи 
ната. Начинанията които пре 
дприемат тук са още по-зна 
чителни ако се има предвид, 
че числото на потребители
те ежегодно се намалява, а 
предприятието 
своята търговска л^режа, ко 
ето от друга страна налага 
за оде по-гол ял! а работа и 
пестене на всички.

М::щ; : I ■ >
разширяваV

ПРОБЛЕМЪТ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЯ ИЗЛИШЪК В СУР- 
ДУЛИШКОТО СТОПАНСТВО м. я.

Мачкатица“ няма излишни
работници В ГИД — ДИМИТРОВГРАД

■ ЗА 255 РАБОТНИКА, КОИТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТО 
„ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИЗЛИШЪК“ ЩЕ СЕ НАМЕРИ РЕ
ШЕНИЕ В САМАТА ФАБРИКА

Тема номер едно на всич 
ки събрания и договори в 
Сурдулица, които се прове 
доха или ще се проведат те 
зи дни е проблемът с ра 
ботниците, които представя 
яват технологически, относ 
но икономически и Щхжз 
водствен излишък. Според 
една евиденция на Общин 
ския синдикален съвет сур 
дулишките обществени пред 
лриятия за „заявили; общо 
504 такива работници. В 
„Пети септембар“ излишък 
са 46 работника, във „Вла 
сина-продукт“ 144, в „Гале 
ника“ 56, в „Мачкатица“ 255 
и в Общинския комитет на 
СКС 3 работника.

ОЩЕ ЕДИН ПАСПОРТ 

ЗА ЕВРОПАтях ще намери решение в 
самата фабрика.

— Ние вече взехме първи 
, те мерки в това, отношение 
— казва Лакичевич. — Най- 
-напред с 20 на сто личния 
доход за март на адмииист 
р.атиЕните в полза на произ 
водствените работници. Сст 
не 20 работнички от канце 
лариите разпределихме на 
по-лесни работни места в 
производството.

Тези дни в „Мачкатица“ 
ще бъде открит ку|рс по 
преквалификация за 50 сред 
■нисти, ксито засега са из 
лиигьк. Те ще бъдат оспосо 
бени за дефицитните произ 
водствени кадрови профили, 
а сетне който не се съгласи 
да работи на предложеното 
му работно място в г^роиз 
водството, окончателно ще 
бъде провъзгласен за изли 
шък и ще бъде уволнен от 
работа.

Дългосрочното 
на проблема ще се намери 
чрез реализация на нови 
производствени програми.

С. Ми кич

Че в гумарската промит 
леност в Димитровград (ГИ- 
Д) въпреки тежките условия 
ма стопанисване, единствен 
изход виждат в подобрява
не на качеството на своите 
произведения и износа, сви. 
детелствува най-новото при
знание, което тези дни по
лучиха. Става дума за още 
една хомологация на гуме- 

техническите изделия 
на ГИД от западногерман- 
ската фирма „МЕХЦЕЛЕР“. 
Това на практика значи още 
едно потвърждение на каче 
ството на производенията, 
което създава големи възмо 
жности за още по-добро съ 
трудничество със спомената 
та западногерманска фирма, 
с която димитровградчани и 
досега са сътрудничили, из 
насяйки преди всичко дихту 
нг плочи. Сега посредством 
„МЕТЦЕЛЕР" която

става на известния концерн 
„ПИРЕЛИ“, димитровград
ските гумарци ще изнасят 
гумено-технически 
предназначени преди всич
ко за европейската автомо
билна индустрия.

Това е второто подобно 
признание на Димитровград 
ската гумарска промишле
ност. През миналата година 
подобно признание, хомоло
гация за качество, получи
ха от италианската фирма 
„ИВЕКО“, гигант на 
ноев}ропейската 
ност за тежки товарни ка 
миони.

Що се отнася до износа, 
той при сегашното икономи 
ческо положение е най-сил
ната опора на ГИД за нор
мално стопанисване, 
първите три месеца на кон 
вертируемия пазар е про

дадена стока за 1,5 милио

на долара, а същото коли
чество е запланувано и за 
второто тримесечие. През 
същото цреме на купувачи 
те от източноевропейския па 
зар, главно съЕтеската авто 
мобилна промишленост ще 
бъдат продадени стоки за 
5С0 хиляди долара. Този и 
такъв обем на износа е с 30 
на сто над заплануваното. 
Когато става дума за изно
са, трябва да се изтъкне и 
това, че през май месец в 
Швеция ще бъдат изнесени 
35. хиляди чифта обукви « 
10 хиляди в Гърция. Догово
реният. износ се реализира 
нормално, а най-интензивно 
се намират « нови купува
чи. За пазара в Израел ве 
че са отправени първите ко 
лнчества дихтунг плочи, а 
очакват се и нови пратки.

стоки.

но

Както се вижда от посо 
чената евиденция най-вече 
излишни (работници има сто 
манолеярна и фабрика за ма 
шини „Мачкатица“. Прибли 
зитално всеки трети рабо 
тещ в това стопанско пред 
приятие е производствен 
или икономически излишък.

от тях

залад-
промишле-

решениеВсе пак нито един 
няма да бъде уволнен 
работа, понеже, както каз 
ва директорът на „Мачкати 

ца“ Драган Лакичевич, за

Презот

е в съ А. Т.
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ЩШШЯШф ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунист
“а Съ1°3а 118 югославските комунисти Брой 1724 година ХЕЛПИ

^ Съюза на комунистите в Сърбия Белград, 18 май 1990

ПРЕДПРИЯТИЕТО Е НАРЕД
гая^и*!,,,!,990' година Според официалните да.

е успех. Стана всичко, в което в 
началото на година никой не вярваше. Опака
та страна на този въпрос и успех и безпорно 
положителните резултати на 
съюзното правителството, обаче, ни изправи 

.П^е.д един ДРУГ кумулативен израз на безсил- 
югославския стопански механизъм. С 

години скриваното с инфлационното боядисва
не лице на домашното стопанство, и не само на 
него, наведнаж покриха бръчките на всеобщата 
неликвидност. Със свалянето на инфлационната 
завеса на видело излезна голата действителност, 
която вече не може да се маскира с печатане на 
пари без покритие.

Не подценявайки успеха, който е постигнат 
с намаляването евидентно е че с него ни е съз
дадена възможност да узнаем истинското състоя 
ние

тмвно на причините, поради които Сърбия ре
ши да скъса стопанските Еръзки, с които бе 
експлоатирана и да не внася стока, която без 
по-големи проблеми може |сама да произвеж-

В отговара на този въпрос трябва да се 
поясни и една малка иепрециозиост. Впрочем, 
през изтеклите седмици често се чуваше мне
нието как прекадената кредитно-монетна рес- 
трикция е напълно застрашила нормалните ико
номически процеси. Този факт е точен в голяма 
степен. Следователно, беспорно е че след отно
сително бързото намаляване на инфлацията са 
ни потребни по-отмерени и по-еластични кре
дитно-монетни инструкции, но и други меропри 
ятия от компетенция на съюзното правителство. 
Това, че те засега липсават до голяма степен 
е резултат на протакането с приемането на 
новата Конституция на СФРЮ, с което би се 
обезпечили единните икономически функции 
на федерацията и съюзното правителство да 
получи компетенциите, които имат правител
ствата във всяка страна с модерно пазарно 
стопанство.

От друга страна, ако се каже, че финасн- 
совата рестрикция е застрашила нормалното 
циркулиране на парите, тогова това предпоста
вя, че тези процеси преди рестрикцията са 
били както трябва. А те, особено в условията 
на инфлацията, не бяха както трбява. Поне не 
в онази форма, каквато търси пазарното сто
панството. Точно за това не може да се каже, 
че за състоянието на всеобщата неликвидност 
финансовата рестрикция е изключителен ви
новник. Виновник номер един, въпреки всичко, 
все пак е домашното стопанство, неговата не- 
с.фикасност, неговата коравост и особено ниска
та степен на приспособяване.

„Какво ни струва новият закон, когато сто
панството ни е старо“ — бе казано неотдавна 
на една научна среща. Подобни забележки се 
чуха неотдавна и в Скупщината на Сърбия. 
Колко нашето стопанство се бавно приспособ
ява най-добре илюстрира следният пример. Вм
есто след скъсването на икономическите отно
шения със Словеиия потребата за амбалаж да 
наваксат със собствено производство, някои 
директори от Сърбия намериха, че им е по-це
лесъобразно този амбалаж да внесат от други
те републики. Това решение, не само че иконо
мически е нерационално, но и напълно е про-

постигнат да.
Такива и подобни примери напълно потвър 

ждават тезиса, че реформата въпреки досега
шните резултати все още е в началото. С цел 
след първите крачки да не секне този ход най- 
- съществено 'в, всеки да извършава своята ра
бота. Държавата, републиканската но и съюз
ната, банките, предприятията, отделните хора.

програмата на

ието на

Най-добра и най-ефикасна социална про
грама е онази, която носи нова инвестиционна 
активност. Само по този начин може да се 
абсорбира излишекът на заетите и да се създа
де пространство за нови работни места. Това 
становище на Комисията за стопанска рефор
ма към Председателството на СР Сърбия днес 
е още по-актуално, отколкото когато бе съобще
но преди една година. За тази цел трябва да се 
използуват всички налични възможности. А 
възможности има. Предлага ги пазарът, на кой 
то е възможно всичко, за което довчера същес 
твуваха бариери; предлага ги системата, която 
дава възможност за ангажиране и на онези 
средства, за които доскоро нямаше нито думи
ца. Трябва~ да се исползова шансът. Сега на 
ред са всички, а на първо място предприяти.- 
ята. Без разлика на недоизградеността на сис
темата, въпреки живия етатистки резон, въ
преки манталитета, навиците, наследството, въ
преки всичко, надпреварата до голяма степен 
почна.

на нещата. А това състояние не само че 
изобщо не е розово, но в голяма степен стана 
тревожно. За този факт в Сърбия много сери
озно се предупреждава. На различни места 
през изтеклия месец се изнасяха загрижващи 
цифри. Около хиляда несолвентни и почти две 
хиляди предприятие с негативно стопанисване 
съчиняват веригата на неликвидността, която 
вече не щади никого. Банковите загуби и 
нерационалността на банковата система въвли
чат в тая верига и здравите предприятия. В 
условията на рестрикция на парите неселектив- 
ността на банковите кредити довежда до извли 
чане на парите и от по-ефикасната част на сто 
панството. Значителното увеличение на износа 
и прословутата конвертибилност на домашната 
монета, в чиято устойчивост изглежда повече вя 
рват в чужбина, отколкото в страната, са слаба 
утеха за постоянния упадък на производството 
и хилядите работници, които всеки ден очак
ват решения за колективна годишна почивка 
или прекратяване на трудовото отношение. За
това логично се поставя въпросът: не е ли 
време кредитно-монетният обръч, с който пра- 
вителстното докара стопанството на ръба на 
банкротството, да попусне.?

В тази надпревара и стопанството на Сърбия 
има големи възможности. Ласкателната оценка 
за внушителните резултати на югославската сто 
панска реформа, които тези дни ни пристигат 
от Европа, говорят, че светът много разчита на 
нас. В този такъв свят Сърбия със своите про
екти има какво да търси. Изходът на това на
чинание е в нейните ръце. Едвам, когато коле
лото на развитието почне да се върти ще мо
жем да се гордеем и с нещо по-значително от
валутните резерви и конвертируемостта на ди
нара. Бранислав Кривокапич

к.ш.у.алн.&

ЗОВ КЪМ МИНАЛОТО много бяха сторили, особено за 
младежта, която искат въвлекат 
в своите игри, ако бяха им каза 
ли поне нещо за злодеянията, ко 
ито са направили 
препи всичко на сръбокия народ.

В своето революционно дейс 
твуваае комуннститете на Сър 
бня никога не са изневерили на 
интересите на сръбския народ 
като и на другите 1народи м 
народности в Югославия. Те ня 
ма за какво да се срамуват ни 
то пред сръбския народ 
пред потомците. Оставайки по 
следователно с народа и него 
вите интереси, те спечелиха ре 
шлтелна победа и над изродите 
на сръбския народ, каквито бя 
ха четниците. С това .никак се 
намаляват пито премълчават и 
сериозните грешки, конто отде 
лпн комунисти са правили. Оба 
чп, винаги трябва да 
предвид факта, че се касае за

нза п за влизане в съвременно 
демократично общество (ако то 
вз изобщо могат), както това 
прави Съюзът па комунистите 
па Сърбия, искат на сръбския 
народ да сложат на челото зна 
чкпте, което той в огромно мио 
зиистио никога не е приел и но 
енл п срещу което, с големи 
жертви, в Народноосвободител 
пата борба се противопостави 
п победи. Някои очевидно смя 
тат, че е дошло време за сваля 
не на петолъчката и за слагаме 
па на кокарда ма челото. При 
това не виждат и забравят, че 
спомените за кокардата точно 
ц сръбския народ са толкова бо 
лезнони, че не могат пито лес 

забравят, а особено

четнищгге,
и такива сили, направлявайки 
своето действуваме към разре 
шаване на май-важиите възсли 
па нашите заплитания и застои. 
Абсолютно е ясно, че тази и та 

ориентация и идейно-!юли 
тическа акция на СК ма Сърбия 
има най-широка 
народа в Сърбия и не само в 
Сърбия.

