
ЕтмОо С указ на гфсзидента на 
СФРЮ Йосиг Броз Твгго от 
14 февруари 1975 година из-, 
дателство „Братство“ е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен ве
нец за особени заслуги в 
областта на информативна
та и графическа дейност и 
за принос в разви ~ието на 
братството и единството 
между нашите народи и на
родности

^ МЙДЯИДС НА БЪЛГАРСКАТА
НАРОДНОСТ В О0№ ВИХУпдиия ^

ГОДИНА XXIX И БРОЙ 1452 25 МАЙ 1990 Г.

СЪРБИЯ ЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК

-X- ЦЕНА 2 ДИН.

ОЦЕНКИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

Успешно е завършена Сериозно е застрашен консти 

дискусията по преустрой- туционният строй на СФРЮ
IIII ® Най-късно до края на този месец председателят на Председателството на СФРЮ д-р Бо-

I I ■III I П мЗ I М рисав Иович ще уведоми Скупщината на Югославия за мерките за защита на терито-
Ь 1011 III ПЛ |||1 I риалната цялост на страната

Един ден след промяна
та в държавния] връх пред 
седателството на СФРю об 
съди актуалната политичес
ка обстановка и сигурност
та ш страната. Изхождай
ки от оценките и станови
щата На Съюзния съвет за 
защита на 
ния строй и от информаци 
ите на съюзните секретари 
ати за народна отбрана и 
вътрешни и външни рабо- 

Председателството на

зацията на (политическата 
система политическото по
ложение и състоянието на 
сигурността в страната са 
сложни и нестабилни до та 
кава степен, че са довели 
Югославия в 'най-критичес 
ката фаза на развитието й.

Настанаха сериозни нару 
тения на утвърдения с Ко 
нституцията на СФРЮ по
рядък и неспазване на съ
юзните закони и други яв
ления на обществената не
стабилност. /П редседате л стч 

подчертава, че е не
обходимо да бъдат

спешни мерки за защита на 
териториалния и политиче
ски интегритет на страната 
и да се осигури безпрепят
ствено функциониране 
правовата държава на ця
лата територия на Югосла
вия.

СъюзаПнаеДкп^ТеЛСТВ0Т° на Централния комитет на 
Съюза на комунистите в Сърбия тези дни обсъди 
подготовката за пленум на Централния комитет 
които ще бъдат сумирани разискванията по преус
тройството на СК в Сърбия и ще бъде приет до
кументът „Основни определения на Съюза на кому
нистите Сърбия като партия за демократски 
циализъм . Пленумът е насрочен на 5 юни т г

на
на

конституцион-
Най-късно до края на то 

зи месец /Председателство 
то на СФРю аце уведоми 
Скупщината на Югославия 
за политическата обстанов 
ка и сигурността в страна 
та и за мерките, които тря 
бва да бъдат предприети.

со-

ти
Публичната дискусия по преустройството на 

Съюза на комунистите в Сърбия,
сфрю
резултатите в икономичес- 
ката реформа и демократи

оцени, че наред с
в която участву

ваха почти всички членове на СКС — беше оцене
но на заседанието — е завършена твърде успешно. 
Подкрепа получиха основните накоси на преустрой
ството на СКС в модерна, силна и ефикасна поли- 
тическа партия, която ще бъде способна

вото
взети

НА СЕСИЯ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА СФРЮ БЯХА 
В КОНСТИТУЦИЯТА НА СФРЮ УТВЪДЕНИ ПРОЕКТОАМАНДМАНИ

да разре
шава проолемите и успешно да се бори за богато и 
демократично общество на равноправни народи 
за социални правдини. Промени, предложени от живота

Съюзният съвет на Скуп
щината на СФРЮ миналата 
седмица утвърди проекто- 
амандмани за промени в 
Конституцията на СФРЮ и 
ги изцрати на публични ра
зисквания, които трябва да 
се завършат до 15 юни. Ску 
пщините на републиките и 
покрайнините ще кажат ду
мата си до 18 юни, а при
емането и провъзгласяването 
на амандманите трябва да 
стане до края на юли т. г.

— Промените в Коиститу 
цията на СФРЮ, които тря
бва да извършим са предно 
жени от живота, относно от 
тежкото обществено и сто
панско положение в страна
та, от дълготрайната обще
ствена и икономическа кри
за, как то и От съзнанието, 
че някои сегашни конститу
ционни решения са причина 
за сегашното тежко поло
жение и бариера, която ни 
Пречи да гг променим — за 
яви д-р Слободии Глигори- 
свич, председател на Скуп
щината на СФРЮ и предсе 
дател на Конституционната 
комисия.

Анализът 
поради които изпаднахме в 
сегашното положение пока
зва, че кризата не можеше 
да получи сегашните си ди- 
мензии ако управлението с 
обществото имаше демокра
тически характеристики. 
ко не владееха политически 
те монополи и волунтар 
ми и ако държавата имаше 
истински атрибути чт пра
вовата държава. С предло
жения нов концепт на Кои 
Ституцията се премахват и- 
Ькенно тези източници иа кри 
зата.

Ако вече сме 
с необходимо да 
чим в света иа съвременна
та пазарна икономика, 
лага се да изградим и съот

ветна общественоикономи- 
ческа система със съответни 
функции на държавата в 
.макроикономическата поли
тика. Следователно държа
вата не може да бъде лише 
на от компетенциите си 
макрои кономическата 
латива. В обратен 
бихме имали

под въпрос всички усилия 
за преодоляване на кризата.

След като напомни, че се
гашните амандмани са тре
то изменение в Конституци
ята от 1974 година (8 аманд 
мана са приети 1981, 40 а- 
мандмана 1988, а сега се пре 
длагат 24 амандмана), Гли- 
гориевич изтъкна, че пове
че от половината конститу
ционни разпоредби ще бъ
дат променени. Затова е не 
избежно час по-скоро да се 
подготви нова Конституция 
на Югославия.

в
регу- 

случай 
недовършена 

система, която не може да 
бъде конкурентна в света и 
успешна в сбраната. Докол- 
кото в Югославия не се 
стигне съгласие по тези въ
проси, , ще бъдат доведени

псь

Четете в броя:
В разискванията са дадени голям брой каче

ствено нови предложения и полезни забележки. 
Разбира се, по някои въпроси са изказани различни 
мнения^ по които ще се разисква на пленума на 
Централния комитет. Въз основа на дейността по 
време на публичната дискусия по преустройството 
иа Съюза на комунистите в Сърбия може да се иа- 
правг. 'извод, че СКС внедрява нови методи в ра
ботата си.

Деветнадесети срещи 
спите военни командири на 
Власииа

Председателството на МРО 
в Ниш за стопанската дей
ност в Нишки регион 
НЕОБХОДИМА Е ИНЖЕК
ЦИЯ ОТГОРЕ

на зна

ПРОМЕНИТЕ СПЪВАТ О- 
НЕЗИ, КОИТО СА НАТРА
ПИЛИ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ 
КОНСТИТУЦИОННИ РЕ
ШЕНИЯ стр. 3

иа причините, Тежко е 
предприятията и трудовите 
едштцц в Босилеградска об 
щипа

положението на

Председателството на ЦК на СК в Сърбия 
оцени, че напоследък на политическата сцена в ре
публиката все по-агресивно излива милитантният и 
примитивен антикомунизъм и шовинизъм. Някои 
нови, още нерегистрирани политически партии про
явяват голяма агресивност, раздухват омраза към 
хора с по-инакви политически убеждения, наци
онален произход и

Заседание на Изпълнителни
ят съвет на Сърбия

ПРИНУДИТЕЛНА ПОЧИВ
КА В ДВА ЦЕХА стр. 6

Дет$АИТ
КОНЦЕНТРИРАНИ В РЕ- 
ПУБЛИКАТА стр. 4

Горна Лнснна тези дни

СТАРИТЕ ПРОБЛЕМИ — 
ПО СТАРОМУ стр. 7

ПОЕТЪТ ПЕТКО Р. СЛА
ВЕЙКОВ ИДОСИТЕЙ ОБ- 

стр. 8

вероизповедание и разпро
страняват безнадеждност и страх. Гражданите иа 
Сърбия са револтирани от тази дейност на новофор- 
мираните политически партии и с пълно право на
стояват да се препречи пътят иа шовинистическото

Бурно съвместно заседание 
на ОК на СКС и ОСС в Сур- 
дулица

РАДОВИЧ

съгласни, че 
се вклю-

Отзиви
СТОПАНСТВОТО ОСТРО 
ПРЕДУПРЕДИ ВЛАСТТАвърлувайе, което може да ни отведе в междуиацио- 

пален разкол и братоубийствена война.
УЧАСТИЕТО НА СЪРБИ- 
СЛАВ ЗЛАТКОВИЧ В НОВ 

стр. 10
па- стр. 5



Н А С Iи а| ПО СВЕТА
БУКУРЕЩ: ПА ПЪРВИТЕ СВОБОДНИ ИЗБОРИ В РУМЪ
НИЯ НАЙ-МНОГО ГЛАСОВЕ ПОЛУЧИ ФРОНТЪТ ЗА НА
ЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ

НА БУДИМИР ЛОНЧАР В СЪЮЗ НИЯ СЪВЕТ ЗА ВЪНШНА ПОЛИНЗ РЕЧТА 
СФРЮ

I ЕВРОПА С ЮГПСОАВСНИ ШОП НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ I МОН ИЛИЕСКУ
Абсолютният победител в 

румънските парламентарни 
И-чборч — «Цронтът за нади 
онално спасение, койю е 
съставен предимно от ра/>, 
тнипи — получи 66 на сто 
гласове. На второ място се 
либералите, на трето Демо 
кратичеекият съюз на унгар
ците. Тъкмо на пето място 
е Надионал-селяческата пар 
тия.

На първите свободни из 
бори в неделя румънският 
народ почти плебиспитно се 
изясни за 60-годишиия 
Йон Илиеску, които получи 
Й.Ч на сто от гласовете. Ли 
Ооралът Радул Кемпеану по 
Лучи II, а кандидатът на 
надионал-селяческата партия 
Йон Рациу шест иа сто. 
Селячсската партия с нади 
опал-либералната представ 
лйнат десница в Румъния.

* С тесиогърди и изключващи се национални платформи 
се влезне в Европа. Подкрепа на нашетоне може да

правителство от страна на международни фактори, по
неже те „вижда повече откодкото националното чувст
во н тссногърднс” — каза Лончар

да е дилеми е реиолши» го
йно реформеки и ме се зас
тъпва за икономическо свър 
зйпне, а такова съдружие е 
най-силният противовес на 
национализма — нашето нре 
дизвикателство, но и предно 
шгкателство за Европа — за
ЯВЦ, ТОЙ.

Ако изпълним на време п- 
сички условия, наскоро мо 
же да очакваме да ни ирис 
мат в Европейския съвет — 
гказа Лончар. Покрай шко 
номическите трябва да из 
пълним и политическите ус 
ловпя
мокрания, фавата на чове 
ка, промени в углавното за 
конодателство, тайно гласу 
ване. Това което лосредст 
вом дппломамация трябва 
ше да се направи за наше 
то приемане в Европейския 
съвет, е направено. „Остана 
лото трябва да сс направи 
V дома" — заключи Лончар

Анализ1 фай ки 113 мененен 11 
те процеси в международ 
ните отношения, отделено в 
Европа и "в страните на из 
точната общност том каза, 
че Европа все още няма ,.сн 
гурна статичност". П)/>и то 
ва подчерта, че нова Евро 
па трябва да обосновава в ь 
рху“ ново равновесие на ин 
тереенте, но вместо 
фактор трябва да уважава 
взаимозависимостта".

В днешна, а овце по-мал
ко в утрешна, Европа не мо 
же да се влезне с тесни и 
изключително 
платформи. Оня който иска 
в Европа трябва в този кон 
текст да има предвид въпро 
енте на националния сувере 
«титет, а не да го абсолюти 
зира и от това да прави „ал 
фа и омега“ на целокупна
та политика. Нова Европа не 
представлява само обединя
ване на нации ц страни, но 
н на свободни хора. Тази яе 
на констатация, която отра 
зява европейско мнение, дава 
ясен отговор на въпроса да 
ли днес тя желае Югославия 
да се разпадне. Между дру 
гото това подчерта в увод
ното си изложение съюзни
ят секретар на външните ра 
боти на СФРЮ Будимир Лон 
чар на проведената в края 
на миналата седмица сесия 
на Съюзния съвет на Скуп
щината на СФРЮ.

Лончар даде пояснение за
що ключови международни 
фактори дават подкрепа на 
югославското 
(което е изложено на крити 
ка, че е централистично ори 
ентнрано). — Това е така за 
щрто ..неговата карта за Ев 
рола се отнася за всички спо 
собнн в странгта и че виж 
да повече от националните 
страсти и тесногърдие, че не 
говият ' курс без каквито и

национални

АЛЕКСАНДАР ПЪРЛЯ:

Подготовка за избориI». Лончар

цкмичи за отношенията със 
съседите Лончар каза, че па 
шито трудност съседите ма 
пифеетрат и дне посоки. 
Едни сс опитат да осч.щест 
вят снопи* аспирации, по на 
друга трапа отделни стра 
ви п.кмо се .часп.пвач да 
дойде в

— Не съм задължен да 
тълкувам становищата иа 
Председателството иа СФРЮ, 
но се налага да припомня, 
чс според Конституцията 
Председателството е задъл 
жено да защитава единство 
то на страната. Затова мо 
же да сс очаква, че онези 
които разбиват Югославия 

сс опазваг п гара!пират“, | вършат нападки и върху то 
но о| всеки ч к м па общ ва тяло. Това между друго 
пастта трябва да се п.рск , то каза в разговора с жур 
да спазва правидача па де 1 налисти във Виена републи

канският секретар на СР

ните характеристики в ак 
туалното развитие иа СР 
Сърбия той каза, че тази ре 
публика върши усилени под 
готовкя за многопартийни 
избори. Те ще последват — 
каза той, когато се извър 
шат необходимите конститу 
дионни изменения. Според 
думите му Сърбия принцип 
но се застъпва Югославия да 
бъде федерация, което оба 
че на значи, че тази репуб 
лика не може конституциоп 
но, политически и икономи 
чески да се подготви и за 
алтернативи.

много!трпшиа де

взаимно полезно
11 раната 

малцинства 1а Дрябва да
сътрудничество.
ва

мокра питата игра".
Кога чс) сс* касае за Косово ■ Сърбия за отношения с чу

} жбина, Александар Пърля.
I Спирайки се върху основ

„па света с представено, че 
реформите и дсмокрачиза 
цпята ме могат да се осъ 
ществяваг извън него
него" п че политическото в БОН Е ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ГЕРМАНСКАТА УНИЯ
решение върху тези основи,, 
като при това се спазва ин 
тегрптета и ма Югославия, 
и на Сч.рбпя са наша оп 
цпя“ — подчерта Лончар.

■правителство

1 без |

ГДР вече „не сссъществувавоенен

Гово

На 18 тл1. в Бон двете 
Германии (ГФР и ГДР) под 
писаха договор за създава 
не на валутна, икономичес 
ка и социална уния. С под 
писването на тоя документ 
германците се договориха 
от юли т.г. да влезнат в пъ 
рвия етап на обедняването 
си. По всичко личи, че то 
ва ще повлияе на сетнешно • 
то- по-ускорено, политнчес 
ско обединяване.

С този (между) дщржавен 
договор се премахват коне 
титуцнонните разпоредби за 
социалистическо устройство 
на Германската демократнч 
на република, въвежда се 
пазарно стопанство, обосно 
вано Iпреди всичко върху 
частна собственост, западно 
германската чарка става 
национална валута, в ГДР 
сс „иресажда" икономичес 
кото, и не само икономичес 
кого, законодателство на 
Германската федерална ре

публика, източногерманско 
то правителство вече • няма 
свой суверенитет върху ва 
.тутната политика, а държав 
ните предпиятия постепено 
ще се денашюнализират.

Със създаването на валут 
на, икономическа и социал 
на уния ГДР фактически ве 
че не съществува като само 
стоятелна държава. Очаква 
се след един месец ГДР о- 
собено от икономическа 
гледна точка, и не само ико 
номическа, да стане източ 
на част на бъдещата обеди 
нена Германия. Имайки 
предвид, че Конституцията 
на ГДР все още не е изме 
нена и че позволява такова 
обединение, правителството 
на Де Мезиер полага у си 
лия в международната об 
щественост да не се създа 
дат неблагоприятни реагира 
ния от толкова ускореното 
германско обединяване.

\
НА ПРОВЕДЕНИТЕ ПРОТЕСТНИ МИТИНГИ НА ГРАНИЧНО-ПРОПУСКВАТЕЛНИТЕ 
ПУНКТОВЕ КЪМ ГЪРЦИЯ

Съседът нарушава човешките нива
ните условия за по-нататьш 
иото развитие па добросъсед 
ските отношения. Също та 
ка се търси Гърция да от 
вори всички граници за сво 
бодпо циркулиране па в- 
сичкн хора, иден и капитал, 
а което с съгласно с меж 
дународиите норми.

X- Търси се Съюзният изпълнителен съвет и правителство
то в Атина да премахнат визите, които представля
ват срам за цивилизирана и свободна Европа •с/
На 19 т.м. с тежки товар митинг на пункта Богороди

ни коли и автобуси от юго ца е приета и отправена де
клерация до световната и 
югославска общественост, в 
която покрай другото се тъ 
рси
съвет и гръцкото правител, 

самостоя ство веднага да Премахнат
в Гевге визите. В декларацията се

лия поне с временно Лрекъ подчертава, че признаването 
сване на транспорта да се • на македонския език в Гър 

световната- об ция и допускането иа сту 
денти от тези страна да

славска епрана бяха блоки 
рани трите гранично-пропу 
сквателди пункта към Гър 
ция. По този начин бе ре 

. ализирана инициативата на 
Сдружението ма 
телните занаятчии

Съюзният изпълнителен На митинга в Богороди 
ца, къде го участвуваха над 
десетима хиляди граждани, 
говори и членът на Предсе 
датслството ма СФРЮ Ва 
сил Тупурковски. Той по 
край другото подчерта, че 
Мсфодъг с основание търси 
отговорност от Председател 
ството иа СФРЮ и държав 
ните органи на Македония 
защо досега не са рошили 
въпроса с визите и такава 
речения македонски въпрос 
в- отношения с Гърция. Гър 
ция все още не признава 
македонците, с което нару 
шава човешките права. Той 
заяви, че Председателство 
то на СФРЮ и Съюзният из 
пълнителен съвет веднага 
ще установят контакти с 
гръцкото правителство и ор 
гани и ще търсят въпросът 
с визите и опазването на

предупреди
щественост, че гърцкото пра 
вителство малтретира юго 
славски Граждани, отделно 
македонците. На протестния трябва да бъде едно от глав

следват на Университета „Ки 
рил и Методи“ в Скопие

НА МИНИСТЕРСКАТА СРЕЩА ВЪВ ВИЕНА I

ПОРЪЧЕНИЕ НА ЛОНЧАР I

ПРИЕТА Е ИНИЦИАТИВАТА НА ЮГОСЛАВИЯ
Съюзният секретар на външните работи Бу

димир Лончар след митингите е отправил поръче
ние до министъра на външните работи на Гър
ция Андоиос Самарас, в което предложи веднага 
да се срещнат и да разговарят за проблемите.

Същевременно представители на опозиционни 
партии в Гърция оповестили, че въпросът за ви
зите наскоро ще бъде обсъден от страна на мес
тните органи на влас-гга и в Парламента. Пред
ставители на тези партии, които присъствували 
на проведените протестни митинги от гръцката 
страна на границата (когато и митингите 
славска страна), подчертали, че не са доволни от 
гръцкото правителство, което нарочно не иска 
да премахне визите. По този начин това е най- 
затворената граница в Европа, която се обедин
ява.

На проведената ~ 
дипломациите на страните,

в неделя среща на шефовете на 
включени в „пентагонално“ 

сътрудничество в Подунавието и Адриатика (Австрия, Че
хословакия, Италия, Югославия и Унгария), нашият съюзен 
секретар Будимир Лончар предложи на предстоящото за
седание на Конференцията за европейска сигурност и 
сътрудничество (КЕБС) в Копенхаген да се разисква как 
да се подобри положението на националните малцинства 
в Европа. Инициативата е приета.

Инак, според оценката на Лончар регионалното 
сътрудничество в Подунавието и Адриатика би трябвало 
да се концентрира на няколко проекти от особено зна
чение:

ца юго-
човешките права на макс 
донццте в Гърция да, се ре 
ши
чин, т.е. съгласно

съобщенията, комуникациите и телекомуннкаци- 
те, културата, науката и технологията — участие в мул- 
ти|ратералните проекти на Еурека, опазването 
вешката среда и сътрудничество между парламентите на 
петте страни.

