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

*ДСШИК НА ВЪЛТАКД^дГнЮОДЕЮстТоаГкжУ^П^Г11^
ГОДИНА XXIX ■ БРОЙ 1453 Ш I ЮНИ 1990 Г. ■ ЦЕНА 2 ДИН.

ИЗВАДКИ ОТ ДОКЛАДА 
ДАТЕЛСТВО НА СФРЮ вХЩ председател ПРИКЛЮЧИ 14-ИЯТ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА СЮКНА ПРЕД СЕ-

Най
развитието на СФРЮ

Конгресът на демокра 

тично обновление-на 

29 септември

критичен етап в
НА рфрю и законите^са11^най3пгтртг?1ЕСПАЗВАНЕТО на конституцията 
СЕДАТЕЛСТВОТО НЯМА НДМРтет?»!1» ПРОБЛЕМИ НА СТРАНАТА ■ ПРЕД- 
И ДА АНУЛИРА ИЗБОРИ А^ИСГоРт^л ДД,^5?ЕЖДА извъНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ 
КУРС НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА^ ДА ИИТЕНЗИВИРА РЕФОРМИТЕ И ОБЩИЯ

К СЮК ТРЯБВА ДА СТАНЕ МОДЕРНА ЮГОСЛАВСКА 
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ. ИЗБРАН ОТБОР ОТ 15 
ЧЛЕНОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА НОВ КОНГРЕС. ДО
СЕГАШНИТЕ ОРГАНИ НА СЮК СА РАЗРЕШЕНИ

Политическата обет 
ановка и сигурността в 
страната са сложни и 
нестабилни до 
степен, че оправдателно 
може да се говори за 
най-критичен етап 
витието на СФРЮ — за 
яви д-р Борисав Йович, 
председател на Предсе
дателството на СФРЮ 
на 28 май т. г. — Сери
озно е застрашен конс
титуционният строй на 
СФРЮ. Натрапват 
ностранчиви промени на

Председателството о- 
Цени, подчарта Йович), 
че нарушаването на кон 
ституционността и зако
нността вече застрашава 
някои витални функции 
на държавата и довеж
да под въпрос обществе 
ните реформи.

веки пазар, материални 
те и други задължения 
към федерацията... Кон 
ституционн ияпг 
Югославия оцени, че ре 
дица разпоредби в кон 
ституциите на републи 
мите и покрайнините не 
са в унисон с Конститу 
цията на СФРЮ. До кол 
кото се пренебрегне мне 
нието на Конституцион 
нмя съд 
относно ако не се реали 
зира заключението 
Съюзния съвет на Скуп

След четиримесечно прек
ъсване на 26 май в белград
ския „Сава-център“ с прик
лючване на третото плена1р 
но заседание завърши 14-ияг 
извънреден конгрес на юго
славските комунисти. Кон
грес на демократичното и 
програмно обновление ще 
се проведе на 29 септември.

ординартор в Председател
ството на ЦК на СЮК и в ' 
разискванията бе изтъкнато 
че СЮК трябва да стане мо 
дерна югославска политиче
ска партия, която се 
?х демократичен социализъм, 
федеративна Югославия, за 
демократизация на държав
ната власт посредством дшо 
гопартийна система и сво
бодни избори и за нови въ
трешнопартийни отношения 
върху равноправие и само
стоятелност на 
ните ч^.сти на СЮК, за при
лагане принципа на демокра 
тичното единство. В изявле
нието се призива целокупно 
то партийно членство да се

такава съд ,на

в раз
бори

ДА СЕ СПАЗВА КОН
СТИТУЦИЯТА НА СФР На третото пленарно за

седание присъствуваха деле 
гати от всички републикан
ски, покрайнински и на СК 
в ЮНА, освен от СК в Сло
вения. За организиране и 
подготовка на Конгреса на 
демократично и програмно 
обновление е иза^ран отбор

Ю на Югославия,
интегратив-Все по-често се взимат 

мерки и се правят ходо
се ед на

НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА 
ИА КОНГРЕСА НА ОБНОВЛЕНИЕ

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ Е ИЗБРАН МИ
РОСЛАВ ИВАНОВИЧ

, I V*? - т—

Непосредствено след приключването на 14-ия 
извънреден конгрес на. СЮК бе проведено първо 
заседание на Отбора за подготовка на Конгреса 
на демократично н програмно обновление. За 

председателсъауващ на Отбора е избран Мирослав 
Иванович, 35-годишен дипломиран юрист от Буд
ка, инак председател на ОК на СК в Будва.

!

от 15 членове, в чнито със
тав са влезли мо двама пред 
ставптелц на СК от репуб
ликите (чипто делегати при
съствуваха) и по един член 
па организациите на СК на 
покрайнините и на ЮНА. 
Членове на отбора са и пред 
седателитс иа централните, 
покрайнински и на Комите
та на СЮК в ЮНА. Делега
тите на извънредния конгрес 
взеха становище, че свои 

■ представители в този отбор 
могат да делегират и час
тите иа СЮК които не при- 
съствуваха на конгреса.

ангажира и да даде принос 
за успешна подготовка на 
Конгреса на демократично 
и програмно обновление.

Заключвайки 14-ия извън
реден конгрес, председател- 
ствуващнят третото пленар
но заседание Пета|р Шкунд- 
рнч подчерта, че този кон
грес е инаугурирал демокра 
тичните процеси и завър
шил един етап на своето ис 
тсфгческо развитие, като е 
създал необходими условия 
да прерастне в модерна, де
мократична, югославска по
литическа партия, която про 
грамно и практично ще а- 
фирмгфа демократичния со
циализъм и интегритета на 
Югославия като федератив
на общност, в чипто център 
ще бъдат правата и сиобо- 
Дите на гражданите.

Целта и задачата на Кон
греса на демократичното об 
новленне е да се обединят и 
сдружат псички сили, конто 
по своята 
с.1щгентация 
към СЮК.

Делегатите на Скупщината следят изложението па Борисав Йошп

федеративното устройсг 
во на страната и се опо 
вестява отцелление, зает 
рашват се функциите на 
федерацията >и нейните 
институции. Изострят се 
междунационалеите от
ношения, в страната вър 
луват ирационални маци 
оналистически и шовиии 
етически страсти. С рева 
ишизъм св сплашват они 
я, които имат ло-инакви 
политически убеждения.
Раздухва се аптиюгос- 
лавско и антисоциално 
тическо настроение. Вси 
чко това получава гаки раната, 
ва размери, че може да 
предизвика ерупция на
насилие и междунацио- щи акти и на решения 
пални стълкновения, кои та на съюзните органи 
то ще застрашат същест има опасни импликации, 
вуваието на Югославия особено в областта на 
и на нейните конститу- 
тивни части.

щипата на СФРЮ, тога 
ва практически ще бъд 
ат суспендира!ш съвмес 
тно договорните решешг 
я в Конституцията па 
СФРЮ.. . Обстановката 
изисква да оценим тези 
явлетия, а Скупщината 
па СФРЮ и друии др 
жавиш органи във феде 
рацията, както и в репу 
бликите и покрайнини 
те трябва да вземат кои 
кретки «мерки за прома 
хване па тез.| явления. 
Докато (Конституцията 
па СФРЮ не се промени 
по утвърдения с комети 
туцията начин, всички 
сме длъжни да го опаз 
ваме и уважаваме като 
най-виш правен акт па 
страната.

вс, с които практически 
се суспендира основният 
правен акт па страната. 
Така се създава неконс
титуционно 
в страната с несъблюда- 
еми политически и ои-

положснис

гур/ ГОСТ] ш I гослсдствия, 
Това затруднява работа 
та на държавните орга
ни във федерацията, ре
публиките и автономии
те покрайнини и застра 
шава гарантираните с 
Ко! гстнхуцията едг ш к ви 
права па гражданите па 
цялата територия иа ст-

Делегатнтс разрешиха от 
длъжност досегашните орга
ни иа СЮК — Централния 
комитет, надзщрателната и
уставна комисия и 
изявление ма 14-ия извънрс- 
Ден конгрес, н която покрай 
другото се изтъква, че СЮК 
се бори за радикално 
ваис с модела и практиката 
иа статистичния социализъм, 
с властвуването на бюрок|ра 
цията, икономическата и об 
щсствсна безизходица.

приеха

Неспазвенето на съю 
злите закони и други об

скъс

ен политическа 
принадлежат

сигурността, народната 
отбрана, единния югосла И в уводното 

ва Миломнр Гьрбович,
изложение(На 2-ра стр.) ко*



Най-критичен етап в 

развитието на СФРЮ
ьлгдад

АРАБСКА СРЕЩА
Н Багдад в понеделник започна извънредна среща 

на арабските страни, които както официално о опопестеио 
разговарят йа „засеганатата национална сигурност |нп 

арабските страни“. На самите участвуват 1П шефове на 
държави и подачът на ООП Ясер Арафат, докато някои 
са изпратили представители в по-долен ранг. На срещата 

дошли представители на Сирия и Лиоаи.

(От I -на стр,.)
СТИХИЙНА
МИОГОПАРТИЙНОСТ

КОСОВО

Политическото положение и сигурността н Ко
сово и ночштатък е един от основните генератори 
па вътрешната и външна нестабилност на страната. 
И неблагоприятните процеси в страната възвратно 
влошават положението в Косово. Вярваме, че про
грамата на Скупщината на 
приета през февруари, заедно с мерките на стопан
ската и политическата реформа, както и Програма
та на СР Сърбия за Косово може да бъдат добра 
основа за политика ти страната към Косово.

Както с известено, ка 
за по-нататък д-р Бори 
сав Йоппч, всички в Юг 
ославня се определихме 
не само за плурализъм 
па собственост, по и за 
политически плурал и 
зт.Му в който е включено 
и правото |па граждани 
те да сс сдружават в по 
лптичеекм партии. Този 
важен въпрос трябваше 
навреме да сс уреди в 
Конституцията па СФРЮ 
н законите в съзвучие с 
нашите условия, иегори 
чесюп опит, придобивки 
те от НОБ |И досегашно 
то развитие па страната, 
многонационалния със 
таи на населението, меж 
дуреп убл и кат 1Ск ите отио 
шептя, традицията и нр. 
Тона обаче не с паправе 
но, така че целият нро 
пес на мIюгопартнйпост 
та до значителна степен 
се развива стихйио и по 
начин, който не е еднак 
но и съответно уреден в 
съюзната Конституция и 
законодателство.

.Макар чс програмите 
па политическите партии 
по начало не съдържат

ье са

МОСКВА
СФРЮ, която беше

Ненужно безспокойствие
Снабдяването в СССР е затруднено, а смущението 

всред народа се увеличава. Съветският президент Горба
чов в началото на седмицата посредством телевизията 
призвал съветските граждани да не създават паника по
ради предложението за минаване па пазарен начин на 
стопанисване м оповестното увеличаване на цените. Пани
ката. която се чувствува, казал Горбачов, нищо не може 
да реши, като подчертал, че минаването на пазарен начин 
на стопанисване вече не може да се отсрочпа.

Когато става дума за така наречената косов- 
ска алтернатива, ако наистина се застъпва за демо
кратически прогрес, мир и национално равнопра
вие, тя трябва ясно /ад се дистанцира от сепаратист
ките' цели и дейността на албанските националисти 
и вражески настроената албанска емиграция, както 

велико-албанския блян. За съжаление тя всеи от
още не е направила това.В РАМКИТЕ НА БАЛКАНСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Среща в Тирана таврация на поразените 
куслинговски 
или монархии. Отричат 
се някои югославски на 
роди и републики. Пред 
ставят се искания за ггре 
крояване на държваните 
и републиканските гра 
ннци,
се положението и права 
та на народите, които са 
малцинство в 
републики, дори се про 
пагира етническо очист 
ване и пр.