Този факт ио виждат някои 
хора, които в последно време 
все по-гласио се явяват п Сър 
бия и които очевидно, ме само 
погрешно схваща!', но и злоупо 
требяват откритият процес на 
демократизацията. Става дума 
за онези, които вместо в усло 
ипята на политическата конку 
репция да предложат по-съдър 
жателна и по-модерна програ 
ма за изход от обществената кр

СИЛИТЕ на реформите в Съ 
в и около Сморбия, сплотени

комунистите на Сърбия 
се срещат с многобройпи изку 

и предизвикателства в 
п.рселето на решения

помогнат да излезнем от

за на

шения кана.които
ще ни
обществената криза и да закра 

към бъдещето. Между тези
подкрепа от

чим
предизвикателства са и отпори 
те на онези сили, чието дългото 

съществувание на общес

пито

дишно
твената сцена, в благоденствие 
то на заграбените привилегии, 
все под плаща на заслугите в ре 
волюцията и за революцията, и 
доведоха нашето общество до 
ръба на икономическата и поли 
тическата пропаст.

по да се 
през тях не бива ш не може ле 
ко да се минава. Ако ма онези,
на които четиичсската кокарда 
вииаш е била блян ш звезда 
иътеводнтелка попе малко са за 
сръбската душа, така както са 
мп се представят и

Съюзът на комунистите ма 
Сърбия през изтеклите три го 
дини смело и сплотено влезна 
в историческа разплата с тези

■имаме

(На 3-та стр.)заклинат,

I



2 Комунист
Ж оженила ри

ДПЛ СТОПАНСКИ ЛАКМУСА
ХЪРВАТСКИТЕ ИЗВОРИ

РАДОСТ НА ПОРАЖЕНИЕТО ПО ЖЕРАВИЦАТА
гийни водачи, през звгребскити те-

..... изразиха удоволствие, че , КоЛК0 интерната 
о тази надпревара все пак е иобе- стпителио е същински 

демократичната хърватски ми- |;пискпти реформа — 
за независимия хърватски на- . пъпрос л

многопартий не без причинаОт втория кръг на 
ните избори в Хърватско се очаква
ше, че с допълнителните избори ще 
се създаде мощна опозиция на по
бедилата
общност (ХДЗ). Напротив, резултатп- 

гласоподавателните пунктове 
република показаха, обаче, че 

не е

тогава
дедостигът на оборотниикономика дей- 

същински фокус на ето- 
няма двоуме- 

| |,и'сГ по този пъпрос вече четири ме- 
хърватска земя. Поооди^^--- I сецо с0 спори; 30 текущата делова, 

финансова, производствена^ кадрова
политика. .

посочвалевизия е ясно, че 
средства е с/ще и гю-голям, с това и 
невъзможността да се проведе една 
1лобална мултилатерална компенса- 

Топа обаче, не спира органи-

дила 
съл
род на
бе казано — защото хърватски! с 
избори бяха своеобразен плебисцит 
на хърватския народ за коифедс- 

устройстпо на Югославия.

Хърватска демократична
ция,
запийте сами да направят това къде- 
то могат. Напротив. Това им „поз
волява" и Законът за финансовото 
стопанисване. Но, затова стопанство- 

трябва да оставим само

те от Кик да се стигне до 
други думи казано, до така 

пари псе пак е 
който измъч-

в тази
вторият избирателен кръг и 
трябвало да се проведе. От мощната 

изглежда няма да бъде
пари, с
наречените здрпви 
по-сериозният пъпрос,

мIшзинстиото 11 редприятия 
постоянната грижа, че все по- 

има работа, С рестриктипнато 
кредитнофинансома политка съюзно
то правителство без съм пение успя 
почти напълно да отдалечи банките 
и кредитите стопанството.

ративно
Дори, според думите пп Словен 

Летци, за изборното събитие анга
жираният ТВ коментатор, и Ивица 
Рачан, водачът но партията на де
мократичните промени, „почти 
увеселение е признал поражението". 
Рачан, добре е и това да се каже, 
след тория избирателен кърг, тпър- 

реалеи резултат, с 
СДП не може да

ОПОЗИЦИЯ _
нищо. Туджман пък надмощно поое- 

— според реалните преценки 
60 на сто места

то вероятно 
да избира битката за една такавамм почти 

и с 
малко

ди и компенсация.— спечели около 
в събранието. Доколкото надеждите 
на хадезеовците бъдат осъществени, 
те тези избори спечелват с мнозин
ство от две трети, а заплануваната 
многопартийна делба на властта пък 
ще се превърне в едноприино го
сподство.

Дали хърватските 
действително демократични

толкова критикувания 
избирателен закон само имити- 

това,

с Държавната и обществената соб
ственост разяждат, пък и ^нитдожа- 

обществените привилегии и завят
браненият етически принцип на .ли
чния пример“, разпиляването, 
тизмът, както и различните неспо
лучливи решения, големите и мал- 

кражби, нереалните цени и не- 
което е об-

деше, че гова е 
който СКХ — 
бъде недоволен. Той още подчерта, 
че неговата партия ще бъде „силна, 

опозиция, енергична, о-

непо-Иа друга страня, възможността с 
кредити да се обезпечава личният 
доход пп заетите пече на никого не 

ум като решение за „мир 
евентуално отсроч- 

крахп. Също както и кре-

избори бяха 
или с кикачествена 

баче демократически отговорна'. Ко
за още Рачан, че от неговата „ре
формирана", на избори още по-лошо 

„старата партия“. Право е 
Рачан да оценява какво иска и 

Но има ,и противни ста

нало на 
у дома" и зо плащането на всичко, 

ществено, като се 
.пийте наеми, така и водата и дов- 
чера евтините кредити.

помощта на 
нов
рана изборна демокрация

всичко, е излишен въпрос, 
туджмановците спечелиха

почне от жили-
пане надитирането на производството, което 

трябва като такова. Ве миналапреди 
Защото
най-вече депутатски места на всич- 

равнища, от общинските до ре
публиканските. Особено характерно 
е, че ХДЗ партията, която в стра- 

и п чужбина важи като на- 
консервативна,

никому не 
стопанството на Сърбия покрай всич- 

не само затова, че
па Може ли, обаче, правната дър

жава да остане глуха към предупре
жденията. че в тази още социали
стическа страна безпрепятствено ста
ват неща, които з страните с „па
зарни икономики" строго се наказ
ват?

как иска. 
новища. Едно от тях изнесе на неот- 

се заседание на
ко това, което 
„последователно" следи реформекия 
курс на Съюзното правителство, но- 

капиталовложения в

ки
давна състоялото 
ЦК на СЮК изтъкнатият револю
ционер Али Шукрия, подчертавай
ки. че не могат, да се надяват на 
нищо добро в своите републики или 
покрайнини, онези, които са про
тив СЮК като силна и стабилна ор
ганизация. Там където са прове
дени изборите това вече се потвър
ди, каза Шукрия.

вите големи 
дребни поправки и кърпене на ста
рите дупки — съвсем е очевидно — 
няма да бъде. Просто икономическо
то чистилище наложи своята безми
лостна логика, според която не мо
же да се живее заутре. а да се 
умира днес на етапи.

ната
ционалистическа и 
получи почти всички представителни 
места в ..червения“ Загреб, в Титов 
Кумровец и голямо мнозинство в 
някога югославски ориентирана Дал-

На скупщината на Стопанската 
камара на Сърбия, бе казано преди 
някой ден, че в Чачак стават чуд
ни работи. Доскорашните директори 
на производителните и търговски
те предприятия образували частни 
фирми и сега лесно конкурират сво
ите бивши предприятия, 
превзимат работите и партньорите, 
а работниците остават без работа.

В строително предприятие „Ка- 
блар“ в Кралезо е посочен още по- 
драстичен пример. Директорът още 
ръководи предприятието, чиито мо
щности стоят без работа, но затова 
фирмата на неговата жена работи с 
всички сили.

Освен директорите в частния се
ктор се преселват и инженерите от 
конструкционните бюра. Често това 
са хора които са работили върху 
конструкцията на интересни произ
ведения, които е би трябвало да 
бъдат условие за съществувание на 
общественото предприятие. С дело
вите тайни в главите си и с проек
тите на новите мощности под миш
ница, без пречка отиват и започват 
частен бизнес.

мация.
Сега, след изборните събития на 

народа в Хърватско, настъпва пе
риодът на учредяване на властта, 
но и на аналитично оценяване на 
политическата обстановка в тази 

република. Хърватската демократич
на общност победи затова защото бе
ше най-добре подготвена, защото 

знаеше какво иска, а особено затова, 
че мнозина от „противническите“ 
партии тайно и откровено помагаха, 
че по време на изборите от партия 
да прерастне в движение.

Не победи ХДЗ затова защото, 
че беше толкова силна, колкото дру
гите, а особено членовете на дов
черашната единствена и най-масова 
партия, Рачановият Съюз на кому
нистите, сега още и партия на де
мократични промени —
Победи затова, че нейната нацио
нална платформа копираха 
есички партии — загубили изборите. 
Особено затова, 
властодръжци 
подклаждайки антисръбската хисте- 
рия, с месеци грижливо подготовяха 
триумфалното излизане на полити
ческата сцена. И когато многопар
тийната изборна игра бе завършена 
в „лепата наша“, болшинството нар-

Дали това значи, че е излишно 
не така блестящото 

Мисля, че трябва, а че 
това и по друг начин може да се 
съгледа говорят и следните данни: 
на 31 март тази година от общото 
53 миларда динара готови пари, 
колкото имаше на сметкит“ 
ки равнища, общо. 20,7 на V 
на стопанството. Всичко останало на 
своите сметки имаха банките, само- 
управителните общности на интере
сите, бюджетите на обществено по-

От друга страна, Франьо Тудж
ман, като победител на изборите се 
намери в качествено 
положение. Едно е да завзимаш 
власт, а друго е да бъдеш на власт. 
Щедрите разпалени :обещания, от

да се изтъква 
състояние. Те лесносъвсем ново

опита да се легализира континуите- 
та на Павеличева НДХ, до похити- 
телството към други народи и чуж
дите територии, подтикнаха национа 
листическата еуфория, (но се и за
кани с нови драматични делби в 
тази република и в Югославия. Се
га вече на прес-конференция, Тудж- литическите общности. През януари, 
ман се опитва на лицето си да сло- например, стопанството разполагаше

с 25,4 на сто от общото 49 милиарда 
Iотови пари, което е също голямо 
намаление в сравнение с декември.

“«ГЧ-
лха

жи маската на спокоен, загадачен 
държавник. Говори самоуверено за 
победата на изборите, за новата хър
ватска Конституция, за правител
ството, комунистите, за стопанството. Изводът, разбира се, е ясен, без- 
за завръщане на хърватската поли
тическа емиграция и постоянно под
чертава, че Хърватско ще бъде 

страна на демокрация по образец на оборотните 
на страните от западния свободен | идентифицират като готови пари. 
свят.

бяха слаба.

ПОЧТИ
спорен е ефакт, че намалява учас
тието на стопанството в то^-и обликче довчерашните 

в тази република, средства, които се

Ако много от дълговете са съм
нителни, ако са такива и много от 
залежалите стоки

Уста пълна с демокрация. Ще 
ридим каква.

Йован МарковичОбрад Ковцч на което се

не на „помирението“ на кръвно 
скапаните фамилии в Косово.

С това би вероятно албанската 
алтернатива приключила работата 

по „помирение“ в своя край. Поне
же не е неизвестно, че албанската 
сепаристична „алтернатива“ под во
дачеството на Ибрахим Ругова до
сега уж е помирила няколко десе
тици кръвно скарани фамилии. Уж, 
понеже „беса“ в Косово отдавна 
н? е факт на чест, дадено честно 
слово, нещо като клетва, която тря
бва да се изпълни, а не само дд 
се наруши. Тя днес в съвсем редки 
случаи, а в най-голяма част, е съв
сем осезаемо нещо от материално 
естество. По-осведомените знаят, че 
фактът на „помирение" е своеоб
разна търговия, в която сметките се 
кзразвяват във валута. Цената, ко
ято обещетената страна наплаща, а 
дължащият заплаща е от 50 до сто 
хиляДй марки. Не е ли това твърде 
много за бедните косовски краища? 
Не е, понеже в случаите когато фа
милиите — дължници тази сума не 
притежават на сцената излиза сепа- 
ратистичната „алтернатива", 
великодушно помага такива фами
лии при всестранната помощ ип ал
банската емиграция.

Щастие би било за всички ал
банци, когато отмирането на кръв
ното отмъщение би било акт на 
действителна просветеност, крачка 
напред към цивилзовано поведение. 
Така става дума за умишлен сепа- 
ристичен' ход, след чийто напразен 
опит ще се открие истинското лице 
на истината, а на „беса“ ще се 
върне старото облекло.

Очевидна е целта на „помирение
то" на кръвно скараните фамилии 
на косовското пространство и не е 
спречаване на ненужното проливане 
ка кръв или просвещаване на изо
станалия, но хомогенизация на ал
банците върху сепаратистично-нацио 
нална основа, за дестабилизация на 
Сърбия и Югославия.

КОСОВО

СЕПАРАТИСТИЧЕН ФАРС
Неотдавнашнето „помирение“ на ли на тези помирения, а това е осъ- 

албански фами- ществяване на идеите на сепаристич- 
лии в Косово, изпълнено в Дечани, 
на което се събраха над сто хиляди 
души, само за неосведомените може 
да означава начало на края на това 
пространство вековн 
на канона на Леко , 
за око
ли щастие, че този факт, на помире- Този път се отиде, по-нататък от 
ние на кръвно скараните фамилии Призоваването на' различни между- 
е проникване на по-цивилизиран народни организации да посетят Ко- 
начин размисляне, живеене в сово и 
общност и надделяване на обичай
ното право. Но, ех!