ма задоволителен на
с между

• народните .конференции за
на чо-

правата на човека.
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ДЕВЕТНАДЕСЕТИ СРЕЩИ НА ЗАПАСНИ_ ТЕ ВОЕННИ КОМАНДИРИ НА ВЛАСИНА

Промените спъват онези, конто са натрапи
езж™---с т“г “лагаГоа, нищо ?™““™ систем! Да дойд" каш,асгТ'п^д- 

Косово и Метохня положеха На Южна сЧ>бия, МакедоХ и
ко Павлович - Чичко, Хри^„ ^

ОТ СРЕЩАТА НА ГЕНЕРАЛ ПОДПОЛКОВНИК МАРКО 
КУЛЙЧ С ЖУРНАЛИСТИТЕ ПО ПОВОД 48-ГОДИШНИ- 
НАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ВОЕННО
ВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

По повод Денд на Юго- шение към длъжностите и 
славското военно въздухо- личната отговорност към 
плавне 'и на противвъздуш- боевото изграждане на ча- 

Сърбия, каза той, отиде да I ната отбрана, 21 май, гене- стите. 
леч в юеШаването на основ I рал подполковник Марко — Разбира се — подчер- 
ните въпроси на политичес Кулич прие упълномощени- та генерал Кулич 
ката система, своите плано те журналисти от терито- всичко това ние изхождах- 
ве на стопанска реформа и рията, където живеят и дей- ме от факта, че модерниза- 
излизане от кризата предя ствуват поделенията, с ко- цията и ефикасната упот- 
ви на обществеността. Не ито командува той. След ка- реба на съвременната тех- 
чакайки югославски реше- то благодари на журнали- ника, която имаме и която 
гаия, Сърбия пристъпи и към стите за коректното им ос- има особено значение във
конституционни промени, вздомяване и извънредно Еоенното въздухопловане, не 
прие и програма за Косово, сътрудничество с команди- може да се замисли без про- 
върху чиято реализация ин рите и поделенията на тези фесионално оспособени и и- 
™зж> |работи. части, генерал Кулич гово- дейно-политически опреде-

Михаило Швабич се спря ри по някои въпроси от раз лени командири, войници, и 
и върху конституционните витието и живота на този граждански лица на служ- 
промени, като каза, че от военен род на ЮНА. ба в ЮНА, върху основите
Словения се предлагат реше — Облягането на собстве- на Титовото учение, иро
ния за асиметрична федера ните сили в развитието и грамата на СЮК, социали-
цця, което е несъстоятелно. оборудването е нашето ос- етическото самоуправително
Като подче|рта, че ходът на . новно определение и един развитие, югославянството,
конституционните промени в < от най-важните идейно-по- братството и единството и
Югославия е забавен, Шва литически вБпроси за по- революционните традиции;,
бич добави, че същите оне -нататъшното развитие на на нашите народи и народ-
зи сили, които натрапиха отбранителната способност ности.
Конституцията от 1974 годи на нашата страна — каза Говорейки за сътрудни- 

конститу в началото на разговора ге- чествотб със стопанството
ционна промяна, използвай нерал Кулич. Без разлика генерал Кулич каза. че по-
ки институцията на консен
суса. Така късогледо от 
браняват своите себични ин 
тереси и Привилегии, въпре 
ки че съществуващите кон 
ституционли решения водят 
страната в провала.

На паметник
те на Ратко Павлович —
Чичко, Християн Тодоров 
ски — Карпош и Мета Бар 
якатари делегациите на Сър 
бия, Македония и Косово и 
Метохня положиха цветя.
Накрая учениците от При 
щкна, Црокупие и Скопие 
изпълниха подходяща кул 
турно-художествена програ 
ма, след като нестъпи на

К^рай Власинското 
тези дни се състояха 
циокните 19-и 
пасните военни
бойци и

езеро 
тради 

срещи на за 
командири, 

граждани от Юж 
на Сърбиш, Македония и Ко 
сово и Метохня.

Освен няколко 
ждани на това

Тъй като напомни_ - за . те
зи -славни дни от НОВ-а. 
Михаило Швабич 
върху актуалната 
ска обстановка в страната, 
като каза, че днес някои хо 

демократизация 
многопартийната сис 

тема да дойдат на власт. 
При това те не предлагат 
нищо ново и нищо по-доб 
ро, но само нападат същест 
вуващото. Те хвърлят кал 
въ|рху всичко, което 
вено през изтеклите 50 го 
дини, сякаш всичко, което 
е направено, не струва, ся 
каш сме трупали грешка въ 
рху грешка.

Тези

се спря 
политиче във

ра ползват 
та ихиляди гра 

тържество, 
което представлява истинска 
манифестация на братството 
и единството, присъствуваха 
и делегациите на ЮНА, 
Македония, Косово и Сър 
бия, частници в НОВ-а и 
бригадите, които са форми 
рани на тази територия, мла 
дежи и ученици.

е напра

Срещите откри Звонимцр 
Стаикович, председател на 
Общинския комитет на СК 

Сурдулица, изтъквайки, 
че този свободолюбив край 
винаги е представлявал ко 
вачница на братството и 
единството, особено по вре 

войната,

мрачни сили, каза 
Швабич, са твърде ацресив 

и мислят, че могат да 
излъжат «младото локоле 
ние. Чрез вестници, какъв 
то е онзи в Крагуевац, дра 
жевистите провъзгласяват за 
патриоти, а партизаните за 
предатели. Най-гласовит в 
това е Драшкович, Шешел 
и някои други, които в Сър 
оия налюриха спокоен сън, 
а и се отплащат с призиви 
на призраците от дишало 
т°. Те ползват объркаността 
фунович на 
комунистите и органите на 
властта. Затова речите 
Слободан Милошевич в Пан 
чево и на д-р Богдан Три 
и пасивността на Съюза на 
Градския комитет на СК в 
Белград са приети с отдъх 
ване и одобрение.

в ни

на, спъват всякаме на
рамо до (рамо са се борили 
партизани от Сърбия, Маке 
дония и Косово.

На тържеството

когато тук

стед то
говори Михайло Швабич. 

председател на Републикан 
ския отбор на СУБНОР на 
Сърбия, КОЙТО 
героичната борба на нърно 
травските, лужнишките, 
кедонските и косовските пар 
тизани. През цялото време 
на войната Църна трава е 
била

ва

заседанието на бюстовенапомни за

нама

свободна територия, 
на която са формирани мно 

__ го партизански единици, а 
* ха и македонските, и бъл 
1арските, и косовските пар 

Този
край по време на войната 
даде седем бригади.

Михайло Швабич след то 
ва каза, че в Сърбия се пре 
длриемат обемни мерки за 
нейното бързо стопанско и 
обществено преобразование.

тизани. родолюбив
родно увеселение.

М. Момчилов! гч

ЬИУСКРЪСТУРЕ у1ШЛИЩА НА НАРОДА И НАРОДНОСТИТЕ ОТ СР СЪР-
От разговора па М. Кулич с журналистите

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ на трудностите, в които се 
намира нашето общество, 
постигнахме значителни ре
зултати в оборудването с 
оръжие и военни съоръже
ния, в организационното и 
формационно 
ствуване, в ръководенето и 
командуването, н научно- 
-изследователската работа и 
в развитието и оспособява- 
нето на собствените инду
стриални мощности за про
изводство на 
част от средствата за по
требите на отбраната... В 
боевото обучение и във 
възпитанието успешно осъ
ществихме поставените за
дачи в оспособяването на 
вашите състави за отбрана 
ва страната. Значително ра
ционализирахме ррганизд- 

цията на работа, използува
нето па времето, на матери
алните и финансовите сред- 
стпа, и т. и. По този начин 
обучението 
към изискванията на вре
мето, на модерното въоръ
жение и техника, характе- 
ристките на съвременната 

война, потребите и възмож
ностите на младите поколе
ния и разпихме съзнание и 
доверие на армейския съ
став във възможността на 
успешна отбрана на нашето 
общество, мотивирахме хо
рата за изпълняване на за
дачите, подтикнахме твор
ческите усилия, инициативи 
и още но-градивното отно-

деленията на военновъздуш 
ните сили участвуват в 
дачите по 
безопасността

■ Изграждаме образование без граници, в което и децата от Войводина, и децата от 
Косово, децата от цялата Република, ще учат също, и то на своя майчин език, каза 
Зоран Соколович, председател на Скупщината на Сърбия

за-
сигурността и

на движени
ето. в транспорта на пътни
ци и стоки, в здравеопазва
нето на

В Руски Кръстур завърши 
28-ите Срещи на учениците 
от основните училища на на 
рода и наордности в Сърбия 
„Братско хоро“, където жи 
веят югославските русини, 
пребиваха 330 момченца и 
момиченца от 15 места в СР 
Сърбия. На събора на сдру 
жените пионерски отряди, 

„Братското хо 
Зоран Соколов

това работим и реализира
ме нови програми за стопан 
ско и обществено развитие 
на Републиката. Затова при 
емаме нова конституция на 
СРС, а с тази конституция 
СРС, като правова държава, 
ще бъде гарант на личиш е 
свобо;щ на всички гражда
ни, без оглед ага национал
ност, вероизповедание или 

убеждение. 
СРС в рамките на СФРЮ ще 
ви обезпечи траен мир, до
стойнство и равноправие.

Ускс)роно поправяме и 
много други грешки, напра 
веди в миналото. Затова ц 
променихме системата на 
образование и възпитанице, с 
учебната реформа, въведох 
ме ново училище, което на 
младите ще даде съвремен
но образование, което ще 
Дава професионални кадри, 
способни да прилагат щ раз
виват нови знания,, да пос
ят инициативата н да пое
мат отговорност за своето 
бъдеще и бъдещето ша об
ществото. . .

В Републиката приехме 
всички лакоми а създаваме 
условия в предстоящата у- 
чебна година да започнете 
в ново съвременно училище, 
което ще ви осиособява рап 
ноирашю със света да жи
веете и работене и|рез 21-и 
век, каза Соколович.

развивате и поддържате чу 
вството на братство и един 
ство и равноправие на всич 
ки народи и народности и 
живеене в своята обща род 
ина.

усъвършен- населението, в ин- 
при природни,тервенцтш 

стопански и други бедствия, 
организиране на спортни и 
културни манифестацтп г в 
осигуряване на съобщител- 

и други връзки. И в 
предстоящия период ще се 
трудим колкото 
по-качествено 
ваме поставените задачи за 
потребите на стопанството 
и по този начин още пове
че да заздравим взимното 
доверие, 
съдружието между народа 
и Армията.

МЛАДИТЕ НЕ БИВА ДА 
ЧУВСТВУВАТ СЕГАШНИ
ТЕ ТРУДНОСТИ

НИ
значителна

е възменоучастници в 
ро“, говори 
вич, председател на Скулхци 
ната на СР Сърбия.

да пзггьлня-иолнтичсскоВъпреки твърде млади, и 
вие виждате и чувствувате, 
че нашата страна се бс)ри е 
изключително големя труд
ности в своето развитие. 
Ние предприемаме всички 
мерки, за да излезем час но- 
-скогро от тези натрупали се 
политически и социални про 
блемя.

А грижата да ви създадем 
всички условия сигурни и 
безгрижни да продължите 
всестранния напредък, поех
ме ние и ръководствата и 
гражданите на СРС. Ще на
правим всичко в учението 
и всестранното (развитие въ 
зможио най-малко да лочув 
ствувате трудностите, в ко
ито се озовахме. За целта 
създаваме всички условия 
за всестранен обществен и 
икономически развой и на
предък на нашата Републи
ка. Затова провеждаме сто
панска и обществена рефор 
ма. Затова разписахме иацю 
ден заем за Републиката. За

Покрай учениците и 
ните преподаватели на съ 
бора присъствуваха и голям 
брой жители от Руски Кръ 
стур и околните места, а 
присъствуваха 
Адам Борош, председател 
на Скупщината на САП Во 
йводина, Мило,мир Минич, 
секретар на ЦК на СКС и 
Мария Брунер — Бала, се 
кретар на Локрайнинския 
комитет на СК на Войводи

тех
солидарността и

Верояа На края генерал Маркс 
Кулич каза:

— Тази 
военновъздушни ши озна
менуват 48-та годишнина от 
своето създаване и разви
тие. Ние се гордеем 
от тези години. Защото, вси 
чко което днес имаме 
зи вид на нашата Армия е 
постигнато благодарение на 
самоотвержена 
пъздухоплавателите кадри, 
на огромните усилия на це
лия състав на Военото въз
духоплаване и на против- 
въздушната отбрана и на 
цялото наше общество.

Ст. Станков

и

приспособихме година нашите

с всякапа.
— Убеден съм — каза Зо 

рап Соколович 
наше другаруваме ще пре 
раегне не само във ваши 
лични приятелства, но в при 
ятелство на краищата и ме 
стата, от които сте дошли. 
Тачейки националните стой 
пости на своя народ, при 
пълно признаване и зачита 
не на стойностите на други 
народи, вие същевременно

в то
ча това

работа на
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СЛЕД РАЗИСКВАНИЯТА НО „ОСНОВНИТЕ ОДОЕДЕЛЕ' 
ПИЯ НА СКС“ В БОС ИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СКУПЩИНАТА НА С1* СЪРБИН

Всички държавни функции ще бъдат 

концентрирани в Републиката
Расте интересът 

за приемане в СК
лецрадека община своите ре 
дове е омасовила с^с 17 но 
ни членове. Покрай това и 
още няколко други партии 
юч организации са е виден 
тиради за лрисмаие по ня 
колко ду/ни, а приемането 
ще направят и а едно от по 
редните си събрания. И о- 
ще нещо: в този период и 
броят на партийните орга 
визадии е у/леличен с една 
първична наргийна органи 
запия. В трудовата единица 
„Конфекция“ е формирана 
партийна организация и вед 
яага са евидентирани три 
ма дути за приемане, а 
подчертават, че имат инте 
рее и други.

Изхождайки от казаното, 
естествено е, че Съюзът на 
комунистите в Босилеград 
ска община и заиагУ.зед ня 
ма да има конкуренция в 
обществено 
живот. Още повече, когато 
след тренсформирането му 
като партия за демократи 
чен социализъм ще бъде о- 
ще по-голямо насърчение 
за всички. Това потвържда

Ако се прави извод въз 
основа па проведеното нуб 
лично разискване но проек 
тодокумепта за нреобразова 
пие на Съюза на комунис 
тиге

■ Покрайнините ще имат териториална пито помии. Държавната власт що бъде разделена 
на законодател ска, изпълнителна и съде <5па. Територията на Републиката що бъде (раз
делена на окръзи, конто що представляват първостепенни органи на властта в СР Сърбия, „Основ 

ните определения на СК в 
Сърбия като партия за дс 
мократичеп социализъм“ в 
Босилеградска община, кон 
статапия с, чс Съюзът ш? 
комунистите в републиката 
пе е загубил доверието си, 
а напротив расте интересът 
за приемане в редовете му. 
Па тази констатация пи на 
сочпат два факта: Първо, 
предложеният документ пре 
ди.звика голям интерес не 
само 0зсд комунистите, но 
п сред оста патите трудещи 
се и граждани. Откритите 
събрания на партийните ор 
га I гиза» I ии дадоха възмоис 
ност па возчки заинтсресо

организации и ггро<|)есионал 
ни служби, щраиосъдпите ор 
гами, професионалните слу
жби, СОИ, камарите, Народ 
нита банка и останалите по 
доф|н ведомства към края 
па миналата година имаше 
70 500 излишни работници. 
На заседанието иа Рснубли 
канския изпълнителен съвет 
бе изтъкнато, че е провеж
дането па гази реформа те 
не трябва да бъдат отхвър
лени, но чиновниците благо 
царейки на тази реформа 
да получат статус кокъвто 
имат техните колеги в |рал- 
витнте страни.

От значение е да се изтъ
кне, че се предлага иа ре
публиканските органи да се 
върне названието „мини
стерства“, а сегашният Ре
публикански изпълнителен 
съвет би трябвало да стане 
„правителство“, което по
край министър — иредссца- 
тел да има кабинет, в който 
да бъдат заместници пред
седателите и министрите на 
най-важните ресори.

Данъчната политика иде 
бъде единствена и в изклю
чителна компетенция на Ре
публиката, а финансирането 
на обществените потреби 
ще бъде по принцип на та
ка наречения бруто бюджет.

Връща се. значи, система 
та на надчинеиост и подчи
неност в изпълняването на 
държавните функции. Цело
купният държавен механи
зъм ще се изгради изключи 
тел но върху установената 
правова система въз основа 
Конституцията и законите, 
върху прггнцлтите на пове- 
чепартийнатд. парламентар
на демокрация, с ясно раз
делени и определени ком
петенции на държавната 
власт. Гражданите правата 
си по-лесно и по-добре ще 
осъществяват, а правата ще 
бъдат едни и същи без ог
лед къде да живеят в СР 
Сърбия.

Републиканското управле
ние в Сърбия занапред щс 
бъде съгласно с определе
нието Сърбия да бъде един
ствена, демократична, мо
дерна и ефикасна държава, 
без каквито и да е държави 
цн в състава си, не само в 
покрайнините, но н в реш- 
она и общините. Република
та ще изпълнява всички дъ
ржавни функции. Двете по
крайнини в нейния състав 
ще имат териториална авто 
намия, общините ще шгуб- 
ят всички функции, докато 
Белград ще има специален 
статус.

висят от общината в която 
живеят. Затова е логично 
на общините, като облици 
на местно самоуправление 
да останат комуналните ра
боти, урбаиизоцпята, прано
то ага само у праната и въз
можност да се организират 
ако им е по-добро, па и в 
общност на общините, Рош 
оннте занапред не ще съще
ствуват. Такава съдба очак 
ва аг всички институции, 
свързани със Закона па сд
ружиш труд и „сизоманим- 
та“.

лолитеческиявани активно да участву 
ват, да сс запознаят, да да 
ват документът да бъде о- 
ще ио-демократичен, е Съ 
юзът на комунистите в ус 
довията на мноплияртийния 
плурализъм да се развива 
като модерна политическа 
партия, която успешно ще 
поведе народа по ггьтя на 
икономическия прогрес и 
демократическия живот. Ка 
то второ сс изтъква, че о- 
ще тю ^земе на публично 
то разискване, а отделно 
след него, в повечето среди 
в общината порастна ин 
тересът за приемане в редо 
витс на Съюза на комунис 
тите. отделно сред младите. 
Така наг^зимер партийната 
организация в село Злидол 
за този период своите редо 
ве е подсилила с 2 нови чле 
на, в село Дукат с 5, в тру 
довнте едггници за произ 
водство на ПВЦ-кондензато 
Ри с 3. в село Гложие с 5 
и в село Бранковин с два 
.ма. Общо за този период ор 
ганизатшята на СК в Боси

МНОГОПАРТИЙНА ПАР
ЛАМЕНТАРНА ДЕМО
КРАЦИЯ

АВТОНОМИЯ НЕ Е 
ДЪРЖАВА

Утвърждавайки проекто
предложението за реформа
та на функциите н органи
зацията на държавните ор
гани в Републиката, чле%> 
вете на Изпълнителния съ
вет на Скупщината на СР 
Сърбия през миналата сед- 
мгша подчертаха, че не се 
касае само за документ, въз 
основа на когото подробно 
ще бъде реформирано репт 
бликанското управление, но 
подчертаха че ще настанат 
най-радикални промени на 
самата държава в следвоен 
ния период в Сърбия.

Документът, който е в 
процедира, инак развластя- 
ва всички и държавните 
функции концентрира в Ре 
публиката. С новата Консти 
туиия на СР Сърбия, която 
ще последва, САП ще полу
чат онова място, което им 
принадлежи понеже автоно 
мия не може да бъде дър
жава.

Когато се касае за новото 
положение на общините тр
ябва да се изтъкне, че те 
днес са отговорни и за ико
номическо развитие на сво
ята територия и да финан
сират обществените дейно
сти, така че гражданите не 
са равноправни, понеже за-

Вснчкн функции на общи 
ните, значи минават в Репу
бликата, с което държавни
те органи ще бъдат устано
вени по вертикала. Релублп 
ката ще решава къде тряб
ва да се доближи до граж
даните. Затова теоритория- 
та на републиката ще бъде 
разделена по окръзи, които 
ще представляват първосте
пенни органи на държавна
та власт. Ще има 15 до 18 
окръга и град Белград. Те 
ще бъдат изключително об
лик на републиканска адмп 
нисцративно териториална 
разделеност, която служи 
за дислоциране на държав
ните функции и компетен
ции. Окръзите вероятно ще 
заемат територгпгте на няко 
гашните субрешони.

Тъй като предстои голяма 
рационализация и на орга
ните и на функциите, необ
ходима е подкрепа от стра
на на Скупщината, гражда
ните, а и от заетите в орга 
ните на управлението. Пред 
ложено е разходите в дър
жавата и числото на заети
те в нейните органи да се 
намалят с около 30 на сто 
(това са минимални ефекти 
на рационализацията). В у- 
правлеиието, управителните

ват и думите на един от 
приетите двама младежи от 
село Злидол: Съюзът на 
комунистите в Сърбия не 
може да загуби. Още пове 
че, че той след себе си и- 
А1а огромен авторитет сред 
народа. Конституционните
промени които повторно 
устроиха Сърбия като един 
на държава, застъпването 
а*У за еднина Югославия и
целенасоченото провеждане 
на _ реформата са негови 
трайни определения, с кои 
то още повече го доближа 
ват до народа. Затова не се 
размислях когато 
те ме Предложиха и аз да 
стана негов член. С това се 
гордея и ще се застъпвам 
това доверие да оправдая — 
подчерта Вннко Стаменов.

М. Я.

другари

ПРЕД ЮЛСКИТЕ ПРАЗНИЦИ В ДИМИТРОВ
ГРАДСКА ОБЩИНА

Скромно чествуване
Тази година, за разлика от по-рано, няма да 

има помпезнл и скъпо костващи 
юлските празници чествувания на
^ _ 4 юли — Деня на боеца и
. юли — Деня на въстанието в Сърбия а 
исторически дати пак ще бъдат отбелязани . 