призив за насилствено 
за национална и рели ги 
озпа омраза, в гграктичес 
ката дейност някои от 
тях имат неприемливи 
прояви и вършат незако 
нии действия. В полити 
ческите кампании някои 
членове и така наречени 
мен.бне на колституцион 
нпя строй, вътрешните 
и външните граници и 
те лидери на някои пар 
пш явно калкулират до 
ри и с варианти за рее

творени^
Ресорните министри на Ю- 

гославня, Румъния, Българн- 
я, Албания, Турция и Гърци- 
я се срещнаха в Тирана на 
29 п 30 май когато водиха 
разговори за развитието на 
енергетиката а за възмож
ностите на 
между балканските 
в тази област.

В центъра на вниманието 
на югославската делегация.

която оглавяваше съюзният 
секретар за енергетика и ин 
дустрия. Стеван Санто бе у- 
крепването на отношенията 
в тази област, особено на е- 
лектроенергията, 
рането на въглшцата, нав 
та и газа, рационалното пол 
зуване на енергията (I защи
тата на жизнената среда.

ексилоати-

съ друдничество 
страни проблематизират

в. Б. отделни

чЕско^пйргаьогстао^Р ЗА ”новото трансатланти-

СЪГЛАСНО С ЕДИНСТВЕНА ЕВРОПА
Шефът на западног^рмай

ската дипломация Ханс Дн- 
трих Геншер се застъпва за

като изход на напредъка 
към европейската уния, как 
то и на икономическата и 
политическа уния“. Новата 
деклерация с която да се 
създаде възможност за но
ви форми на диалог и сътру
дничество между Европа и 
САЩ и Канада би трябва
ло да обхване политически
те, икономическите, еколож 
ките, техноложките и кул
турните аспекти на отнелпс 
нията, които свързват САЩ 
и Канада с Европейската 
общност, заявил Геншер. 
След приемането на такава 
деклерация, двете страни би 
трябвало да подпишат ново 
споразумение, което ха „да
де форма на бъдещето“, ка
зал шефът на западногер- 
манската дипломация.

„ново трансатлантическо па- 
ртнъорство“, което да се об
основава върху договор със 
САЩ и Канада и което да 
е съгласно с единствена Ев
ропа през 1992. В речта си 
на университета в Джорда- 
ун, Геншер подчертал, че 
„Атлантикът не смее да ста
не още по-широк поради ев 
рспейското обединяване“. В 
Америка се увеличава за 
грижеността дали американ 
ското стопанство ще може 
да се хване на борба с „ев
ропейската крепост“ когато 
се премахнат вътрешните ба 
риери.

АП предава, че Геншер 
подчертал, че „Европейската 
общност“ става лост на тран 
сатлантическа структура

ПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦА СЕ ОБЕДИНИХА СЕВЕРЕН 
И ЮЖЕН ЙЕМЕН

ВАК ЗАЕДНО СЛЕД ТРИ ВЕКА
Членовете па Председателството на СФРЮ следят разискванетоНа провъзгласяването на 

йеменското обединяване, на 
което се е чакало 300 годи 
ни, иривсъствувал председа 
телят на Палестина и лиде 
рът на Освободителната ор 
ганизация на Палестина Яс 
ер А|рафат.

Република Йемен заема 
над 530 хиляди квадратни 
километра площ и има око 
ло 13 милиона жители 
лица ще й бъде Сана (сто 
лицата на Северен Йемен). 
Някогашната столица на Ю- 
жен Йемен — Аден ще ста 
не главен икономически и 
търговски център на ст,ра 
мата.

През миналата седмица в 
Аден две държави — Севе 
рен и Южен Йемен щювъз 
гласиха решение зг обеди 
няване. За пръв президент 
на Единния президентски 
съвет, който ще бъде и шеф 
на държавата, е избран до 
сегашният _ председател нд 
Северен Йемен полковник 
Али Салех. За негов замест

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МЕРКИ И АКТИВНОСТИ В 13 ТОЧКИ

КОНСТИТУЦИЯ — ЗА всички
■ ч1ГеАнеобходимоНдГсеИТУАЦИЯ председателството

1. Да се интезивира 
цеса на демократизация на 
обществените отношения и 
осъществяването на стопан
ската и обще.твенц рефор
ма, търси се не само от Пре 
дседателство на СФРЮ и

ник е избран генералният се 
кретар на 
Социалисти ческа

НА СФРЮ СЧИТА 
ПРЕДПРИЕМАТ СЛЕДНИТЕ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ:а стоуправляващата 

_ партия нд
Южен Йемен Али Ал Беид. 
По всичко

Съюзнияпро- пзпълнптелен 
вет, но и от съответните ор
гани в републиките и авто
номните покрайнини, както 
и от всички институцци на 
на системата, политически и 
правно ясно да се определ-

съ- ят спрямо конституционното 
устройство, така че що за
мигат и прилагат Конститу 
цията на СФРЮ и съюзните 
закони и да осуетят н пре
махнат всички явления на 

(На 3-та ртр.)

личи, че минис 
тър-гйредседател на обединс 
иия Йемен ще бъде досега 
шният председател на Ю- 
жен Йемен Хаидар Ал Атас.

2 СТРАНИЦА
БРАТСТВО ■ 1 ЮНИ 1990



КОНСТИТУЦИЯ -,зд всички ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА СТОПАНСКО И ОБ
ЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ ПРИ МЕЖДУОБЩИНСКАТА РЕ
ГИОНАЛНА ОБЩНОСТ В НИШ

ЗА УСКОРЕНО И 

ПЛАНОМЕРНО РАЗВИТИЕ
СФРтпПЕеДСедателствот° на“Гвна с~-
|реализацията3<на Ж
ключекия за премахване на 
противположносгите на а- 
мандманите на конституции
те на републиките и 
номните 
ношение

ка прецизно да се регули
рат всички въпроси във връ 
зка с евентуалната иници
атива за откъсване от СФРЮ 
на отделни федерални еди
ници каквито са: условията 
за раздвижане на инициа
тива, процеса, начина на ре 
шаване на гражданите, уре 
ждане на взаимните матери 
ални и други отношения и 
т. н.

рушене на конституционния 
порядък и нарушаване Я коните.
ГФРк?™5седателствот° на СФРЮ счита, че е необходи
мо в предвидения срок да 
се приемат амандманите на 
Конституцията на

във възможна за

— СФРЮ, 
чшгго Проект Съюзният съ
вет предостави на публично 
разискване, понеже 
дават необходимите 
ставки

авто-
покрайниди по от-

ня РФРю Конституцията а у,<ррю, които е утвърдил 
Конституционния съд на Ю-

и Аа пРеДОРиеме 
политически и други актив
ности тези заключения да се 
проведат. Също Съюзният 113 
пълнителен съвет 
те органи на управление тр 
ябва час по-скоро да съблю- 
дят явленията на незачита
не на съюзните 
АРУШ предписания в 
ветните области и да поста
ви въпрос за отговорност на 
всички, които това правят.
г-1'п^Председателств°то на 
СФРЮ ще инснсвира валид
ните съюзни закони 
но да се црплагат на

Първото заседание на Съ
вета за стопанско и обще
ствено развитие при Меж- 
дуобщинската 
общност в Ниш премина под 
знака на утвърждаване це
лите и задачите на ново- 
формирания съвет, определ
яне на тематичните разис
квания в бъдеще и осмисл
яне на основните развойни 
насоки на региона. В при- 
сътвието на голям брой на
учни работници, председа
тели на общинските скуп- 
щини в региона и членове 
на Съвета, уводно изложе
ние във вид на тезиси из
несе председателят на Скуп 
щината на Междуобщинска 
та регионална общност в 
Ниш д-р Любиша Митро- 
вич. Между другото той из
тъкна:

тенциал не е достатъчно из 
ползван, д-р Л. Мит)рович 
изтъкна:

— Знаем за бройните по 
литически дисквалифсжапии 
на многобройни специалис 
ти, монополната компетиция 

професионалнонекомпе 
тентните, заживялата прак 
тика най-способните да се 
принудят да Е^шуснат тази 
сфеда -и да потърсят поле за 
изява в други феди. Съзна 
ваме всички ограничения, 
които с години ни натрапва 
системата на слагане пред 
всичко и над всичко инсти 
туционалени окови, които вм 
ъртвяват всяка инициатива 
на научната компетентност.

По-нататък накратко очер 
та целите на новоформира 
ния съвет:

— Този Съвет трябва да 
стане развойна база, 
тър, отворен за всички и- 
деи и за хора, които ще бъ 
дат способни и готови вся 
ка идея да разработят и да 
я лревцрнат в оперативен 
документ
решение до комплетния ин 
вестиционно-технически до 
кумент, за хора, които ще 
могат с деловите си връзки 
да обезпечат реализацията 
на всеки такъв проект с но 
сители на това пространост

на
те съз- 
предпо- 

за провеждане на 
стопанската рефдрма, 
татъшна демократизация на 
политическата система и ос 
ъществяването на човешки- 
те права и свободи.
г<ь'тЛ1редседателството на СФРЮ счита, че политиче
ските. активности' за прие- 

«а Конституцията на 
СФРЮ тряова яа се интен- 
зивира и ускори започнатия 
процес, утвцрден с Консти
туцията на СФРЮ. За целта 
нужно е час по-скоро да се 
преодолее застоя в този 
цес в онези федерални 
ншш, в които още не е да
дено съответно съгласие, яа 
да може веднага след прие
мането на конституционни
те амандмани да започне и 
в определен срок приключи 
активността на Комисията 
за конституционни въпроси 
на Скупщината на СФРЮ 
върху изработката на проек 
та на новата конституция.

Акитвнестите в републики
те и автонолшите покрални 
ни върху промените 
шгге конституции, според о- 
ценката на Председателство 
то на СФРЮ трябва 
новата на сътрудничество на 
всички отговорни фактори 
на републиките, покрайнини 
те и федерацията трябва да 
се синхронизират с работа
та върху новата конституци- 
я на СФРЮ, за да се избег
не в конституциите на репу 
бликите и покрайнините 
предварително да се извър
шат промени, с които по ед 
ностарнчив начин, извън до 
говорите с други републики 
и покрайнини и извън с кон 
ституцията утвърдения про
цес, с чиито и да било дик
тати предварително се уреж
дат отношенията във юго
славската федерация.

4. За стабилизацията на 
политическите отношения и 
за нова развойна фаза на 
страната от решаващо зна
чение е успешната реализа
ция на цялостната програма 
на стопанска и обществена 
реформа. Затова Председа
телството и занагчред ще о- 
казва максимална подкрепа 
на наслояванията навреме да 
се утвърдят конкретните ак
тивности за съблюдаване и

реегионална
11. С цел за по-нататъшно 

конституционносъдска защи 
та на конституционните пра 
ва и човешките свободи, 
Председателството на СФРЮ 
счита, че е необходимо със 
съответни 
решения -

по-на

наи съюзни-

конституционни 
и то вече с а-

мандманите на важещата 
Конституция на СФРЮ — 
да се обезпечи още по-ефи- 
касиа и с времето и ситуа
цията съобразена работа на 
Конституционния съд на Ю- 
гославия и с това се допри
несе за пълна защита на 
конституционността и зако
нността. До съответни кон
ституционни промени да се 
разгледа възможността с и-

закони и 
съот-

стрикт-лро
еди- цялата

територия на СФРЮ. Докол 
кото в някои среди • се счи
та, че отделни решения не 
се обосновават на Конститу новиране на деловите /реше 
Цията на СФРЮ, трябва пред Шя Да се осигури по-ефика 
Конституционния съд на Ю- сен процес на решаване в 
гославия да се шшцират о- Конституционния съд на Ю- 
ценки за конституционност. госЛавия, а отделно да се о- 
Ако се счита, че определени безпечи навременен и адек 
решения в съюзните пред- ватен подход в случаите, ко 
писания не са адекватни и- гато с предписания се дове 
ли не отговарят на съвре- жда под въпрос суверените 
менните потребности, може та> териториалната цялост и 
да се търси тяхното измене- с Конституцията на СФРЮ
ние с ищщиране на пело- Утвърдено обществено ус-
вен, а ако е необходимо и тРонство. 
спешен законна 
Но все докато
петентните ергани не смеят 
Да толерират незачитане, 
злоупотреба или грубо нару 
шаване на важещите пред
писания, понеже с това се 
остварят врата на волунтари 
зма, стихията и хаоса в об
ществото, с несъблюдаеми 
последици по стопанския и 
политическия живот на об
ществото и сигурността на 
страната. Това е едно от съ-

— Югоизточната част на 
Сърбия с години и десети
летия има по-къса крачка 
с развитието си по отно
шение на цялата република 
и Югославия. Темпът на 
развитие на Нишки регион 
е алармантно по-бавен по 
отношение на другите кра
ища, подобни по природни
те и трудовите потенциали, 
па дори и по отношение на 
райони с далеч по-малки 
потенциали.