На пд-добрите познавачи на та
мошните обстоятелства и събития 
ясно е, че се касае за сепаристичен 
ход, режиран в кухнята на такана- 
речената косовска „алтернатива" с бивава в Косово. Пребиваването на

Майка Терезия, инак известна на 
широката световна общественост, 
по своите хуманни мисии, в Косово 
ще използва не само за ознаменува-

кръвно скараните
но-националистическото движение и 
хомогенизация на албанците за ре
ализация на тази идея, средствата 
не се избират, а на световната об

ло владичество щественост по различни начини се 
Дукаджини: око манипулира и дезинформира.

глава за глава. А камо

да се убедят в уж „действи^- 
“ истина. Именно в тазителната Косовската националистическа 

„алтернатива“ безсъмнено работи 
своята работа тактически и страте
гически

съща светлина може да се схване и 
най-новия ход За позоваване на 
Майка Терезия да посети Косово. Ка 
кто се узнава тя ца призива на ка
толическия бискуп от Урошевац Ни
кола Преляа през октомври ще пре-

на . по-дълъг срок. Тя не 
мирува нито ден, па така след неот
давна масовото еднонационално от
равяне на ред дойде и канонът на 
Лека Дукаджини, някога дълбоко 
вкоренена светиня, а сега предмет 
на манипулация.

цел на нашата, а преди всичко све
товната общественост, да продава 
мъгла. За покритие на крайните це-

която

София Каулмч - Шперо
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С ЬДБЛТЛ НА алексинашките мини

РЕШЕНИЕТО ОЩЕ НЕ 

Е ИАМЕРНО
ВРИ А ДОТОГАЮ^ЧП4 о?спСр 3'1АЕ ЕДВАМ СЛЕД 10 СЕПТЕМ- 
ВАТ1 по 3 1 ХИЛЯ1Ги°1гии^1ЕУИ ВСЕКИ МЕСЕЦ ЩЕ ПОЛУЧА- . ХИЛЯДИ ДИНАРА СТ ФОНДА НА СОЛИДАРНОСТТА

ПРИКАЗКАТА ЗА РИБИТЕ И 
МИНЬОРИТЕИ в нан-тежките условия за кои

то знае световното минно дело ми
ньорите на Алексинашките мини с 
другарите си от цялата страна ри
скуваха животите си, за да спасят 
общественото имущество. През тези 
тъжни дни голяма вербална

Алексинашките мини и миньори 
са още едно доказателство за точ
ността на японската народна мъд
рост, според която приятел не ти е 
окя, който те нахарни с риби, а оня, 
който те научи да ги ловиш. За
щото помощта, която все още при
стига от хуманите хора бързо ще 
се похарчи. Какво ще стане по-къ
сно?

подкре
па им оказаха всички ръководители 
на Сърбия.

Днес, шест месеца 
ята. никой не идва 
големите обещания

след трагеди- 
в мината. От 

ни- 
мината 

не са до- 
и от не-

определи съдбата на Алексинашки
те мини.

информация уведоми обществеността, 
че работническият съвет Заводите 
е взел решение да се помогнат ми
ните с по една надница на всички 

и работещи и да бъде построен един 
цех в Алексинац.

не остана
що. Затова положението в 
е напрегнато. Миньорите 
волни от положението си 
известното бъдеще и 
лективно

След таргедията, която стана на 
17 новември миналата година и ко
ято отвлече 90 човешки живота : 
унищожи мината голям брой фир-
жих°аТ п^оГдГ ГГп°оС?ТрсяЯт ТхГе', -В деня, е койго трябваше да 
в които да бъдат трудоустроени ми- работят за мината, казва Р
ньорите. Днес, както казва Славко вич, работещите в „Ц р 
Лончаревич, изпълняващ длъжност- ва“ стачкуваха и така от обещаната 
та директор на мините, „в книгата Парична помощ не изл е щ . 
е записана само една буква“: гато става дума за о ща Ц_ >тук идваха техни екипи, 

дадоха да разберем, че 
само ако

Дотогава изпълняващият длъж- 
директор Славко Лончаревичността

е длъжен да проведе решението на 
Работническия- съвет на „Обществе
ното предприятие за енергетика, мин
но дело и стрителство в Сърбия“, в 
чийто състав са и Алексинашките 

се поддържат виталните

се готвят ко
да отидат пред Скупщи

ната на Сърбия, където 
положението и съдбата 
уредят достоинствено, в унисон с 
г.шогобройните обещания, които им 
бяха дадени лани през ноември.

Така ни казаха тези дни Живоин 
Ннколич, председател на ОС в Алек
синац, и Славко Лончаревич, изпъл
няващ длъжността директор на ми
ните, когато с тях поведохме разго
вор за сегашното положение и пер
спективите на мините.

ще поискат 
им да се

мини да
части на мините и да се изготви до
кументация за ревитализация, 
носно за консервация. И двете до
кументации се работят паралелно и 
ще се приложи онази, която бъде 
предложена от комисия на научни
те институции.

от-
три пъти 
които ни 
цехът ще бъде построен 
осигурим средства.

— Електронната промишленост 
от Ниш предложи да построи тук 
цех за амбалаж от стиропор и кар
тон, в която ще бъдат приети 300 
миньора. За построяването на це
ха са необходими. 19 000 западно-

марки. Доколкото всич- костта и солидарността си реклами- 
раха във всички средства за масова 
информация, а мините и миньорите

Като „Застава“ постъпиха и мно
го други „дарители“, които хуман- Административните работи се 

върщат според плана, а трудоустро
яването на миньорите на нови ра- 

бавно и
Навярно веднага трябва да се 

подчертае голямата хуманност и со
лидарност на гражданите в Югосла
вия. Във Фонда на солидарността 
със семействата на 
миньори досега са внесени 14 000 ми
лиарди стари динари, съответно 14 
милиона конвертируеми динари. Освен 
това нашите работници на временна 
работа в чужбина внесоха още 3,1 
милиона конвертируеми динари. И 
ЗОИЛ „Дунав“, е компенсирал една 
част от щетите. Това е всичко, кое
то получиха мините като помощ. От 
тези средства вече пет месеца се 
дават заплати на 750 работещи.

Освен това семействата на всички 
пострадали миньори са помогнати с 
по 49 000 динара. И това е всичко, 
а това не е достатъчно да се раз
реши проблемът на мината и 
ньорите.

германски 
кс се реализира според плана, от 
1 януари 1991 година 300 миньори 
ще получат нови работни книжки.

Алексинашка „Механика“ е го
това да приеме 100 миньора, „Агро- 
комбинат“ ще приеме на работа още 
толкова миньори, но и за това са 
необходими големи пари, понеже те
зи работни места може да се от
крият чрез реализация на нови про
изводствени програми. Неразвитото 
алексинашко стопанство, в което 

работят около 10 000 души (поне 1 000 
от1 тях са технологически излишък) 
обективно не може да направи по-

ботни места върви много 
— и трудно. От началто на май 25 
миньори отиват на 
Боговина. Когато там започне реа-

нямат ни каква полза от нея. работа в мина
пострадалите

лизация на нови капиталовложения, 
ще отидат още 15 миньора. Водят се 
преговори с „Рембас“. въз основа на 
които (може би) ще бъдат приети 
на работа 40 миньора. Също се вод
ят и преговори с мина „Соко“, която 
трябва да приеме 20 копачи.

ИМАТ ЛИ МИНИТЕ ПЕРСПЕК
ТИВА?

Онова, което във връзва с ми
ните е известно (доколкото между
временно не се случи нещо от зна
чение за съдбата им) е фактът, че 
всички работещи получават .заплати 
от Фонда на солидарността и от 
премиите на ЗОИЛ „Дунав“. Така 
ще бъде до 10 септември, докато Ин
ститутът по минно дело в Белград, 

кият факултет и „Въглища- 
завършат елаборат за раз-

Алексинашките миньори са огор
чени и от пълното неразбирател
ство от страна на Фонда за пен
сионно осигурение в Ниш. От 80 
миньори, които поискаха да бъдат 
пенсионирани като инвалиди по тру
да комисията е разрешила положи
телно само 23 иска.

вече.
Тук отделно не са доволни от по- РударсЕ

К™ев1нН която” веднага33^“3 тра- ви?ието на всички въглени мини в 
гедията чрез средствата за масова

ми- Сърбия, въз основа на който ще се
— Пазейки фондовете си, казва 

Лончаревич, те „оспособяваха“ за ра
бота в (мината дори и инвалиди от 
трета категория! Против това отно
шение на нишкия фонд е изпратена 
жалба до републиканската комисия, 
която трябва да преразгледа реше
нието. 1

Ето такава е сегашната обста
новка в мините. Повече ще се узнае 
след 10 септември. Дотогава обаче 
трябва да се живее.

смисъл за бъдещето, от онези 
малобройни, които се напъват 
да се пробият до светлината на 
деня и чийто зов към миналото 
слабо се чува. В интерес на на
шето бъдеще — такива трябва 
възможно по-бързо да се заб
равя!'.

род, на работническата класа 
и на комунистите на Сърбия в 
борбата им да отбранят и за
пазят своето достойнство, сре
щу които с години безскругтуло 
зпо се е атакувало и атакува. 
Но в това няма да успеят, за- 
щото силите па реформите в 
Сърбия са делече 
по-оргаиизирапи и с подчертан

Зов към 

миналото
(От 1-ва стр.) по-числегги,

Момир Бъркнч Велимир Филипович
които са правили отде 

не Съюзът на ко
грешки, 
лени хора, а 
мунистите 
че всички (последици

като цялост, и второ, 
па тези обаче този път няма да се 

сметка на сърбите. ЩеПобеда I шита ря,
грешки са удряли по главите 

комунистите на Сър
повтори зп 
бъде занимателно и Скупщината, ко- 

дойдат туджмаиовите депутати 
узнаем кой

тъкмо на 
бия. Оттам идва и тяхната ре 

само за всичко 
другите табу-тем1И от 

Своевременно Велко Влахо- 
поръчи, че по ,,миналото

I ато
и вероятно тогава ще 
кого ще отведе от Югославия — хър- 

словенците или словенците 
може да се

шителност не 
това и за Няма разлика между Туджман- 

и Рачан, зшцото ако бе победил Ра- 
Туджман би бил зад него, а

ватите
хърватите, макар че 
предпостави, че коалицията Тудж- 
ман-Кучаи ще бъде малко по-остро, 
отколкото досега. Не трябва да се

вич
по-сигурно се ходи, обаче сме- 

закрачи в бъдеще

чан
понеже победи Туджман зад него
ще бъде Рачан. Всичко това е също. 
Абсолютно е все едно кой е побе
дил, защото „сърбофобията е органи 
зирана и на едното и на другото 
равнище. Може би дори Рачановата 
е по-подмолна. С Туджман по-бър
зо ще узнаем на какво сме. Рачан 
би ни изтезавал.

лост е да се 
то". Комунистите на Сърбия без 
брой пъти доказаха и показват, 
че са не само храбри, но и под

обезспокояваме, защото бързо ще се 
утвърди, че съюзът Кучпн-Туджман 
не е и не може да бъде силен. 
Предчувствувам, че словенците на
скоро ще се оплакват на света от 
хърватите и в тази работа мм по-

готвей и за задачите, които жи- 
налагат. Оие-вотът и времето 

зи, които това не виждат, по
не трябва тази победа да оъоду- 

сърбите. Специално сърбите 
в Хърватско, Историята обича до се

казват не само ■политическа сле 
нота, но и своята страхливост 

щета на сръбския на
желавам много успехи.

шепи
Брани Црънчспичи нанасят
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РАСТЕ БРОЯТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЮК
ВРАНЯ

:ш държавността нани хора, В Джуковад ние на 
тона са грижим. Например, от 
120 младежи, кол кого са тук, 
най-малко 80 са твърде актив-

ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА И ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦА СЮК и де....
НА Т Г В ПАРТИЙНИТЕ РЕДОВЕ СА ПРИЕТИ 270 НОВИ на С1 Сърбия — 28 мар .
ЧЛЕНОВЕ ПРЕДИМНО МЛАДИ ХОРА И ПАРТИЙНАТА ОР- За мотивите да или.мне ‘Р
ГАННЗАЦИЯ ВЪВ ИРАНСКА ОБЩИНА ПОНАСТОЯЩЕМ НА- пипа Те участвуват в работата на
БРОЯВА 6359 ЧЛЕНОВЕ, ЧИСЛОТО НА ОНЕЗИ, КОИ 10 ПО аа на комунисти., осоос о у у „античните ак
РАЗЛИЧНИ ПРИЧИНИ НАПУСКАТ СЮК Е МНОГО ПО-МАЛКО Рспублш цип о’г комупале.Гхарактер. То

особено в Слободан ма е силата па нашето бъдеще".

г.

Подобни са мненията н паИнстересът за приемане в 
СЮК е увеличен след Оемото 
заседание на ЦК на СК в Сър
бия, а особено се е увеличил и 
навечерието на 
конгрес на сръбските комуиис-

ката, а
няколко новоприети членове, па |У11илошевнч, 
конто неотдавна биха връчени 
партийна кпжкн. С някои от 
тях водихме разговор, Ю гоели в 
Кнгаиовпч: седемнадесет годи

напредседател
па СР Сърби Освен

укрепване на партийната орга
низация във Враня, нейният Об 
щински комитет, с редица ак
тивности [настоява идейното ос 
пособяване 
образование на членовете си да 
издигне на по-високо равнище. 
Тази година, какго рядко къде 
другаде, работеше Политическа 
школа към Общинския комитет, 

успешно завършиха 35

класово-социалнотоПред. .дателството 
», Те водят съвсем правилна 

всички области,Едеиадесетя политика във
като се тръгне от политическа- 

шеп, отличен ученик от трети |;1 с„„тсма1 ца д(, икономиката, 
клас, със селскостопанска сне- |Ч,Х1 кзго отношение в междуна- 
цналност в средното училище ,(ал,к«те отношения е съвсем 
„Владимир Вуйовпч — Вуйо".