Именно такова

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ И ОБЩИНСКИЯ 
КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА тези

скром-
решение взе неотдавна Об

щинската конференция на Социалистическия 
Съюзът на бойците и Съюзът на младежта ще 
се погрижат да бъдат уредени паметните плочи 
и др. паметници от Народоосвободителната бор
ба в общината, а в Деня на боеца —
Дейя на

ИО.НА СТОПАНСТВОТО НА СЕ НАНЕ ПОВЕЧЕ ПРОСТОР съюз.

На състоялото се неотдав
на заседание на Общинския 
синдикален съвет и Общин
ския комитет на Съюза на 
комунистите при присъстви 
ето и участието в работата 
му на директорите на сто
панските организации основ 
на тема на разискване е 
била стопанската дейност на 
предприятията през 1989 и 
през първите (три) месеца 
на настоящата година.

Въпреки че бабушнишко- 
то стопанство о без загуби 
през 1989 година, изостре
ните условия на стопанска 
дейност от миналата годи
на „се пренасят“ и в на
стоящата година и създават 
доста трудности. Твърде ос
тър проблем е рекстрикци- 
ята
която изостря до краен пре 
дел платежоспособността на 
предприятията. Оттук 
малява и физческият обем 
иа производството, а нали
це е и увеличението на 
лежалите стоки.

След обстойни разисква
ния по въпроса, приети са 
няколко заключения, които 
имат дългосрочно значение 
на стопанството иа община 
та. Преди всичко налага се 
в най-къс срок да се облек 
чи, относно да се намалят 
облаганията ц данъците от 
общинско до републиканско 
равнище. Въпреки ясните 
становища за това, все още 
рърху стопанството се сто
варват нови и нови облага
ния.

Наред с изискванията за 
с бществено въздействие въ
рху подобряването на усло- 
пията за стопанската дей
ност. изтъкнато е, че е не
обходимо самите предприя
тия да изострят вътрешната 
ги отговорност, да се съоб
разяват с условията на па
зарното 
пои това се освобождават от 
излишъка работна ръка, от 
носно за погасване на не
продуктивните работни ме
ста и издирване 
високоефективни 
гии.

4 юли и 
ще бъдат устроени 

такъв начин се 
традиции сред

въстанието 7 юли 
скромни тържества, 
тачи
подрастващите поколения.

като по 
и развиват революционните

М. А.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА ССТНстопанство. като

В Бабушница 
понеделник (на 7 май) се 
проведе съвместно 
ние па

в миналия ни разисквания, се обсъди 
гласува програмата за ра 

бота чда облиците на де
йствуваме за 1990 
За делегатите — 
ито ще участвуват в рабо
тата на учредителното съ
брание на Съюза на селя
ните в Сърбия бяха избрани 
Александар Станкович, про
изводител от с. Стол и Го 
луб Чнрнч от село Войнн-

заседа-
координационния ко

митет на ОК на ССТН за 
дей*ност иа обществените ор 
ганизации и

на нови 
техноло- година.Необходимо е също така 

да се ускори започването 
на новия 
цик^ьл, който 
можност на предприятията 
да извършат толкова же
ланото структурално преус
тройство. В 

трябва да се

гости, ко-
сдружени^ на 

граджаните, секретариата 
иа секциите за обществе- 

1Ю-ИК01 юмпчески 
пя( в стопанството
ЛО И

гнвестициоиеи 
да даде въз-

С оглед че личните 
ди в стопанството на общи
ната са между най-ниските 
г> Републиката (и 
причината, че няма загуби), 
търси се в бъдеще и обще
ствената надстройка да спо- 
Рпля съдбата иа стопанство
то, относно и 
гите

дохо-

отнйшен- 
и на сс- 

секретарната на сек
цията за развитие 
ните общности.

това ев монетната политика.
тази насока 
смекчат мер на мест ни.на- ките на рестриктивната по

литика, 
голям

Заседанието води предсе
дателят иа ОК на ССТН в 
Бабушница Мндпвое Миннч,

Д. Чнрнч

На заседанието г 
ши запознаване и

за да се даде по- 
простор на стопан-

едните, и дру- 
едновременно да 

лучават заплатите си
се извър- 

учредя-
ване на посочените облици ) 
на действуваме, а след бур

по-за-
ството.

Ст. Н.
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сИИдикаленЕсъвет3вСс#ЖицаА ОБЩИ11с1<Ия комитет и общинския БОСИЛЕГРАД: ЗАЕМЪТ ЗА СТОПАНСКОТО ВЪЗРАЖ- 
„ ДАНЕ НА СР СЪРБИЯ

ьтопанството остро предупреди властта просветните работница
са между най-активните» стопанството,Рполитическата обета ип 'к приложи пропорцията 70:30 в 

— изтъкнаха представителите па стоп “ о6"1ш,ата Ще се усложени до крайни 
прокламираните рационализации Райските колективи Кога ще бъдат из- рационализации в администрацията и надстройката

полза на
предели
вършени Въпреки, че акцията за 

записването на заем за сто
панското възраждане на СР 
Сърбия, в Босилеградска 
община бе приета с голямо 
въодушевление, резултатите 
досега все още са скромни. 
Отделно, когато става дума 
за резултатите в местните 
общности. Това между дру
гото бе подчертано на про
веденото през миналата сед 
мица заседание на полити
ческо-стопанския актив в 
Босилеград. При 'това бе 

подчертан и факта, че има 
и редица пропуски при про 
веждането на самата акция. 
Поради това занапред по
край Социалистическия съ
юз и Съюза на синдикатите 
в акцията ще се включи. и 
Общинската скупщина.

подарък и 100 западногер- 
мански марки също като 
подарък. От местните общ
ности досега, както бе под
чертано на заседанието ак
цията е раздвижена само в 
селата: Горна Ръжана, Из
вор, Долна Любата, Долна 
Лисина и Горна Лисина.

С оглед на факта, че ак
цията е продължена и трае 
до края на следващия ме
сец на заседанието бе взето 
решение да се ангажират 
всички субекти, тя успешно 
да се приключи. Още пове
че, че от тези средства мо
гат да се ползуват и за ня
коя развойна Програма в 
Босилеградска община ма- 
кър, че за сега такава все 
още няма.

Да кажем и това, че спо
ред евиденцията досега най- 
-активни в акцията за за
писване на заема са про
светните работници, а вед
нага след тях са заетите в 
Отделнието на вътрешни 
работи в Босилеград.

Може
недостатъчно развива Тпро 
винциална община полити
ческият климат да бъде бла 
1 опрмятен ако икономическо 
то положение е твърде слож 
но и социалните напрежения 
ниближават кулминацията 
си?Може!? Защото в 
тическата практика на 
общини, пък
рана, дълги годани се упо
требяваше един шаблон, 
зработен“ върху 
ния отговор на горния въп
рос. Употреби го и Звонн- 
лшр Стайкович, председател 
на ОК, на състоялото 
17 май съвместно 
на Общинския комитет на 
СКС и Общинския синдика
лен съвет в Сурдулица.

— Оощо взето, политиче
ският климат в Сурдулшика 
община е благоприятен — 
заяви Стайкович в уводния 
доклад, подкрепяйки оцен
ката си със следните аргу
менти:

„Мачкатица“ 
приятия бяха 
сни: доколкото не г 
Жи Пропорцията 70:30, поли 
тическата обстановка в об- 
щината ще се 
крайни

и други пред- 
децидирано я-

в общината все още се вър
ти „кадровата въртележка“? 
Защо частните фирми ня
мат същото 
данъчната

се прило
положение 

политика 
предприятията от обществе
ния секто|р (например един 
частен кръчмар плаща 5 пъ
ти по-малък данък от обще
ствените кръчми)? Защо. .

в
катоусложни до

предели.
Дълготрайната и бурна ди 

скусия недвосмислено 
за, че политическите, събра
ния (дори и в -----------
щини) вече не 
занимават с

поли- пока-тези 
и в цялата ст- малките оо- 

могат да се 
апетрактни по

литически въпроси и теми и 
с преписване на многок/рат- 
но приемани становища и 
заключения. Водата е дошла 
до гърлото: за всеки кон
кретен проблем спешно тр- 
ябва да се търсят конкретни 
решения. „След Осмия пле
нум, [револтпрано изтъкна е 
дна работничка 
,.Юмко“, се 
приказки да се облекчи 
ложението на стопанството, 
да се намалят обществените' 
даждня, а положението 
повече се влошава. Нашите 
политици обаче все си 
тарят „Осми пленум, 
пленум. . .“

ОТ КАКВО СА РЕВОЛТИ- 
РАНИ РАБОТЕЩИТЕ В 
СТОПАНСТВОТО?

ОБЯСНЕНИЯТА НА ОБ
ЩИНСКИЯ „МИНИСТЪР*„и-

положител
Вндосав Димитриевич, на

чалник на общинския секре 
тарият за стопанство и фи
нанси се опита да даде от
говор. на някои от тези въ
проси, но не беше убедите
лен (това потвърждават и 
няколко полсмикм с 
От дохода на стопанството, 
каза той, най-вече

се на
заседание

До края на април т. г. в 
акцията са се отзовали 1634 
души, като при това запи
сали 105 600 динара заем и 
45 895,50 динара подарък. От 
тази сума до началото на 
този месец са внесени 48 312 
динара във вид на заем и 
22 945 динара във вид на

него).от цеха на 
наслушах иа 

по-
взимат

|регионът и републиката и 
най-голямо 
белязват именно 
ните и републиканските об
лагания. -До края иа 
месец ще се утвърди изли
шъкът на служащите в бив
шите „сизове“ и ще се по
сочат имената на излишни
те служащи, в общинските 
органи. И ръководителите 
на фондовете са получили, 
задължението да 
жат конкретна 
зация в надстройката. „При 
нас, в администрацията — 
каза Димитриевич — проб
лемът с излишните работе-

увсличение от-
регионал-

всепривързаност към но 
вата политика на Съюза на 
комунистите в Сърбия и до 
бри междунац*;юнални 
шения.

този
пов-

Осми М. Я.
отно

ДРАШКОВИЧ ВЕЧЕ ПО
ЧУКА НА ВРАТАТА пл

Макар че всички говорят, 
че бремето на кризата и це 
ната на реформата трябва 
да бъдат еднакво разпреде
лени на всички обществени 
субекти и слоева, в Сурду-

А сетне: ..стабилността на 
обстановка

предло- 
рационали- Дълбоко да се заоре 

в проблемите на селото
политическата 
сериозно е застрашена 
тежкото икономическо поло 
жение на стопанските 
лективи, от страха да не се 
загуби (работното място, кой 
то изтласна на заден 
дори и въпроса за личните 
доходи, които при мнозин
ството работещи са на ръба 
на егзистензията“. Най-ост
ър проблем е неликвидност- 
та на стопанството, която е 
резултат на неефикасността, 
лошата работа и ергаяиза-

от

ко-

------3план

Задачите на Социалисти за неорганизираността 
ческия съюз в осъществява ското стопанство, 
нето на обществено-иконо 
мическото развитие на сел 
ското стопанство и 
и проблемите по 
на работа бяха основни те 
ми, които обсъдиха делега 
тпте на Общинската конфе 
ренция на Социалистичес 
кия съюз в Димитровград 
на 18 май т.г.

\в сел

Тодор Мечкаров нацрави 
редица забележки във връз 
ка с отношението на из куп 
чиците, като каза, че се на 
лага вместо в килограми те 
лета да мери в сантиметри“. 
И Мечкаров и още некол 
шша делегати от село изне 
соха, че дълго чакат за па 
ри за продадени селскосто 
пански произведения.!

Във връзка с проблемите 
по заелгаяето на работа се 
изтъкна, че си остават съ 
щпте, дори се и изострят. 
Мнозина от заетите нямат 
нужната подготовка, а (рабо 
та чакат подготвени 
алисти. Освен тях — и сред 
заетите има „незаети“.

селото
заеманеция и неконтролираното от 

деляне на средсвата за об
що и съвместно потребле
ние. Проблемът с неликвид 
ността е най-остър в „Пети 
селтембар“, „Зидар“, „Власи 
на-лродукт“, Електродистрг 
буция. Горската 
„Власина-турс“, „Народна ра 
диност“ и други колективи. 
Миналогодишните загуби на 
стопнаството достигнаха 203 
милиона динара и отбележи 
ха увеличение от 30,7 пъти 
в сравнение с по-миналата 
година. Напук на всички ста 
новшца да се подобрят отно 
шенията в разпределението 
на дохода, миналата година 
те са се влошили още пове
че: 50,2:49,8 в полза иа об
ществената 
и надстройка.

г
Нацко Миланов от с. Иза 

товцц изнесе, че и в Димнт 
ровцрадска община 
вата от „зеления план 
бещи изразходвани неправи 
лно. Използвали си т мно 
зина административни слу 
жещи, които набавяли 
тори за превоз 
строителен 
Той

секция.

дредеглица не се прави така — бя 
ха категорични представите
лите на стопанството. И до- 
като ние, в предприятията, 
се мъчим да намерим реше
ние за излишните работни
ци (501), да преодолеем за
губите и неликвидността, да 
се изборим за място па па
зара, да внедрим пови тех
нологии и организационни 
решения, работещите в ад
министрацията и надстрой
ката си карат нашироко. 
При тях няма излишни ра
ботници, няма загуби, лич
ните им доходи не закъсн
яват и освен това са него
леми. Ето, само Общински
ят комитет е провъзгласил 
трима служащи за излишък, 
а и това е направено от по
литически мотиви. Изв-ьршц

Щц се решава по-трудно, от- 
колкото при вас понеже не 
можем да обезпечим ново 
работно място на лицата, 
които остават без работа“. 
Тези негови думи цреццизви
каха недоволство сред пред 
ставителите иа стопанство. 
„Другарят Димитриемгч — 
подчерта Драган Лакнчсвич 
от „Мачкатица“ 
е излезнал от стопанството, 
дълги години е бил на функ 
ции и затова твърдо наблю
дава нещата. А нещата са 
много ясни: июложеиието в 
общината най-вече зависи 
от положението нц стопан
ството, а то непременно тр
ябва да со подобри. Затова 
пие предлагаме общинските 
облагания да се върнат на 
равнището от ноември и да 

се 'фансформация на „сизо- ■ се нам лят още с 20 на сто“, 
вете“ в7»в фондове, а всички — Ако това предложение 
служащи си работя]', никой 
не е излишък. Какво става

са

трак 
на дърва, елециматериал 

подчерта, че 
ма агрономи се 
канцелариите вместо ;
» полото. Неиравлината 
литнка в селското 
ио е довела дотам, че във 
Фабриклггс имаме излишек 
а на село недоимък на ра 
бота ръка — каза между 
другото Мшланов.

ДР.
И Л1НОЗЛ

навират ио
Делегатите единодушно да 

дадоха подкрепа на предло 
жението Образовател ш шт
център „йосгщ Броз Тито“ 
в Дплштровград 
ЮО-годишгашата си

да саотдавна
иоадчинистра] \>л я стонанст

Сурдулишка община е 
„пристигнал“ и Вук Драш- 
кович
ци вече са зачленили в пар
тията му 30 лица от Йелаш- 
иица.

В
по повод 

'Да бъде 
удостоен Орден б|ратство и 
единство. Накрая агнж. атро 
иом Йордан Марннков 
чи похвални грамоти на нап

ие говгл те нратени-

Васчш Алексов каза, че за' 
напред и кредити връняма да 
се отпускат с лека ръка, а 
гце се дават срещу ещурна 
гаранция. Той посочи, че би 
трябвало да бе насьрчава 
развггшето на мпнифермер 
стно, за което има условия 
в общината. Васил Каменов 
възрази, че сме се отказали 
от земята като най-голямо 
богатство, а не бапва да се 
зал'ьгваме, че можем с ав 
томобили да конкурираме
ма Япония например, ио __
със здрава храна. Цветан Со 
тирон напомни, че е. време 
дълбоко да заорем в 1фоб 
лемите на селското стопли

„ОСМИ ПЛЕНУМ, ОСМИ 
ПЛЕНУМ. . -успешните селскостопански 

производители, участвували 
в съревнованието за високи 
добиви.

С клишето от 
клад (благоприятен 
чески климат — тежко ико
номическо и социално гюло 
жение) не се съгласи 
пЦрпият участник 
слята.
щен и шаблонизи.ран, не ‘ е 
конкретен и предлага мно
го малко решения" — под
черта Десимир Тасич от „5 
селтембар“ и в името на 
ботниците от тази 
гшя предложи в разлрсделс 
иието да се прилага пропор
цията 65:35, а ако може и 
70:30. Представителите на

уводния до 
; полити- сс приеме сега като стано

вище, а утре, иа сесията иа 
Общинската скупщината, ка 
то (решение, надстройката 
що бъде разорена напълно. 
При такета условия аз не 

11 мога да бъде председател иа 
общината — остро възрази 
Милан Величкович. предсе
дател па ОС в Сурдулица.

със становището, според ко
ето общинската адмииистра 
ция 7'рябиа да бъде намале
на с 30 на сто? Защо шша 
никаква рационализация 
здравното и образователно 
-въз/1 итателното дело, и кул 
турата? Защо Общинската 
скупщина към края на ми
налата година, след обнаро
дването иа пакет — мерки
те иа Аите Ма|ркович, уве
личи общинските облагани- 
я средно с 35 иа сто? Защо

М. А.още
в диску- 

„Докладът с обоб-

ра-
оргаииза Накрая, след дълги пазар

лъци, беше прието заключе
ние общинските ство, като каза, че „зеле

, ишгг план“ е „почервенял“,
^ а Йордан Марннков

облагания
да се върнат иа ноемврий
ско равнище. К. Г. говори с

„БРАТСТВО“ * 25 МАЙ 1990
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ПРИНУДИТЕЛНА ПОЧИВКА 

В ДВА ЦЕХА
начилото па годи пати си псЛлагопрпятни, а пеплигс>кос1Ю1.ов 

блока да ■ 11 ЕИ и МИН — (малко) по-лссно се 
около 5 па сто валутен маеми

■ Стопанските процеси »
костта застрашава с още по-остра 
диша ■ Записани около 66 на сто* динар ски и

Това между Другото бе 
подчертано на проведеното 

миналата седмица за
Колко по-силен с размах 

ч/г па стопанската реформа, 
толкова повече предприятия 
та и трудовите единици в 
БошлеИрадска община лока 

своята неспособност да 
работят п унисон с изисква 
/нията на пазарната икономи 
ка. Бавно, а някои и изоб 
що не предприемат мерки 
аа структурно л ре устрой ст 

по «пошепне на

през
седание * на нолитическосто 
ланския актив, когато пред 

разискване бяха
увеличи търсенето, до из
вестна стенен е подобрена 
I |л а тсжосм юсоб| юстга,

15 па сто работници 
пс са (получили заплата, но 
се чувствува необходимос
тта от раздвижване па раз 
поен цикъл, по-изгодно кре 
дитиране на износа и защи 
та на домашния пазар еле
ктроники* уИеобходнмостта 

от свежи нари е изразена 
и в МИН, който ускорено 

приспособя- 
пазара, на до края 

сегашните 15 тря 
30 но-

то на Скупщината на МРО 
в Ниш . на неотдавнашното, 
заседание, на което прн твъ 
рде обемен дневен ред, ка
то главна точка бе състоя* 
ннето на стопанството в ре
гиона през изтеклата и на
чалото на тази 'година. А 
състоянието е иеблагонрият 
по. Намалява производител 
ността н производството (в 
около 3/4 колективи произ
водството е намаляло през 

18 на сто по от-

Покрай вече нредиристи- 
на вътрешнатате мерки 

икономика по осъществява 
не на стопанската рефор
ма, необходими са и допъ
лнителни мерки, конто трй 
бва да предприемат носи
телите на стонансконконо- 
мическото развитие в Репу 
бликата и Федерацията. То 
ва особено се отнася до оне 
зи колективи, които имат 

пазарно

само мст на 
финансовите и делови ре 

зултати през 
осъществяването на заплаву 

инвестиционни ак 
настоящата

злат
около изтеклата и:

ваните 
тивности през 
делова година.мо, както 

производствения процес, та 
ка и по отношение на Ф« 
наисомата, оргавизационно- 
- кадров а и програмпа консо 
лидация. Като резултат па 

почти всичките са на

Сумирайки (резултатите от 
председателразискванията, 

ят на Изпълнителния съвет 
Общинската скупщина 

Сотир Сотиров между ДРУ 
подчерта- че за прео 

състоянието ак 
занапред трябва 

насочи в две насоки:

договорен износ, 
са насочени, предлагат пер 
спективни собствени прог
рами и представляват носи
тели на стопанската дейно 
ст. Важно е също така да 
се предприемат мерки на 
селективна кредитно-монет
на политика, която би дей 

насърчение

наструктурно се 
ва към

април е 
пошепне на същия месец м. 
г.), блокирани са сметките 
на 62 предприятия с около 
307 милиона динара, а па- 

незаетостта. Оно*

това
стъклени крака, отчитат за 
губа и ли стопанисват на ръ 
ба на рентабилността, а в 
трудовата единица за г4ро 
изводство. на ПВЦ-конденза 
тори, която стопанисва в 
рамките на Електронната 
промишленост от Ниш и 
трудова единица за сушене 
на овошия и зеленчуци, сто

г ото
доляванс на 
з-ивността 
;-'Р се
предприятията сами да се 
.заловят в разрешаването на 
онези проблеми, които мо 
гат да разрешат, а за оне 
зи, които сами немогат, да 
търсят помощ от съответни 
общински органи и тела и 
компетентни оргами и тела 
вън от общината. Комлетен 
гните служби в колективи 
те да изготвят съответни фи 
нансово - коносолидационни

па к>1 III/ от
бва да се направят 
флексибилпн предприятия.