цен

от проектното

на тех-

12. Председателството на 
СФРЮ счита.

процедура, 
са в сила комвъз ос- че час по-ско

ро трябва да се видят досе
гашните опити 
партийното устройство 
раната и да се предприемат 
мерки час по-скоро тази .ма 
терия с Конституцията на 
СФРЮ и

СПЕЦИАЛИСТИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН КАДЪР

На Университета има около 800 научни работ
ници. Общо 629 доктори на науките и 481 маги
стри представляват 7,38 на сто факултетски обра
зовани специалисти.

Факултетска диплома имат 26 425 заети (11234 
с полувисше и 15191 с виеше образование), 
представлява 14,6 на сто от общия брой на трудо
устроените, и още 3384 факултетски образоваше 
извън трудовите отношения (1662 с полувисше и 
1722 с виеше образование).

на много- 
в ст-

със закона да се 
регулира и осуетят явления 
та на неконституционно и 
незаконно действуване и по
ведение. Със законни ------
ния необходимо е да се обез 
печи пълна гласност в рабо 
гата изворите и предназна
чението на оредствата за фи 
нансиране на политическите 
партии, а особояо да се пре 
сече нелегалното събиране 
на средства от чуждестран
ни фактори.

13. Политическата 
лежност към 
може да бъде основа 
зу/рниране 
на какоито и да било граж
дански нрава, утвърдени с 
Конституцията и закона и 
за чийто и да било 
то и да било

което
реше

ществените условия за уста 
новяване на демократична 
правова държава.

8. Председателството на 
СФРЮ оценява като нсприм 
ливо, твърде вредно и с не
съблюдаеми последици опи-

Отговорът на този въпрос 
е твърде комплексен и мо
же да се намери единстве
но с максимално ангажира
не на специалисти, научни 
работници, хора от практи
ката, познавачи на отноше-

ьо или извън него, включи 
"сЛПО (I с партньори от ЧVЖ 
Сина.

Разискванията, които се 
движеха от размисли върху 
ролята на Съвета до кон 
кретни предложения на кои 
отрасли да се даде пре дим 
ство, бяха изчерпателни и 
задълбочени. Изказано е не

тите с едностранчиви /реше
ния — извън с Конституци
ята на СФРЮ процес — да 
се застрашава суверенитета 
и интегритета на Югославия 
или да меняват с Конститу
цията утвърдената процеду
ра. Това подразбира ггредпм 
но трябва да се съгласува с 
промените на Конституция
та на СФРЮ, па сългаспо с 
това да се менят или прие
мат конституциите на рспуб 

автономните

Рпринад
партиите не пията в деловия свят в стра 

пата иза у- 
и застрашаване в света, а преди 

които от- 
познават обстоятел

ствата, състоянието, ресур
сите, относно достигната сте
пен на развитие на 
район и неговите потенци
али. Огромна е 
професионалния, научния и 
трудовия потешшал на Ни
шки регион, за да се съгла
сим със стагнация или изо
ставане в развитието. То- 
?и голям брой високо-про
фесионален кадър обаче не 
е достатъчно силен генера
тор на развитието.

всичко от хора, 
лично доволство от готовността на 

Ншикн регион да използва 
средства на Заема и друш 
източници, понеже няма ком 
нлектувани и атрактивни 
програма. Засега са предста 
вени само няколко програ 
ми, .предимно от Електрон 
ната индустрия. В много 
цредн такива програма на 
среди такива програма не 
могат да се изготвят, поне 
же липсват съответните 
пианисти, па затуй е 
ложено Съветът 
вени тела (комисия) 
казват необходимата 
мощ.

и какъв-
Т0311реваншизъм 

политическите ие-смрямо 
съмишленици. силата на

Също така промените 
избраните или

по- наликитс и 
крайнини.

9. За да се излезе от оче-

премахване на реалните про 
блеми и пречки към успеш
но осъществяване на всички 
части на програмите особе
но за спиране намаляването 
на производството и създа
ване на условия' за нейно 
съживяване, както и за ре
шаване на противоречията 
в социалната сфера.

5. Необходимо е с полити
чески и лравгш средства да 
се прекъсне практиката в 
републиките и автономните 
покрайнини приемането на 
законни и други предписа
ния, които са противлолож- 
ни на Конституцията на 
СФРЮ и съюзните закони. 
Във връзка с /ова всички 
съюзни г/ргани трябва да 
бъдат по-активни и по-ажур 
ни в раздвижването на про 
н.сси .за оценка на конститу
ционността на такива акто
ве, а в случай на тяхната 
неконституционност и неза
конност гс трябва да обез
печават зачитане на Консти 
туцията на СФРЮ и стрикт
но прилагане па съюзните 
закони-

постапеинге 
функционери, във федераци
ята нс могат да сс вършат 
извън с конституцията и за
копа утвърдената

видните 7рудности и застои 
в разрешаването на ключо
вите въпроси на конституци 
онното бъдеще на страната 
необходима с нова, полити
ческа инициатива, която въ
рху себе сс ще поеме Пред
седателството на СФРЮ. То 
ще организира политически 
разговори с (републикански 
те ръководства, за да сс тър 
сят и съгласуват общи въз
можни предложения на ре
шения за бъдещите взаимни 
отношения в Югославия и 
Нейното устройство с цел да 
сс улесни работата на ком
петентните СКугПЦИ 11СКИ Ор- 
гаии.

10. 13 новата Конституция 
на СФРЮ, а ако политиче-

процеду-
ра. спе 

пред 
чрез собст— С приемането па пред

ложението па Председател
ството — изткъпа накрая па 
изложението си йович, убе 
дени сме, чс ще сс създаде 
необходимия обществен ам- 
биепт да отпочпс решаване 
то на отпорените въпроси 
па организиран, рационален 
и демократичен иачшг, кой 
то с единствено възможаи в 
нашата многонационална об 
//(мост. В този смисъл необ
ходимо е Скупщината на 
СФРЮ, Председателството
ма СФРЮ, Съюзният изпъл
нителен съвет, ком истситии- 

ските отношлшя в страна- те органи в републиките и 
та това изискват и с отде- покрайнините и всички дру 
леи закон въз основата иа ли, съобразно споите отгово 
важещата Конституция па рмости, да натрапят опера 
СФРЮ, трябва да сс уреди типии, конкретни програми 
правото па народите на са- па активности за осъществ

яване иа тези заключения и 
становища.

Спирайки сс пърху 
нпте защо този огромен но

ла о- 
и.м по 

Ст. Н.
причи

МОРА^^И^^гатГ^А^РЕОБРЛЗОВЛИИЕТО ^^СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ съюз

Ла докаже и способност

_в па СК, който има монополно пол“
жение и ССТП, из! ькна Милииое Милопич 
по Секцията за развитие председател
™ МОК „а сети „а Р°ЛЯТа "" СС™
даиие, състояло се тези дни.
„„ .Социалистическия съюз, е оценено, не може повече 
а демешуаа като фронт иа организираните социалисти

ческа сили със СК начело, ССТН нзяп,, пХнюсГ но тр"б-
ДД Дп“м°пИ .СП°Собност ” ,ю11"тс обществени условия до сс избори за свое място и спое бтцщще.

регион, на засе-

моо/гределенж\ включително 
и правото па откъсване, та-

М. М.
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„МАЙСКИТЕ СРЕЩИ 90“ — ДИМИТРОВГРАДмгжж ОВЩИНА и' л
ЛА ПРОДЪЛЖАТ ПРЕГОВОРИТЕ Скромнопредставяне— Докато Българин на нашите граждани не поаиолнии да иолауват имотите си, останали 

нея след установяването на границата български граждани и нишата стрина бе:» 
каканто н да е пречки разполагат със селскостопански площи, гори и други недвижими 
блага — Югославските граждани не могат да (разберат защо българските власти не 
признават репроцптети като международна категория и търсят от югославското прави
телството да продължи разгоио)рнте със съседната страна — Само от Босилеградска 
община има към 200 домакинства, кошч> в България имат около I 000 хп площи

От 1948 година домакин
ствата в граничните юго
славски села нямат възмож
ност да ползуват имотите си 
в България, останали в нея 
преди седем десетлетия. От 
тогава насам, без оглед че 
се касае за имоти с двойна 
собственост, властите в съ
седната страна вито им поз
воляват да ползуват това 
свое имущество, нито пък 
намериха начин да им го 
компенсират. А все до резо
люцията на Ннформюро те 
минаваха границата и си об 
работваха имотите. Понасто
ящем граждани от Боспле- 
градска община търсят ог 
съюзното правителство да 
раздвижи инициативи за 
продължаване на преговори
те със съседната страна, ко
ято да им създаде възмож
ност те да ползуват тези 
свои имоти. По-точно каза
но, търсят да им прнзане о- 
нези права, които българ
ски граждани имат на нед
вижимите си имоти в Юго
славия.

Статистическите данни, ко 
нто се водят показват, че се 
касае за значителни площи, 
останали зад границата в 
България. Само от крайгра
ничните босилеградски села

им в

дерт, на който участвуваха 
представители на града — 
домакин Димитровград, — 
к ултурно-х удожествсното др 
ужество ,Георги Димитров 
което изпълни китка шоп
ски народни хора.

Тазгодишните 21 но ред 
„Майски срещи 90" в Дими- 

‘ /ровград 
по—къси от предишните и 
скромни по съдържание. Та 
ка се наложи да стане /(ре
ди всичко поради разполага 
емите за тази манифестащ /- 
я средства.

„Срещите" практично бя
ха открити н изложба за ку 
лтурното творчество на РУ* 
сииската народност, 
стаиа в хола ма гимназията 
„Йосии Бро.з Тито". Гостите 
и присъствунащите привет- 
ствува Димитър Гюров, пое 
деедагел па Обн/ипската ко- 
иференция па Социалистиче 
ския съюз н Димитров/рад, 
а сетне .за културите пости 
жеппя на русинитс в СФР 
Югославия говори директо
ра на издателство „Рускос 
слово“ Любомир Мсгяши.

След топа, около 20 часа,

бяха значително
пщтмг.11( в Босилеград, кой
то 4 казва:

192 домакинства в съседна 
България имат около 1000 ха 
площи, от конто около 160 
ха ниви, 100 ха ливади. 750 
ха под гори. . . Касае се пре 
ди всичко за селскостопан
ски домакинства от Жера- 
впно,

Нашите ираж-
дапп, които имат имоти в 
България са ощетени. Топа 
ас само е в ггро'пи попее с 
международните норми, с 
правото за ренроцитста, 
п с пашите между държавни 
отношения. Докато България 
па машите мраждаии ие при 

правото, български 
н нашата община

Румънската народност та
зи година представи кулг\тз 
/ ю-х удожествсното 
ство „Лстру Албу" ог Вър
шан, а русинитс „Зволен“ от 
Руски кръстур.