ти н по време па пеотдавана 
организираното ,п провеждане 
на публичното разискване 
повод
на Съюза на комунистите в Сър- 

-бия, като партия за демократи- 
социализъм. В първия

I л марксическото
по

Основните определе! пи ма място и приемливо за всички 
прогресивни сили в страната. А 
та >а и днешно време еДнес, когато се явяват много 

партии, от които някои имат и
М1Ю1 о

защото враговете начески
случай, общинската органнзапн 
я на СК стана по-мпогочпелена

важно,
съмнителни програми, па даже ц >,Чгслмн„л сеят омраза и скар- 
н онези, конто желаят 1а раз
единят Югославия, аз в Съюза 
на комунистите в Сърбия иид-

която
нейни членове от всички жиз-иат народите и народностите. 

Обаче, младото поколение не е 
обременено както старите.

лени и трудови среди. За двасъс 120 новоприети, а във втория 
е 50 нови членове.

Организирано приемане 
вършели много пратнйнп орга
низации, но то беше най-впеча-

месеца те но три пъти седмич
но в следбените часове са слу- 

Срължан Станкович от село лекции, с обновена про
;;жукешща. до Враня, наи-мда
Ини председател на Местната грама, приспосооена на настоя- 
конференция на ССТН в обши щата политическа и икономи

ческа обстановка в страната.

»х огромна сила, която има 
най-добра програма, пе само за 
излизане от настоящата обета-

нса

ковка, но п за по-светло бъдещетлително в педагогическата ак
адемия „Иво Андрнч", средно
то училище „Владимир Вуйо- 
вич-Вуйо“, Памуковия комбинат 
„ЮМКО“.

на поколенията след пас.

тнотоавтотранепор 
предприятие „Йедннство", мес
тните общности в селата — Дж- 
уковац и Брестннца. От много 

организации на СК

— Грижим са за онези, ко
за вършдт 

школа, за дг бътат по-късно по 
литическн анллжиранн.От дру
га страна, в своите среди те са 
голяма опора за акциите, конто 
вети СК. На определен начин, 
със своя пример привличат вни 
манието на онези, които са на 

да пост:'пат партийни чле 
нове. И не само това. Заслужни 
са. разбира се, съвместно 
палите членове

то политическата

първични 
пристигат информации, че нас
коро и в тях ще бъде приемане
на нови членове, с което поло
жителната тенденция в този 
смисъл ще бъде продължена.

— Това ясно говори, че Съю 
зът на комунистите в Сърбия, 
като истинска сила, която поло
жително мени света в който 
живееме, открива кови перспек 
тиви на прогрес и просперитет, 
в тази среда има голям автори
тет. Х°ва е и подкрепа на Цен
тралния комитет на Съюза на 
комунистите в Републиката и 
ръководството на СР Сърбия да 
изтраят върху реформата на 
партията и обществото като ця
ло. Без оглед на всички крити
ки, които се отправят преди 
всичко до Съюза на югославски 
те комунисти и до потайното 
желание от отделни части на 
страната да бъде премахнат от 
политическата сцена и тук . ни 
е ясно, че СЮК, особено в ус
ловията на многопратийиата си
стема, е единствената сила в 
Югославия, с която можем да 
вървим в по-светло бъдеще, ка
зва Драгана Станисавлевич, се
кретар на Председателството па 
ОК на /СК във Враня, давайки 
отговор откъде толкова голям 
интерес на трудовите хора и 
граждани за влизане в СК.

път

с оста 
в първичните 

организации Съюзът на комуни 
стнте в тези среди да получи 
заслуженото място. Що се ка 
сае за тяхната политическа ак

В моята партийна организа
ция, която работи добре, истин 
ски се [обръщ/а внимание 
младото поколение, 
паралелка още петима девойки 
и младежи са приети в СЮК, 
което говори, че най-после Съю 
зът на комунистите започна да 
сс подмладява. Аз мисля, че то
ва е добре и че младото поко
ление, в чиего битие 
цисипост,
принос за осъществяване 
всички наши реформи, а преди 
всичко за създаване на необхо
димото единство в страната".

па Враня и активист в младеж 
ката организация, казва: „Съю 
зът па комунистите на Сърбия 
през последно време, почти три школата ще изнеса сведението, 
годили, имаше много успешна че настоящият състав на Общин 
раоота. Сърбия стана държава 
па цялата своя територия, демо
крацията напълно се изяви, хо 
рата станаха по-свободни, а въп 
росът Косово,

тивност след завръшване нана
От моята

ския комитет на Съюза на ко 
муннетите във Враня наброява 
45 членове, а 30 от тях са завръ 

пе че само е от ШНЛ11 някоя от политическите 
школи. Сред тях са и онези, ко 
нто с успех са овладяли обуче 
иието в няколко шкоди. Всичко 
това, разбира се, има влияние и 

на ко броят на членовете в СЮК в об 
шина Враня постоянно да рас
те, каза ни накрая на разгово 
ра Драгана Станисавлевич' се 

в неговите редове да кретар ца Председателството 
влезнат повече млади и образо- ОК на СК във Враня.

крит, по там със съвместни си
ли се създават условия за по- 
-добър живот иа сърбите и чер 
моторните.

е револю- 
ще даде конкретен

на

Аз наистина в Съюза 
му наетите в Сърбия виждам ог 

Жаклина Стефанович, учени рампа двигателна сила. Затова
чка от четвърти клас в педаго- и влязох в него. Дано да имаме 

„Иво Ан- щастиетогическата академия 
дрич" във Враня стана член на на

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

Урежда единна 
вен и отговорен редактор на „Комунист" изда- 
иието за СР Сърбия Момир Бъркич, заместник 
главен и отвоворен редактор Обрад Кович.

Председател на Издателския съвет Миломнр 
Ьстрович, заместник председател Слободан Йо вапович.

редакцията на „Комунист“ издани- 
за СР Сърбия: Нови Белград, .Булевард Ле

нин“ 6, телефон 627-793.
МаркДЕВа „Комунист“, Белград Площад

Печата се на сърбохърватски, относно хър- 
патскосръбски (па кирилица н латиница) и « 
нанка нмшеионз и нмзнноЛи ‘имзншЛй ‘ннабкдм V 
‘инатшцихи Ч1мзйвд1гч,д вн винвНки индхвйяяа 
„Маркс Енгелс“ 7.

Печата НИГРО „Борба“, Белград Площад

и един-
ето

редакционна колегия. Гла-

С Указ на Президента на Републиката от 22 
декември 1964 година „Комунист“ е удостоен с 
Орден народно освобождение, а с Указ от 30
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„СРЕЩИТЕ НА СЕЛАТА“ В ГОРНА ЛЮБАТА ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА

ОСТАНАХА РЕЗУЛТАТИ, СЛОМЕНИ Н ПРИЯТЕЛСТВО
ШЩ№' т 2■й- в РАМКИТЕ НА

В ГОРНА ЛЮБАТА3ОТД^т^аЬ1л7С-^ИПОРЕД ”СРЕ1«и НА СЕЛАТА“, НА 5 Т. М.
ОСТАНАХА РЕЗУЛТАТИ (ПОБЕДИ-

В Д. ТРЕБИШИНЬЕ ТРЕБИШИНЧАНИ),

Гостите бяха посрещнати както това приличи на хора
и обичаите — с хляб и сол.

Младежите потвърждаваха силата си з спортните
състезания — отборът за теглене на въже на домакините.

На изложбата на на
родна носия и ръкоде
лие този женски ста-
рински „костюм“ зае
маше значителпо мяс
то — да се помни, да
не го заличи времето.

Силите си измерват Зоран Николич и Славчо Пенев.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ГОЛЕШ — БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

минем мине сиопиш Докато мъжете манифестираха физхгческите си стой
ности, жените потвърждаваха постиженията в домашното 
ръководелис: Ягода Йованович и Борка Йовчева чакат 
журито да даде сигнал за действуване.

дървени. Понастоящем тря
бва да бъдйт подменени. В 
плана и програмата па на
стоящата година е поправ
ка па училищната сграда — 
акция, която както казват, 
трябва да водят съвместно 
е основното училище. Имен
но макар че па двадесетина 
метра училището има елек- 
прически стълб, училищна- 
та сграда пс с слсктри<|х1- 
цнрапа. Наистина просто по 
вероятно. Застъииамс се :>а 
сънремсини нагледни сред- 
ства за модернизирано 
въз! штате; I по-образонатс.) 11 ш я 
процес, а ме искаме да сьз 
дадем условия за топа. Как 
може да се говори за съвре 
мсини аудновизуелии наглед 
и и средства без ток . Покрай 
това и покривът е подал и 
се нуждае от генерална но 
мравка. И за едната т за 
другата акция в местната об 
щност казват, че и те ще 
дадат цомощ. Сами обаче ме 
могат да и а! нравят това.

нови къщи със съвременни 
мебели и апарати. С други 
думи онова, което са нау
чили във вътрешността за
почват и тук да я прилагат.

общност НС 
скриват рсдостта за това. Ка 
завт, че 
род, макар и в напреднала 
възраст, толкова по-бързо н 
успешно ще разрешават ко 
мунално-битовите проблеми.

Инак, от заплануваните 
тук комунално-битови акции 
на преден план изтъкват св 
ързваве па решоиалиия път 
от Босилеград през Голеш 
към Крива паланка, където 
мнозина голешани живеят. 
Впрочем този ггьт е от зна 
чение не само за тяхното 
село но и за повечето дру
ги села от южната част на 
общината. Не иснмалко зна 
чение придават и на рекон
струкцията на мрежата с низ 
ко иапраженис в селото. 
Именно селото е електрифи 
цирано преди десетина го
дини, обаче стълбовете за 
ток с низко напрежение са

Село Голеш е едно от на- 
босилеград- 

села. Захваща югоизточ 
на общината, на 

между

йотдалечените 
ски
нага част 
самото тримеждас 
СР Сърбия, СР Македония и
югославско-българската гра
ница. Заема площ от около 
513 ха с тридесетина дома
кинства, а повечето от пасе 
лението му е в напреднала 
възраст. В селото има мага 
зин и чсшрикласно училище, 

липса на уче- 
бе закрито.

В местната

колкото повече ма

което поради 
ници временно 
Населението му се занима- 

животновъдство, а гол-
ма

ва с
ямото голежко плато предна 
га «извънредни възможности 
за това. Затова и сега в се 
лого има добри животновъ
ди. Между тях най-добър е 
Драган Якимов с 40 овце и 
10 говеда.

Онова, което е характер
но за това село с че мнози 
на от преселниците започват 
да се връщат. Възобновя
ват някога оставените бащи 
ни огнища. Започват да об 
рабогват имога

Момент след състезанията: Горнолюбатчанн сс пред
ставиха като сънсем добри домикипи.

Текст и снимки В. В.
М. Я. пиарисшаиа1шсшсшаиисюи1шагшстпигшг.>сшпсшаасшпсшасшапсюагшааиосшаси, правят
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тця&пб&гтпя з мъкх/елт&о
ЗАЩО ОС СЕ ОТНАСЯ КАТО МАЩЕХА КЪМ ОЦ „НОСИЛ БРОЗ ТИТО" В 
ДИМИТРОВГРАД

УРОК ПО НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
Образователният ценър 

„Йосип Броз Тито" 
Димитровград, който от 
новата учебна 
най-вероятно отново ще 
получи статус на гимна 
зия преживява пеславни 
дни. От известно време 
получава „уроци" от он 
пя, от конто най-напред 
би трябвало да получи 
помощ и подкрепа. За 
какво се касае? Веднага 
да кажем, че Образова 
телният център, недово
лен от неотдаванашното 
решение на Общинската 
скупщина да се разре 
иш на неколцина граж 
дани, живеещи в непос 
редствена близост да за 
стройват жилищна! н дру 
ги обекти, вложили про 
тест.

Това много ръзсърди 
общинските първен 

ци, въпреки, че се касае 
за незаконно 
Защо незаконно? Защо 
то още през 1978 годи 
на, когато се извършва 
ла експроприация на зе 
млището за бъдещия це 
нтър и въпросните пар 
цели били включени.

— Ние не търсим ни 
що друго, освен да се сп

то и сами са участвува 
дп и построяването на 
Образователния център, 
а сега дигат ръце от ле 
го.'.. Правят си оглуш 
гап?! Или пък ,и те се 
покоряват пред всемогь 
щпето па някои хора, ко 
иго са рсшилп да прек 
рояват всичко по свое 
му!

азва първоначалното рс 
щение
ча Цонков, директор на 
Образователния цоип>р 
„Йосип Броз Тито“ в Дн 
мнтровград. Трябва ли 
да изтъкваме колко е о- 
пасно за здравето на мл 
адите хора тук, когато 
в непосредствена близ 
оот един гражданин си 
построи гараж, в който 
шприцова кола. Сетне: 
колко лн топки ни сря 
заха съседите, защото 
км влизат в дворните ме 
ста. Искам да кажа, че 
ние тук сме недоволни 
от отношението на отго 
Борците в Общинската 
скупщина към нас. Та 
това учебно заведение 
ще служи за техните де 
ца. а не за моите, те изу 
миха — револтнрано ка 
зва Ценков.

Разговора с Ценков во 
дихме в навечерието на 
сесията на Общинската 
скупщина на 11 май. То 
ва, което там чухме за 
отношението към тази 
образователна институ 
пия най-меко казано, оч 
удва. Още повече, защо 
то в делегатските скаме 
йки седяха и хора, кои

нзтъкиа Милв

година

М, А.