какВсички тези усилия,
Любшиа Ми 

СМ-
раства и 
пестен е технологически из
лишък от около 15 000 рабо 
ТННШ1, което с 47 000 безра 
ботии звучи алармаитио.

Сведенията, които изнесо 
ха обаче номощниците-геие 

на Ей и

то изтъкна д-р 
тровим, председател на 
РО, трябва по-ясно да под
крепи държавата, науката 

заинтересовани, 
колапсът сериозно

ствувала като 
за развитие, понеже нужда 
та от „свежи“ пари в сто
панството, което 
неплатежоспособност, е по- 

Нея

п всички 
понеже 
застрашава.

Приета е и информация
та за записване на Заема 
за Сърбия, който Нишки ре 
шоп трябва да изпълни ра 
змер от над 28 милиона ди 
нара. Дннарският заем е за 
писан с около 65 на сто, 
докато валутният 
ко с около 5 па сто. Търси 
се продължаване на срока 
за записване.

задущва
написваща в рамките на 
фабрика за фармацевтика 
п химически изделия .Здрав 
лье“ от Лесковац машини 
те С1 гряха, а трудещите се 
заминаха на едномесечна 
принудителна почивка, 
твърде незавидно лоложе 
ние се намират и „Автотранс 
порт“, оборотио-производст 
веното и услужно иредгтрия 
тие „Босилеграда", трудова 
та ед иница за експлатация 
на кварц, Горската секция, 
а съдбата на 
предприятия споделят и ко 
телтивите от обществените 
дейности.

ралнн директори 
МИН Джокнца Йованович 
и Драган Китим, при 
ко това са „меко“ 
ряващи. Двата големи систе 
ма се намират в твърде не
завидно положение, но дъх 
па по-лесно дишане се чу- 

вече в този месец.

очевидна.голяма от 
обсулавя в най-голяма сте
пен неспазването на пред
писанията на финансовата 
дисциплина, па е необходи
мо да се предприемат всич 
ки мерки на плана на мул- 
тикомпенсация

всич-
охраб-

В програми, да се изостри и 
издигне на по-високо рав 
нище трудовата дисциплина, 

производителност
на цялата вствува 

Предприетите кратен към 
консолидация полека дават 
резултати. Намаляване це
ните на

югославския всич-тернтория на 
пазар.

Това са основните закл
ючения на Председателство

увеличи 
та, а намалят всички видо

продукцията на Еи ве разходи и пр. Само по 
този нач;ш, добави Соти

Водиха се разговори и за 
Клиническия център, Лети
щето, Стоково-транспортния 
център и учредяването на 
обществено предприятие за 
електродистрибуция, а сфо 
рмирана е и йеточленна ра 
ботна група за рационали
зация на регионалните ин
ституции. Тя трябва да по
могне и на подобни общин 
ски групи, понеже твърде 
бързо трябва да се уважи 
искането на Скупщината на 
СР Сърбия
на държавния апарат.

ще могат да хванат 
крак с времето, което носи 
стопанската реформа.

ров.
КАКВО ЩЕ СТАНЕ С ЦЕХА НА ЕИ В БОСИЛЕГРАД? ^

НЕИЗВЕСТНО БЪДЕЩЕ
стопанските

м. я.

от Босилеград) предлагат 
на ЕИ свое изобретение. В 
разговор с представители 
на Е И те са заявили, че с 
известни корекции техиото 
изобретение може да се 
произвежда на сегашните 
машини.

Редовната, по-добре каза
но принудителната го
дишна почивка на 55-те 
заети в цеха на нишка
та Електронната про
мишленост в Босилеград 
след няколко дни ще 
приключи. Под въпрос е 
обаче дали тази почив
ка, която започна след 
първомайските празници 
няма да продължи ц по- 
-нататьк. Ако продължи, 
пак не е известно докога.

БАБУШНИДА

ЦЕХЪТ НА ИМТ 

ИЗВИСЯВА РЪСТза намаляване
В. Б.

г -К- Все пак инвесготорът не е напълно доволен от темпа на 
строителството1

ЦИЛЕ” НА ПРИНУДИТЕЛНА ПОЧИВКА Все пак, въпреки че се ра 
боти усилено, може да се 
заключи с оценката на ин 
веештора, че темпът на 
строителството не е в уни 
сон с предвидените скроко 
ве, така че от изпълнителя 
се т-феи да се строи с о- 
ще по-бърз темп, за да се 

. запази динамиката на пла 
* на. (Според тази динамика

ра в началото на юли трябва 
ком плет да се завършат строителни 

те работи).

Как върви стросггелството 
на засега най-атрактнвния 
обект, който се строи в Ба 
бушнишка община, в който 
в началото ще се т1рудоуст 
роят няколко десетки неза 
ети, сподели Петар Спасич, 
в момента задължен пред 
общината да надглежда ст
роителството му

55
Причината за прекъсване 

то на работата нито е прос 
та, нито лесна за премахва 
не — за ПВЦ ■ кондензатори 
те, които се произвеждат в 
Босилеград няма пазар! Пла 
сментът на домащния пазар 
и досега беше ограничен, а 
с главния чуждестранен по 
требител (Полша) не е склю 
чен договор за износ.

Каква ще бъде по-натат 
ъшната съдба на цеха, кой 
то бе открит преди 
опитва да прогнозира. В 
„Съставни части“ в Ниш, в 
дини засега никой не се 
чиито рамки работи босиле 
градският цех, понастоящем 
нямат програма, която да ^ 
открие перспектива на це** 
ха, което ще рече. че нямат 
ни отговор на въпроса: как 
во занапред? На равнище 
на Електронната 
ност, поне засега, също та 
ка нямат решение. Засега е 
известно ще дваме електро 
инженери от Ниш, Димитър 
и Браико Митови (родом

— Досега землищните 
боти , са направени 
но, а се поставя стоманена 
та конструкция на халето и 
анекса. Поставят се 
те за надвеса и останалите 
съпътствуващи обекти. Пое 
тавенц са темелите за тра 
фопост, а е направената пъ 
(рвата плоча на анекса.

Работниците 
ботят

Накрая да добавим: в пъ
рвия етап на строителство- 
го ще се построи хале с 
1350 квадратни метра полз- 
ваема площ и всички съ
пътствуващи обекти, а през 
втория етап ще се построи 
още едно такова хале, всъщ 
ност продължение на сегаш 
ното с още 1350 кв. метра. 
Според договореностите тук 
ще се произвежда целокуп
ната селскостопанска при- 
качна
и механизация за комунал
на ‘ дейност

темелипет го

усилено ра 
върху бетонирането 

на халето, поставена е 
част от канализихщягга за 
атмосферни води 
лим. Ламарината за покри 
ва е докарана на обекта, а 
от 21 май започва да прие 
тига и част от оборудване 
то, което се лагфува в по

и фека
Поради затруднения в пласмент на своите произве

дения работниците в дървообработващото предприятие 
„Васил Иванов - Циле“ от 15 май до 15 юни ще бъдат на 
принудителна годишна почивка. През

промжлле

това време ще се на
прави опит да намери път и начин след принудителната 
почивка да се намери изход от положението.

механизация, както

мещенията на земеделската 
кооперация и Електродист 
рибуцията.М. А. Ст. Н.
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ШНИП ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунист
°Р™,на Съюза на югославските комунисти Брой( 1725 година ХЬУШ

'~ъюза на комунистите в Сърбия Белград, 25 май 1990

МОЩНА ПАРТИЯД-Р БОГДАН ТРИФУНОВИЧ

'\

" Политическите 
за „Основните 
СК на Сърбия 
демократически социализъм" 
доживяна в Съюза на комумис 

на Сърбия като твърде зна 
чителна политическа ишщиати

разисквания мунистите на Сърбия като по да осуетят мирното демократич- 
определения на литическа организация в проме 
като партия за

но развитие и стопанския на- 
ненпте условия, в много парти предък и на Сърбия и на Юго- 

е ината система и в днешното ма славил. Хората са съзнателни, 
истина /тежко и неизвестно по 
ложение в Югославия. Ясно са

че има много трудности, че има 
много неизвестности, но това об- 

отхвърлени много вчерашни до съждане все пък дава убежде- 
която хората добре приеха гми. Добре е, че е /така, сигур 

— и комунистите и голям брой но
граждани — след всичко онова, се обърнем напред към де моуверено и 
което стана и в Съюза на кому мократични и социалистически трудностите

тите

ва, ние, че ние ще действуваме ре- 
това е необходимо, за да шително, че ще действуваме са-

без разлика на 
с оптимизъм, на

в К^гославия.., Тук мис промени, които хората очакват, курса, който народът подкрепи
Разискванията бяха макети през изтеклите три години, че 

ма откровени и демократични. То ще действуваме с всички про- 
ва бяха разисквания, в които гресивни* и демократически оп- 

очакваха аплодисменти ределения, следователно про

чистите
ля и на шока и на разочарова 
нието след прекъсването на 14- 
-ия извънреден конгрес, за това, 
което ставаше в Югославия, на не се 
дълго подготвяния разкол, кой на някой изготвен документ в веждайки всички онези проме- 
то „пукна" в един момент, и на ръководсктвото> р формални ни> които налага днешното вре- 
всички останали политически предложения или с някои дреб ме и когато се касае за СЮК 
конфликти в Югославия, изра ни поправки, 
зени — порай другото — и в имаше много критически думи, 
онези политически действия в имаше забележки по някои точ 
някои републики, след това и ки, зашрто се смяташе, че не 
в резултатите на гласуването и са достатъчни за сегашното вр 
в победата на отделни полити еме и че не дават достатъчно 
чески партии. Хората оцениха, отговори на днешните пробле 
че това е добра акция на Цен ми.
тралния комитет и на Съюза на Следователно, когато се ка- 
комунистите на Сърбия, а има сае за разискванията, те показа 
ха притова предвид и действува ха способността на СКС

ю време и в бъдеще да има ши
рока подръжка от народа, да 
допринесе за единството и на
предъка на Сърбия. Безспорно 
постигнахме висока степен на 

• единство в Съюза на комунисти
те на Сърбия и с убеждение мо
жем да кажем, че ще го и за
пазим с максимална отговорност 
па всички, а особено на всички 
ръководства в Съюза на кому
нистите на Сърбия, върху глав
ните насоки на демократически
те и социалистическите проме
ни, за които се определиха чле
новете на Съюза на комунисти
те на Сърбия, а за което говори 
тъкмо приключилото обсъждане 
на Проектодокумента на Цен
тралния комитет „Основните 
определения на Съюза на кому
нистите на Сърбия

Имаше диалог, и когато касае за демократиче
ските отношение и когато се ка
сае за съвременния икономиче
ски напредък на нашата Репу
блика.

Нашата партия има създаде- 
предпоставки да изразява 

интереса както ние казваме в 
тия разисквания, на света тру
да, на всички трудови слоеве в 
обществото, на съвременнта 
ботническа

ни

за про
другите политически гресивни и демократични про 

парти, които се появиха в дру
ра-

класа и т. н., и това 
с Модерна икономическа, 
тическа, културна и социална 
програма,

нето на
мени, които ние изразяваме с 

гите републики и в нашата ре термина — демократически со 
публика.

поли-
циализъм. за демократически

След приемането на докумен социализъм. Следователно, СКС 
рока подкрепа на основните оп тиге, трябва да разработим как има шанс да привлече в редо-
ределения на Съюза на комуни во СКС все ще прави. Познати вете си или пък да разчита на и
стите на Сърбия и на тази ини са нашите предложения /и ак политическа избирателна под- ™ Д 11 кРатически социализъм . 
циатива на ЦК на Съюза на ко ции. Касае се и за нашата под крепа на младите хора, работ- комитет ^едложения Централният 
мунистите на Сърбия и това ка готовка за предстоящите много ииците, интелектуалците, селя- ^ разгледа с наи-гол-
го на израз на цялостно и реши партийни 1Мзбори и за всички ните. Със сегашното състояние 1с ие‘ 1и,е Д°иДем> Убе~

бюрокрагич онези задачи, които н занапред пе можем да бъдем доволни.
Пие можем да бъдем модерна 

па политическа партия, която ще 
подржка) и ще побеждава в 

тези тежки времена, само ако 
действително със

Дадена е ясна, твърда и ши
като партия

ден съм, до добри становища и 
ще предприемаме акции, които 
днешното време търси. Вярвам, 
че ние — без разлика на труд
ностите, без разлика на редица
та проблеми сме и ще бъдем 
мощна партия, способна в демо
кратически условия да спечели 
подръжката на народа.

тел по скъсване с 
ните и недемократичните кои имаме в Косово. С една дума 
цепти и с практиката от преди ние трябва облягайки сс

публичното обсъждаме, това ко имашните години.
ето комунистите предлагаха иСлед това разискванията из 

разиха искането за по-ясна кри 
тика, за по-ясно критическо от 
ношение към грешките

ггг.——' “• - — » - «•—
ние към онези исторически ва ,ом и
ж.ш приноси, които Комунтети ^ Хората очаква пови
ческата партия, Съюзът па кому ' р птгг,
пистите и нашето работническо о Ще бъде необходимо
ппеменно ^част.шиитГп тезд стопанството, в културата, в но ползуваме всички дадени пред- временно участниците в тези ложения и аргументи, за по-до-
събрания търсеха ясно да се ка • бра дефинитивна версия
же кои са днешните определе Ние трябва решително да се шия документ 
пия /(а Съюза на комунистите противопоставяме срещу всички 
па Сърбия, кои са крачките към антикомунистически и десни си-

своята програ-търсеха ясно да кажем за как 
во смс по и да действуваме това ми и активност привлечем мла-

дите хора, а малцина са такивада се осъществява във всекид 
•левмата работа. Ние, следовател 15 мишата партия, ако имаме по

вече работници, а малко
-и лес

са се
га в нашата партия, ако имамеот про-

1пол1Итич!еско повече творци, а няма ги до
статъчно в нашата партия.

да из-

на па
да може да има 

онази роля, която Съюзът 
комунистите на Сърбия му дава 

новата програма на пашата пар ли, които искат не само да пре- Мисля, че всички трябва да во- 
тия, кои са новите отговори на кроят историята, по и да бутнат дим сметка затова че резултът ' 
днешните, а не на вчерашните сръбския народ в братоубий- трябва да бъде оспособяване 
проблеми,, по какъв нов начин ствеиа война и в конфликти и партията за успешно и по нов 
трябва да действува Съюза на ко вътре и с другите, които искат начин да действува в днешно-

на

(От изложението на за
седанието на ГК на СК 
На Белград, 15 май 1990 
година).

на



2 Комунист
И тоз(и смисъл |:л училото се и 

Максимир само е финалето на Ту- 
джманоиото надпрефриане (което 

има /но спои квалификации в Баня 
Лука, Сараево, Пони Сал, Рииека 
и нр.), а чия то цел и реяаншистко 
чистене на сърбите преди всичко 
(между другото и от полицията) да 
се закамуфлира и оправдае с уж 
„вандализмът //а милитантните де
лии“, които са до/ш/и е намере- 

„ иието да дестабилизират тукашни
те политически обстоятелства“.

РеваншизъмсАкмца.то
Нашият народ често пъти казва: 

„Ако някого желаеш да запознаеш 
какио предоталшт като човек, тога
ва му дан власт“. Определени на
ши нопокомпонирани ръководите- 

ли, преди всичко в Словения и Хър
ватско показаха своето истинско ли
це в предизборната борба за власт. 
Сега, когато някои от тях минаха 
на „най-демократическите избори“ 
и закрачиха с един крак на пре
стола, убедени сме, че са били пра
ви всички, които за тях твърдяха, 
че, както би
на Меша Селимович. ще 
бър човек ако не успее“.

Таки/ш подобни и сяце по-драс- 
тичпи примери в Хърватско, и то 
по ст&ю п журналистиката, не са 
рядкост. И трудовите колективи, в 
селата има злкипи, //реди всичко 
сремцу сърби, а мнозина от тях са 

Вторият пример е от Хърватско, изложени па провокации, които 
Журналистката и известната лктм- Косово прилагат и абанските^ сег/а- 
пистка в СК ма Хърватско — Пар- ратисти. Това пе е случайно, ако
тия за демократични промени — Йе- се има предвид доброто сътрудниче- Гова така става, когато в 
лема Ловрич, която се прочу но бе- егмо на Туджмапо/1ИЯ'г щаб с ол- /ъпартпиния плурализъм се 
□очните нападки на Сърбия, ней- банските сепаратисти п Косово и припряно (а може и да не е ) без 
ното ръководство и политика, пише извън Косово и тяхната взаимна подобни политически и кояститу- 
с огорчение какво тези дни й се размяна па опит. Победителите в цио/шопрапови подготовки. В този 
случва и какио п подготвят онези, Слопейии и Хърватско вече на стар- смисъл първите !поуки от „най- 

Въпреки своите предизборни обе- „които от политическите трибиии ти свалят своята маски докрай, из- демократичните“ избори в Хъряат- 
щания, те предлагат едноумие (бе- хистеризират народа, поръчвайки 'гькмайки, противно //и споите пре- ск0 и Словения сериозно предупре- 
зумие), реваншизъм, забраняват опо- между другото, че па „червената хи- дизборпи обещания, че в техния по- ждават. Застрашава ни реална опа- 
знцията и т. н. „Благоденствието" от ла трябва да се стъпка главата“, рядък има места само за перни сност, че в борбата със силите, кои- 
тяхната .демокрация“ сред тях пър- Заплашват я и с убийство. Знаех привърженици на ХДО (в Слове- 70 призовават миналото и 
вите почувствуваха журналистите, си, пише Ловрич, „че демокрацията ,жя тома са дсмосовците), а от чле- пдигат глава (чествувайки своя Бан,
над чиито глави вече вилнеят мет- не е пространство за партийно едно- помете ни СКХ _ ПДП могат да своя Чичо, своя Бег и пр.) — да
лите на реваншизма. През мина- умие. Но, но пярпах, че онези, с останат само отделни лица па по- се иамериме в обстоятелствата, за 
лите дни журналистите от Слове- които взаимно делихме тази мисъл, малко влиятелните квалифицирани които може да се каже, че не се 
ния явно цвилеха, търсейки защи- настъпиха от името но места в управлението, и то онези знае какво е по-опасното: дали ко
та от онези, за чието идване на д ‘ ппсипни ■члоиппо „« ск които не гато лоша власт 06 Добере до до-власт са се борили. Започнаха със демокрацията, в която, струпа се, ..пасивни /ленове на ск, кои го нс брИя човек или лош ЧОВек се до-

няма място само за цвета ма мо- са се бавели с политика“. И на пър- бере до власт, 
ята румяна. кожа“. по място да сц — добри хървати!

Югослшшйо, помагай! А само до 
преди едип-два месеца па. мнозина 
от онези, които сега търсят помощ, 
Югославия не е смеело да се спо
мене.

мно-
влиза

казал един от юнаците 
„бъде до-

които

стачка, а помощ търсят и от жур
налистите навред по Югославия. Момир Бръкич

Жоженшари
По-мнналата неделя на планина

та Сувобор се събраха от разни кра
ища на Сърбия една по-голяма гру
па занесени хора с намерението на 
Равна гора, а уж по повод 49-го- 
дишнината от първото военно стъл
кновение на войската в отечеството 
на Дража Михаилович с германци
те, тук да сложат възспоменателен 
знак, с надпис: ,.На сръбския Чичо 
1941—1990. осъзналите се сърби“.

прщайдн^ НА МЪГЛА то — както каза Боривое Якимович 
от село Планинииа — вече от поло
ния век се опитват да очистят пет
ната от себе и този край поради 
Равна гора и от всичко, което на 
лея по-късно е ставало във връз
ка с четништвото.

..Излетниците“ от по-миналата не-

тези „излетници“, от които мнозина с пил и четнишкия щаб на Дража 
са пуснали бради и с четнишки Михайлович. След всичко, което мо- 
значки на шайкачиге, казаха, че 
тръгнали на разходка с намерение 
пътьом да наберат и цветя за Цвет
ния дом в Белград и добре да раз
гледат терена за нова школа, поне
же тази в Кумровец е закрита. Па
зителите на реда ги предупрежда
ват след петнадесет минути да се 
разотидат, защото в противен слу
чай милицията ще бъде принудена 
да употреби сила, че от провежда
нето на свикания сбор и тържес-

жеше да се види и чуе, повече би 
могло да се говори за това, че деля когато не им успяха да „про
тези на които устата са пълни с дават мъгла“, се заканиха, че някоя 
демокрация, с борба за човешки друга възпоменателна плоча, които 
права, равноправие, свобода и за г.о-рано тук донесли и заровили на 
какво ли още не, са се опитали определено място, ще поставят ко
да използуват този момент за въз- гато и да е. Ако това бъдат и на

правили. планината за това не мо
же и да проговори, обаче може и 
иска да проговори народът, който 
е сит с онези, които са готови да 
се маскират час в либерали, час в 

„От Топола, пък до Равна Партия на народната обнова и кой 
че мнозинството е носило знае в кои други партии: онези,

които се опитват със скарването на 
народи да пред вестя в ат 

гражданска война и конфликти от 
всеки вид. церейки по този начин 
своите комплекси.

По-миналата неделя Сувобор, а 
— да се надяваме ще бъде и 

щастие бе з бъдеще — сръбският народ пока
за, че знае да различава демокра
цията от провокацията.