Както и обикновено

но
друже-Барконин, Рибарци, 

Белут, Ресен, Извор и Пруин 
пи. Статистическите данни, 
конто педантично се водят 
показват и следното: 512 бъл 
гарски граждани па терито
рията ма Босилеградска об
щина имат 920 ха площи, ко 
иго могат да ползуват без 
каканто

което
знака 
граждани 
имат ие само площи, но и 

недвижими имоти,
голя

мо въодушевеиис сред пуб
ликата предизвика изпълне
нието на самодейците на 
„Жуцлянка“ от /рала — 
о рит им па Димитровград — 
Александрова// Жулски.

други
каканто са жилищните сгра 
дп. Те могат да ги ползу
ват, да ги обработват, да пл 
дават друг да им ги обрабог 
па и да заплаща данък или

по
да е пречки от

югославска страна.
— Останахме без имоти, 

които за попечето домакин
ства представляват основен 
поминък, казва Асен Иванов 
от с. Извор, инак делегат в 
Общинската скупщина в Бо 
аилеград. Изминаха вече 42 
години откакто взеха имо
тите на дядовците ни, бащи
нията нп. Ако поне досега 
българското ръководство си 
правеше оглушки, считам че 
сега след промените в Бъл
гария има условия да ни поз 
волят да си ползуваме имо
тите.

В този смгсъл е категори 
чен и Иван Раденков, об
щински публичен правоза-

На слсдвашия ден за уча 
ст/ип/нте в „Майските сре
ши 90‘
излет до Погановски мана
стир, къдсто в прелестната 
долина на ,р. Ерма разгледа 
ха Логановс/си манастир и се 
полюбуваха на ггриротните 
красоти.

да ги продават. . .
Гражданите. които имат 

имоти зад границата в Бъл
гария търсят да им се вър
нат правата, т. е. да имат 
същи права на имотите си, 
каквито имат българските 
граждани па имотите си в 
Югославия. Надяват се, че 
Съюзният изпълнителен съ
вет ще предприеме акции

беше организиран

в двора //а основното учили 
Ще „Моп/а Лияде“ след ка
то хорът под ръководство на 

■ М. Киров изпълни Хей
славяни1 беше изнесен кои-

за продължаване преговори
те с българското правител
ство и че българските влас
ти ще им върнат правата 
върху двусобственичссюзте 
площи.

В. Б.

ЗА ИМОТИТЕ С ДВОЙНА СОБСТВЕНОСТ

ШИ СЕ РШПРШО ПОЛОЖЕНИЕ
След Втората световна во 

йна на няколко стотици жц 
тели на Димитровградска 
община част от имотите са 
останали отатък границата, 
върху които от 1948 година 
насам те нямат никакви 

Демократическите

десетилетия да осъществят 
своите права, които имат 
въз основа на международ
ните конвенции. Става ду
ма за селскостопански имо
ти възлизащи на повече хил 
яди хектара или четири пъ 
ти повече отколкото българ 
ски драждани имат на терм 
торията ' на Димитровград
ска община. За разлика от 
българските граждани, кои
то своите права осъществя
ват и ден днешен, тези пра 
ва ма югославските гражда

ни са били Признати само до 
1948 година. А от 1920 годи
на, откакто тези проблеми 
датират, югославските граж
дани правата си са ползува
ли само 6 години. Освен то
ва, покрай стойността на п- 
мотпте, те са загубили п 42- 
- годишни реколта от тези 
имоти. На някои от тях са 
изградени редица стратеги
чески обекти, някои са кон 
фискувани, дори и черков
ни имоти. Всъщност, става 
дума ме само за обработва
еми площи — ниви, ливади, 
гори — но и за спестовни 
влогове акции и стойностни 
хартии и други недвижими 
имоти на 
България.

Публиката с внимание следеше програмата

■ "

права.
процеси в съседна Н Р Бъл
гария вливат през последно 
време надежди, че югослав
ските жители, собственици 
на тъй наречените с двойна 
собственост имоти, ще мо
гат след повече от четири

ДО 1 АВГУСТ

Предложения за 

септемврийски 

награди

територията на

Възможни
Вазстановявансто

решения има.
ма двувла

От изложбата настио отношение както 
1945 година

през уск°е словв“ в гимназията Й. Б. Тн- 
Ю в Димитровгради създавано на

възможности нашите
дати да разполагат

граж- 
с плю

тите си в съседната 
е едно всред тях. Сигурно е, 
че има и

страна
До 1 август трябва да се 

представят до Комисията за 
отличия и септемврийски на 
гради предложения за тазго-

ябва да се посочват конкрет 
ни данни и резултати, пости 
гиати в определена област. 
Също така в него се посочва 
за каква награда става въ
прос: ллакета, диплома или 
похвална фамота.

други решения, 
които «..намерят компетент
ните органи от двете стра
ни.

Дишни признания по повод 
Деня па освобождението — 
8 септември. Както вече 
вестно

Както узнаваме 
ношение са приети 
лени мероприятия, а

в това от-
е из

— тези признания се 
• дават за постигнати изклю

чителни [резултати в облас
тта на стопанството и обще
ствените дейности в общи
ната. Дават се на трудови ко 
лективи, отделни лица 
групи. В предложенията тр

опреде- 
без-

На комисията спорно е, че този въпрос тр 
ябва бързо да

е изразено 
мнение в настоящата година 
да бъдат присъдени 2 
ти, 3 Дипломи п 5 похвални

се решава и
Да се премахне 
ството

незадовол-плаке
и неравноправното

отношение към югославски-грамоти. те граждани.или
ИзпълнениеМ. А. на народен та/щ от 

лен
русниското дружество ..Зво-А. Т.
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ЗАВЪРШЕНИ 21 МЛЙГТГ,„ 1РОВГРАД „МЛИСКИ
СЕСИЯ ИА ОС В БОСИЛЕГРАД

СРЕЩИ“ В ДИМИ- БЕЗРАБОТНИТЕ И СТАРИТЕ 

ПРЕДУПРЕЖДАВАТНаш потите?
в Димитровград 

2Ьте „традиционни“
ски срегци“
н народностите

■ ■■

от Сърбия.
отчети на общинските органи 

инспек-■ На сесията бяха обсъдени и приети миналогодишните
Известни забележки пак бяха сложени върху работата на

работата младите школувани кадри когато и сред работещите
на народа

на управлението, 
циите. Как да намерят 
има „излишни“?Възстановени 

стация на братство 
— Деня на

преди 21 година като манифе-

републ„кнскоРТнТч^„Де%ГеГТ„аМха™?еСТ(?ЦИЯ °Т
правено. Обачр лКвт-1 го на хартия бе и на- 
отмина и Срещите ^ тази и™™мическа криза не 
благодарение на оятйт!™* на те са пР°ведени 
на Общинската скупщинагелството на делегатите
™те в стопанетвото вЩобщ™а?аИМГзТяРпВГРаД " Зае~се увеличи лан-нка “‘вещината, (за два месеца да 
средства елнамк личните доходи), и докато
участници ъ на обезпечени от изявените девет участници (в Димитровград -се намериха 

четири включвайки и домакините Някои пт 
говори6 ГаСпГЦИ в?преки предварителните до- 
дание или образлож^е. КаКВ°Т° * ДЯ е ОГ1рав-

лични посегатели срещу об 
щественото имущество. Зато 
ва, както посочи председа 
телят на ОС Спаско Спас 
ков се налага инспекциите и 
останалите общински и дцр 
жавни органи повече да съ 
трудничат. В това отноше 
ние по-голяма ефикасност е 
необходима и когато се ка 
сае за защитата на общест 
вените площи. Още повече, 
ако се има предвид, че зав 
зетите досега обществени и- 
моти все още не са върна 
ти на собствениците 
щественото предприятие „Бо 
силеград“ и Горското сто 
панство от Враня, а се нами 
рат в частни ръце.

Обсъждани социално-ико 
комическото положение на 
старите и социално застра 
шените лица в общината, 
делегатите потърсиха, на те 
риторията на общината да 
се изготви социална карта, 
да се изучи социалното по 
ложение на онези, които

• нямат средства за живот и- 
ли пък им е необходима 
друга социална помощ и 
да се предг.^ремат мерки, за 

се облекчи положе 
Сега постоянна па

На състоялата се в четвър 
тък сесия на Общинската 
скупщина в Босилеград, по 
край повече „процедурал 
ни“ въпроси, на дневен |ред 
бяха и въпроси, които прив 
лякоха вниманието на делега 
тите. Обсъждайки отчетите 
за работа през миналата го 
дина на общинските органи 
на управлението, следствени 
те и правосъдни органи, де 
легатите потърсиха тези ор 
гани да издигнат на по-ви 
соко равнище работата и 
ефикасността си. Имайки 
предвид, че в тях граждани 
те осъществяват правата си, 
налага се те докрай да спаз 
ват законността и конститу 
ционността, т.е. основната

да им 
нието.
рична помощ получават о- 
коло 120 души. Числото на 
онези, които търсят помощ 

. се увеличава. В това отно 
щение един факт твърдо у- 
бедително 
възрастовата структура на 
населението постоянно се в-

предупреждава:
само

на-
лошава за сметка на мла
дите, т.е. над 22 на сто от 
населението са над 60-годи 
шна възраст. Имайки пред 
вид, че средствата представ 
ляват проблем, в една ин 
формация на Центъра за со 
циална работа се казва, че 
„доколкото се формират зе 
меделски кооперации, в тях 
прябва да постъпят старчес 
ките домакинства и със с- 
дружаването на имущество 
то си да си обезпечат соли 
дна егзистенция“.

Об

раваният фГск^лтуре^ сл!т “не^е "проведен °Сре1
щите ^ завършиха фактически за 24 часа _
? от 12 часа Д° същото време следващия
чен. с$а това време бе открита на бърза подредена 
изложба на

си задача.
творчеството на русинската народ- 

45^ години на „Руское слово“ и книгоизда- 
телска дейност и художествена изложба — 
дерт на домакините и гостите (от зрителите 
учен почти наизуст) и разходка до Погановски 
манастир. Колко това съдържание на Срещите е 
дало възможност за основното !им мото • 
гаруване на младите от различни народи 
родности — едва ли може да се каже. Още пове
че ако се има 
в двадесетгодишното 
гостите комплетно бяха в хотела и мотела, а не 
както досега при своите домакини, връстници — 
другари. Това е направено с цел да не се обре
менява домашния бюджет на хората, чиите деца 
би приели гостите. Но, дали това допринася и 
по този начин да се облекчи междунационалното 
положение в страната. . .

И този път известни забе 
' лежки бяха отправени по 
адрес на общинските инспек 
одии, като бе потърсено гра 

• жданинът да бъде освободен 
от различни нередности мат 
рапази на пазара и от раз

пост
кон-

на- ■

■ дру- 
и на- 1

МИ«Ш| Покрай все по-малкото 
число на младите в общи 
ната, не по-малко изострен 
е и проблемът с безработи 
цата. Сега в списъците на 
Фонда за трудоустрояване 
се намират 1200 души, от 
които към 90 са с више и 
полувише образование. До 
сега повече пъти на (различ 
ни събрания на обществено- 
-политическите организации 
и сесии на ОС бе изтъква 
но, че поне за тези с више 
и полувише образование да 
се намери работа. Бяха пра 
вени планове в

предвид факта, че за пръв път 
съществуване на Срещите Ш

-ш*
]

Ако се настоява „Майски срещи“ и занапред 
да се организират, тогава е крайно време да се 
даде друга форма и съдържание, да се променят 
хората които в организацията на срещите учас- 
тЕуват почти от самото начало. В противен слу
чай 21-те срещи може би са били и — последни.

А. Т.