ИЗ ДЕЙНОСТТА ИЛ ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ В БОСИЛЕГРАД

И ВЪЗПИТАТЕЛИТЕ СИ ПРАВЯТ ОГЛУШКИ
На тазгодишното общин

ско състезание но лнамие 
„Тито-реиодуиия-Ашр" за уче 
1 и пипе от оснонното обрало 
напие п възпитание 
тезашге 
характер, което тази годи
на се проведе на тема „Бо
йци за по-хубаво бъдеще“, 
трима ученика изпълниха 
всички критерии за релубли 
канското състезание. Поради 
безотговорно поведетше на 
училището, преди всичко на 
тези КСХ1ТО са задължени за 
то: с-1 вид състезаш!е и най- 
отговепните в училището, 
учениците не отидаха да по 
кажат своите знания. По то 

211 начин ВЛОЖСНИЯТ труд им 
остана напразен. В училище 
го ни уведомиха, че причи
на за неучаствуването на те 
хнлте трима ученика на съ
стезанието е неблагоприятна

та пътна връзка с Бор, къ- 
дето ла 5 май се проведе то 
ва състезание. Наистина при 
чина която по нищо не ги 
оправдава.

то основно училище: — Да 
бъда иск рей. Надявах се, че 
ще отида на републиканско 
то състезание. Затова и вло 
жих доста 'ируд. Мечтите ми 
обаче останаха само прости 
желания и това не по моя 
вина, а по вина на възпита
телите ми, в които досега 
имах голямо доверие.

ТАНЯ ИЛИЕВА съгцо ос- 
мокласиичка от бостеград
ското основно училище: — 
споделям мнението на съуче 
видите ми. Труд, учене, се 
беотрилание и накрая нищо. 
Утеха ми е, че съм научила 
много повече отколкото мо 
жах да науча на часовете 
по редовно обучение. Отдел 
но, че става дума за област 
от новата история на наше
то общество.

със-
с общотогославски

Ето какво ни казаха и три 
мата класирали се за репу
бликанското съсгезание:

СВЕТЛАНА НИКОЛОВА 
— осмокласничка от босиле 
градското основно училище: 
Уложих доста труд. Впро
чем това потвърдих и на учи 
лищното и общинското със
тезание, където резултатите 
ми бяха твърде добри. ООа 
че не мога да вярвам, че 
вложеният ми труд не се ви 
дя и на републиканското сь 
стезание. Затова на тези, ко 
ито си направиха оглушки 
не мога да им забравя.

ГОРАН ХРИСТОВ също ос 
мокласник в босилеградско-

ло

решение.

М. Я.

БЪЛГАРСКО МАЛЦИНСТВО - БЕЗ БЪЛГАРИ?
(СРБИСЛАВ ЗЛАТКОВИП, Др ЦВЕТАН ВАСЕВ, Др ГАВРИЛО ВИДА- 
НОВИЪ — ДИМИТРОВГРАД 1877—1945, ИНСТИТУТ ЗА САВРЕМЕНУ 
ИСТОРШУ, БЕОГРАД, 1989)

от подобен вид има и на други ме
ста из книгата. Пример: „И поред 
тога што )е становништво по наци- то
оналности бугарско и што се аав.ъа- 1877,78 год!ша и само във връзка с 
ло осеКшье националног ослобсфе- ..втората война“ на Сърбия срепгс 
1ьа“ (с. 190), това същто население турцнте! Не могат

подложно на „бугаризащца“ (с. местните събития без да се спомене 
191). Ха сега ги разбери тези наши въстанието в Босна и Херцеговина 
автори! За да се оправдаят, те каз- (1875 г.). без да се спомене Април- 

— ват, че истински българи (или „ве— ското въстание в Бългяпчо ПЯ7К то
Според авторите ние сме без ет- ликобългари“) били смо „селските без да се Помене нег^отп же

ническо име или с техни думи ка- дюканджии, притежатели на бакал- етокопотушава! бГ™ ,
казно „становништво ооог крада“ шши и коъчми зяепнг. 1шг-шаване. °ез. похода на

(с. 5), „народ димитровградског (ца- ските търговци и селските личваон“ ия неговата чета- без даване
рибродског крада“ (с. 5), „читава \ "шГнима такава „енория мо- ™е“ Г^чТ^поос“ 
риторида општнне Димитровград“ (с. Же умногоме ла употпунн ,„“ я ..източен въпрос , за чи-
7) ; което не е точно; ние сме ,до- “овом краТу“ ?с 6у^ У сазна№а Решаване са били заинтересова-
маНе становништво“ (с. 7) ние сме Автогштр из мнпгп „„„„„от ни великите сили и световната
„насилно... приподеци Кнсжевшш за положението на населението през “ ^лтУРна общественост
Бугарско!“ године 1878 (с. 7), ние .турско робство“ (с 39) през туо РГО' Уилям Гладстон, Чарлз
сме „недооршепи и неизгра1)сни“ (с. 0Кия зулум" (с 33 34) лп гплямя Дарвин’ ДжУзепе Гарибалди, Д.
8) , ние сме „први пуг у св0]о! муко- степен ро^нт^чно наив™Д°„е “ 2^'вхГооТ,"'' ИиВаН Турге-

трпнод исторЩи взвод свали пуиу разявайки се с това че става дума етп“ ~сь л му “В навечери-
слободу тек 1945. године (с. 6), ние за миналия век когато и Осмагска- м!нно тпг™ Т°еВСКИ И други)- И~сме потомци на „влашка скитачко- та империя въппркк ПРНЦ„П _ менно тогава, през юни 1876, започ-
-сточарска племена“ (с 11), ние сме вече онова, ’ което е била а особено ши ^^ Сърбия срещу
само Шопи „Као посебни словенски СЛед реформите Липсват основни * коята вземат участие руски
етнички вари^етет“, ние сме и пре- 1сведения за стопанския няппрп^ офицери и български чети, водени 
ди турците „през време на сръбски за просветното дело за тогавашната Тотю°еВиДИТемПаНа"°Т Хитов- филип 
и български аладетели“!? (с. 12) ня- литература и журналистика за гол- Т°™' Илю, Зарков и други, всич-
какво безцветно племе, ние сме са- „мата българска^ колония 'в Цари » около 3000 души (вж. 
мо участници в „шопското въстание град — влиятелна стопански и лу - Панаиот >^итов - 
йод водачеството на Симеон Соко- ковно силна за тгатптт- ” Д^“ Х1»*дутин, София 1982,
лов“ (с. 33) ние сме само „Висок и ВИя, за връзките със западните гра" У ДРУГОТ°' Хитов <=е
други царибродски, крадеви“ (с. 34), ЦОВе (Будапеща Виена Триест) за !,°Ш0 За Сим° с°колов
ние — когато турците нахлуват — тогавашните виднк българИР в адми- МНСИя в Грън: (с. 220), Нищо не 
„бежимо у слободне крадеве Србиде“ нистрацията на Царството за боо ж казано и за Цариградската кон- 
(вероятно авторите мислят на деспо- Вата за черковна свобода 'за ролята • ч"а великите сили (в края
товината на Стефан Лазаревич), ко- на Българската егзархия за влия- На 1876 Г' ' където е направен дого-
ето пък „говори о разви^еноз наци- нието от Сърбия и Гърция за ое- Ь°Р За ра?решаване на източния

“ становништва овога волюционната организация в Буку- въпрос’ които обаче турското прави-
нир3 гмр тгппм г>На1!!1'оНИе СМе всичко» РеЩ, за българската легия в Бел- телство отхвърлило. След усилията
но пГсеъзД„Гие“ ”ГаЗВ^дкНоасГскаага 3аСъб™1<‘1Те ™ печага-, «а Русия за изпълнение
Сърбия (времето на КонДнгаГк™ ^ с^за^с^чесГга' °Т

блеми, чиято съставка сххе били и 
тше. Не може да се говори за 

минало
наше- 

само отисторическо
Непонятно е, необяснимо е един 

автор (Сърба Златкович — наш съ
гражданин, стар царибродчанин и 
димитровградчанин) да се заеме с 
писане на книга 
българското национално 
в СФРЮ, в Сърбия и в 
книга да
своята нескрита българофобия, 
своя абсурден стремеж към пре
махване, анулиране на национална
та същност на българите от Цари- 
бродско, от Димитровградско. За чи
тателите, към които 
книгата се обръщат, такъв опит, 
ложен в една_ дебела и скъпа книга, 
може да действува максимално о- 
бидно. Първата част (за която тук 
ще става дума!) на тази конфузна 

да докаже, че може да 
съществува българско националн|о 

малцинство — без българи!? То
ва не може да бъде нито „истори
ческа книга“, нито историческо-лю
бителска „хроника“ (както я нарече 
досегашната критика във в. „Брат
ство“)! Това нека го кажем от
крито, един скандален, срамен, 
допустим, възмутителен и невиждан 
до сега п а м ф л е т, невещо преме
нен в историческа дреха. Нашенски 
казано: Язък 
Язък за коджа 
цензенти и известната 
фирма! Язък

та, как д-р Цветан Басов, наш съ
народник, наш (никога) ^звестеч 

гимназиален учител, чедо на слав
ното и будно село Сл 
писа тази родоотстъпническа 
га?]

да се разберат
авиня, как под- 

кни-за миналото на
малцинство

същата 
даде пълна свобода на

на

авторите на ло-
за-

Мен

книга цели

дневника 
- Как станах 
където, неж- 

исказва много 
и за негова-

не-

за народните пари! 
ми ти известните ре-

историческа 
за докторската титла, 

която носи третият автор, който още 
през педесете години в своя- ТРУД за
нашата област ВИСОК (докторска 
дисертация) ни провъзгласи за 
население без национално съзнание!? 
1 огава —- беше смутно и рунтаво вре
ме! — мълком

на решени
ята на 12. април руският цар Алек

на нпитма 7гпп~ т ™ * ?ЪД” сандъР И обявил война на Турция,на нашия край (Царибродско) се Като съ^итатт,, « 
говори, от местна гледна съюзници п тази воина взе-
се забравят големите тогавашни

глътнахме тази »;на- 
няма да мъл-

стенечки и Григорий Цамблак, ува- ба 
жаеми автори!? — само не сме, спо
ред авторите, българи! (Конфузии

учна“ обида, но днес 
чим! От друга страна човек точка, а мат участиесе пи- румънската и сръбска-про- га поиска.
8 СТРАНИЦА
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Уп^жаЗ%?+ш•*
Iигела

И ПРЕЗ НАСТОЯЩОТО БРИГАДИРСКО Якгш-гшлР*
К4Ш^Щ 'пйШШ

ЛЯТО .М$

IШТА„ Влясина - 90" в Босилеград Щ шш

И през настоящото брша 
дирско лято, Съюзната 
дежка трудова акция , ж 
сина 90“ ще бъде в Бо

тази трудови акция 
твърде успешни отчитамла трудови ре 
осц»гати. през първото бри 
гадирско лято по голините 
на Чемерник, млади Ознга 
дири и бригадарки от Сър 
оия и СР Македония в де 
вет оригади са залесили 704 
ха със смрика, бял 
бор. Осъществена

Вла
1си-

вече се вър 
подготовки, 

стопанство от

леград. За целта 
шат усилени 
Горското
Враня, като инвеститор на 
акцията прокарва пътища до 
заплануваните за залесяване 
площи. Тези дни

§ш
ДИМИТРОВГРАДи черен 

е ндрма 
от 135 на сто, а 164 брига 
дири и бригадирки са 
върнали с ударнически знач 
ки. От тогава насам 
се успехи след успехи, 
ито се потвърждават с изме 
нение лика на огромни пло
щи години.

Майските соещи 30“-съкратенище започ 
не и уреждането на брига 
дирския стан, който пак ще 
бъде в сградата на богиле 
градското основно училище.

Инак, в Общинската

се за

31реждат 
ко- Традиционите 21 „Майски срещи“, т. г. са скратени да ден и половина

Това е решение на ор 
гаиизационния комитет, 
а главна причина са не 
достигащите средства.
Новина е и факта, че 
за пръв път всички уча
стници в срещите ще бъ церт, една разходка до 
дат поместени в хотел Погановски манастир и . частвуват 
„Балкан“ и мотела, вмес една танцова забава изо 
то по домовете на дими бщо не трябва да се ра- 
тровградските средно
школци. Макър че обя
снение за тази промяна 
е икономическата криза 
и тежкото положение, 
в което се намира дими 
тровградското стопанст
во. факт е, че по този 
начин недвусмислено се
губи основното свойство та народност. Един час

. кон
ференция на ССМ в Бослле 
град, ни уведомиха, че спо 
ред сведенията от Междуоб 
щинската конференция на 
ССМ в Лесковац. в тазиго 
дишното бригадирско лято 
в Босилеград 
две смени, а списъка на V- 
частвуващите все още не е 
окончателен. Засега е извест

след това в училищния 
двор е централното тър 
жество. Същата вечер е 
и танцовата забава. На 
26 май в 8,30 часа за
почва пионерски футбо 
лен турнир, в който у- 

„Раднички“ 
от Пирот и Ниш, „Един 
ство“ от Бела Паланка 
и ,,Асен Балкански“ от 
Димитровград. В девет 
часа е разходка до По
гановски манастир и до 
лината ,на Ерма. 
обед в 16 часа е фина

и значение на срещите 
— другаруване и сбли
жаване на младите 
републиката. Колко то
ва ще се осъществи са
мо с един съвместен кон

През миналата година на 
СМТА „Власина — 89“ в три 
смени участвуваха 15 младе 
жки трудови бригади и за 
лесиха над 390 ха голини в 
Паралово, Бресница и Гор 
на и Долна Ръжана. Планът 
е преизпълнен с 30,36 на 
сто, а от акцията 163 мла 
дежц и девойки се завърна 
ха с ударнически значки и 
толкова души с благодарст 
вени писма.