Този ден на Сувобор се озова и 
Бук Драшкович, бивш член на Сър- 
бска народна обнова със съпругата 
си и група съмишленици. На Суво
бор Драшкович пристигна с луксо
зен „пежо“ с белградска регистра
ция. Милицията ги посрещна, претре- 
се и им отне някои части от Албу
ма на сръбските четници на Дража 
Михайлович, който албум са изда
ли „Четнички новини“ в Минесота, Валево, Лиг, Мионица и Горни Ми- 
и друг пропаганден материал, на лановац. След това групата почва да 
който писало „Трето въстание“, „Ра
вна гора 1941“, а на Драган Вида- 
кович, занаятчия от Валево е отнет 
възпоменателен знак, изработен от кива вече 
дърво и метал. /След това групата 
пеша тръгва към планината. Вре
мето идеално за разходка.

При срещата с органите на реда

кресяване на четништвото, за свади 
между хората, в чието име говорят, 
за някоя своя реабилитация и др. 
Защото, как другояче да се обясни, 
че този ден тук е пета и четнишка- 

тво няма нищо, защото не е търсе- та песен 
но одобрение от нито един секрета- гора" и 
риат на вътрешните работи във четнишки знакове и са се поздрав

явали като братя по четнишката братските 
кама.

се разотива.
Този опит да се изживява чет- 

чиштвото, 
насмалко щеше да се превърне и 
в груба провокация за 
осуетен навреме и това със сред
ствата на правна държава. За това 
бяха готови и местните жители, кои-

Само невежи, а знае се, че та- 
и няма, биха могли да 

повярват, че тази група хора вне
запно пожелала разходка по суво- 
борските ливади, на чист въздух 
и букова вода на мястото, където

която в един момент
така

Йован Стоич

ИНФОРМИРАНЕТО

Чистка вместо честитки
Превзимаики длъжността пред- ка Председателството Милан Кучан съдбата на журналистите от за- пе е

седател на Председателството на и други ведомства да сменят жур- гребени „Вечерняк“ Сигурни в ти- място
СФРЮ Борисав И ович посочи, че налистите в ТВ Словения, които ража и потреблението редакцията на ‘
е недопустимо и недемократически осведомяваха от сесията на парла- този вестник своевременно с наме- Вместо наш коментар може би 
победителите в многопартийните из- мента. На друга страна, в Хърват- рение и формално да стане непар- по-убедително ще бъде част от реа-

пбо°РИдруДга нХГдГсъ?д\~вствоИ чел н ите о р а‘ на* ХД 3Р нагш д на х а ''м и - ЖГй, ?ози‘

?гТмас-=но
организация, нация или вяра. Не помогна убедителният демант от получи само трохи, така че поради Словения - забележка “а™оРа^

Че това предупреждение не е компетентно място, пък след побе- пресолениД наем в собственото из- ки накараха хората които
хипотетично показват и първите Дата на десните сили забележките дателство и икономическата цена Ц11те св°бодно избраха с убеждение-
примери на реваншизъм в нашите станаха по-чести и за чистката бе на печатането, попадна в икономи- то’ че ни предлагат
„демократически“ северозападни ре- използуван и максимирския безу- чески затруднения. Обстоятелството по-малко демокрация,
публики — Словения и Хърватско, П0В°Д. макар че повече може че жуналистите получават едвам по
в които на първите повоенни мно- аа се каже. че в корена на това две хиляди динара месечно хората
гопартиини избори (победиха дес- 1 националистката предизборна еу- от ХДЗ — според ,,117 хората

ТИ' Първи на удар ^яха Фория на ХДЗ. осведомените ^по^аТдТ^в™
'журналистите, а веднага след това „ някои хора плашайк-м Да кУпват
и силите на вътрешната' сигурност. Новите победители бързо забра- зи, коит0Р са бил готови п° Н3 °Не"

виха, че за техния изборен триумф дадат и по готови да се про-
държави наивече помогнаха онези които те За^аиивз Да марки месечно,

опори: войска- сега искат да напъдят Нимп ™па тпмо™- а съД®ата на честните жур-
печата. Чистките и тът в Словения “е бе челен отряд' в ръцете“6 ВаЖНа’ Важно »* е

на. десната' антикомунистическа на- вестаик Д ЗТ един ™ражен 
на ционална хомогенизацид на сепара- 1 

тистка и 4 антшогославска основа? 
органите на вътрешната

—1 за него няма

словен-

повече, а не

Болшинството 
биха били от тях днес не 

в креслата на парламен
та, ако не беше и 
която сега 
не. Не

организацията, на 
се заканват с оволнява- 

се касае за неблагодарност,
Гнп сесия.аЖеНИе' а в среда вечерта (на сесията на парламента — М С)
никой от представителите 
цията на мнозинството

*
Знае се, че модерните 

стоят на три основни 
та, полицията и 
смените в полицията на коали-__ и печата, кои-

н„„, 
~■

-ази сигурност откриха пътя 
изборните победи на ДЕМОС

ТО не намери 
явно и решително

в , *ИСТаНЦИра от неосталинизма в своите редове .

толкова честност 
да се

Големите игри, следователно ппп 
дължават. Някои на откритата спе- 

някои В мрачните канали на подземието. И и на
-! много

си-
толератното си отноше- 

1-ше на учредителния конгрес на 
към (?в?!3аТСКа демокРатична общност бйз 

и ХДЗ ХДЗ) не пуснаха и онези, на които 
влизането в Югославия бе забра- 
нено?

Тези

. Напротив, нашите колеги вмес
то за приноса си за демокрацията 
Да получат честитка, те получиха 
чистка.

на,
не се 

юж-едиите )и другите
скруполи. Принципите, 

началата, великите идеи и големи
Да си припомним: 

„новокопмонирания“ ламент
думи за демокрацията 
стото си на 
тичния егоистчен и 
критерий: който

членовете на 
словенски пар- 

председателя

отстъпват мя-
класиране попримери са само 

ледената планина. За
прагма- 

недемократичен
потърсиха от връх на 

това говори
не е с нас, а и Миодраг Стоилович



Комунист 3

В НОВИЯ РАЗВОЕН цикъл

Претворяването 
стопанство в оптимална пазар
на, собственическа 
ческа структура е дългосрочен 
процес, ,а не проста реформа. 
В света колко по-развито 
динамично е стопанството, тол
кова по-често се върши струк
турно преустройство. И тове е 
нормално явление. У нас обаче 
тази работа все повече прилича 
на кампания.

Резултатите на правителстве 
пата програма за икономически 
и политически реформи напос
ледък получава общи признани- 
я! и симпатии на общественос
тта. Същевременно й се отправ
ят и критични забележки и пре

Всички прогнози говорят, че 
оперативната реализация на но 
вня развоен цикъл не може да 
започне преди 1991 година. Ня
кои икономисти смятат, че при 
условия правителството да отс
тои антиинфлационната си ттро 
грама през следващите шест ме 
сеца, това е оптимален срок за 
глобална подготовка за преуст
ройство на предприятията от ас
пект на собствеността и пред- 
приемачеството. Този период 
трябва да се използува за създа 
ване на всички необходими пре 
□поставки за успешна реализа 
ция на новия развоен цикъл. В 
някои сегменти, особено в пред 
приемаческата част на цикъла, 
този процес може да започне 
веднага доколкото се привлече 
домашният и чуждестранният, 
капитал. Д-р Савич оценява, че 
нашето стопанство твърде мно 
го се нуждае от разработени 
проекти и програми, които мо
же да се реализират в кратък 
срок. Във връзка с насоките на 
структурните промени се пред
лага опората на рзвитието да се 
премести от енергийно-сурови
нните на високопроизводителни 
те и новационно-технологически 
.интензивни .проекти;, насочени 
към износа. Съществен елемент 
на тази трансформация трябва 
да бъде структурното преустрой 
ство на предприф-ияр-а, които 
пе са работили според крите- 

,икономическата ефи- 
печалбата. Без инте

гралното структурно преустрой 
ство на предприятията, които 
сега се трансформират в обще
ствени предприятия не може да 
се осществи окончателният ус
пех на борбата срещу иифлаци 
ята, пито да се открие новият 
развоен цикъл. Доколкото пре
образованието се сведе само до 
промила на правовата позиция, 
в „новите“ предприятия ще ос
танат неразрешени всички про 
блеми и въпроси на бившите ор 
ганизации на сдружения труд.

на нашето

и технолога

и по-

Милан Поп Новаков

бъдат обхванати |от процес на л 
претворяване в частна собствено 
ст въз основа на пазарните кри 
терии. Това претворяване на рб 
ществената собственост в част 
на не смее да има за цел прода 
жба на обществения капитал в 
безценица. То трябва да бъде 
капитализация и икономическо 
заздравяване на досегашните не 
ефикасни цехове. Трансформа 
цията на обществената .собстве 
ност в частна трябва да. създаде 
възможности за прилив на свеж 
капитал, .нови програми и идеи, 
нова организация и управление. 
При това е важно да се подчер 
тае, както изтъква д-р Савич, 
че и страхът от частната собст 
веност, и нейната абсолютизаци 
я нямат реална основа.

ИЗЛИШЪК

През 1989 година 15 287 ра
ботника в Сърбия са провъзгла 

за технологически излидупреждения във връзка и по-на 
татъшното внедряване на нуж
ните промени. Общо е съгласи
ето, че досегашните правител
ствени мерки са увод и предпо
ставка за много по-сернозни, 
коренни н дългосрочни общес
твени и икономически промени. 
Откриването на нов развоен 
цикъл и стопанското преустрой 
ство представляват критически 
етап на реформата. Затова спе
циалистите предупреждават, че 
е твърде важно навреме да се 
открие нов развоен цикъл, ка
то при това се) мисли преди вси 
чко за структурните промени. 
Този цикъл ще създаде възмож 
ности да се премахнат лошите 
последствия на обуздаването на 
инфлацията, каквито са упадъ- 

на производството, изостря 
на социалните разлики и

сени
игьк. 70 на сто от тях веднага 
са постъпили на работа в други 
организации, докато за 4457 ра 
ботника е намерено решение в
рамките на закона.

Въз основа на Закона за са 
нация през първите девет месе 
ца на миналата година 3820 ра 
ботника са загубили работното 
си място. Нова работа са наме 
рили 961, а 2859 работника са 
се записали в спосъците на без 
работните.

КАКЪВ ДА БЪДЕ ЦИКЪЛЪТ? заяви, че става дума за .услуги, 
с помощта на конто във възмо 

Това е смисълът на „пославн жно най-кратък срок ще се обе 
ето" на югославските икономи динят интересите на домашните 
сти от съвещанието им. Те да и чуждестранните инвеститори.

За успешното развитие на аген 
цията е най-важно да функцио

рийте на 
касност икът 

нето
пр. В същност вече става дума 
не за реформа, а за изграждане 
на съвсем нова система.

ват положителна оценка на до
сегашната реализация на прог 
рамата па Съюзния изпълните ннра пазарът на капитала. Това 
лен съвет ,н предлагат на прави 
телството да не се откаже от 
финансовата си политика и съ неизбежно програмно и собстве

ническо структурно преустрой

изисква равноправно участие 
па всички видове собственост и

щевремепно да .създава услови 
я за стопански ръст ш да открие

КОГА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ЦИКЪ- ство.
ЛЪТ? Стойността на общественатанов развоен цикъл, в резултат 

па който ще се оформи модерна собственост, според най-новите 
■и флекенбилиа стопанска струк преценки, възлиза на 300 до 400 
тура. Новият развоен цикъл тря милиарда долара (Александар 
бва да бъде комбинация на дре Мптрович, подпредседател на 
дприемаческня и ипфраструкту Съюзния изпълнителен съвет), 
риия тип, като при това се даде Ако държавата иска да бъде со

бственик да някое предприятие, 
трябва да го купи, а не да го взи

На съвещамито на югослав- 
икономисти, което се със 

неотдавна на Бриони па ( 
в реформата

ските ге-тоя
ма „Стопанството 
бяха съобщени няколко интерес 
ни размишления. Едно от най- 
конзистентиите беше размишле Промяната на собствеинчес- 

Небойша Савич, ката структура па предприятме- 
няколко същество ' то, от която трябва да започне

предимство па първия, за .да се 
създадат малки и средни пред 
нриятня. Очевидно е, че и пра ма с помощта на декрети. Пои

председателят на Съюзния 
тази развойна комбинация. За пълнителеи съвет- същевременно 
целта са сформирани две аген- признава, че структурното пре 
цим па съюзно равнище — Аген устройство на стопанството, съ

здавачето на нови собственпчес

лието на д-р
нГпоеадгставки, които трябва новият развоен цикъл до голяма 

’ може да степен е затруднено ог същству
нзшттслството се е определило за

да се създадат, за да
новият развоен цикъл, вапето па галеми предприятия, 

пеобходмо да се които са работили със загуба в 
изгради пълна политическа го- по-дълъг период. Някои прецон- 
товност тъй като новият .рауво- ки показват, че около 30 па сто 
еп цикъл изисква нови лишени- от общественото имущество ве- 
я относно отказване от една че е станало частна собственост 

' сегашното потребление, (тук се имат предвид преди вси
чко жилищата и имотите в сеЛ

се открие 
Най-напред е ция за ооигурение ма депозитни 

за санацшя на банките и Агенци ки отношения и и формирането 
я за малки и средни предприя иа нови институции за ускоре 
т ия ,и предприемачество. на реорганизация на стопански

Тези дни беше обнародвано, те субекти момее да се реалнзн 
чо и в рамките па Стопанската рат по-бъроо. Нелеквндносттачаст иа

след това да се осигурят мето-
и средства за трайно обузда ското стопанство). Реално момее камара на Сърбия е започнала не е предизвикана от острата

кане на инфлацията и час по- да се предположи, че около 40 да работи Агенция за съвместни Финансова политика. Тази поли
-скоро да бъде открит процес па на ст о от съществуващата общо капиталовложения, програмно тика само помогна да се откри
финансова и делове консолида стаена собственост ще бъде пре и собственическо .структурно ят дубнозпте и проблемите в от
пия на големите предприятия, __творена в държавна собствено преустройство, Директорът па почтенията между повернтелнте 
банките и търговията, ст. Останалите 30 процента ще Агенцията Браиислав Джурнч ;На 4-та стр.)



ИКОНОМИЧЕСКА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ
запариите проявиха интерес 

проекта па международната ав 
томагпетрала Будапеща — Бел 
град. Оснсп тона беше кошетан 

че съществува и ннте 
между

лишените договори (771)
броя иа договорите, ко 

бяха сключени пред посвел 
двадесет годпш1, III пюрос 

о.трудпичесттю, отделно с 
фирми от Сърбия, 
прочути световни фирми,

„Сон'и", „Ал 
„Хан и аел

е но-го(От 3-та стр.) ФАЛИТ
лям от 
111ТО
пипе

и длъжниците чг между предпри 
банките. Всяка фалитна 

аапочпе
Броят на работниците в Сър 

бия, които тази година ще ос 
ганат без работа вече сега е по- 
-голям от броя, който предвиж 

плановиците. Според арот

ята и
процедура трябва да 
след като ее извършат конкрет >а 

анализи на производствени

тирани,
рее за сътрудничество 
сръбски м баварски фирми* за 

трябва да се създадат 
воички необходими условия.

ша енергийните 
Сърбия (пътища

проявяват 
какми даха

рамата на социалната защита в 
година такава съдба тряб 
да сполети около 8000 ра

те програми и резултати.
Комисията ща Председателе

твото на СР Сърбия ее застъпи м
нелнквчдно бул ...

коетомито са например 
" „Сименс", т ази 

ваше
потника. Само според данните 

февруари Службата 
обществено счетоводство е 

предложила фалит за 22 органи 
зации с 10 000 работещци.

катод , В рамките
за преодоляване на

пазарно приспособяване- 
и интензлви!

предимства па 
и електроенергия) също има сиг 
пали тза сътрудничество

капиталовложения с па

Неотдавна' бещо оформена 
трудова общност за южния) и 

дейност, оредей Адрнатнк, в състава
която влезнаха Сърбия, Черна 
гора, Хърватско, Босна и Херцс 
гонппа и Македония и пет край 
морски региони от Италия. Сът 
рудпнчестпото ще обхване пъп

спа, от края нана предприятията
на стопанската

и сънпа норайе
Комисията предлага селективно 
ограничаване иа пласмента 
деловите банки и иреразпреде 
лепне на кредитния потенциал 
в полза на успешните предпри 
ятия като се премахне възмож роен от общ интерес за воички

членки от екологията, стоналс-

мееши
ртнъори от чужбина. Елсктро 
сгонапегвата на Сърбия и Ита 

пече подготвят преговори
иа

лни
за съвместни капиталовложения

иа. Тя е истинска драма за ко 
лективите, които тепърва тряб 

да намерят място на пазара. 
Това го знае и държавата 

равнища. В резултат

в Косово.
коитоЯвяват се чужденци, 

имат интерес да вложат средст
ва в раконишката промишлено 
ст, по цокат предварително да 
бъдат сатрапи загубите. Това 
още ие е направено. „Реокрод" 
има добри програми, пазар и 
планове, мо няма пари. Шанс ни 
е, казва генералният .директор 
на „Рекорд", да основем акцио 
мерно дружество, за да обезпе 
чим бързо свежи пари. Тук е 
направен списък на около 500 
работника, които няма да имат 
място в проиводството. Става 
дума за технологически изля 
шък, но представителите на ра 
оквишкия синдикат твърдят, че 
са излишък ония. конто не са 
способни да мм намерят работа.

Макар че първите й резулта 
ти са добри, стопанската рефор 
ма показва и обратната си стра

костта да се кредитират пред 
приятията, чиято продукция ле 
се търси на пазара.

натуризма, транспорта и 
промоцията на малки и средни 
предприятия до науката, култу 
рита п спорта. В Сърбия н Чер

твото. на
наВСИЧКИ

нейното ангажиране се предпри 
смат най-различни мерки, от 

се облекчава
ЧУЖДЕСТРАНЕН КАПИТАЛ

Това е пазарната дейстимтел на гора е верифипнрапа идеята 
пост, която вече пристигна пред да се изучат възможностите за

Гот комбиниран транспорт, относно
мерките, с които 
положението 
мерки за санация на банково-фи 
нансовата система и големите 
системи (около 50), помощ

знание до либерализаци

на стопанството,
прага на много колективи, 
вейки се навреме да избегнат пристанищата от двата брега на 
тази опасност, някои предприя Адриатическо море да се прие 

вече установиха сътруднице ноеобят за модерен транспорт 
ство с партньори от чужбина, (контейнерснп >п цр.). Целта е 
Между другите това направиха да се установи цялостна връзка 
и Електронната промишленост 
от Ниш, „Галеника", .Дървена тп на Югославия е помощта на 
застава", „Енергопроект", стък така - наречения (комбиниран 
ларата от Панчево, Металургич транспорт, 
ният комбинат от С.медерево и 
други. През изтеклите четири то 
месеца
встъпиха в сила ловите законо на Свободна държава Бавария, 
предписания за чуждестранните оглавявана от държавния секре 
капиталовложения, броят на ск тар д-:р Вилхелм Форндран. Ба

във
тия вид Ла

я на условията за чуждестранни 
капиталовложения. В предложе 

проект на Конституциятас централните п източните час
пия
па Сърбия, в .който систематич 
но се осигурява еднаква защита 
на всички видове собственост иВ рамките на дългогодишно 

сътрудничество в Сърбия 
на годината, откакто неотдавна пребивава делегация

на чуждестранните капиталов 
ложения очевидно се придава 
голямо значение на тези начина
пия в икономиката.

Слобсдан Куюнджич

зъзможно по-бързо, защото косов 
ската албанска алтернатива из
ползува майоризацията за про-

СКУШЦИНАТА НА КОСОВО то по същия начин в дневния 
ред влиза точката за прераз
глеждане на решението за ин
теграция на косовското електро- 
стопанство, поща и железница 
в републиканските системи — 
говорят за много неща. Същи
ната е, че вече няма скриване 

противопоставянето 
единството на Сърбия. Днес то
ва се прави открито.

На забележката от делегатите 
това

Майоризацня тивопоставяне срещу единство
то на Сърбия като държава. Пол
зувайки се с майоризацията ал
банските националисти и се
паратисти успяха на втор план 
да хвърлят всички други въ
проси и проблеми при сво
ите сънародници. Така те се 
застъпват за правата на овол- 
нените работници, които поради 
политически мотиви са стачку
вали и не се питат защо работ
ниците не работят, а търсят да 
им се платят личните доходи. 
Не ги интересува как е възмож 
но, например, 60 работници в 
мината „Кишница“ — Ново бър
до“ да изкопаят в смена само 
12 тона руда. Това е маска, ко
ято привлича почти всички хо
ра от албанската народност, по
ради което те и позволяват да 
бъдат оръдие на майоризацията. 
Продължи ли 
ският, стопанският и обществе
ният живот в покрайнината ще 
се намери в пълна блокада.

Арсеналът на борбата на ал
банските националисти и сепа
ратисти, който води така наре
чената косовска политическа 
алтернатива, става все по-богат 
и разновиден. В последно вре
ме освен че се проповядва сепа
ратизъм и пласира антисръбско 
съзнание сред албанците, тази 
мръсна борба, с която албанска
та народност се тласка в кон
фликт със сърбите, характери
зират още два процеса.

Първият е акцията по опро- 
стване на кръв, без съмнение в 
основата си хуманен акт, който 
обаче се ползува за хомогени- 
зация на албанците (против ко
го, знае се) акт, който инфор
мативните средства на албански 
ззик преувеличават и пласират 
така, че се създава едно еуфо
рично настроение. Това се по
стигна особено с мнонократното 
преувеличаване броя на при- 
съствуващите на тези събори.