4 ш
кои пред

приятия колко души да по 
лучат работа. Дали 
на съществуваше желение 
на тези хосра да се помог 
не и дали изобщо някой мо

От сесията на ОС

наисти

да стане без защитата тори вън от предприятието. 
Ние се опитахме да напра 
вим нещо, но срещанхме от 
пофи в Общинския комитет 
н някои държавни органи.

ВЪВ ФОКУСА гло
на влиятелни хора от пред 

него. Ноприятието и вън от 
кои са тези хора? Положи 
телният отговор на този въ 
лрос засега официално не 
се знае и кой знае дали из 
общо ще бъде намерен. А 
в Сурдулица има хора, ко 
ито го знаят, въпрос е дали 
и кога ще го кажат. Ако се

Кой 6 бил закрилник 

на престъпниците от 

„Влгсина-продукт“?

же да понесе този риск в 
сегашното време, не е из 
вестно. Но как и да е, те 
зи хора са пак без работа 
И’ съвсем е сигурно, че по 
вечето от тях в об щетата 
не ще намерят работа. Въ 
проса усложнява и непзвест 
ната събда 
пто вече работят. Покрай

Пешнч и Ристич 
монаха нпто едно име. И ни 
кой не ш пита нито 
мена, нито за допълнителни 
обяснения, които очевидно 
бяха нужни. Получи се в- 
печатленнето, чЬ и двамата 
казаха толкова, колкото им 
беше нужно за собствено 
оправдание, относно само да 
се отърват от собствената 
си одговорност.

не спо

за и-

изхожда от скораишите из 
явления на двама общински 
ръководители, един сегашен 
и един предишен, това ня 
ма да стане скоро. Часлав 
Пешич, председател па Об 
щинския синдикален съвет, 
на неотдавнашното съвмест 

заседание на Общинския 
комитет на СКС и Синдика 

вън връзка със

на онези, ко
■ ДВАМА ОБЩИНСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ, ЕДИН ПРЕДИ

ШЕН И ЕДИН СЕГАШЕН, ТВЪРДЯТ, ЧЕ НЯКОИ РЪ
КОВОДИТЕЛИ ОТ ПРЕДИШНИЯ СЪСТАВ НА ОБЩИН
СКОТО 1^КОТОДОТВО НЕ СА ПОЗВОЛЯВАЛИ ДА СЕ 
РАЗВЪРЖЕ ВЪЗЕЛЪТ НА ПРЕСТЪПНОСТТА В СУРДУ- 
ЛШЛКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКО-ТЪРГОВСКИ КОМБИНАТ

предложението клонът на 
Фонда за трудоустрояавне 
да създаде условия свобод 
нпте места в републиката и 
страната да са достъпни за 
незаетите в общината, ня

К. Г.
по

на беше свалено ръководст 
вото на „Власина-продукт“, 
а новият директор Милорад 
Стайкович веднага започна 
да въдворява ;ред в чг>гани 
зацията. Със серия извънред 
ни и контролни инвентари 
зации той бързо изгони „нъл 
ците от гората“. Мнозина^нс

забогатяванеНелегалното
на някои ръководители

продавачи, откуп
случаятана заяви: коя нова надежда може би 

е предложението и в извее 
тен
Живко Столков, председател 
на ОК на СК — възможност 
ще се създаде ако в пен 
сия

магазни, 
чици и лица от комерческа 
та служба на „Власина-про 

беше
— Като началник на Сек 

регариата на вътрешните 
работи в предишния мандат 
нрешшгах да се разкрият не 
законните 
„Власина-нродукт“, по от 
ш/кои политически форуми 
и ръководства ме обвиниха, 
че съм имал намерение да 
урниша комбината.

Миодрнг Ристич, председа 
тел на Общинската скумщм 
на в предишния мандат, 
„обясни" случая със след 
ните думи:

— Това, което ега се случ 
ва във „Власина-продукт“ 
показва, че пътят на ирсс 
тънните действия може да 
се' препречи когато същест 
вува желание и когато не 
се оказва съпротива от фак

смисъл възвание на
дукт“ дълги години

неофициалната (на 
родната) политическа сцена 
в Сурдулишка община. Вре 
мето на инфлацията превьр 
на темата в суперхит, поне 
же това беще „златен пери 
од“ за търговците, 
рите на „занаята“, за който 
говорим тук се чувствуваха 
като риби в морето, За съ 
жаление

хит на
действия във

съвестни търговци
бяха наказани, Против 

е възбудено следст
заминат онези, 

изпълняват поне едно от ус 
лов пята; в сегашната обета 
новка когато заплатата не 
е сигурна, пенсията им е 
зага|рантирана и често по- 
- висока от заплатата.

които
щи
някои
вие. Акцията не е завърше 
на, но е ясно, че е започна 
ло сериозно развръзванс на 
възела на престъпността във 
„Власина-нродукт“.

а майсго

политически 
структури и държавните ор 
гани никой не им даваше 
„жега“, въпреки че на мно 
го събрания народните пред 
ставители остро негодуваха 
против това 
не предприе и ръководство 
то на комбината.

от
иаиреже 

случая, което нараст 
години сега се кои 

кой

Политическото
Делегатите приеха и из 

менията на градоустройство 
ния план на града, по точ 
'но на три квартала: „Кей“, 
„Берков вир“ н „Ортие“.

ние на
ваше с
центрира във въпроса:
С бил закрилник ма престъп 

„Власина-про 
? Защото е ясно като

явление. Нищо
() гниците

дуКТ“°
бял ден, че това, едва ли 
нс явно, плячкоеване на ва 
рода и обвюството не е моВсе пак всичко -има край. 

Към края на миналата годи.
В. Б.
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ДОМАШНОТО РЪКОДЕЛИЕ В ИОСИЛЕ1 РАДСКА ОВ- 
1ЦИИАВ ПРЕДПРИЯТИЕТО 

1 „ТЪРГОКООП" В 
ДИМИТРОВГРАД

ДВАНАДЕСЕТ ГОДИНИ НА „ЛИСЦА" ОТ НАПУНШИЦА

Най-добар цех ПУННТОВЕ В ТРИ СЕЛАобщината Инмциятивз за
размиване

в ■ Покрий пункта и Босилеград, „Народна радиност“ от 
Сурдулица откри пунктове и в Долна Любата. Горим 
Ллобита и Долно Тлъмиио И Предприемат се мерки да 
се открие пункт и в Горна или Долна Лисина

в посочените села в опреде 
леи ден в седмина се кара 
материал Одежда) и се нре 
и тим ат и: «е/стените изделия. 
По точи начин коолерантки 
те нямат нужда да отиват 
в Босилеград. Понастоящем 
в пункта в Горна Любата и- 
ма 17 илетачкя, в пункта в 
Долна Любата 18, а в Дол 
но Тлъмино 22 
Естествено това 
окончателно. Числото 
ограничено, което ще рече, 
че заинтересованите могат 
и занапред да се явяват.

Да кажем и това, че след 
тази инициатива и броят 
на плетачните в пункта в 
Босилепрад, който работи ве 
че 13 години сега значител 
но е увеличен (от 40 на 150 
жени), а заработката на ед 
на плетачна се движи от 
1000 до 2000 динара, в зави 
си мост от броя на изплете 
ните изделия.

■ Светлана Ракич и Любиш» Антич са удостоени с меда
ли на труда

Цехът на „Лисца“ от Сев- 
нице (Словения) п Бабуш- 
ница тези дни напълни два
надесет успешни делови го 
дини. По този повод се съ
стоя тържество, кп което 
11етар Йончич, ръководител 
на производствената еди

ница, говори за досегашни
те резултати и за перспекти 
вите на цеха.

— При днешните тежки 
условия за стопанска дей
ност — подчерта Йончич — 
ние нямаме друго решение 
освен да ползуваме макси
мално мощностите на цеха. 
да пазим онова, което съз
дадохме, да тачим и да раз 
виваме още повече връзки
те ни с предприятието в Сей 
шще. Досегашният ни опит 
показва, че голямата дале
чина не може да бъде ба
риера на успешното сътруд
ничество. Трудещите се в 
Бабушница и трудещите се 
в Севшще са повързани с 
многобройни нишки на при
ятелството, със съвместните 
производствени планове, с 
качеството и авторитета на

Раздвижената инициатива 
от страна на Общинската 
конференция па ССТН в Бо 
силеЛрад в съдействие с „На 
родна радцпост“ от Сурду 
лица е домашно ръкоделие 
да се активизират безработ 
ните жени и в отделни мсст 
ни общности, даде известни 
резултати. Сл 
разговори в няколко местни 
общности за условията и пе 
чалбата от този вид стопав 
ска дейност, по-толямо чие

домашния и чуждестранния 
пазар, със счъмсстнатп пе
чалба ...

Както о известно и ре 
! ди няколко години беше 
| проведена . |иптсграц|ии| 

м)ожду „Търгокооп" и то 
гавашнага основна орга | 
пизацпя

През изтеклите дванадесет 
години „Лисца" в Бпбупши- 
ца са осъщестпени запидии 
резултати и още п пършгго 
си години стана най-добър 
цех в общината. Качестве- ! 
ната продукция па „Лисца" I 
лесно си пробива път нп па
зара в Сърбия, Югославия и ; луга". Целта па тази ип 
пън от нашата страна. Ми- ТОграмя,я с било обеди- 
палата година този цех е | 
дал на общината (чрез пла
щане на общински облага
ния) над 1,8 милиона ди
нара. Оредният личен доход 
е 2400 динара.

На тържеството бяха пръ-

I
сдружен 

труд „Хлебопекарница" 
в състав за бивша ,,Ус

за
сд в ровсдспите

ллетачхи.
число не е 

не е
пявапс па търговията и 
влизане ша хлебопекар- 
цицата в състава па ор

ло жени изразиха желание 
да се занимават с тази дей 
пост и вече в Горна и Дол

га.икищия. и която е про 
пзводството па жито — тип пунктове и, се предлри 
„Сточар", в чийто със- смат меурки подобен пункт
таи бе п сега е „Търго- да </гкГ>иг и « Лисни к | ски район. Засега пунктове
кооп • | те работят в съдействие с

пункта в Босилеград. Малия 
ка Спаскова, ръководителка 

I на пункта в Босилеград, ни

■

чени медали на труда па 
Светлана Ракич и Люби ши 
Днтич, с които ги удостои 
Председателството на СФРЮ. 
Сред гостите бяха и Миро
слав Маркович, секретар на 
Председателството нр РК 

ка ССТН в Сърбия, и Бра
не Огоревц, заместник — 
генерален директор на „Лис 
на“ от Севница.

И тогава, а още новс 
чс днес сред заетите в 
някогашна „Услуга" съ
ществуваше 
към цова обедшгяваи/г. 
Тази
и те е оформен инициа
тивен комитет, който ра 
здвпжва инициатива за 
отделяне от „Търгокооп". 
Както ни осведоми ге
нерал шият директор на 
„Сточар" Димитър Сла
вов в присъствие на ди
ректора на „Търгокооп" 
Петър Еленков, те са за 
познати с това и са на 
становище пито да подъ 
ржат, пито да осуетяват 
инициативата. Търсят са 
мо инициативата да се 
провежда по канален и 
въз основа ма законите 
разписания ред. Съдба
та на инициативата засе 
га не е известна.

М. Я.унедолш, че на пунктоветесъпротива

дни сред заетиД. Чирич ПРИНУДИТЕЛНАТА ПОЧИВКА В „ЦИЛЕ“ НЯМА ДА 
БЪДЕ КРАТКА?