Няма съмнение, че и през 
тазигодишното тринадесето 
бригадирско лято акцията 
ще изпълни заплануваните 
около 200 ха площи, а бри 
гадггрите ще понесат със се 
бе хубави спомени от насе 
пението в общината.

от

ще работят

но че ще участвуват младе 
жки трудови блигади от 
Печ/ Дуковац. Боснле~оад. 
Гроцка, Свети Никола, Стру
мица. Никшич и Долна. 
Стубица.

зисква.
Инак срещите ще се 

проведат на 25 и 26 май. 
Първият ден гостите при 
стигат около обед. В 19.

Да кажем и това. че па 
младежката трудова акция 
„Власина“ това е трннадесе 
то бригадирско лято. Фор 
мирана е през 1978 година 
като републиканска младеж 
ка акция, а от следващата 
работи като съюзна тоудо 
ва акция. Още от началото

След

часа ще се открие из
ложба за културното

лето на пионирския тур 
нир и отиване на гости 
те. И нищо повече!творчество на русинска

А. Т.М. я.

стиховете за България от Медо Пу- 
цич, от Йован Йованович Змай, от 
повосадските вестници и пр. Съще
ствуват много материали за Бъл
гария от тогавашшните югославски 
земи, които не са писани от „вели- 
хобългарската буржоазия“!

Сърбия и Гърция получават авто
номия, в българските земи под тур
ска власт се провежда своебразна 
културна революция. Откриват се 
килийни и светски училища, печа
тат се книги вестници и списания, 
създават се читалища и преди всич- 

създава се новобългарският 
с-зик, който в повечето случаи се 
опира върху църковно-славянския 
език. (Тогавашният език прилича 
на езика на Доситей Обрадович в 
Сърбия и на други автори от вре
мето преди Бук Караджич). Този 
ков, простонароден български език 
съществува чрез своите диалекти, 
което ще рече, че отделните книжов 
ници (писатели, журналисти, пре
водачи, свещеници, учители и дру
ги) се опират на родните си говори, 
И оттам, да речем, в езика на Па
исий, Софроний Врачански и други 
има много елементи от

Самото заглавие на книгата сму
щава! Говори се за Цариброд и Ца- 
рибродско през периода 1877—1945 
година, а заглавието е Димитров
град (ноеото име за Цариброд). Сле- 

заглавието би трябва-

каже, че роден език може админи
стративно да се натрапва, както ни 
убеждават Златкович и неговите 
съавтори! Едвам към края на ми
налия век (когато укрепва българ
ската држава и просветата, когато 
се създават културни институции, 
когато се създава здрава админи
страция, когато израства нова пу
блицистика, когато се създава вече 
нова литература и се засилва кни
гоиздателството), се създава истин
ският книжовен език, нормиран 
и национален, който надмогва пре
дишните диалектни отклонения. (Но 
това е вече време, когато Цариброд 
има не само основно училище, но

дователно 
ло да гласи ..Цариброд (Димитров
град), 1877—1945“. коАвторите всячески настояват (стр. 

30, 37, 52, 68, 74, 194, 195) да отдел
ят нашата местна реч (шопска от 
българския език. Вместо да поле- 
мизирам с тях, аз ще цитирам най- 
-известния днес сръбски лингвист 
Павле Ивич, познат и уважаван ка
то учен в света, на който не може 
да се отрече там където трябва — и 
сръбски патриотизъм. И така — ка
то говори за северо-западните бъл- 
1арски говори Ивич казва: „Говори 
ове групе заузима!у планинско пре- 

обе стране српско-бугарске

Книгата е до крайна степен иде-
ологизирана и политизирана, а на 
места е изпълнена с политически 
фрази и тиради (с. 200, 199. 145, 10з, 
фуснота: 87, 85, 75 — „Акциза сре- 
ског начелства на плану напионал- 
ног уггьетавагьа све ле више заош- 
травала ме^удржавне односе...“; 
73, 70, 64 — „Према свом положалу 
Цариброд л'е био погодно место за 
развод сошцал-демократских идела“! 
и пр.), така че читателят, след ня
кои страници, може да се запита 
дали това е политически доклад за 
партийно събрание или историческа 
книга, дори и хроника!? Вместо си
стематично, скромно и обективно да 
дават информации ва нашето мица- 

първата част!), 
авторите правят много субективна 
селекция на фактите и избързват 
със своите обяснения, които са, в 
повечето случаи неприемливи,

и класно училище, с днешни думи 
казано когато има гимназия, чи
талище и завиден театрален жи
вот!).деле с

границе, од босшьградског крала па 
до близу За1ечара (вероватио да су 
се у прошлости опи протезали и да- 

север, ка ушИу Тимока). Иа]- 
пеЬи део опих говора остао 1е у 
средгьем пеку трп]ио извап граница 
ерпеке државе, чак и у 
кулминаци\с гьеие мойи“. (Павле И- 
ииЬ. Српски народ и гьегов ,|език. 
Српска кгьижевна задруга, Београд 
1986, стр. 45). Споменатият академик 

страница (под линия!) 
добавя: „Од тих говора ерпекохрват 
ским се смитрпГу опи коЩмп говори 

СТВНОИНИМ1ТВО (то су опи на 
Срби1е, осим димитров- 
боси.гьградског предела)...

За книгата са написани вече ре
дица критически статии, но авторът 
Сърба Златкович отхврля нападките 
и вече навестява „второ издание“! 
Аз лично държа, че книгата за
служава не второ издание, а пълно 
порицание! Нима първият автор, кой 
то в нашия край държа в ръцете 
си идеологическата тояга повече от 
читател на тази книга, и без съд 
че и днес неговата „истина“ е е- 
динстпена и последна и че съюзен 
със Живко Мицин (оглавяващ Ре
дакционната колегия) и други може 
До изгаря на клада „неблагонадежд
ни Хроники“, както беше случаят с 
Богдан Николов — Пинда? А после 
от същата „неблагонадеждна“ книга 
— краде ли. краде! Колко? Това 
скоро ще установи съответният съд. 
Обаче, всеки югославски българин, 
читател на ази книга, и без съд. 
може Да установи, че въпросната 
книга е изпълнена с много неточ- • 
пости, обидни пасажи, че е {насите
на с пристрастие и лично отноше
ние (порицават се лица, цели фа
милии, исторически периоди, автори 
от „Мост“ и пр), с безсмислици и 
глупости, с неграмотност (съществи
телното „България“ се пише с мал
ка буква на стр. 5!), с липса на 
усет за съвременно отношение към 
нашето (и не само нашето!) неда
лечно историческо минало.

западното 
(шопското) наречие, докато при дру
ги автори (като П. Р. Славейков, 
В. Априлов, д-р Берон и други) над
делява източното наречие. С други 
думи, новият български език (цър- 
ковиоболгарски, слапяпоболгарски и 
пр.), с който се посреща и освобож
дението от турска власт, е бил 
максимално народен, още не уни
фициран. И като такъв е въвеждан 
г нашите училища (имало е 1300 
училища, без гръцките!) и като та
къв е съществувал и в нашия край, 
в нашия град (Цариброд) и по на
шите села. Има писани свидетел
ства (от 1820 г.) за килийните учи
лища в Погановския и Смиловския 
манастир (вж. сп. „Мост“. 24, 1973, 
с. 125). По това време именно такива 
слаимноблгарскм книги са купували 
п пашите заможни хора (пак в съ
щия „Мост", е. 125). И нашите ма- 

„Неделник" от Софроний

.ъе на

ло (става дума за
тренуцима

ама-
тьорски и даже неточни. Едни фак
ти преувеличават, а други премъл
чават. (Да речем, нищо не е казало 

Княжество Бълга- 
Балканските

на същата

за напредъка на 
рия през периода до 
войни, за ръста-на нашия град в това 
време, който е имал основно и класно 
училище, богато читалище, любител
ски театър, дружество Юнак; който 
е издавал вестници и е имал богат 
партиен (многопартиен) живот и пр. 
Поне да са взели вече публикува
ния доклад на известния поет Йован 
Ду чич (в навечерието на 
ската война сръбски посланик в Со
фия), в който в строго поверителна 
форма той говори за тогавашна Бъл 
гария. Авторите често се оплакват, 
че не им били достъпни материа-

(ТПГКО 
зсмл.ишту
градског и 
а бугарски су опи ко!има се слузни 
становништво бугарскс народности 
(па територии Бугарскс и у дими- 
тровградском и босил*грвдском кри- 
\у на 1угословснско1 страни грани
це“. Въпросът е обяснен кратко, я- 

точио! Лима нишите автори, 
които: няма лингвисти, искат 

изве-

Балкан ено и 
всред
да коригират един световно 
стен лингвист, уважаван диалекто
лог и академик? (Впрочем, на много 

автори

пастири.
Врачански, подарен па Смиловския 

.р, още е запазен с припи
ем! Държипитп (новото бъл-

маиастир 
скати
горско княжество, час на което сме 
били и пие („поема пълен контрол 
пад училищата в 1891 година" (спо
ред „Ново време", км. X, 1909, с. 
504). Изхождайки от това не може

вж. стр.места нашите 
5, 7, 11, 13, 12, 42, 67 — правят „по
правка“ на видни съвременни на
учни работници и академици: вж. 
г;л справка енциклопедията СОЦИ- 
•ТАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИ- 
ЛА, I и II том, Београд 1982).

лите от трва време! А къде са им 
материалите, публикувани на вре
мето в сръбските вестници и спи
сания (Словенски .1 уг, Српски кюи- 
жевни гласник и други), в босиен- 
ско-херцеговинските, хърватските и 
словенските вестници, къде са им

да се приеме становището па авто
рите, че българският език се „уво
ди" (с. 52), че започва „ние 
бугирском |сзику“. Глупост е да се

гини нина българското 
и особено след като

През епохата 
възраждане, Д-р Марии МЛАДЕНОВ
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ПЪНОМАЙСКИТК ПРАЗНИЦИ КАТО ПОВОД

ятагмшпп ВСЯКА РАВОТА-ПСЛОВИНЧ АТА
От колит до бифето ед- 

нам спипахме от ужасна/а 
кал около него. И 
пред входа чистехме кала 
от обувките, изед очите 
иллелс картината от .заседа- 

на Изпълнителния съ~ 
нег па Общинската скупщи
на, който преди години да
де оазрешение за строеж на 
бифето при условие около 
него
уредя- Даже имаше и а маса 
та и нещо като проект, иа 
който хубаво беше нярису 
гано пространство пред Си 
фсто, насипано с чакъл, 
садени слон ред плюли, ле 
ленина. Спомних си и твър
дото обещание на прелета 
вителя иа „Сточар“, че всич 
ко това ще бъде направено.

1'1/,1'ю в студената зала се 
рвитьорт/г сам самичък слу 
и/а мезика. Зарадва се, че

Преди пет или шест юди 
пи, в момента не е важно, 

запалянковци за Мана

Въпреки икономическата 
криза, недостига па мари и 
лсшнссността дали утре це 
бъде по-добре или не, чо
век, си пожелае поне за пра 
зппк да се отдели от всеки 
дневното и да забрави ироб 
лемите от работното място, 
дори ^ домашните. По тра
диция, чиито корени водят 
още от времето след осво
бождението от турцитс, за 
първомайските празници (па 
времето па(рече1П1 Ден на 
пролетта) любимото място 
за излет па димитровград- 
чапп о „Манастирчето“. Кд 
на ли има ученик на някое 
от димитровградските учи
лища, конто дц не помпи 
първата си „екскурзии“ до 
там, прекрасните 
около и студената вода, из 
пипаща на няколко места.

както и всяка година досе 
та, със семейството си тръ- 
гпах ма Първи май към. Ма 
иаетч1рчето. Откъм гробища 
та пътят е разширен п без 
много напрежение за срав- 
иптелмо късо цреме, се сти 
гве до „Манастирчето“. А 
там картината е жалка. От 
някогашни» конак, н който 
учепнгмте са ходели па ла
гер, са останали сам е сте
пите, без прозорци, врата. 
И самото манастирче ие е 
н много по-добро състояние. 
От хора, дошли на и.*лет 
тази година ш следа, само
ЧСТ11 ри-11СТ СрСДНО! ПК0.1ЦИ.
Защо?

ПЛИТНОУМИЕТО НА 
МЕСТНИТЕ „БОГОВЕ“

докатоI руна
етирчето, ис I,помогнати 
тогаващпия //редседатсл па 
Общинския синдикален съи- 
ет, успя да обезпечи матсри 
ал посредством димицровгра 
дс ката „Елсктродистрибу-
цил", за довеждане на елек 
трпчески ток до самото ма
настирче. Но в последен час 
някой от местните „богове"

от
ми

-й- АКО ПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ СТО ГОДИНИ, В 
ЕРАТА, НА ПАРНИТЕ ЛОКОМОТИВИ, НЯ
КОЙ Е ПОСТРОИЛ ГАРАТА ТУК, КЪДЕТО 
Е СЕГА, НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА ЗАЩО ПРЕ
ДИ ТРИДЕСЕТИНА ГОДИНИ, НИКОЙ НЕ Е 
ВИДЯЛ, ЧЕ ГУМАРАТА ЩЕ БЪДЕ В СЪРЦЕТО 

НА ГРАДА, БЛИЗО ДО БОЛНИЦАТА, ЧЕ „ЦИЛЕ“ 
СЕ СТРОИ ЕДВА ЛИ НЕ НА ПОКРИВИТЕ 
НА СЪСЕДНИТЕ КЪЩИ, ЧЕ „СНЕГЪТ“ ОТ 
СТЪРГОТИНИТЕ ЩЕ „РАЗВЕСЕЛЯВА“ ДЕ
ЦАТА ОТ БЛИЗКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА...?!