Вторият процес, който попра- 
во прераства в практика, се 
съдържа в майоризацията на на 
бсички равнища, което става

срещу

правило на поведение и сред
ство за осъществяване на цели
те на тази алтернатива. Трябва на сръбската народност че 
да припомним на това, което е се прави и търси под натиска на 
ставало на работническия съвет косовската албанска алтернати- 
нц „Електрокосово“, когато ал- ва> делегатите от албанската на- 
банците, незаконно, гласуват и родност отговарят, че тази ал- 
приемат Лязар Красничи да се тернатива има милион членове 
завърне на мястото на дирек- и че Функционира. А един от 
тор, който веднага след това делегатите дори твърди, че за 
свиква заседание на Координа- майоризация не може да се го- 
циенния отбор па предприятието пори и че този въпрос никой 

Обаче, много такива и още няма право да поставя, защото 
по-опасни облици на майориза- е злонамерно, тенденциозно и 
ция стават в Скупщината на Ко- Без основа. Как тогава да се 
сово. Събитията от последните чувствуваме — пита се той — 
две сесии, когато чрез майори- ние петимата албанци в Скуп- 
зацията е снета от дневен ред Щината на Сърбия?! 
обсъждането на проектопредло- Сега се поставя въпроса: как 

промяна на Консти- и кога ще се спре злото, което 
туцията на Югославия и отднев в Косово се нарича майориза- 
ния !ред на втората сесия, кога- ция? А трябва да се превъзмогне

така политиче-

жението за

Милош Джорджевич
СОЯ

Комунист декември 1974 година с Орден братство и един
ство със златен венец. редакцията на „Комунист“ нздани- 

,, ,,за, СР Сърбия: Нови Белград, .Булевард Ле
нин“ 6, телефон 627-793.

Издави НИРО „Комунист“, Белград Площад 
„Марк Енгелс“ 11.

се на сърбохърватски, относно хър- 
ватскосръбскн (на кирилица и латиница) и в 
съкратени издания на български, италиански, 
унгарски, румънски, русинскн и словашки езици 

Печата НИГРО 
„Маркс Енгелс“ 7.

сто
Урежда единна редакционна колегия. Гла

вен и отговорен редактор на „Комунист“ изда
нието за СР Сърбия Момир Бъркич, заместник 
главен и отвоворен редактор Обрад Кович. Печата

С Указ на Президента на Републиката от 22 
декември 1964 година „Комунист“ е удостоен с 
Орден народно освобождение, а с Указ от 30

Председател па Издателския съвет Мнломир 
Петрол! 14, заместник председател Слободан Йо- 
ванович. „Борба“, Белград Площад
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5 хектара 

нови гори 

в Бански
10 П 31 ЧЕТИРИДЕСЕТ Нашш-снко нокти

№

МИНУТИ град и искаме да им благо
дарим за коректното и ефи 
каоно сътрудничество — спо 
деля Гюров. Работите на пъ 
тя „Градня“ изпълни качес-

Грапчани тези дни честву- 
ват важна трудова победа. 
Макар че в селото са оста
нали съвсем малко хора (ос

* Ако с този темп продължи изграждането на пътища в 
Димитровградска община както до сега, за три-четири 
годнци ще бъдат завършени всички пътища

таиадите са се отселили в 
Желюша, Димитровград и твено и срочно, 
другаде) те се организираха 
и събраха средства за попра 
вка на пътя. Едан от главни 
те организатори на акцията 
Димитър Гюров, който вед-

ДОЯ
Остава да се изкопае отво 

днителен 
ще направи 
ва този 
то и модернизацията на пъ-

Недайеч от манасти
ра „Св. Никола" в село 
Бански дол горската 
секция от Димитровград 
организира залесяване 
на площ 'от 5 хектара. 
Именно на мястото на 
старите смесени широко 
листни гори, които са 
изсечени, ;се засаждат 
борови фиданки.

Както ни уведоми лес 
ничеят Огнян НИКОЛОВ 

| акцията върви е успех.
| Всекидневно жители на 

Бански дол, Власи, Дър- 
жина и Плащаница заса 
ждат нови борови гори.

Наред с това се вър
ши и окопаване на зале 
сените по-рано площи с 
борове. Както е устано 
вила републиканска ко
мисия по горското сто
панство, засадените през 
миналата година борче- 
та са се хванали над 
95%.

Инак продължава с 
промяната на,.състава" 
гората в околността на 
„Св. Никола": премах
ват се остарелите и на 
места деградирани гори, 
а на тяхно място се за
саждат иглолистни го-

канал и това същоДо скоро за Висок се го
вореше, че е на 25 километ 
ра от Димитровград. От 
налата година всички каз
ват, че Висок е на 40 мину 
ти от Димитровград. Разсто 
янието си е същото но пътят 
е нов. Вместо за 
кЪлкото по-рано 
по старото трасе, сега и ре-

в крайграничните райони, 
републиканския фонд'за пъти 
ща и сдружаване на средс
тва в съотношение 1:1. ч 

Ведно със завършаване на 
тази част от пътя обезпеча
ват се средства за продължа 
ване на трасето към Изатов 
ци. Ако сродствата се обез 
печават по досегашния темп

„Градня“. С то- 
етап от изгражданеми

два часа 
трябваше

МЕ#:!
?'1*т

1*«

■

Чешмата в Грапа, построена 1989 г.

тя Желюша — Грапа ще при 
ключи.

След като се сведат смет
ките организационният коми 
тетза изграждането на пътя 
ще обсъди и възможността 
за организиране на нова ак
ция — като пътя от село Гра 
па продължи за Боров ско по

щинската конференция на 
Социалистическия съюз в Ди 
митровград казва:

— Направихме толкова, ко 
лкото имахме средства — 
500,00 динара. Ако се бяха 
отзовали всички, можеше да 
направим и повече.

Единадесетте подлези нап
равихме сами. Транспортът 
на торбите и поставянето им 
също извършихме сами.

Настилката извърши обще 
ственото строително предпри 
ятие „Градня“ от Димитров-

йса и с кола се стига за по- 
малко от час. Разстоянието 
и тази година ще се скрати“ 
понеже асфалтовата настил
ка продължава от Вълковия 
към Долни Криводол. Асфал 
тът всъщност 
път ОТ Долни Криводол, НО 
това не • е от значение. В 
но е че 2,6 километра се сь 
единяват със съществуващо 
то новопрокарано асфалтово 
трасе от Моинци до Вълно
вия. Средствата за тази ггьг 
на насока се обезпечават от 
три източника: от програма 
та за изграждане на пътища

е, че асфалтаза очакване 
към Изатовци ще тръгне до 
година. А какво значи това 
за Висок и височани, потвъ
рждават 
които тези дни гордо крачат 
по асфалта в селото. Едва 
ли са предполагали, че и в 
тяхното село това ще се слу 
чи. Затова и тъгата, че път
ят до Висок стигна сравни 
телно късно, е по-малка, тъй 
като пътя все пак много по-

долнокриводолци,

тръгна този

аж ле.
Освен пътя в Грапа от не

отдавна .действува“ и нова 
чешма, пак дело на неколи-често ще доведе младите на 

село — поне за уикенд.
ри. цина грапчави, живеещи в 

Димитровфад.
М. А. М. А.А Т.

СТАРИТЕ ПРОБЛЕМН-ПО СТАРОМУГОРНА ЛИСИНА ТЕЗИ ДНИ

В село Горна Лисина пла 
нове и идеи за подобрява
не на селския бит никога 
не липсват. Даже планове 
и идеи има много повече от 
колкото позволяват финан 
совите възможности не са 
общината като цяло. Те оба 
мо на населението, но и на 
че бавно се реализират, та 
ка че често са „неосъщес
твими желания".

ТЕЛЕВИЗОРИТЕ ЧАК"АТ 
ПРЕПРЕДАВАТЕЛ?!

Горна Лисина е едно от 
по-съвременно 
села в сравнение с остана 
лите в общината. Тук през 
последно време съвремието 
се чувствува почти* на вся
ка крачка. Електрическите 
уреди и апарати отдавно 
влезнаха в домовете на сел
скостопанските производи

тели. Хората все ло-успеш- 
но свързват селския живот 
със съвременните, изисква
ния. Наистина селскостопан 
окото производство е в упа 
дък. От 203-те домакинства 
почти всички се занимават 
с него, но повече за свои по 
треби. За пазара, освен до 
битък. друг излъшък ня- 

. Просто казано, и тук 
ням а кой много да работи. 
Миграцията на времето взе 
своя данък. Хората все още 
занимават във ^ц/грешнос- 
/та. В първи клас сега се

то на телефонните линии. 
В Г. Лисина например има 
10 телефонни номера. Не 

с малко числото на хората, 
които искат да си имат те 
лефои в къщи. В тукашна 
та поща обаче изтъкват, че 
желанието им не може да 
се изпълни всс докато не 
приключи полаганато на ко 
акенлен кабъл от Округли- 
ца към Босилеград, 
ще приключи тази акция, 
от ]която зависи разпрос

траняването па телефинна- 
та мрежа п общината засе
га все още не е известно,
ЕЗЕРОТО И ТУРИЗМЪТ

учат само три ученика! В 
селото са останали хора в 
напреднала възраст.

— Имайки предвид възра 
стовата структура на насе
лението, трудно се раздви
жват и водят акции — ка 
зва Борис Генов, поедседа- 
тел на местната общност в 
селото. — Някои акции оба 
бче изобщо не зависят от 
нас. Препреда вателят, кой
то се изгражда с найгдрас 
тичеи пример на безотго
ворност. Строи се вече две 
години. Обектът е готов, то 
ва, което трябваше да за
върши местната общност от 
давиа е рогово. Вече по- 
дълго време очакваме да 
пристигнат и да се монти
рат необходимите съоръже 
ния. Но гази безотговорно
ст продължава, 
има около 150 телевизионни 
апарати, но те служат са
мо да създават Iудоволст
вие у народа...
ПЛАНИРАНИ СА НОВИ 
ПЪТИЩА

Центърът па селото е на 
регионалното шосе Босиле
град—Сурдулица. ,Ш»тниТ^ 

връзки между махалите и 
центъра, както и между ма 
халите не са добри. Затова 
през тази година, са загша 
пували да прокарват нови

и да почистват стари пъ
тища на дължина от око
ло 10 км. По-голяма част 
от необходимите 
ще се обезпечат от общин
ската каса, т. е. от въведе
ното парично самооблагане 
в общината. Една част ще 
съберат горнолисинчаии.

— Запланирахме да поп
равим пътищата към маха 
ла Колище и Сталичиии, а 
къ*л
след това Падииье—Броча- 
рс—Потресие 
па места пътят трябва до 
мине по ново трасе Иодчср 
тава Генов. Средства за уча 
стие обаче всс още по съ
брахме. Една 
причина за това е, че все 
още за едни пътни направ
ления не са рошени иму- 
шествеио-п равовитс оп юше 
пия. Затова изобщо не е 
известно кога ща започне 
тази акция.

Не рядко, както в Г. Ли 
сина
ват трасето да мине през 
техни имоти. По този на
чин се спират и забавят бла 
городни акции, които села
та може да 
света. Когаго обаче сс го
вори за свързването със спе 
та не винаги са мшовни хо 
рата в селата. Едип от при 
мерите с (не) прокарване-

средства
■ .-■а*----

Кога
Орловица,махалите

Тарабаньеустроените

Б. Генов
добри, да се създаде кон- 

Акумулациоиного езеро в куренция. Сега Тук мага- 
Ллс1ша дава възможности зин има общественото пред 
тук да 'се развива туриз- приятие „Босилеград" 
мът. Може да се създадат ето не върна цените на оне 
условия за развитие и на зи стоки, които в други 
селския туризъм. Но досе- среди отдавна спаднаха, 
га никой не проявява ни- Предприятието за търговия 
тсрес край езерото д а из- и селско стопанство от Вра 
гради поне един туристи- пя, което започна да строи 
ческо-госпшничарски обект, изкупувателна 
казва Генов и подчертава: която да бъде ’ поместен и 
— За тази цел и в центъра магазин, спря с изгражда
на селото трябва да създа- пето. Това [предприятие са- 
ваме условия. Кооператив
ният дом, т. е. залата все 
още не е собственост на ме 
стната общност, 
нямат кътче за забава и ра 
звлечения. Снабдяването съ 
що така трябва да се по-

от главната

ко-
В селото

хора да ме позволя станция; в

мо изкупува добитък, а ни
що не влага в селото.,.

Природни условия имаме 
но туризмът Търси много 
повече, а ние сами не може 
нищо да направиш, изтъква 
Генов. В. В.

свържат със

Младите

„БРАТСТВО“ * 25 МАЙ 1990 7 СТРАНИЦА



\ общност може да организира ку.т/урнсИ местна
Топа пай-дббрс потвърди устроено/о на 1/ май121-ваПРЕГЛЕД НА 

КНИЖКА НА
събитие.
I. Желюшв литературно четене на известния поет от 
българската народност Милорад Геров, 13. залата на кул
турния дом той се представи пред читателите с най-но- 

стихосбирка „С паспорта //а живата“.
Пред поклонниците на поетичната реч, предимно мла-, 

живота и делото на пета Геров говори

с„МОСТ“ 53 вата си

паспорта ли посетители, за 
Стефан Николов, журналист-редактор във в. „Братство .

Милорад Геров рецитира няколко стихотворения, с 
които привлече вниманието на публиката. Особено най- 
-малките, па които раздели на десетки автографи на ку
пените книги.

По едно стихотворение от Геров рецитираха и учител- 
Снежана Заркова и третокласникът Христо Гигов. 
Симеон Симов а Славчо Петров изпълниха хумо

ристични точки, а най-малките от основното училище — 
малка програма, която води Тицка Цветкова.

Трябва да се изтъкне, чее големия интерес на най- 
за поезията обнадеждва и че още вед-

поместеннте текстово от 
Драголюб Мнрчетич и Крум 
Тасев, които се спират тцр 
х\г историческите иеточнос 

книгата „Димитров 
1877—1945“ па автори 

те Оьрбислав Златкович, 
Цветан Васев и д-р Ги в 

Впданоиич. МвДрчетич 
от свое становище 

забол еж

Неотдавна излезе от пс 
Чат .121 книжка на стшса 
ние „Мост“. Новите корици, 
конто наостаналото отмежду
разнват 25-год! шишна от в /а 
лнзането на първия брои, 
символизират и [рубриките, 
конто „Мост“ е развивал 
продължение на този юон 
леи. 121-ва брои ма „Мос1 

богато съдържание, ка 
на Читателите

ти на 
град, катаживота“д-р
рило
изнася
някои критически 
к\1 като свидететсл и участ 

във Втората световна
е с
то предлага 
подбор от литературни, кул 
т\я>ни, научни, атубшщнсш 
чески' и еколошчески темп.

младите читатели 
наж се 
които
лесно намират път до сърцата на хората.

потвърждава вечното нравило, че ония книги, 
са на високо художествено равнище, издържани,1М1К

пойна и се спира върху ре 
цица неудачвостн в книгата. В М. Лпдопов

В рубриката ЛИТЕРАТУ 
РА И ИЗКУСТВО три текс 
та са посветени на наскоро 
починалия писател ох бъл 
граската народност Детко 
Петров. При това един об 

на Зилхад Ключанин 
за гцрозата на Детко, една 
беседа с Детко в си. „Жп 
вот“ и откъс от романът му 
..Окуке“ (превод на 
Н. Присонски). С това 
санието от своя страна ог 

почти на своя дългого 
сътрудник. Загубата

ЖелюшаКрум Тасев от своя страна 
реагира па книгата, поради 
критиката на авторите, че 
Тасев не проявил достатьч 
на активност през НОБ. За 
тона авторът на статия 
та предлага на читателите 
свои данни и сведения. (Г 
оглед на топа, че спорната 
книга предизвика бройни 
реагирання сред читателите, 
списанието „Мост“ дава въ 
зможност на всеки, обекти 
вво да посочи своите мис 
ния по отношение на пети 
ната. която трябва неотлож
но да се каже.

зор

Мил е
спи

дава 
дишен
за младата литература на 
българската народност и из 
общо югославската лнтера 

голяма, обаче дело 
всеки човек от изку 

вечно продължава
И в последната и най-зю 

вата рубрика ЕКОЛОГИЯ 
сътрудничката на списанието 
..Мост“ Зденка Т. — Свилен 
кова от свой аспект разгле 
жда една твърде важна е- 
коложическа тема за Димит 
ров град, който е вече ста 
нал

тура е 
то на 
ството 
да трае.

За автограф на първата страница на „С паспорта на живота* 
се чакаше в редица

Поезията опресниха в та 
зи рубрика и Незабравките 
и Псалмите на поета Мила 
Басов, потвърждават се в- 
се по-често като 
дерннет на поетичното сло 

Емил Асенов, едан
литературни

екологически застра
шен град. На тази тема мно 
го неща могат да се кажат 
и затова списанието предла 
га на всички* заинтересова 
ни за опазване на жизнена 
та среда да й се приключат 
в акцията — За по-здрава 
жизнена с|реда.

смел мо

отво.
най-младите 
творци на народността с мъ 

влюбеност пък възпяжка
ва своята „Царица“, с коя 
то се разхожда по „тъмни 
те коридори 
вога“„

на своята тре
С. Заркова рецитира

Наслада за душата . във 
всеки случай са петте сти 
хотворения на великия съв 
ременен български поет Ни 
колай Кънчев, който никой 
не оставя равнодушен пред 
възклицанието му 
знам къде, но там където 
спре, ще пусне мигом корен 
да(ри й тесногръдът, 
обятията си разлисти!“.

В рубриката ОТЗИВИ, Зо 
ран Вучич дава обзор за 
антологичния избор на раз 
кази и новели (съставил Ми 
ле Н. Присойски) в издани 
ние на „Братство“, 1989 год. 
Интересен е и текстът на 
българистката Лили Лашко 
ва, която разглежда наско 
ро излязлата морфология на 
български книжовен език 
(автор д-р М. Младенов).

В рубриката НАУКА 
тфесни са трите публикува 
ни текста на д-р Кръсто Ки 
либарда, д-р Халина Секу 
ла — Квасневич (от Полша) 
и д-р Живоии Николич от 
симпозиума в Ниш на тема 
— Трудът и моделите ра 
ботно време. Авторите 
глеждат труда и обществе 
ният му авторитет, изслед 
валията във 
го, съзнанието за стойност 
та на труда и пр., но и про 
фесионалната работа 
ните, моделите (работно вре 
ме в трудовите организации, 
което се отличава с устано 
вяване на по-големи твор 
чески свободи и 
сти на човешкия дух.

В ПУБЛИЦИСТИКАТА о- 
собено обръщат вниманието

стихотварение от сти
хосбирката на Геров * VРазбира се че последната 

дума ще си кажат читате 
лите! #1 -I

Зденка Тодорова 
Свиленкова

Младите — най-бройнн посетители на представянето на кни
гата в Желюшане

Поетът Петко Р. Славейков 

и Доснтей Обдадсвнч
реформа на черквата. Така той пише, че „Бащин език“ 
на Манчов или „Летоструй“ на Христо Г. Данов, 
попаднат в ръцете на народа, принасят и ще му при
насят по-голяма полза, 
трима вдадици.

В издавания от Славейков 
за наука! и разговорна“, поетът 
статия за сръбския рационалист:

„Наистина никои не може да забъши и да отрече 
ползата, която приносят всякои първи писатели на 
дин народ при възраждането на книжнината му, но

Да "-ЗП0ВЯДаМе- че много пъти тези писатели не улучват тъй лесно правия път, щото и трудовете им
ва адТпГ"0 според желанието им. Често се случ- 
“-4»™ полъгвани наслед книжшетата на другите на-
оВразовани^то113™ А н^вз^а? п°ЙТ° 03 получИЛН 
требностите „а народа“ за^коТ™ ще

ГПреп1ва„аиеТ™ Последн°™ особено е било° к^к 
път за народен3^исетел“1^ °угажда “амс.6™ И™”” 
поне с близко, на себе си 
родната потребност.
скиИписател„Д°к^то и^едГ Лом^“ Н8К°ЛК° СрЪб‘ 
ки, но собствено руската няколко рус-

'сова, както и сръбската оТов™»! а от Ломоио'
бМЛ Ло™Г-ИТ п^РеДСТавите™ на ™ва с^нашТ0 ™ “ 

Доситей Обрадович роден нп 17чо 
1811, Вил родом от Банат в Авотт.» ДА 3 починал пред отищел в мянпм-гт в Австрия. Обрадович най-на-
карало дГ1напу^аСЛкс™раУЧГ°ГбИеТО му ГО Ж' 
чуждите земи с години- да странствува по
бил в Турско Гпшт™»’»™1 изходил южните земи. 
Полско, Фшгланд™ сл^™^Ла'АЗИЯ- после в Германия, 
верзитет, посетил Франц.“ „ 2“’ В Халския уни' 
селил се в Сърбия ! Англия, и наи-после по-
------- - -------- -*?-■ * Дето наи-подир станал сенатор,

щом
когато

отколкото могат да принесат

вестник „Гайда“, „лист 
е отпечатал следната

Между първите сръбски книжовници, писали за 
жестоката съдба на българския народ под турско иго 
г.идно място заема Доситей Обрадович. Поради това той 
имал последователи и читатели в България, но и пре
водачи на неговите произведения.