Да не се пълнят 

складовете
новини от гид

Сделки с Швеция и Израел
■ ОТПУСКИТЕ ПО БОЛЕСТ — ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ

От 15 май тази година 
предприятието за изработка 
на мебели „Циле“ от Димит 
ровград се намира на го 
дшина почивка. Както изтък 
ва генералният директор 

! Карол Макюш, тази почив 
! ка е принудителна, преднз 
; викана от тоталния застой 
| в продажбата да мебели на 
I домашния пазар. За илюст 
: рация той посочва, че само 
: в системата на „Шипад" 18 
: предприятия са на почивка.
| ..За щастие не се налиграме 

в блокада благодарение на

В „Циле“ считат, че се 
гашното положение и зае 
тоят в дродажбата на ме 
бели са създадени по изку 
ствен начин със сегашната 
кредитно-монетна политика. 
Макар че и „Циле" както 
и множество

Н ай - голям ата стопанска о- 
рганизация в Димитровград 
ска община ГИД — Димит 
ровфад продължава да вър 
ви по възходяща линия, въ 
преки че се стопанисва при 
крайно затруднени условия. 
Както ни уведоми директо 
рът на ГИД Слава Тодчров, 
в първите три месеци на го 
дината ГИД е осъществил 
с 30 на сто по-голям износ 
в сравнение със същия пе 
риод на 1989 година. Преве 
дено във валута това възли 
за на 3 милиона долара.

Овлдяването на нови и „за 
пазването“ на вече овладяни 
те пазари търси и отговор 
но изпълнение на ЪРУДОвн 
те задачи. В ГИД се пола 
гат големи усилия да се за 
пази завоюваното реноме на 
сериозен делови партньор. други пронз 

водители на мебели, е нама
ПРОБЛЕМ: ОТПУСКИТЕ лил цените на своите мебе 

ли дори и с 50 на сто, по 
лзата не е много голяма —

ПО БОЛЕСТ

Да се издържи в конку 
ренцията на световния па 
зая не е лесно. Затова пък 
в ГИД не оставят нещата 
на самотек, а всекидневно 
се готвят за нови похвати. 
Освен димитровградското гу 
марско предприятие редов 
но изпълнява задълженията 
си към своите доставчици, 
което при днешната обща 
неплатежоспособност е ряд 
кост. Обаче и в ГИД има 
•фудноели и проблеми.

Като проблем номер едно 
С Тодоров посочи отпуски 
те по болест.

— Отпуските по болест 
не могат да се махнат на 
пълно. Обаче днцвно от ра 
бота по тази причина отсъ 
ствува и по 100 души, ко 
ето чувствително намалява 
производителността на тру 
да и създава редица затруд 
нения — казва Тодо|ров. Те 
зи отпуски ще трябва за 
два пъти да се намалят и 
в отпуск по болест да оти 
ват наистина болните — со 
чи той.

само са получени средства 
на текущата сметка за да 
се избегне блокадата.

Що се отнася до залежа 
лите стоки в „Циле", те са 
на равнище на производег 
во от две и половина сед 
миди, което все пак не е 
много. А годишната почив 
ка е дадена, за да не се про 
извежда за складовете. На 
(работа са останали само с- 
четоводството и част о ра 
ботнидите, 
склада за дъски. Ако неща 
та се подобрят, работници 
те ще бъдат повикани да се 
върнат от почивка, макар 
че това не се очаква да се 
случи скоро, поне не преди 
20 юни. Както изтъква ди 
ректфът през април и май 
реализацията е само 25 на 
сто от реализацията за пьр 
вите три месеца, което го
вори, че цените не са при 
чина за застоя в продажба 
та, които през ацрил са на 
малени. В „Циле“ се надя 
ват, че след размразяване на 
цените и личните доходи по 
ложението може да се по 
добраь

факта, че усияхлю да се при 
способим към положение

Запланираният износ до 
края на 1990 година ще бъ 

изтъкнаде надхвърлен 
Тодоров. А. Т. ; то.“

Радва и факта, че ГИД 
няма залежали стоки. В БОСИЛЕГРАД

Каквото се произведе, вед 
нага се поглъща от пазара. 
Това димитровградско пред 
приятие и занататък произ 
вежда за
вачи, дето се казва.

ОЩЕ ЕДНА ЖИЛИЩНА 

КООПЕРАЦИЯизвестни купу

Покрай формираната 
края на март тази година 
жилищна кооперация „Нови 
дом“, тези дни в Босилеград 
започна с работа още една 
такава кооперация. Жилшц 
ната кооперация „Хан“ от 
Владичин хан, в Босилеград 
откри представителство кое 
то понастоящем се намира 
в частна къща на улица „Ге 
орги Димитров“ №27.

И жилищната 
„Хан“

к ь\1 та достатъчно е това лице 
да има строително лозволе 
ние и фанансов план на съ 
ответния обекат.

които уреждат
ЗАВЛАДЯВАТ СЕ НОВИ 

ПАЗАРИ

В ГИД непрекъснато се 
действува спо|ред изисква 
нията на пазарната иконо 
мика. Нито за миг не се 
седи със скръстени ръце.

Покрай вече обезпечените 
пазари и на Изток и на За 
пад, ГИД търси място под 
слънцето и в страни, къде 
то досега не е изнасъл.

Жилищната кооперация 
„Хан“ от Владичин хан, ос 
вен в Босилеград, има пред 
ставителства и в Сурдулица, 
Буяновац, Цръделица, Власо 
тинци и Лесковац. Членове 
те й могат да ползуват и 
услуги за изработване на 
строителни планове. Коопе 
рацията твърде успешно съ 
трудничи с проектното бюро 
„Сигма-проект“ от Белград.

коопер ация 
и кооперация 

дом“, на своите 
членове предлага обезпеча 
ване на всички видове стро 
ителен материал по намале
ни цени (без облагания), а 
услугите й могат да ползу
ват лица, нейни членове за 
строене на жилищни сгра 
Ди, делови обекти и други 
видове помещения, както и 
за (различни видове

- , както 
„НовиГумени технически стоюи 

и обукви наскоро ще се из 
насят и в Швеция.

От 1

та

Инак в ГИД е готова и 
нова линия за гъбести про 
фили, която

Да кажемв Израел ще се 
изнасят дихтунг-плочи. Пра 
вят се усилия за овладява 
не на пазара и Испания, Ве 
ликобритания и други стра 

« последната има изгле 
Ди 1ИД да си осигури плас 
манг за гумени профили.

юни и това, че до 
сега в кооперацията 
членени около 80 
Босилеград, 
бъде всяко

са за 
души отзначително ще 

допринесе към обогатяване 
асортимента на а член може да 

лице, което в- 
динара членски в-

произведе
нията му. несе 36

нос.„„„ адапта
ции на стари сграда. За целМ. А.

М. Я. А. Т.
в СТРАНИЦА
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НВ ШШ ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунист
Орган на Съюза 
и на Съюза на на югославските Брой 1726 година ХУНИ 

Белград, 1 юни 1990
комунисти комунистите в Сърбия
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□ Е я

СР Сърбия, съ- §
а

дна от съществените 
§ ки на актуалната обстановка
□ страна е откритото (нарочно или нена- 
| рочно) нарушаване или иренебрегаване 
а на Конституцията на СФРЮ, която трбя- 
| ва да оъде документ с най-голяма правна
□ сила- Последствията от това са тежки и 
| многобройни, а според многобройните на- 
§ учни предупреждения тези

на Председателството н а 
що така трябва да гарантира свободно та- | 
чене на националната самобитност и кул § 
тура, свободно служене с майчиния език § 
и писмо, свободна афирмация на нацио- § 
налното битие.

характеристи- 
в нашата Конституция8

о
:
8

Авторите на проекта на новата кон- 8 
сгитуция на Сърбия са изхождали и от 
факта, че в рерпубликата Вече същес
твуват много нови политически партии, ° 
за които няма ни дума в сегашната съ- 8 
юзна и републиканска конституция. Сле- § 
дователно, според сегашните конституц
ии, тези партии нямат правото да учас
твуват в предстоящите избори. Затова в § 
предложението на Председателството на § 
СР Сърбия е записано, че в изборите, ко- § 
ито ще бъдат непосредствени и тайни ще 
участвуват политическите партии, съюзи- ° 
те, професионалните сдружения и групи § 
граждани. Значи в СР Сърбия най-нап
ред ще бъде приета нова конституция, 
която предвижда многопартийност, а след § 

цД това ще бъдат проведени многопартийни | 
М избори, което означава, че няма да се § 
Ц повтори нарушаването на констигуцио- ° 
Ц нните разпоредби, което се случи по вре- 5 
I ме на изборите в Слове1шя и Хърватско □ 

(в тези републики многопартийните 
!к11§§?г1 ®9ри се състояха преди да бъдат проме- § 

сегашните им конституции).

5последствия 
п може да бъдат още по-тежки. Този фак 
§ обаче не загрижава много ония които 
| трябва (понеже са длъжни) да се гри- 
§ жат за конституционността и законнос-
□ тта — Съюзната скупщина, Съюзния 
| пълнителен съвет и Председателството на
□ СФРЮ. Навярно съществуват предложе- 
8 ния на Съюзния изпълнителен

\правовата 

държава
п

§

§из- а
■

а съвет и на
О Председателството на СФРЮ за измене- 
| ния и приемане на нова конституция на 
о Югославия, но все докато не се приеме 
§ новата конституция, те са длъжни да се 

грижат за спазване на съществуващата. Г 
По всичко личи Конституцията ще се спа- * •

’~.

8
§

8
§8 зва много повече, понеже 'Новият пред- 
| седател на Председателството на СФРЮ 
| д-р Борисав Йович оповести това

'
в ина-

| угурационната си реч, която предизвика 
В остри протести на ръководните върхове 
| на Словения и Хърватско.
§ 8С§ из-

Денят, в който ще бъде приета нова- Щ 
§ та югославска конституция е неизвестен % 
8 от много причини. Първо: обнародвани- |,- 
- те досега предложения са не само раз- 
8 лични, но и взаимно противоположни, та-

§
нени

:
Сред многобройните новини, които а

г' които се „родиха' 49 амандмана, които гя оопгтга«тгА и ^
ка че е неооходимо дълго време за съгла- бяха приеТ]‘ преди една година. Още то- Са™ В предложението тряова да

8 суване. След това неизвестността се под- гава беще казано че тези ама„дМани Се ПОДЧертаят онези- които на пръв по- § 
§ аилва и от факта,^че приемането на нова представляват минимални промени в Ко- глеД изглеждат само езикови. Например, 
а конституция е ооусловено от единоду- НСТИХуЦИЯТа от 1974 го дина, а това оз- вместо Скупщина на СР Сърбия,

Добре ВеИ^е^б™К“даноду^ето начава' че трябва 2? промеият и мно‘ требдаа терминът Народна 
| ™ ЙГ <1 ~ ДЖ?6“ " ,е°” КР"‘ “ Изпълнителен се, -
8 а занапред ще се постига още по-труд- ’ 
а но, понеже в Скупщината на Словения

на ДЕ-
МОС, а в Сабора на Хърватско члеяове- 

| те на Хърватската (демократическа об- 
§ щност на д-р Франьо Туджмаи. Поради 
§ тези и други обстоятелства, които се сте- 
° коха през изтеклия едногодипген период, 
а най-важно от които е формирането на

;
п

?

8
8
8О се упо- 

скупщина, оI
правител- §

секретарите ще бъдат министри, де- §
Една от първите цели на авторите легатите ще се наричат депутати и т. и.