пието

пространството да се

прочутата за това 
„не могат

изрече
време анатема:
Първи май и черквата зае
дно!“. Като чели в главите 
на посочените запалянковци 
беше идея да възобновяват 
религията. Лично ги позна 
нам, те всичките са атеисти. 
И идеята остана иерсализи 
рана, а толкова малко тряб 
наше! Да ле говорим как
во значение това щеше да

Повод за това писмо е статията на 3денка 
Тодорова-Свиленкова във п-к „Братство" от 20 
април 1990 година „СОС за жизнената среда и 
природата“. Намерението ми е да съобщя някои 
свои размишления за проблема, независимо от то
ва, че и те може би ще останат, както каза Зден- 
ка, още едно напразно усилие. Все пак трябва да 
се опитаме, защото не смеем да си позволим и 
нно да бъдем поколение, което, уверено » соб
ствената си неприкосновеност и голяма“ мъдрост, 
не вижда по далече от носа си.

полянки

има за развитие на локал
ния 'туризъм, 
п „Балкан" намереше своя 
сметка поне за една бугка 
за сандвичи и кебагчета.

Разочарован, помислих си,

ще има с кого да проговори 
дума-две. въпреки намере
нието нещо и да

още повече ако
хапнем, 

празната студена зала и кал 
та пред бифето просто ни 
попиха след само една биНаблюдавайки нещата от аспект на настоящо

то. което неумолимо разорява много лъжи, из
мами и илюзии, все повече вярвам на един анег- 
дот (отдавна съм го чул), според който един от 
основоположниците на нашата Гумара (още е жив) 
е избрал тъкмо тази локация. за да отмъсти на 
собственика на имота, който тук имал градина и 
го заловил в кражба на краставни. Вясрно ли с, 
не е ли. не зная обаче не е далече от истината 
твърдението, че нашите местни „богове“ са дей
ствували в полза на вредата за всички ни, ръко
водейки се от някои «рационални причини, чиито 
..плодове“ назряват сега и ни напомнят за присъ
ствието си с помощта на смрад, дим и замърсена 
вода.

че и края на краищата има 
м други, пони места за праз 
пмчпа разходка. С тази ми 
съл пак семейно, този път с 
кела, на втори май тръгнах 
към

ра.
Сега се питам, въз основа 

само на тели два примера, 
а има ги безброй, защо сме 
такива, защо всяка работа 
завършим само до полоси 
пата и спрем. Нямаме гм 
сили, пари, сглрах ли ни е 
от ползата, която напълно за 
вършената работа ще ни до 
--се. Или е нещо десето?

А. Т.

ресторанта на „Кооне- 
краз Счплевеното езершп

ро. Разчитах па факта, че 
там има ток, ресторантът ра 
боти, пък и колко студено 
да е времето навън, вътре е 
приятно.

ОПАКОТО ИА ВЪПРОСААко преди повече от сто години, в ерата на 
парните локомотиви, някой е построил гарата тук. 
където е сега. не мога да разбера защо преди 
тридесетина години никой не е видял, че Гумара- 
та ще бъде в сърцето на града, че „Циле“ се строи 
едва ли не на покривите на съсдените къщи, че 
..снегът“ от стръготините ще „развеселява“ децата 
от близката детска градина... ? ! Преди няколко 
години беше извършена експроприация на площи 
яа десния бр*т на Нишава, близо до болницата, 
за разширение на Гумарата. И тогова никой не 
видя, че Гумарата ще стигне под 
къщите?! Това са „тлъсти“ 
вероятната интелектуална беда на креаторите 
стопанското развитие на Димитровград и за ллит- 
коумието на техните идеи. Поразително е 
е го, че тези хора изобщо не са държали 
какво ще оставят не само : 
собствените си деца. Прибави 
фактът, че тези

Ще се открият ли задкулис 

икте сделки в Димитровград?
прозорците на 

доказателства за не-
Четирдесет и повече годи 

ни димитровградските 
ществени дейци без капка 
скромност изнасяха докла
ди, пълни с обещания и са 
мохвалство за постижения- 

чисто-

А „всевишните“ се реду
ваха и „постигаха успехи“. 
Резултатите им 
фабрики в центъра

ните. Тоза обаче не засяга 
притежателя на тоза реше
ние и той в своя двор за
строява обект, за който каз 
за, че 
махне“.

об-
I : Л се видяха:

на гра
да, сметище в сърцето на 
гората, детска градинка 
обятията на мебелна фабри 
ка, минимизиране броя на 
часовете на майчин (българ 
ски) език в училищата, 
именуване на някои улици 
и паметни плочи, епидемия 
на ентероколит и неспазва- 

градоустройствения 
името на

стопанство, с което 90 на 
„постижения“, сто от населението в Дими 

а гражданите, които никой тровград няма 
за нищо не питаше си мъл да се занимава. Първите то 
чеха и криеха] дълбоко в ва правеха 
душата си своите 
Не биваше

съзнани
„ако трябва, ще 

Най-вероятно 
председателят на Изпълни
телния съвет Велин Нико
лов не е изхождал от този 
факт защото това „ако тр
ябва“ един ден няма лесно 
да се махне. А това е ясно 
на всички. И

сметка 
на нашите, но и на

гов
^2га в стопанството, 

тата на града, културата, 
учбеното дело и пр. Особе
но се съревноваха полити
ческите „градски гарниту
ри“ в това кой какво по- 
-велико дело ще остави на 
поколенията, та името да му 
се споменава на век и 
кове. в този град. Те се над 
преварваха) с

ли се към това и 
хора са били креатори на целе

ха пното развитие ка града и на живота в него 
ясно е защо сме стигнали дотук, защо пред прага 
на XXI се връщаме в XIX век

пре

Затова оказвам пълна подкрепа на усилията 
на Зденка Тодсфова-Свиленкова да мобилизира 
обществеността в Димитровград и вън от него на 
борба за защита на жизнената среда и природата, 
същевременно й предлагам да формираме клон 
на Екологичното дружество на Сърбия в Дими
тровград и по този начин да'дадем конкретен 
нос в опозването и разхубавяването на жизнената среда.

на гражда- 
и на Изпълнителния 

и на Общинската 
скупщина, разбира се, 
Алекса Радев. Но 
-нататък 
— бъдещ локал, в който 
ще се развива кой знае кой 
профил частна собственост. 
Може би това ще бъде и 
зъбна ординация (гаражи- 
рана в двора на къщата 
му, предвидена за рушене. 
С прокарването на новия 
градоустройствен план на
правел е непонятно как ще 
може собственикът да се о- 
трече от

ке на 
ве- план в ните

съветчастното
и на

той и по
строи обекта сивъзможност

при-
от името намнения. , прогреса и 

ската революция, а тези по 
следните1 в името 
ната собственост. Какъв 
радокс!

Нека затова си 
Ш1М дефиницията

социалистиче-Бранислав ЛУКИЧ, секретар на Фонда (За 
основно образование, култура и физическа култу- 
ра в Димитровград

всичко да каз
ват, защото/ можеше да 
сполети етикетиране, неспо
лука, сърдечен удар и тъй 
подобни.

ги на част- 
па-

припом- 
_ ГРА- 

ДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН.
Топа е

В БОСИЛЕГРАД КЪМ КРАЯ НА МЕСЕЦА

Акция по кръводаряване основен документ 
развитие 
изгражда

не па населено място.
Той определя 'общото

за всестранно 
преустройство и тези новопостро

ени притурки в които ще 
вложи, разбира се, огромни 
паричниНа 30, евентуално на 31 май т.г в 

Босилеград аце се проведе първата 
дишна акция по кръводаряване. Годишно 
тук се провеждат две кърводарителни 
ции (през май и септември)

предвид досегашният недостатъчен 
отзив на кръводарителните в тази вест 
няма нищо ново освен, че този път акци
ята ще проведат специалисти от Здравния 
дом в Сурдулица, а не от белградския За
вод за транефузия на кръв. Защо?

— Досега в

очер
тание на населеното място, 
разпределение на 
му, вида на

средства. _Защо 
част от тези средства не е 
вложил в локала, който ве 
че има?! Сигурно му тряб
ват повече обекти 
това е център на града. А 
това. че не е спазван ника- 

чрхитектурен характер, 
нито фасада

Със сос СУРД« и да Ш1 Давят кръп. 
™ С„ сегашвото кръводаряване решихме 
да дадем принос в създавалсто па усло- 
лия сурдулишкото здравно ведомство ви
наги да има кръв, т. е. пациентите от Бо- 
силеградска обвита да не страхуват дали 

”реме У получат здравни услуги (къ- 
® необходимо кръв) или не, казва 

Сотиров, председател: на ОК на 
ССТН в Босилеград.

Да припомним,

тазго- площите 
застрояването, 

конкретно определяне етаж 
костта и установяване ви
сочината на (сградите архи 
тектурния характер на фа- 
садите1 и връзките 
тях. - 

Тези факти 
спазвани в

ак-
и ако не се защотоима в

къвмежду на новопостро 
ените обекти в двора на А- 
лекса Радев, това е друг въ 
прос.

Истината обаче 
сега не
и този път няма 
зад кулисите на неколици- 
на хора. Такова е днес вре 
мето, ннкомг 
нужни табу-теми.

никога не са 
Димитровград, 

а в последните няколко ме 
сеци идва даже и до нару
шаване на градоустройстве
ни^ план и това в

сурдулишкото здравно ве- 
при оказванетодомство имаше трудности

на помощ на пациенти от Босилеградска 
обпцша. Без

никога до 
се е укрила, така 

да остане
яване през ноември^про^бГЛ-' 
ският Завод за транефузия на кръв ^ега 
се изучават възможностите (и последици
те) една акция постоянно да провежда 
Здравния дом от Сурдулица* а "в™

, главната
улица „Маршал Тито“. А- 
лекса Радев фолучава 
ние за застрояване 
тен обект в г 
ето предизвика 
я и оплаквания

оглед, че никой не е върнат 
се окаже помощ, недостатъчно

то количество кръв бе единствената при- 
чина за недоволствие. Често се случваше

без да му
реше 

на час
овоя двор, с ко 

негодувани- 
на гражда-

вече но са

В. Б. Зденка Тодорова- 
Свиленкова10 СТРАНИЦА
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Шизмвка култура ТРАГИЧНА СЛУЧАКА В КОСТОРШЕВЦИ^□□□□□□аоаа□□□□□□□□□□□□□□□□аас

Даявкопдовод убил жена, 
прасе, куче и котка

!□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[

БАСКЕТБОЛ
див^зиТ-нишА РЕГИ0ПАЛНЛ ФУДБОЛНА Трета

поредна
победа

Катастрофа на 

димитровградчани Ш Пострадала е Стана Наумова от кострошевската махала 
Долна Муснлова“ — Защо е паднал един стълб на да

лекопровода към Паля? — Нещастен случай или углав
но дело?«■ „ЕДИНСТВО“ (Бела 

(Д) — 7:1 (2:1) паланка) „А. БАЛКАНСКИ“ Бастекболисттатб 
„Свобода" от Димитров
град отбелязаха и трета 
поредна победа. (Този 
път те се наложиха над 
отбора на „ДС, „Гоце" 
от Църиатово с 84:75 
(55:41).

Победата на Димитров 
градските баскетболисти 
можеше да бъде още по- 
-висока ако през второ 
то полувреме не попус 
шаха. Но и покрай това, 
„Свобода" с успех си 
пробива път към по-ви 
сита баскетболна диви

на следствените органи са на 
мнение, че стълбът е пад
нал защото е бил подкопан 

него

В началото 'на миналата 
село Кострошев

то слънчевоаЛиН1?убавоМазИа 1 игра^Теретът40 тревист ВСъдм 
Джурович от Ниш. Голмайстори: Мияиловт в Гб 2» Г 
нута, сетне Дурмишевич и Млаткович от дузпа и Марко
о^ел^Гзл^ич33 ”ЕДИ1“' 3 ™

седмица в 
ци е станала трагедия. Един 
бетонен стабъл на десетки 
ловолтовия 
към Паля е паднал и потег 
лил със себе си още три 
стълба. При това една от 

освободила от 
паднала на

от минаващата край 
рекичка. Но това не е ста
нало скоро, понеже рекичка 
та не е менила коритото си 

от 5 години. Може 
тогава да се каже, че 

виновник за нещастието е 
небрежието и безотговорно- 

на „Електродистрибу-

далекопровод

повече
лиВъв футболното първе- 

в Междуобщинска 
дивизия —

лаиците се 
изолаторите и 
земята. Така се случило, че 
жицата паднала същевреме

ство“.
Може би истинската при 

чина за катастрофата на 
„Асен Балкански“ се крие 
в неподготвеността на отбо 
ра. Именно, Димитровград 
чани слабо тренират и зато 
ва в последно време „падат“ 
кондационно към края на 
играта.

Сега е на ред Председател 
ството на „А. Балкански“, ко 
ето трябва щателно да обсъ 
ди положението и набеляза 
съответни мерки за 
не от кризата. Още повече, 
защото в 
димитровградчани ще бъдат 
домакини на отбора на ОФК 
Ниш от Ниш.

нство
регионална 
Ниш, димитровградчани пре 
търпяха същинска катастро 
фа от „Единство“ в Бела 
паланка с 7:1 (2:1). Димих 
ровградчани до известна сте 
пен оказваха съпротива и 
първото полувреме завърши 
при резултат от 2:1 в пол

стта
пия“ от Сурдулица, която е 
длъжна да се грижи за елек 
прическата мрежа?