Един от най-известните почитатели на ДоСитей Обра
дович и произведенията му е поетът Петко Рачов Сла
вейков, един от първите български поети, чиито проз- 
ни и лирически съчинения имат трайна художествена 
ценност. През юли 1850 година Славейков дошел 
Белград. Тогава е могъл да се запознае със съвременна- 
та сръбска литература и да си набави целокупните 
съчинения на Доситей Обрадович, издадени 
дина в Нови Сад.

В един автобиографичен откъс Славейков пише че 
през 1842 година намерил в библиотеката на Емануил 
Васкидович, учител и автор на учебници, някои от 
които отпечатал в Белград, някои съчинения на Доситей 
Обрадович, които му станали „наръчни“ книги. Доситей 
направил на младия поет силно 
свободолюбивите си и демократични идеи 
език близък до народния. '

Колко Славейков смятал правилна литературната 
и обществената насока на Доситей Обрадович се вижда 

обстоятелството, че в началния период на творчес
твото си той се намира под влиянието на сръбската 
литература и частно на сръбския просветител. В ггоо- 
извед^шята му от този период ясно се виждат идеите 

® °браД°вич за Разпространение на народната про- 
света, освобождението и образованието на жените, за

ин

в

същата го-

с талант или 
изпитано, съзнание на при-|раз

в[ръзка с не
впечателение със 

с неговияна же
на

креативно
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ЮБИЛЕИ: ДВИЖЕНИЕТО НА 
СИ ДЕИСТВУВАНЕ ГОРАНИТЕ в СЪРБИЯ ОЗНАМЕНУВА 30-ГОДИШНОТО БОСИЛЕГРАД 1

ПРИККЮЧВА подго 
ТОВКАТА ЗА „БРИГА
ДИРСКО ЛЯТО ’90“

НОВИ ГОРИ И НОВИ НАДЕЖДИ
■ Общинските 

година достойно организации на Движението
сумират Досегаш„^НГа^Тдн;РИ/с™ДнИоШШ,Я 
увеличат площите под гори ’
терени и как жизнената

на гораните в републиката през тази 
си юбилей Това е повод не само да се 

и Да се изготвят планове как занапред да се 
_ ливади, как ца се противопоставят на пороите и ерозивните 

р да да стане по-близка и по-безопасна за човека

) смрика. За тази цел вече 
имаме обезпечени над 750 
000 фиданки и според наша 
преценка същите ще бъдат 
достатъчни. Инак, та-°ч го 
дина залесяване ще се вър 

част на Бо 
силеградска община — го 
лините в село Доганица, ма 

' хала Поповица. Теренът е 
благоприятен и не' е нужна 
никаква предварителна под 
готовка, което за нас, ка 
то инвеститори, е голямо 

облекчение — подчерта Све 
тислав Георгиев, (ръководи 
тел на Горската секция в 
Босилеград, която е пряко 
задължена за провеждането 
на акцията.

Подготовката за тазгоди 
шното бригадирско лято в 
Босилеград цриключва. Гор 
ското стопанство от йраня, 
което и тази година е фи 
нансиер на младежката тру 
дова акция „Власина — 90“ 

площи
прокара път на дължина И 
километра. За тази цел из 
разходва 440 000 динара, ко 
ито са обезпечени от фон 
да за горско дело на СР Съ 
рбия и на 5 на сто с1редст 
ва на горското стопанство 
от Враня. Обезпечени са и 
смрикови фиданки а тези 
дни ще започне и урежда 
нето на бригадирския стан.

— С оглед на надморска 
та височина от над 1400 ме 
тра, за тазгодишната тру 
дова акция е запланувано 
да се залесява предимно със

През тази година Движе
нието на гораните в Сър
бия ознаменуват значителен 
и богат с резултати юбилей 
— 30 години

рои претваряха в големи 
природни и човешки врагр- 
ве Във всяка от тези об
щини гораните годишно съ
здаваха около 5$ ха нови 
гори Осъществиха 
резултати в 
на квартали, уреждането на 
училищни дворове, повди
гането и поддържането на 
паркове 
площи, повдигането на из
куствени ливади.

Юбилеят е момент в об
щинските организации на 

движението, да се извърши 
не само обща оценка на по
стиженията, но да се раздви
жи инициатива успехите на 
гораните да се „пренесат“ 
в монографии за действува- 
нето на гораните от 1960 до 
1990 година. Тези моногра
фии същевременно би били 
документи и свидетели за 
волята и ентусиазма на по- 
вечето поколения, които в 
природата оставиха зелени 
белези на съществуването 
си. Въпрос е обаче откъде 
средства не само за моно
графиите, но и за достой
ното ознаменуване на юби
лея. Още повече ако има 
предвид, че организациите

един най-свеж пример: об
щинската организация на о 
раните в Босилеград няма 
средства за тържественото 
заседание, което трябва на
скоро да се проведе и се 
наложи за целта Изпълни
телният съвет на ОС да от
пусне 500 динара. Този и 
подобни примери трябва да 
се последват, понеже не 
са малко собствениците на 
които гораните дариха го
ри, ливади, паркове и дру
ги зелени площи.

Гораните никога не чака
ха със „скърстени ръце“, 
никога не бяха обикновени 
статисти. Затова и търже
ствата по случай юбилея не 
ще минат под знак на го
леми гощавки. Разбира се, 
тържествената част не ще 
изостане когато ще бъдат 
връчени признания на най- 
-добрите. Очаква се обаче 
да не изостане и втората, 
трудовата част.’ Изхождай
ки от факта, че в обще
ствено-икономическото раз
витие на общините и репу
бликата като цяло гораните 
получиха достойно място те 
и през тази година ще след 
яат идеята си 
ри по-малко ерозивни те
рени и ерозия. И тази. и 
занапред.

ши на южната
на съществу

ване и действуване Толкова 
години младите горани в ре 
публиката създаваха 
гори и изкуствени 
толкова години бяха „в кон 
фликт" с ерозивните тере
ни, толкова време изграж
даха обществото и себе си. 
В годината на юбилея, 
то сумират постиженията 

те имат с какво да се гор
деят.

до залесителните
завидни 

озеленяванетонови 
ливади,

и други зелени

кога-

Запланувано е в двете 
смени на акцията да бъдат 
залесени около 300 ха.

М. Я.

С усърден и несекващ е- 
лан, Движението на гора
ните, което възпитава пове
че млади поколения създа
де огромно богатство, което 
може 
повечето 
икономическа гледна точка, 
екологична, укрепването на 
другарството, от гледна точ 
ка на естетиката ... Покрай 
другото те залесиха около 
215 хиляди нови гори. 
коло 85 хиляди ха 
с висококачествени: изкуст
вени треви. Тези постиже
ния сега представляват не- 
преценимо богатство за дър 
вообработвателната промиш 
леност и селското стопан
ство. Станаха един серио
зен „филтър“, който дава 
принос природните условия 
да станат по-безопасни за 
околната среда.

Особено значителен е при 
носът в това отношение на 
младите горани в Димитров 
градска, Бабушнишка. Сур- 
дулипгка и Босилеградска 
обпгшти. В тях организаци
ите на Движението на го
раните през изтеклите 30 го 
дини имаха едно предизви
кателство повече в сравне
ние с други среди 
ерозивните терени бяха мно 
го по-големи и повече се 
заканваха отколкото в лрV- 
ги среди. Затова се и наля
гаше да се положат по-го
леми усилия 
ако се 
ваше да
линки, които и малки

да се преценява от 
становища

ОТ ПРОГРАМАТА ПО ГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
МЕЖДУ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА И ОБЩИНСКИЯ 
НАРОДЕН СЪВЕТ НА ГРАД КЮСТЕНДИЛ (НРБ)

ОТ

Среща в приятелска обстановкаа о- 
засеяха )

В рамките на крайгранич 
ното сътрудничество между 
Босилеградска община — 

повече го- СФРЮ и Общинския наро 
ден съвет на град Кюстен 
дшт — НРБ, в областта на 
възпитанието и образовани

ето, през миналата седмица 
на средношколския образо 
вателен център „Иван Кара 
иванов“ от Босилеград гос 
ту в аха друпа преподаватели 
и ученици от единното сре 
дно политехническо учили 
ще „Неофит Рилски“ от 
град Кюстендил — 
Гостуването бе съгласно по 
дписаната и уточнена про 
грама по съотрудничеств.о 
между тези две възпитател 
нообразователни ведомства, 
които вече няколко години 
провеждат такива и подоб 
ни взаимни срещи и госту 
вания.

на гораните постоянно твор
ят и създават хубави дела, 
а нямат В. Б.средства! Ето

НРБ.
УЧИЛИЩА БЕЗ УЧЕНИЦИСУРДУЛИЦА

в отделни места почти са 
останали без ученици, а ра
ботниците са все там. В 
Горно Романовце работи у- 
чилището, а в него само е- 
дин ученик и учителят 
Павле Стоянович и послуж- 
никът Васил Лазаревич. В 
Горни Топли дол и Стайко- 
вац има по трима ученика, 
на Властта Сто^ковччева’ 4 
в Ново село и Кострошевци 
по петима, Ръджавица 6 и 
т. н.

Да се говори за това, че 
в планинската част на Сур- 
дулишка община все по- 
-малко има ученици 
е нищо ново. Обаче инте
ресно е, че сега има и та
кива училища, в които учи 
само по един ученик, а там 
работят още по един учител 
и прислужник. А за това не 
са виновни нито едните, ни- 
то другите — нито ученици
те. ' нито просветните работ
ници.

средното равнище е задово
лително. Обаче наблюдавано 
поотделно броят на учени
ците, според броя на пре
подавателите, напълно за- 
грижава Например основно
то училище „25 май“ в Бо- 
жица в пет паралелки има 
26 ученика, а в него работ
ят 12 просветни работника, 
след това основното учили
те „Иво Лола Рибар“ в 
Клисура в 6 отделения има 
32 ученика и 15 работника. 
Следователно — двама уче
ника на един работник (вк
лючително и с помощните 
работници).

Подведомствените класове

не

Директорите на двете ве 
домства: Ганче Василев (ди 
ректор на босштеградското 
\чилшце) и Асен Клинчар 
ски (директор на Кюстендил 
ското училище) между друго 
то подчертаха, че взаимните 

въздействуват вър

тук

им срещи 
ху качеството на, възпитател 
но-обпазователнпя 
запознаване на различни ис 
орически и други забележи 
тел ни места, а преди всич 
ко са другаруване и запоз 
наване на 
поколения.

Ясно е и това как се про
вежда обучението в тези 
училища, а особено е ха-

Обшо в седемте централ
ни училища в Сурдулишка 
обшина има 2928 ученика, а 

работят 228 работ
ника. Може да се каже, че

процес,Оше повече 
има предвид, че тряб 

се обуздаят и до- 
по-

рактерно, че в пети клас в 
Вожица има само един уче
ник!

в тях
С. М.

подрастващите
възпитател на Ка- знаеш. че всяка книга, в която има поне ег да латин

ска буква е проклета, и че от как са започнали да 
излезват таквиз кн|иги,. хората захванаха да ядат 

улитки. Светът би можал да трае няколко стотин го
дини повече, ако да не бяхте го вие} с таквиз кни
ги докарали на край да погине“.

„Колкото съм аз прост и неучен 
старец — мен ми е по-драго да гледам младият Раич 
учен, а нс четиримата вселенски патриарси, които 
да са като мене беез наука; видя ли го как е млад и 
без брада, но кога хване да говори, всинца ний с го- 

брпди

главен началник на училищата и 
ра-Георговите деца.

Когато бил в Липиска 1783 Обрадович издал жи- 
Подир това Советите на здравия 

в 1789 Собранието на разни

Инак, и тази среща се 
проведе в приятелска обета 
новка, в обмен «а педагогн 
чексн и , методически опити 
в обучението по математн 
ка, физика, химия, ТПО и 
физическа култура. Покрай

си.вотоописанието
разум, в 1788 Басните си. 
и нравоучителни неща. Подир смъртта му Соларич из
дал Мезимецът След това били издадени съчиненията 
му в Белград а 1845 — и Домашните му писма. Второ 

съчинения в 10 книжки изля-

думал този

издание на всичките му 
зоха на 1850 в Новий Сад.Обрадовича се с'/>стои п това, ПОПРАВКАГолямата заслуга на 
°е той сам разбрал и на работа показал как и какво 
трябва да се пише за сръбския народ. Като що бе сам 
излязъл от народа, той всякога останал близу до на- 
наоолната тбчка на зрението, знаял народните нужди и 
недостатъци и като разбирал от де трябва да се на- 
ч^е развитието на народните понятия, наченал да 
говори с този език, който бил право и непосредствено

ЛТГ"' работите товар, във втората поло
вина на миналото столетие, инак не можаяо ни да 
бъде. Народът не разбирал черковния език, и за да 
действува на него, сиреч ма народа, трябвало да му 
се говори по езику му, както да разбира, още му се 
говори за това, което можал да намери в старите 
книт. Обрадович вършил в точ случаи впълио съзна- 
телно Наистина, в неговия език има още остатки о 
ставата манера но в цяло той бил без съмнение на
роден, каквото' ни един от неговите 
Тази работа на Обрадович не останала беЗ противоре
чия В своите „Съвети от здравия разум“ Доситеи 
Обрадович разказва между другото и това.

Когато моят игумен видя, че аз държа в ръка 
книга, напечатана с граждански букви, каза мип очи,

книги, аз ице изгубя и 
са останали в главата 

тази

седим та го гледаме като да сме дошли 
из някоя дива земя. . . Вярвай ми, епико! кого чуя 
млодаго Райчо да говори, въздишам за моята младост 
и да имам някоя власт, преобърнал бих на училища 
всички тези паши манастири. Затуй послушай ти моят 
последен съвет, извади из глава туй дето да се светиш, 
аз ти се обзалагам с мойта сръбска вяра, че от туй 
нищо нямо да излезе; търси учение макар да гладу
ваш, до жадуваш и гол да ходиш. Аз повече ти же
лая да бъдеш п малко едно селце по малките дечица 
учител, а не у Олово игумен или архимандрит".

И много други любопитни и поучителни истории 
на строистпиято си и, патриотическите си стремления 
разказва в писмата си и п сомоописанието но живота 
си този оригинален човек. Той псе повече и повече 
се убеждавал, че за неговият народ е необходимо нау
ката. и силно тъжал за невежеството му. Той бил 
правият и непосредствеиниит нячинател на сръбското 
възрождемие. Началото било мъчно, но без да се 
гледа но противоречията, на Обрадович работата има
ла пълна сполука; всяка книга написана по народен 
език, когато всякой разбирал, била новост и радост 
за народа, и който има някоя книга от Обродовичб- 
пите, тоя я пазял като драгоцеииост“.

(ГАЙДА, III, 17, 1. ТХ 1800, стр„ 373—374).

лемите
В статията „Българско мал 

Ц1ШСТВО — без българи“ на 
стр. 8—9 в миналия брой 
е допусната грешка. Имен 
но в последната колонка, в 
последния азбац (на стр. 9) 
следното изречение трябва 
да гласи: „Нима първият ав 
тор, който в нашия к]раи 
държа в ръцете си ндеоло 
гнческа тояга повече от че 
тирндесет години все още 
мисли, че и д н е с негова 
та „истина“ е единствена и 
последна и че съюзен с Жив 
ко Мицин (оглавяващ Рсдак 
циониата колегия) и други 
може да изгаря на клада 
„неблагонадеждна“ книга — 
краде ли, краде!“. Тук е в- 
метнат ред, конто по-долу 
е ттребвало да бъде поправ 
ка на коректорска грешка.

Молим автора и читатели 
те за извинение.

не пазя от таквизче ако се 
тез трошици от разум 
ми. Или не виждан/

, каквито ...
(думал Игуменът), че п

латински, или не Д-р Джордже ИГНЯТОПИЧот буквите сакнига роловииата Редакцията
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отзиви ,

УЧАСТИЕТО НА СЪРБНСЛАВ ЗЛАТИОВНЧ В НОИ
Костадин Гоцев и Божидар Колич - Пуни-тор

ши. Сърбислоп Златкович превзе и и биографи- 
ята на споя брат Мирко Златкович, който всъ- 

о отнел партизанина Милое Мичич при

В Монографията „Димитровград .1877—1046 
(автори: Сърбислав Златкович, д-р Цветан Ва
сев и д-р Гаврило Виданович) на страница 422 
четем следните биографически данни за тор
ния автор Сръбислав Златкопич:

„Златкович Драгутин СърбислаБ — Сърба, 
роден 1921 година п село Обреновац, община 
Пирот. Сътрудник на НОП от 1941 година. В 
Свърлишки НОП отряд (нишавска чета) по
стъпил през август 1943 година. След формира
не на окръжното партийно Поверителство на 
ЮКП за Пиротски окръг, определен за пар
тиен работник в бивша Цорибродска околия. 
Един е от организаторите на царибродската 
младеж. Член на Околийския комитет на 
СКОЮ за Околия царибродска. Бил член на 
бюрото на Околийския комитет на ЮКП за 
Цариброд, Пирот и Бабушгаща. Член на СКЮ 
от 1942 година, а на ЮКП от август 1943. От
личен с Орден за храброст. Сега пенсионер, 
живее в Димитровград“.

Внимателният читател е вероятно забеля
зал. че Сърбислав Златкович, освен п тази ав
тобиография. пише за себе си в книгата още 
на 27 странични и там твърди, че е бил глав
ната връзка с доктор Гоцев (с. 214), че е приет 
в Съюза на ко

Моля написиното тук обезателно да про
четат членовете па редикциопния отбор на кил- 
,атп „ДИМИТРОШТАД 1877—1045" Жипко Пи- 
ДСИ011, Слпико Пстропич, Йопап Йслопкоп (пре- 
дееднтел), Христо Андопов, Велимир Костич 
Ваож, ДрпголюП Стиикопич, Ввсил Николов, 
Иван Дснчсп, Адам Георгиев, Кирил Трай- 

(сскрстир) и Лнгсл Николов.

сциост
доктор Гоцев. По настояване на Божидар Ко
лич - Пуниша написах това в „Димитровград- 

хроника“. Пушила тогава беше рецензент 
книгата и ако това не беше точно той щете 

да напише в рецензията. Сега Златкович при
своява действително една смела дейност на 
неговия брат, след като главните участници не 
си живи, а „Димитровградска хроника“ е за
бранена и изгорена през 1970 година. Но исти
ната не може никога да се скрие!

Ако се касае за изтъкнат партиен ръково
дител, както себе си описва Сърбислав Златко
вич, неговите заслуги, като носител на Орден 
за храброст, трябваше да бъдат изтъкнати на 
симпозиума „ПИРОТ И ОКОЛНОСТТА В НА- 
РОДООСВОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕНИЕ 1941— 
1М45“ през 1974 год. Обаче той там бе споменат 
само един път като тилов работник на Пи
ротски отряд и то за дейност през 1944 година.

На този симпозиум в Пирот бяха прочетени 
12 научни реферата. Там прочете реферат и 
Велимир Костич - Баеж, за когото Златкович 
твърди, че го приел в СКОЮ през 1942 годи
на. Ако топа беше точно Баеж тцеше да на
пише това в своя доклад. Той обаче твърди, 
че в Горно Понишавие до 1944 година не е 
имало партийни и скоюпски организации. Дра- 
юлюб Станкович на симпозиум прочете доклад 
за Царибродски партизански отряд. Там той 
пито на едно място не споменава Сърбислав 
Златкович.

ся в
по

нов

идеология, която се провеждаше в цариброд
ската гимназия. Той й взе матура на последна
та сесия през 1948 година. Свидетелството се 
намира в цприбродскпта гимназия с тогаваш
ното му име Сърбислав Драгутиноп Златков, 
българин от Обреновац и с бележка за нацио
нално съзнание „отличен (6)“.

Сърбислам Златкович никога не е бил пар
тизанин, пито в Снърлишкия отряд, пито в 
Царибродски отряд. Самият автор па книгата 
за Свърлишки отряд Драголюб Мирчетич каз
ва, че Сърбислав Златкопич го излъгал, кога- 
то писал книгата, и така влезнал в нея. Сега 
Златкович тази лъжа повтаря и в споята „Мо
нография“ „Димитропгрпд 1877—1945", като ми
сли, че едни лъжа, щом се повтори няколко 
пъти, става истина. Сега още добавя, че заед
но с Гаприло Видппопич бил „присъединен“ 
към Царибродски партизански отряд?! Кога и 
къде това не посочва. Сърба Златкович нико
га не е бил в състава на Царибродски отряд. 
Има още живи партизани — нека се обадят и 
кажат истината.

Прочетох изявлението на Гаврило Видаио- 
вич - Сазда, дадено в Пирот през 1960 година. 
Там той споменапа над 50 души, с които е 
имал контакт. Сърбислав Златкович не спо
менава. Твърдим, че Виданович и Златкович по 
време на войната въоб2це не са се познавали, 
а станали са „бойни другари" по време, когато 
са писали и монтирали събитията в „Моногра
фията" така, както на тях отговаря.

От неговата книга може да се види, че 
Златкович си приписва заслуги в НОБ, които 
всъщност няма.

На едно място, както вече посочиха, Злат
кович пише, че е свързал Милое Мичич с 
доктор Гоцев и там го оставил на лекуване 
(с. 215). Това твърдение той обнародва сега, 
когато главните участници в това събитие не 
са живи: неговият брат Мирко Златкович, док-

мунистическата младеж на Юго
славия през 1942 година, че е свързал Милое 
Мичич, партизан от Свърлишкия отряд, с док
тор Гоцев и там го оставил на лекуване (с. 215), 
работил с прогресивни младежи в Цариброд 
и царибродската гимназия (с. 224), разпростран
явал пропаганден материал (с. 227), бил гла
вен партиен работник в Цариброд през 1943 г. 
(с. 237), към Царибродски отряд ПРИСЪЕДИ
НЕН с Гаврило Виданович. „които по задача 
на Партията и СКОЮ вече работили на този 
терен“, с Анто Апостолов изпратил младежи 
от Царибродски отряд (с. 294). с Боримечката 
пише писмо за влизане на партизаните в Ца
риброд и т. н.