е изработка Не ще и съмнение, че тези терминолож-

ство,

мнозинство са представителите на проектокоиституцията 
на конституция, която ще създаде усло- ки промени са резултат на желанието на ° 
пия Сърбия да се учреди като правова авторите на проекта, според което но- й 
държава на цялата й територия. А това вата конститущ1я на ср с б б §
между другото означава, че на всички у | ш .лряова „

републиката трябва да се да °ъде обогатена и с 1пр1идобивките на §

8□
г

граждани в
гарантират голям брой права и свобода: демократичната политическа традиция на 

голям брой ншзи партии, Председателс- Свободио мислене, съвест веронзповеда- сръбския народ“, както беше 
твото на СР Сърбия повдигна ииициати- иие> МИрИН сборове, политическо сдруж- 
ва за приемане на нова конституция на аваие свободен печат,право на подани- 

„ СР Сърбия. Публичното обсъждане ма то чсство> право иа участие 
| зи документ ще продължи най-малко сд- ,,раво 1Ш гражданите да изпращат пети- 
□ на година и ако дотогава не се приеме 1(1ИИ до държавните оргаии и прочие. Но- та- 
8 нова конституция на СФРЮ, което едва вата конституция трябва да гарантира 
8 ли може да се случи, новата коиститу- едиаква защита на всички видове соб- 
о ция на СР Сърбия допълнително ще се стве1юст: частна, смесена и обществена,
8 съгласува с новата конституция иа СФ1 Ю. както и „а чуждестранните капиталоовло-

_ жения. Този документ трябва да създа-
Председателсгвото на СР Сърбия по- Д0 условия за свободцо предприемачес- 

8 сочи причините, поради които предаага тво< Прав0 на работа и свободен труд,
V, нова конституция на републиката. Меж- Право ,иа работниците да самоуправляват 
8 ДУ ДРУгото ос споменават и някои заета- в обществ^.ште предприятия и да участ- 
I! рели решения в Конституцията ог 1974
8 година. Трябва да напомним, че тези ре- яшя в коихо работят, право иа стачка,
8 шения бяха споменати и преди няколко ограничен бр|0Й трудодни, седмична и 
В години’ 1,0 «Реме на публичните разис ГОдашиа почивка и пр. Новата

квания з а конституционните промени, от
8

8
8

изтъкнато 8
заседанието на Председателството на 

СР Сърбия, на което беше приет проек- 1 
тът на новата конституция на република-

на
58

8 във властта,
8
I
□

8
□
□

8 □

8

8
8вуват в управлението на други предпри-
8

8и
Растко Йоветпч ”конституция, по мнението иа членовете

8
8
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2 Комунист
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИЗЛИШЪЦИ

КОМЕНТАРИ Уволняването 

последна мерна
НАЦИОНАЛИЗЪМ

ДЕЛАДУМИ И
предложените програмни цели на СК 

излишък на заетите на Сърбия, така ще бъде и в бъде
ли Сърбия като чер ще — винаги застъпваше интересана 

се провличаше в раз- производителните слоеве на обаде- 
икоиомическата обета- ството, пи онези, които със своя 

последното труд създават дохода, а чиято ег- 
зистеиция е иайвече застрашена. 

Затова на споменатото заседание

Но случайно проблемът на 
нологическия 
» стопанството 
вена нишка 
доенията за
ловка в Републиката на 
заседание на ЦК на \СК на Сърбия, 
м пс е случайна основната поръка 
ат тази част с/г разискванията, чс повече пъти бе повтаряно познатото 
а стопанството, пито в обще- реформеко становище на Съюза на 

трябва бързо комунистите на Сърбия, че трайна- 
работпиците. та стабилизация на стопанските про 

цеси и преодоляването на кризата 
не може да се постигне само с ре-

тех-
обаче само в Незивисима държава 
Хърватско.

Всеки националистически инци
дент, като този в Максимир, за всич
ки сеяачи на омразата е част на 
„обмислен сценарий“ 
чий, а най-новото лохитителство 
срещу младия Мирослав Млииар, 
коментаторът на „Вйеспик“, по до
казалия се метод на минимизиране, 
се превръща в обикновена крими
нална постъпка, „която всеки нор
мален човек осъжда", а след топа 
цялата вина се стоварва на акаде
мик д-р Йован Рпшкопнч, предсе
дател иа Сръбска демократическа 
партия, поради неговото изявление, 
че тази партия суспендира всички 
спои отношения със Сабора на СР 
Хърватско и с всички хърватоцен- 
трични партии, включително Щ със 
СК на Хърватско — партия на де
мократически промени, все докаго 
не се открият нападателите. Въпре
ки топа, че нападателите срещу сър
бите в Хърватско някак си тежко 
се откриват или никак не се откри
ват, коментаторът на „Вйеспик“ лес
но прави извода, че е опасно ако 
с такива изнудвания се въведе пра
ктиката, „че всеки, пък и един ба
нален случай, например автомобил
на злополука, побой б кръчма и 
хърватска овца в сръбска пшени
ца“ се бъде ползувал за производ
ство на извънредно положение, де- 
стабилизация и прекъсване на про
цеса на демократизацията. . . Това 
е много, подобно на Косово, с по
литиката, водена в последните го
дини в тази покрайнина, без да се 
направят сравнения и да не се виж
да къде това води“.

Още и не бяха стихнали страсти
те във връзка с националистичес
кото беснеене на максимирскид ста
дион, а в Бенковац с нож бе ра
нен Мирослав Млинар, председател 
на Местния отбор на Сръбска де
мократическа партия. Изглежда, че 
се сбъдват страхуванията на онези, 

че на ^първите 
..свободни демократични избори“ в 
Хърватско, с които почнаха „да се 
отварят демократическите и цивили- 
зационни процеси“ в същност по
беди
Зловещите речи в предизборните 
състезания за континуитета на Не
зависима държава Хърватско, иска
нията да се прекрояват границите, 
присвояването на други народи и 
„указването“ на гласоподавателите, 
че всички злини за Хърватско ид
ват от сърбите и Сърбия, запалиха 
обществеността в тази република до 
там, че сегашните предизборни при
зиви на разум и толеранция отекват 
бледо и неубедително.

Симптоматично, обаче, е това, че 
с търсенето на толеранция и успо
кояване, хъватските средства за ма
сово информиране заедно със се
гашните носители на властта и ония, 
които наскоро я поемат и нататък 
направляват хърватското обществе
но мнение към вече добре позна
тите насоки. Гневните нападки сре
щу речта на новия председател на 
Председателството на СФРЮ д-р 
Борисав Йович, с която той пре
дупреждава на '.зачитане на все 

още валидната Конституция 
СФРЮ, предвестяват че от Белград 
постоянно пристигат искания за 
въвеждане на извънредно състоя
ние. Дори загребски „Вйесник“ и 
хорът на неговите единомисленици, 
в името на „отбраната на демокра
цията“, безочно се тревожат за от 
народа пребитите членове на Сръб
ска народна обнова от Нова Пазо- 
ва и Титов Върбас, следователно за 
същите онези младежи, които на 
някогашните митинги чрез перо и 
камера им служеха като очигледно 
доказателство за възкресяване на 
сръбското четнипггво. Не ги трево
жи, казало би се, толкова това, че 
в програмата на Радио-Загреб жив 
се явява Динко Шакич, „усташки 
сатник“, комендант на лагера „Ста
ра Градишка“ и „Ясеновац“, с твър
дението, че цифрите за геноцид над 
сърбите са „напомпани“ и с жела
нието да се завърне в отечеството,

узнае се

които твЪрд ех а, пито в
стаените дейности не 
п леко да се уволняват 
Не е случайно поради няколко при
чини. Преди всичко, /разговорът за 
икономическия и технологическия стриктивни мероприятия и ограни- 
излишък ни заетите не можи да пения. Макар че и те в решаването 
бъде отминат от пленуми на ЦК на иа текущите проблеми може да се 
СК на Сърбия понеже той в те- ползуват, същинските и трайните ре- 

най-болезнената тения за острата криза се виждат 
само в оживяването и интензивира-

хърватският национализъм.

зи пролетни дни с 
тема във всички организации, дър- 

оргапи, обществеио-полити- нето на производствените процеси, в 
премелата на структурата на стопан 
ството и в динамизирането на ней-

жавни
чески общности и избщо във вза
имното общуване на всички жители 
п Сърбия. И това изобщо не е чуд
но. С десетилетия съществуващата 
логика за обезпечено работно мя
сто все по-бързо сменява страхът от 
безработица, с оглед че уволняване
то, сега е вече съвсем ясно, ще 
бъде неминуема част от болезненото 

икономическо сто-

лото развитие.
Единственото задоволително ре

шение и за стопанството в Сърбия 
и за работниците з него, които най- 
- поел е, със своята мотивировка и 
труд трябва да изнесат реформата 
на плешите си, е откриването на 
процеса на новата структура, а непреминаване иа

панисване. За околц един до един фалити и уволнения на технологи- 
и половина милион югославски ра- ческите излишеци. ПърЕият вариант, 

се преценява, зака- впрочем, в своята радикална инте- 
претация е и невъзможен. Кой мо
же да бъде за уволняване на 300 
хиляди работници, холкото според

ботници както.
ната с „улица“, става — за съжале
ние —действителност, макар че на 
мнозина още не е ясно, по кой на
чин законопредписанията за техно- относителните преценки има в сто- 
логическите излишеци ще се про- панството на Републиката и в ней- 
ведат в живота, както и какви са ните обществени дейности? Нима е 
правата на онези, които ще останат това възможно? А да не се споме- 
без работа. Право да се каже, нито нават уволненията, които би наста- 
самият законодател, предлагайки нали с погасването на всички фир- 
според обичая много законопредпи- ми в Републиката, които имат за- 
сания, не може да бъде съвсем си- губи или в момента работят в не- 
гурен по отношение на прилагането ефикасни цехове, 
на тези параграфи в практиката, 
толкова повече, че тяхното съдър
жание трябва да гарантира опреде
лена социална сигурност на работ
ника. В положението, в които се че строи нови мощности и приема 
намериха, хората просто не могат повече работници отколкото в мо
да не разговарят за този основен мента има, обаче, са наши — те са 
жизнен проблем в тези тежки (меж- дошли и от една ..хлабавост“ на хо- 
ду) времена, и нормално е разгово- рата, които са водили производство- 
рите по този въпрос да се пренесат то, от отношението на държавата и 
и на официалните политически три партията, следователно, от законите 
буни.

на

Действително в такива коментари 
има много работи, неподобяващи на 
политиката, която в тази републи
ка се води през последните години.
Достатъчно е само да си припомним 
кой какво и кога е заявил, какво 
и как е писано за неволите на 
прогонените сърби и черногорци от 
Косово, как са оценявани 
тическите актове на албанския се
паратизъм, а как митингите на ис
тина, какво се е говорило в хърват
ския Сабор за езика и положението 
на сърбите. . . Оттам не е и чудно, 
че след злите речи настъпват зли 
дела. Тук вече не помагат
приказки за разума, успокояването може в такива времена да отмине 
и толеранцията. Разумът не търси един толкова съществен проблем за 
само приказки, но и дела. своите членове. Съюзът на комуни-

Излишеците — каза на неотдав
нашното заседание на ЦК на ,СК 
на Сърбия Драган Томич, дирек
тор на „Симпо“, фабрика, която ве-

терорис-

и системните решения, но те са — 
наши. И те могат да се разрешат и 
не трябва да бъдат плашени работ
ниците, че могат да станат техноло
гически излишък. От това могат да 
се плашат само безделниците.

Съюзът на комунистите, по сво
ето програмно битие и целите си, непразните

стите във всички 
определения

свои досегашни 
а ако се съди поОбрад Кович Ружица Меворах

•I

АКТУАЛНО СТРАХ N НАДЕЖДИ по-нататък твърди, че труенето на 
албанци е имало, че лекарите от 
сръбската и черногорска] национал
ности са се отнесли неетично сре
щу пациентите, че е имало отровани 
и сърби и черногорци и че лекари
те са ги укрили. Доктор Ходжа да
же доказва, че сега се явяват ре
цидивите от труенето.

И проблемът не е в това, че 
Ходжа твърди това що твърди, а 
че албанците вярват в тази „исти
на“, и то „сто на сто“.