Въпроса зададохме на Бра 
тислав Джикич, директор на 
„Електродистрибуция“. 
начало той не искаше да го- 

станалото, защото

нно върху едно г|расе, куче 
и котка, намиращи се на 
разстояние от стотина мет 
ра. В същия момент живот 
ните били мрътви.

От-Прасето било на Стана 
Наумова от кострошевската 
махала „Долна Муснлова“. 
Когато го видяла под жица 
та, Наумова (решила да го 
освододи, не съобразявайки 
се с голямата опасност. Хва 
нала жицата и в същия миг 
|ръката й станала на въглен, 
в който изгаснал нейният 
живот.

Трагедията е предизвика 
ла голям револт сред кост 
рошевчани и населението 
в целия Клисурски край. 
При малко по-инакво стече 
ние на обстоятелствата пъл 
зещият по земята електри 

>чески ток с високо напре
жение е могъл да убие 
много хора и добитък и да 
предизвика оргомни* шети.

Защо е паднал стълбът на 
далекопровода? Това е цен
тралният въпрос, на който 
трябва да отговорят следст
вените органи, а от техния 
отговор зависи как ще бъде 
квалифицирано събитието 
— дали като нещастен слу
чай или като углавно дело? 
Неофициално узнахме, че

вори за 
„няма какво да кажа, ни
що не зная, не съм бил го
ре, ние нямаме никаква вр
ъзка с това“, но от отгово
рите му на няколко други 
въпроса излезе, че не е та

за на домакините.
Второто полувреме е 

сем друга приказка. Димит 
ровградчани
а л(зи това и слабият съдия 
напълно ги деморализира, 
тъй като в началото на то 
ва полувреме свири две не 
съществуващи дузпи „Един

зия.СЪВ в следващия кръг 
„Свобода" гостува на 
..Будучност“ в Бабушни

играха слаба. излиза

следващия кръг
д. С.ца. ка.

Ако нямате връзка с това, 
защо сте отпуснали средства 
за погребнието? Представи
тели на вашата организация 
са били на погребението.

— Това е организирал 
Синдикатът.

Нима

ПИОНИРСКИ ФУТБОЛЕН 
ТУРНИР В ДИМИТРОВ
ГРАД

Ето и табелката:

Единство
Борац
Рудар
Новоселац
Свърлиг
ОФК Ниш
Палилулац
Будучност
Раднички
Асен Балкански
Куршумлия
Прогрес
Мрамор
Младост
Омладинац
Синджелич

26 15 3 8 32(2)
31(3)
31(5)
30(2)
30(4)
29(1)
26(2)

56:27
48:29
48:33
47:31
52:41
56:32
37:36
45:42
38:38
43:42
41:51
46:51
44:60
34:46
31:72

30:67

26 14 4 8 Участвуват
четири
отбора

26 13 6 7 ..Електродистрибу
ция“ от Сурдулица не е за
конен собственик на мрежа
та? Кой я поддържа?

— Собственик е „Електро
дистрибуция“ от Лесковац, 
а ние я поддържаме. Ние 
имаме човек на постоянна 
работа в Клисурски край, 
който се грижи за техниче
ската изправност на мрежа 
та. Колко ми е известно той 
е проверил въпросния стълб 
на един ден преди случка
та и не е забележил нищо 
съмнително.

26 14 3 9
26 13 7 6
26 14 7 5
26 12 6 8
26 11 6 9 24
26 10 6 10 24(4)

23(3)
23(1)
20(1)
20(2)
18(2)
12(2)

26 10 3 13
В Димитроград в рам 

ките па „Майските сре 
щл" ще, се организира 
пионирски футболен тур 
нир на който ще участ 
вуват отбори на „Рад 
ничии" от Ниш, „Радан 
чки" ог Пирот, „Единст 
во" от Бела паланка и 
..Асен Балкански" от Ди 
митровград.

Турнирът ще 
рае |нд 26 май. За побе
дителя и за най-добрите 
футболисти са 
ни и скромни награди. 
Предвидено е също вспч 
кн участвуващи в турни 
Ра Да направят посеще 
1тле до Погановски 
стир.

26 11 114
26 9 2 15
26 9 2 15
26 8 4 14
26 5 5 16

26 3 6 16 6
А. Т. к. г.

ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — ПИРОТ
ТЪЖЕН ПОМЕН

Прекъснат мача в Пирот НА 18 май се навръшват 
ДВЕ ТЪЖНИ ГОДИНИ

от смъртта на нашия мил съпруг, баща, свекър и дядо

се одигСрещата между „Пърче 
вац“ от Пирот и „Парти 
зан“ от Желюша край Ди 
митровград е прекъснат в 
52 минута при резултат от 
2:0 в полза на домашния 
отбор. Виновници за прекъ 
сването на мача 
Футболисти на Лартизан", 
които не можейки да изт 
ърпят едно неправилно ре 
шение на съдията Митич от 
Пирот, го заобиколили и за 
почнали да се разправят с 
него.

Съдията Митич след като 
разчиства положението, след 
консултация с делегата на 
мача, решава да прекъсне 
мача. Окончателно {решение 
за изхода му ще вземе със 
тезателната комисия в Пър 
ва общинска футболна ди 
визия.

предвид е Драган Манасиев
Бистърот селоса някои

На 25 май ще 
Ща и ще положим цветя.

посетим гроба му в бистърските гроби-
мана

Опечалени: Семейства МанасиевиВ следващия ,кърг „Пар 
тизан“ е свободен.

д. с.

д. с. КРЪВОДАРЯВАНЕ

Прязианне на ГИД Иа 5 юни 1990 година 
се навършиАТЛЕТИКА «у

ПОЛОВИН ГОДИНАПобеда в първия кръг Петдесет работници ща
наи-голямого дамцтроиград | 
око предприятие „ГИД" цо I ШШ 
лучиха на II май н Нищ

на 400 метра. Също така и ( ,Т" '
Юлия Каменова се наложи \ к ма „г‘и"
в бягане на 800 и Снежана 2?™ “ ' "0„с),уч“и ™е
Божш,ович - на .500 мет- | ношХодар™

устроено тържество с кул 
турпо-забавма процрама.

Освен ГИД признания 
лучиха и кръводарители от 
„Балкан“, „Свобода", „Сто 
чар", и др. трудови органи 
зации. И този път беше нз 
тъкнато, че Димитровград 
ска община е на 
сто л чрепчоиа тю кръвода 
рязано като 16% от иассле 
1Шсто доброволно са дава 

: ли кръв досега.

от смъртта на
Белград, мая
Във финалните състезания 

за девойки в Белград учас
твуваха и състезателки 
„Железничар“ от Димитров 
град. Димитровградчани се 
срещнаха и премериха сили 
с Атлетическия клуб „ФАЛ“ 
от При бой на Лим.

В първия кръг победиха ди 
митровдрадчанки с 19:16.

В поотделяото класиране 
Димитров град чан к и постигна 
*а следните резултати: Пе- 
ги Гюорова победи в скок 
«а височина, Сузана Еленко 
ва победи в бягане на 100 ме 
тРа, Ваня Георгиева на 200 
метра и Душица Деянова —

Ангел
Георгиев

на

ра.
В щафетата 4x400 метра I 

димитровградският отбор в 
състав: Славова, Гюрова, Еле 
нкова и Деянов, също се кла 
сира на първо място.

Вторият к(ръг на този 
ел ще станс идната неделя 
и град ТИтово Ужице.

Победителят от 
чци ще участвува в ло-иатат 
ъшиите прессйваиия за съю 
злото състезание.

от ДимитровградМО

Ни тази дата ще посетим печнин му дом в димитров
градските гробища.

Каним близки и познати да учествуват в помена. 
Опечалени:
съпруга Милка, дъацеря Кристина, зет Йован, внук Инис, 
сестра Ратка и брат Троян.

ДУ-

нърно ми
двете сре

Д. Станрон »1 д. с.
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СаТиРа * забава

НЛРИНАТУРЕН ЕНРАН

Ьсм I 3 Р 3

И? «г ИБЕОВАЦIл. * А ' '' >Г4 \

3*! , <IЧ БА^ МЛНЧО!1 > V^ 1 Да сам се ]ош педсе' четвърте године зарекал 
да не погледам у новиие, али сам чул за тебе 
и тво]е шал е. Ту] годину ми ]е речено да не 
вричам какво ]е било него 
Лли, до]де време да човек смезе слободно да 
оряти, па се, еве, реши’ да ти пишем

1
’ \■ Ч

1*0?^
како „требе".

'*я*к*Ь+ьи.НК'Н| *М-М
Да сам бил малко и у рат. Закачи ме пред 

кра], Имал сам срейу, и върну’ се дома жив. 
Иесъм бъш здрав, али вала Богу кад несъм 
остал тамо негде, куде остадоше мо;'и исписни-
ци.

НАШАТА ИЗТОЧНА ГРАНИЦА: ВЧЕРА И ДНЕС, У рат }е било и пуцанье, али и по]ан>е. По- 
]али смо и „ОТ Сталине, руски сине“ и „Дру- 
же Тито“ и „Петокрака 
против Бога“. Дош тъг су ни учили како смо 
със Руси браКа, како че се узединимо, па има 
държава да ни буде голема од Дадрана до 
Лапана“. Слушал сам како има сви да будемо 
3'еднаки и како чемо да стигнемо у комунизам. 
А у тиз'а комунизам има да буде овак: рабо
тиш колко можеш, узимаш колко ти требе. Да 
си мислим: „ЛелКе, нанКе, да ли чу то] да 
д оживим?!“

Б. Николов

са пет рога, она иде

МИНИАТЮРИ Босилеградски
осилиДОЧУТО И ЗАПИСАНО

1
— Навсякъде проблеми! И тия, дето 

имат един апартамент и три деца, и за оне
зи, дето имат три апартамента и едно дете...

С нея се запознахме на сватбата на 
Киро, но не мога да си спомня на коя от 
сватбите му!

-И- И дървото на познанието много често 
се бере на бригадирски начала.

Директорът на овцефермата в Радичевци 
смята, че без културни овце не може да се 
разчита на модерно овцевъдство. Общинските 
органи за тая цел великодушно са му от
стъпили

Завърши се рат. Да донесо' дома въшЬе, а 
мо] и ме дочекаше със морузницу. До]де че- 
терес' осма година. Дедну вечер, тъмън се бео 
върнул од Нзиву и испредзам говеда, окнуше 
ме на партиски. Да отидо“. Дневни ред: Резо- 
лущца. Да си мислим: „Па, не]е ли она завър
шена четерес“ пете?“ Друг кози ]е допгьл из 
Бабушницу тека убаво прича да ме успа... 
Осети’ да ме некоз дърма. Пробудите ме. Друг 
ме пита;

— Радоше! Деен ли ти за Резолуцизу?

— Десам — реко’ и ... На] еба“ га! Дутредън 
до]доше милица]ци и откараше ме у апсу. Пър
во сам бил. у Бабушницу, па у Пирот, па у 
Београд и, надокразЬу, на Голи оток. Изеде ме 
тъвница. Признал сам и материно млеко и — 
ко]е низ е било!

Тамо 
шинца:

помещенията на училището в с. 
Извор. Там овцете под надглеждане на во
деничаря Владе Прошляко ще прекарат курс 

по хорово блеене.

!

ТОЙ СПАЗВАШЕ ВСИЧКИ ЗАКОНИ
Един босилеградски дебелянко се оплак 

ва, че нито едно средство за отслабване не 
може

Може би някои да ми повярват, но аз 
познавах един такъв човек. Той спазваше 
абсолютно всички закони — 
от Закона за движението

да му помогне. Неговият роднина от 
село му предлагат диета: канче оцет днев
но; и гимнастика: физкултурата с косата от 
заран до вечер. Гарантиран успех.

като се почне 
на пътища, па се 

стигне до Закона за опазване на дребните 
животни. I

-й-Понеже този човек 
законосъобразно, той обитаваше една грозна 
гарсониера в един грозен панелен блок. Има
ше грозна кола и също некрасива жена. И 
въпреки че спазваше всички закони него го 
подведоха под съдебна отговорност 'за това, 
че не спазваше закона за красотата.

Стефан Манасиев

живееше напълно
По босилеградските 

„прокара“ референдум за местно самообла
гане. „Единодушно“ се реши за босилеград
ските чиновнички да се построи водопровод, 
а гърбавите баби от околните села да про
дължат да мъкнат вода с кобилица от близ
ки и далечни кладенци.

села някак си се
, на Голи оток. беоше зош чет’ри на-

щен, Србислав, МилиК и Раденко. 
Виденова крнвица зе била што ]е имал жену 
убаву. ГЬему гатоваре да ]е крив што не] е до- 

V ляцпщи]у да каже кога ]е видел да 
иде по пут кроз н>ино село. Сърбислав испри- 
чал како зе уредбу да се униште козе издал 
]едън наш во^а ко]и зе бил козар, 
зедна коза насрала у млеко. МилиТт крив затоз 
што питал после избори: „Што зе бела кутиза 
празна? Куде зе мозта куглица?“ Раденко крив 
затоз што скутал козу: пременил зу у 
жу. Саботер!

шъл

Иван Николов
па му се

СЕЛСКОСТОПАНСКА:опшъ овчу ко-

Кад ме пуштише од Голи оток и кад стиго’ 
у Бабушницу, дочекаше ме ониза што су ме 
испратили на Голи оток. Питаше

Радоше! Како зе било на Голи оток?
Та им здговори’:

— Одлично! На сваНи оброк 
чи. Кози не верузе, нека иде тамо, 
увери!

(гг, не, сеее
1Ч&ГЕОРШОГИ96А

V ед/ .—^ у

г* ме:

ке>нот(/ес&/? !
месо и кола

па нека се'А /

Vч Ете, база Манчо, какъв сам за бил ибеовац.

ИБЕОВАЦ!
I

%
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