Значи, Сърбислав Златкович е периферна 
личност в развитието на НОБ в Горно Пони
шавие. Като тилов работник единствено е фор
мирал организации на СКОЮ в Лукавица и 
Желюша през 1944 година. Не е имал връзки с 
младежите — антифашисти в гимназията, къде- 
то е бил ученик от 1941 до 1944 година. Негозо- 
то сегашно писане за участието му е НОБ е 
равно на фантастика и затова предлагам От
борът по история при Между общинския отбор 
на Съюза на бойците да даде оценка на това 
негово писане и явно да каже мнението си 
за неговото участие в НОБ.

Това е нужно още повече, защото и те са 
финансирали печатането на Монографията „Ди
митровград 1877—1945“.

Това, което е написал Сърбислав Златко
вич за себе си в книгата, като пръв автор, 
не отговаря на истината. Ето защо:

Сърбислав Златкович по време на войната 
(1941—1944) беше ученик на царибродската гим
назия. Единствено той като сърбин остана да 
се учи на български език. Други ученици сър
би напуснаха царибродската гимназия. Тогава 
не му пречеше българският език и фашистката

Богдан НИКОЛОВ

КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ В ДИМИТРОВГРАД ОТ ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАД 
Е ДЕМОНТИРАН РАДИОАКТИВНИЯТ ГРЪМО
ОТВОДРазршнрява се двумостието
Оше 6-7 опасен гръмоотводнНаправени на мястото на 

някогашния „Царски брод“ 
на река Ниптава, двата мо
ста в Димитровград сегаш
ния си изглед са получили 
след 1955 година Тогава са 
били направени да задовол
яват нуждите на града, счи
тало се, до края на столе
тието. Все пак с увелича
ване бро* на жителите на 
града и превозните сред
ства, а отпреди няколко го
дини с преселяване на гим
назията, двумостието стана 
тесно не само за моторни 
превозни средства, но и за 
хората, особено са 
ците.

Тези дни строителното 
предприятие „Градня" от 
Димитровград започна раз
решаване на това „стесне
ние" на улица „Моша Пи- 
яде“ в Димитровград. Имен
но, двата моста ще бъдат 
разширени с две пътеки за 
пешеходци, широки по ме
тър и половина и още един 
метър разширяване на ко
ловоза.

Същевременно с разшир
яване на двумостието ще 
бъде уреден и 
кът

нена с нивото на улицата, 
ще бъдат поставени две-три 
пейки, засадени 
Между двете реки това про 
странство ще стане хубаво 
място за почивка при от
съствие на какъвто и да е 
подобен или наподобаващ 
на парк кът в града.

Работите „Градня“ е 
почнала от Първи май, _ 
трябва да ги завърши в 
срок от 90 работни дни. 
Средствата на стойност от 
2.3 милиона динара обезпе
чава

дръвчета.
През миналата седмк- опасността от гьрмоот- 

вода всеки ученик от 
основното училище от 
скромната си каса отде 
ли по ,0 динара. Те ще 
се изразходват за постав 
яне на нов, класически 
гърмоотвод. Очаква се

ца специалисти от Инс
титута във Винча демон 
тнраха радиоактивния 
гръмоотвод от сградата 
на Центъра за култура 
в Босилеград. Сега 
ницнте от основното и 
средно училище и нан- 
-малките в детската гра 
динка, чиито ведомства 
се намират непосредстве 
но до Центъра за култу 
ра, са по-спокойни. Още 
повече ако се има пред 
вид, че и специалисти
те изтъкват, че такива 
гърмоотводи може да бъ 
дат опасни за здравето 
на младите.

за-
а

уче-

триъгълни- 
празната площ — 

между двете реки към ли
нията. Тази 
ще бъде насипана и

за целта средства да о- 
безпечат иОбщинския фонд за 

комунална и пътна дейност.
останалите 

ведомства и предприяти 
я, намиращи се в непо
средствена близост 
Центъра за култура пре 
д.и всичко средношкол
ският център и ,,Автотра 
нспоот“.

учени- празна площ 
израв- А. Т.

Асфалтирана е още една улица до

Улица „Бошко Буха“ в Ди 
митровград е 
къса сравнително 

— само двеста метра, 
а все пак доскоро предстаь 
ляваше истинско препятствие 
за работниците от „Циле“, 
детската градина, жителите' 
на четрите жилищни блоко 
ве в нея. Това беше още по 
-лойю, когато паднеше дъ 
жд.

Учениците и младите 
в града търсят акциятаЗа свалянето на гръмо 

отвода и за съхраняване 
радиоактивната 

му Цаст на специални
Да продължи и в града 
па сето на

демонтират и оста 
налите такива гърмоот
води; Неофициално 
изтъква, че в града съще 
ствуват още шест-седем 
които са опасни по окол 
иата и жизнена среда.

Тези дни предприятието 
„Стамбено“ от Пирот сложи 
асфалтова настилка 
зи улица, намираща се поч 
ти в центъра на града. Сред 
ствата на стойнот от 293000 
дина|ра е обезпечил Общия 
ският фонд за комунална и 
пътна дейност.

места са изразходвани 
21 хиляди динара. Обезпе 
чиха

сена та

ПИ общинските фо
ндове за основното обра 
зоваиие, култура, физи
ческа култура, социална 
защита. Имайки предвид

А. т.

В. Б.
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МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩАШйЯйчввй кртура^СМО^рД) ПИМИТРПВГРАЛЧАНИ МНОГО ПО-ДОБРИНай-гопям успех „А. БАЛКАНСКИ" ДИМИТРОВГРАД, СФРЮ) — „ГРАНИЧАР" (ДРАГО
МАН, НРБ) 5:2 (2:2)

На 17 май в Димитровград стана реванш-меч между футболните отбори 
на „Асен Балакнски" от Димитровград (СФРЮ) |и /„Граничар ( ), Р-
димитровградчани спечелиха с висок резултат °т 5:2. тпттппович Б.

А. БАЛКАНСКИ: М, Соколов, Т. Соколов, Л. Таков М. Т.ОД°Р“ * ’ в 
Бошковкч, 3. Христов, П. Георгиев, А. Стоилков, С. Златкови , С. Ди тр ,

3’ СТЕГРАНИЧАР: С. йонев, М. Илиев, Е. Асенов, А. ДимитровбТо^ов 
Ж. Михайлов, Б. Маринов, П. Табаков, М. Манолков, А. Андреев, Б. Лоз

ски" дадоха размах на, 
способ 

Йо

За пръв път в 
градскк-ш спорт 
•ще се състезава в квалифика 
цип за съюзна дивизия. То
ва успя да осъществи жен
ския състав на атлетическия 
клуб „Железйичар“.

димитров- 
един отбор Квалификациите за съюзна 

та дивизия ще станат на 29 
и зи септември настоящата 
година в Любляна,
'Ще пристигнат

където 
и състезател

ките от, другите републики. 
1ам димитровградската
лика ще представят: Сузана 
Е лен кова, Душица Деянова, 
Пеги Гюрова, Ваня Георгие
ва, Юлия Каменова, Снежа
на Божилович и Наташа Сла 
вова.

ат ле
При твърде тежки , 

за работа и хроничен 
мък на материални средства 
и реквизити, момичетата от 
Димитровград успяха

условия
недон

болната игра и присъст- 
вувад])ите към 600 зрите 

останаха доволни. А- 
ко така играеха и първе 
иствеиите ои мачове, ди 
митровградчани нямаше 
да „слизат", а щяха да 
вървят по възходяща ли 

табелката.

Трябва да изтъкнем о- 
ще веднага, че и в рева
нш-меча с „Граничар" 
— димитровградчани бя 
ха по-добри. Първия мач 
в Драгоман те 'спечели
ха с резултат от 3:2,' а 
Димитровград, на дома 
шен терен:, показаха мно 
го от хубостите на фут

своите стрелкови 
ности и мрежата на

пет пъти се затресе,

_ да по
бедят в дивизията на Сър
бия. Веднага да кажем 
ва, че състезателките 
от 13 до 15-годишна възраст

лии то 
имат Би трябвало финансово да 

се помогне ва младите и на 
деждни състезателю! от Ди 
митровград, за да могат по- 
добре да се подготвят. Вярва 
.ме, че заслужават това, за- 
■щото те са първите димитро 
вградски спортисти на съю
зно равнище.

нев
а можеш още няколко, 
пъти. Голове за „Балкан 
ски" отбелязаха: Петър 
Георгиев .и С. Златкович 
по 2’ и А. Станкович 1, 
а за гостите: Ж. Михай
лов и А. Луканов.

и се състезаваха в категори 
ята — сениорки. 

Постигнатият успех е резу 
лтат от сериозната работа н 
на треньорите на отбора на 
чело с Александър Марков.

ния на
По хубаво и приятно 

време за игра, голмайсто 
рите на „Асен

М. А. Д- с.Балкан-

МЕЖДУОБЩННСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ 
/ГРУПА „ЮГ“

ВРАНЯ МЕЖДУОБЩИНСКАТА РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

Порой от голове край 

Драговищица
Загубиха от дузпи време насам, проличава не 

физическа поддостатъчна 
готвеност на играчите, но и 
редица други слабости, ко 
ито час по-скоро тряова да 
бъдат премахнати, за да мо 
же да спре „спадането“ му 
към долната част ' на табел

Я „А. БАЛКАНСКИ“ — ОФК НИШ 6:7 (1:1)
На 29 януари 1990 г. се навършиха ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

нашата мила и. никога незабравимаот смъртта на

И на 20 май, в среща с 
четвъртокласмрания отбор в 
Междуобщинска регионална 
футболна дивизия димит 
ровградчани нямаха щастие. 
Загубиха на дузпи, докато 
в |регулярните 90 минути ре
зултатът беше 1:1-

Последното поражение би 
трябвало да бъде сигнал за 
обсъждане на положението 

клуба, който според фон 
да играчи, с които разпола 
га, спчред знанията и уме

нието им, заслужава да се 
намери на по-горно място 
на табелката. От известно„Младост“ (Босилеград) — „Бурими“ (Жуинце) 6:3, (3:0) 

Босилеград, 20 .май 1990 година. Игрището „Пескар“ 
край Драговищица. Теренът трвист, времето подходящо за 
игра. Зрители около 100 души. Голймастори: 
отбор: М. Цветков и В. Чипев по 2, а В. Захариев и, С. 
Стоичков по 1, за гоствуващия отбор: Н. Мустава — 2 и X. 
Исмаили — 1.

ката.

за домашния
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 30 .май 1990 г. се ‘на
вършват ДВЕ ГОДИНИ от 
смъртта на нашия скъп и 
никога незабравим

На 29 януари 1990 г. се
ЧЕТИРИ ГОДИ-навършиха 

НИ от смъртта на нашата 
никога незабравима

спречи 
домашните футбо

не знаеше как да 
пътя на 
листи.

Двубоят между босзлеград 
ския ф\т5олен отбор „Мла 
дост“ и „Бурими“ от Жуин 
ци, премина в превес на до 
у.ашния отбор през първото 
и ,равностойна игра 
второто полувреме, 
това бе деветия кръг на та 
зигодишното футболно пър 

в Междуоошинска

мила и
в

През второто полувреме 
състоянието на терена зна 

промени. Гости 
те физически по-доо/ре под 
готвени, заиграха по-умело, 

се съсредоточиха

през
Инак, чнтелно се

РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТ 
НИ ИГРИ

иовечето 
към вратата на домашния 
отбор, а от друга страна до 
машните футболисти довол 

високото водачество, 
чели бяха уверени в

венство 
та фетболна дивизия Враня 

ЮГ“, където и боси ГИД-най-успешенгрупа
ле градският отбор и гост у 

съвместно с отбора 
от Цредеяне „Моравац“, са 

претенденти 
табелка

ни от
вашият. като

победата, започнаха да иг 
реят индиводуално и 
можеше скъпо да ги стру 
ва. Набързо гоствуващия от 
вар отбеляза два гола, а до 
машният един. Сега 
че играта бс 

вълнуваща, 
играта

отбор отбеляза още два, а 
още ед/ди. Всъщност 

от 6:3 за босиле 
и най-ре

В рамките на работни 
ческо-спортпите игри, ко 
ито вюяка година се про 
веждаг в Дим-идровград 
ска обш(чна, и тази годи 
на най-добри резултати 
постигат спортистите Ма 
ГИД — Димитровград. 
След едномесечно нре- 
мерванс на оилнте 
двадесетина отбори в об 
(ципата крайното класи 
рамо поглежда така:

Футбол
ГИД П, „Циле", ГИД 

I. За най-добър вратар 
Никола

I "Г.лтрите главни 
за самия връх на Васил Алексовта. Цвнтанка Алексова от с. Петърлаш, Димитров

градско
Първото полувреме пре.ми 

на голям превес 
отбор. Твърде

вс
от с. Петърлаш

Поклон пред светлата нм памет!
на в знак по-добра 

Док рая 
домашният

на домашния 
добгзе му функционираха в- 
сички линии. Еднакво доо 

нападателите

и
на

Опечалени: дъщери, зетове, сестра, внуци, роднини н при
ятелко.ре играеха и 

и футболистите които имаха 
за задача да спречават пътя 
на топката към своята врата. 
При такава игра бързо 01 

, а след десети 
още един. До 

полувремето те V- 
още веднаж, 
точни може 

някой

гостите
резултатът
градския отбор е 
алсан.

от
Изминаха ПЕТ ТЕЖКИ 

И МЪЧНИ ГОДИНИ от тра 
гичната смърт па нашата 
сдипа рожба

този кръг „Младост“ 
ицра в следния състав: А. 
Димитров, С. Миланов, I . 
Анджелкович, М.. I ригоров 
(С. Стефанов), Н. Маиасие 
вич И. Глигоров, С. Сгоич 

В. Тасев, В. Чинен, В. 
М. Цветков (Д.

Вбелязаха гол
на минути

па малка вра-края на 
лучиха целта 
а ако бяха по 
ха на направят още 
път. В тази част на играта 

отбор просто

та: Драган Генков
ков, 
Захариев и

(1950—1985)
НАШЕТО Е Д ИНАЧЕ тра 

гичпо загуби споя млад жи 
вот преди пет години на 
31 май край Гостнпар. Вмс 
сто младостта му п нашия 
дом и в нашите сърца цари 
неизмерпа болка и тъга.

о провъзгласен 
Порои (ГИД I), а за пай 
-добър голмайстор Дра- 

Стояноа („Циле“).

гостуващият

ПРИБОЙ НА ЛИМ ган
ФАГ1 (Прнбой) 19:16 В тъглепе па иъже кла 

с следното.:
Ш „Железничар“ —

опраното 
ГИД 1, ГИД II, КомунаДнмитровградчаики във фвналвто

- ■

лац.Снежана Божилова па 3000 
метра, докато Душица Дея 
нова се
400 метра с йрепяствия, а 
Пепа Гюрова — в скок на

Д им и^ровгращча н и 
диха и в щафетата 4x100 м 1 
в състав: Еленкови — Гюро 

—. Деянова — Гссрплева.
А. Т.

11а 31 май и 18 часа ще излезием на градските гро
бища и Крагуспац и кой знае по кой път с цветя ще 
лакитим и залеем със сълзи вечния дом на нашето един
но цвете

Неотдавна лекоатлетицитс 
на „Железничар“ от Дгъмит 
ровград (ж) отбелязаха още 

блестящ успех. В бор 
фини

СР Сърбия те се на 
над отбора на ФАЛ

По спортна стрелба: 
ГИД I. ГИД II,' „Свобо 
да!". Най-добър стрелец 

мъжете е Е ало им Гс

наложи в бягане па вечния дом на угасналите ни мечти и на-един 
бага за влизане дежди.във при

оргмев („Циле") със 153 
кръга и лри жените — 
Апица Михалкооа (ГИД 
I) 154 кръга.

Каним роднини и приятели този ден да присъствуват 
на петгодишното възпоминание.лето на

I юбе-ложиха 
с 19:16. Добели извоюваха: 
Ваня Георгиева в бягане па 
100 метра, Сузана Еленкови 
200 Наташа Славова на 400, 

800 и

мачка Иванка и баща Славчо

ВЕЧНО ОПЕЧАЛЕНИаа д. с, .Юлия - Каменова на

11 СТРАНИЦА^ВГАТСТВО" 25 МАЙ 1990
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СаТиРа * забава

КАРИКАТУРЕН ЕКРАН

ВЕДА
ПЕСНИК

шаь
БАМ МАНЧО!

БЕЗ ДУМИ ЗОРЛМ ЖИВКОВИЧ
Ономад,]г и Бока 
испимо по два сока.

Тъг ми он рече да си добар човек, 
за рану мелем, за душу лек.

Зато] ти съга, еве, пису]ем 
како живим и како муку]ем.

Доста тешко живим,
]ер кад одим — кривим!

Судбина ми то] дала на дел.

Млого са.м се Нутек на]ел.

Ти] а што су сити 
много душманите, 
па душмансБи би]у 
у главу и щщу.
Кад сам дете бил, ]а сам се жалил 
песнику Бранку. А гьему жал, 
па ми беше овак написал:
,,Нек се Веда ником не да!

Ко Веду песницом,

Веда шега — пеемшдо.ч.

Песму му срочи, тако му доскочи!“

И ]а га послушам, 
решим да покушам.

Море, испаде да ми иде с руБе.

У песме сво]е претварам муЬе.

Песме састашьам, друство забав.ъам.
А кад .порасто’, гледам у — сисе!

Зашто да търпим? Море, ожени’ се.
Што ]е била ватачина!
Имам — три сина!

Под стре]у — низе попошБе.

По двор — неколко кокошБе, 
а има и БурБе.

Лети збирам печурБе, 
па и' пазарим.

Тека се трошкарим.

Капу накривим. .„ Ете како живим!

На кра], да не заборавим да те поздравим-

Избирателни нсторийни
А

КАК СМК ГЛАСУВАЛИ В МИНАЛОТО?

На първите избори в Юго 
славия след освобождението 
от фашизма имаше две ку 
тии. Една беше за Народ 
ния фронт, а втората за ре 
акцията, или „кьорава ку 
тая“, както се наричаше. За 
осведомение на по-младите 
читатели да кажем, че на 
родните представители оп 
ределяше ЮЬСП за всяка о- 
колия и винаги по един кан 
дидат. Другата кутия беше 
поставена, както се го в оре 
ше, поради нарастващата де 
мокрация у нас. Но трябва 
да кажем, властите чрез из 
бирателните комисии воде 
ха сметка кой ще гласува 
в „кьоравата“ кутия. От дру 
га страна, пък от това кал 
ко души гласуват в „кьора

вата“ кутия се определяха 
политическите качества на 
партийните работници в о- 
колията а! по селата.

Првшерът в село Нзатов 
цн, Димитровградско, най- 
-добре говореше гг това.

Когато избирателната ко 
мисия отворила кутиите 
след определеното време с 
учудване констатирала, че 
в „кьоравата“ кутия имало 
много спуснати „топлици“. 
Ако дадат такъв доклад в 
Цариброд, това значи, че те 
като активисти на ЮКП 
трябваше да бъдат отсцранс 
ни, а може би и подведеше 
под отговорност. Затова ре 
шиха на никога да не \каз 
ват и всички „топчици“ от 
„кьоравата“ кутия да внесат

в кутията на Народния 
франт.

На следващия ден било 
заказано събрание на село 
то да се съобщят изборите 
в околията. Прочетено, че 
селяните на село Изатовци 
100% гласували за бюлети 
на (на Народния фронт. То 
гава станал Ст^шрия Реше 
тара, селянин от селото, го 
лям шегобиец и казал:

— Е добре деца, казвате, 
в „кьоравата“ кутия няма 
нито една „тоггчица“? Къде 
е тогава моята „топчица“?

Разбира се, че Ставрия не 
е получил отговор. А оста 
палите гласоподаватели за 
„кьоравата“ си мълчали.

Б. Николов

ВСЕ ПАК, НЕЩО СЕ Е ПРОМЕНИЛО. . .
Един Димитров гр адчанлн 

имал големи проблеми и ре 
шил да потърси помощ от 
председателя на общината. 
Един ден потърсил прием. 
Секретарката му казала:

— Председателят е в пар 
тайния комитет...

Случва се.
Отива след няколко дена 

отново. Секретарката му ка 
зва:

Мотало известно 
човека не можал да си оп 
рави цроблемите сам, пак 
се отправил при председа 
теля. Секретарката му каза 
ла:

време, си председателя на община
та.

Секретарка му казала: 
— Търсите председателя 

на общината. Другарю, тук 
е партиен комитет. Предсе 
дателят на общината е в об 
щината, там го търсете!

— Бре, все пак, нещо се 
променило и у на^. предсе 
дателят на общината си ра 
боти в общината

— Тъкмо сега председа 
теля замина за партийния 
комитет...

Минало пак известно вре 
№е. Минали и последните из 
бс/ри. Сега този човек ре 
шил вместо в общината се 
отправил направо в партий 
ния комитет, там да потър

— Председателят е изви 
кан в партийния комитет на 
здеедание.

казал
Димитров градчанинът.

Б. ВОЛОКИН

/^м-петрсо ~7Г7--------------------------Шштйфпши! ЕВРОПА
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