Затова в Косово и Метохия днес, 
въпреки че няма безредици, владее 
голяма неизвестност. Тя е подсиле
на от пленяването на арсенал оръ
жие на пътя Прокупие—Пршцина. 
Защото, хората се питат колко та
кива от оръжие са минали, убедени, 
че освен пропагандната война в Ко
сово се подготвя и някоя друга. Пов
таряме, това трябва да се издържи, 
Оттук и твърденията, че това е бор
ба за времето, но и за хората, тра
гично поделени, която трябва поли
тически да придобием.

За косовските сърби, черногор
ци, мюсюлмани и албанци, които 
желаят мир, Сърбия и Югославия, 
и по-нататък е актуална дилемата 
да останат ли, или да се изселят. 
А когато този въпрос се свърже с 
политиката и проблемите, създава
ни вече половин век, то изправяне
то пред тази съдбовна дилема се 
удължава.

Последва въпросът: могат ли да се 
замислят над своята съдба и онези, 
поради които хората така се чув
ствуват и говорят: „Тук няма жи
вот“?!

Хората всичко това чувствуват 
своя кожа. Защото, докато Сър

бия се опитва да
на

стане модерна,
единствена и ефикасна държава, в
което се състои същността на пред
ложението на новата Конституция, 
алтернативците и явно 
албанците търсят

А хората са между ножиците: 
между надеждата, която понастоя
щем на практика реализира държа
ва Сърбия и натиска, които 
дневно демонстрират албанските на
ционалисти и сепаратисти, именно 
косовско-албанската алтернатива, 

под формата на демокрация 
боти каквото

и гласно за
стату на народ, 

специално положение във Федера
цията

еже-
Най-честото изречение в разгово

рите между сърбите М 
те там гласи:
Както за

— република. „Бота е ре“, ве
стник на пршцинските студенти, кой
то неотдавна бе забранен, 
след което/ беше

черногорци- 
„Тук няма живот“.

щастливци и мъдреци го
ворят за онези сънародници, 
са се „обезпечили“. Това

ко
веднагаятокоито 

са онези, а 
построили къ- 

се намери 
ако дотрябва. Под- 

рационална, толкова

ра- 
как си 
в мно-

разпродаден, пуб
ликува текст под заглавие „Косо
во не

си иска и
иска, която демострира сила 
гочисленност, върши хомогенизация 
на албанците, окупира обществено- 
политически организации 
им членовете, па даже в свои 
държи и информативните 
на албански език, които финансира 
Сърбия

са мнозина, които са
е Сърбия“. И тук е същината.щи вън от Косово; да 

като убежище 
Оуда, колкото

Средства за гебелсово преимену- 
товавание на лъжата в истина при 

не се избират. Асистентът д-р Ха- 
киф Ходжа от Медицинския факул- 

Прищина, който 
петицията, че лекарите от Сърбия 
не са желателни и

и отнемаи трагичина.
ръце, 

средства
Това може да е твърде песимис- 

сигурно, че’ това 
од косовската истина.

тично казано, но е 
е една част

тет в се подписва

са, непотребни, и Милош Джорджевнч
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Съюзът на
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нието в СЮК след прекъсването на Д™ ръковоД11те-"и. ледоволсть,, от 
14-ия конгрес, за предложените пай състоянието в стопанството, върху 
тиини определения на СК на Съпйи" Не може много Да се влияе,
я, за писмото на ЦК на СЮК пг, неподготвеност за коренни промен- 
партийните членове, за политическо ™ В Дем°кра™зацията на общество- 
сигурностното лолите » неоспособеност на
още нещо друго, което би било или ва?™"™ ръководства 
норма по устава или дълг към ис- 
канията на ръководствата. Има ор- 

които след 14-ия кон-

мнози-

голям брой
да раздвиж- 

въпросите, които могат ефикас
но да се решават във всяка среда 
и оя*е много работи, които са вън 
от сферата на действуването на 
всяка конкретна първична 
зация.

„Актуалната 
новка в страната и в Съюза на ко
мунистите

ганизации, 
грес са се събрали по един път 
или дори не са имали събрания. И 
събранията, които 
тичат без

органи-
се провеждат про- 

с „тънък“
а не са малко случаите, 
ради малкия брой на присъствува- 
щите отсрочват се и заседанията на 
някои от общинските 

Партийнят

обществена обста-или кворум, 
когато по- — каза в уводното изло

жение Драган Здравкович — 
средствено се

непо-
отразява върху на- 

активнос-комитети. строенисто, становищата и 
_____ членски внос не се тите на членовете, организациите и
плаща редовно, а има случаи някои органите на СК. Настроението 
първични партшши организации, не СК характеризира ц 
спазвайки партийния устав, сами да по отношение на неговото 
определят износа на членския внос. дефиниране 
За една година редовете на СК в 
Нишки регион са напуснали около 
2200 членове, а приемането на нови 
е значително бавно.“

Д-р Душан Илич говори за про
грамните определения, които са при
емливи не само за членовете на СК, 
но и за
бия“, върху които трябва да се из
върши мобилизация на членовете и 
около Съюза на комунистите да се 
обединяват новите „лево мислещи“ 
хора. Същевременно партийният до
кумент, който е плебисцитно приет 
в Сърбия, трябва да бъде и гра
ницата, на която ще се разделим от 
онези, които са се уморили, или 
другояче мислят“. Милан Гашич пък 
смята, че „СК има и определения и 
програми, обаче липсват му резул
тати“. Защо? попита той, и отгово
ри, че това е така „защото мнозин
ството организации не са акционно 
оспособени, защото 'ръководствата 
имат опортюнист  ическо отношение 
и защото членовете на СК, все по 
„често гледат само своята работа“.

За Първослав Маринкович най- 
голямата причина за упадъка на 
престижа на СК е в това, че пар
тията не решава проблемите на ра
ботниците. „Ние дълго описваме със
тоянията, дълго се договаряме за ме
тода и съдържанието на работата, а 
другите партии (вместо нас) работ
ят“. Това много бързо ще ни се от
мъсти“.

Това заседание завърши без кон
кретни заключения, с договор об
щинските ръководства да изнамер
ят истинските задачи 
винаги всичко около тяхното разре
шаване да им „бъде ясно“ и дири
жирано от върха.

чен в, уводното изложение случаят 
с Алексинашкия рудник, където след 
нещастието в него, отговорни кому
нисти даваха много (и нереални) 
обещания, от които малко са изпъл-

към
неизвестността 

статусно 
като модерна полити

ческа партия на цялото югославско 
пространство“.

всички граждани на Сър

нени, така че „по-нататъшното по
държане на партийната активност 
е много тежко, а събранията се ед
вам провехсдат в една мъчителна и 

при- тежка атмосфера“.
В продължителните разисквания 

бяха потърсени изходи от това по
ложение.

За Милован Мишевич това е раз
движване на акции, които са не
посредствено свързани с живота и 
работата на всеки члец на нашето 
общество. „Не бива да позволяваме 
да ни остават незавършени работи
те“, каза той, „защото никой вмес- 
но нас няма да ги завърши“. По-на
татък той потърси на всички събра 
ния с повече оптимизъм да се 
говори за съдбата на обществото. 
За него е непонятно ръководствата 
на Съюза на комунистите в общи
ните да остават на маргините на 
живота, който тече покрай тях. „То
ва, което сега става в нашето об
щество и в живота 
Мишевич

Към всички тези обективни 
чини, Здравкович

само някои от оценките субективни за пасивизацията на пъ/р- 
„за грижа“, които бяха изнесени на вичните партийни организации, 
неотдавна проведеното заседание на >.Във всички общини на събра- 
Председателството на Междуобщин- иията на първичните партийни орга- 
ската конференция на СК в Нишки гизации 
регион. Наистина, състоянието 
еднакво лошо във всички среди, оба 
че сведенията от уводното изложе
ние на Драган Здравкович, изпъл
нителен секретар на Председател
ството на МОК и примерите 
чени в разискванията на членовете 
на Председателството, които 
дължиха повече от три часа, ясно 
показват, че не е малък броят на

посочи и много
Това са

в местните общности се 
търси решването на множество про
блеми, за които са компетентни ме
стните обществено политически об
щности, след което няма отговор и 
ни то съответна акция. По този на
чин — искали ние или не искали да 
признаем — се създава представата, 
че СК не е вече на власт и че 
няма влияние върху работата на 
държавните органи. С други думи, 

първичните партийни организациии това значи, че искането за деполи-
тизация на държавните органи се 
разбира едностранчиво и крайно из
ключително, а същината е в това 
че не може (така) да се сваля от-
говорността пред собствената пар- мненията и няма връзка с демокра- 

я. апротив, в многопартийната цията. Това е контрареволюция, раз- 
с ястема което е нашият реален биване на Югославия, повампирване 
политически амбиент — отговорност- на усташк0то и четнишкото движе- 
та на комунистите пред собствена- ние»*
1а организация ще бъде основната Лиляна Митрович също така смя- 
категория на действуването на СК та> че< за СК е убийствено състо- 
и неговия легитимитет . янието на очакване, което преобла-

Като един от най-очебиещите при- дава в първичните партийни органи
зации, а за това според нея са ви- 

авторитета на СК, бе посо- новни ръководствата.

не е

посо-

про-

на членовете на СК, които 
пасивизирали, че не се изпълняват 
задачите по устава и програмите и 
че главно се очаква инициатива от 
страна за раздвижване на акциите.

са се

подчерта 
не е плурализъм на

Защо е такова състоянието задъл
бочено е изследвано в подготовката 
на това заседание, на специално на
срочени разговори с функционерите 
на общинските комитета и с пове
че секретари на първичните пар
тийни организации в региона. За па
сивизацията на основни първичните 
организации на СК са

не чакайки

мери, които илюстрира намаляване- 
посочвани то на Велимир Филипо пич

Хроника Всеки от тези животи е завършен с мъче
ническа смърт, прекъснат по иай-свиреп начин 
само затова, че е бил от друга нация, друга 
вяра, че е имал други политически убеждения. 
Само тези страшни патила и понижения са до
статъчни за пълната мярка на историческата 
истина и помнене. Техният брой, който говори, 
че се касае за масов геноцид пад сърбите, ев
реите, ромите и над напредничавите и човеко
любивите хървати, мюсюлмани и други, сшгдс- 
телствува за размерите и дълбочината на ис
торическата трагедия.

СВОБОДА

Ще гласувам за Съюза на комунистите на 
Хърватско СДП, защото искам да живея 
спокойно, в свободна страна, в Югославия 
вато искаме, а не каквато би някой щял да ни 
даде. Без разлика на често пъти

как-
ЯСЕНОВАЦ

неаргументи- 
раните критики против нашата партия, няма 
за какво да се срамуваме поради 45-те години 
иа мир, който имахме на тези кръстовища.

Ясеновац е жива рана на нашето разпо- 
късно и скарано минало, безумие и безчовеч- 
иост. В основите на неговото сдание и буквал
но и символично са вградени човешки животи 
на всички поколения от всички краища на Юго
славия. В най-често неотбелязаните гробници на 
това свирепо лобно място завинаги останаха 
около 700 000 души. На 24 април 1945 година 
около 1 100 ранени, измъчени и изпатели за
творници тръгват голоръки срещу стражите и 
лагерната жица само с едно желание и ло
зунг: макар някой от тях да преживее и иа 
поколенията да пренесе поуките и истините за 
Ясеновац, за фашизма 
Свободата срещат общо 56 конц-лагеристи, до- 
като останалите 1 044 загиват в този пробив.

Д-р Франс Рушило пич, директор 
на загребската болница „Йосип 
Кайфеш“Могилите в Ясеновац са поръка и поука да 

се противопоставим иа новия неразум, който 
иска да унищожи други хора и затова не бива 
да позволим да се чуват възвамия за| някои

НЕ

Не съм съгласен, че за сегашното състоя-
нови кръвопролития. Не държим ние тук из
пит ние в Югославия, в СЮК, са отговорни — дру

гите. Не приемам нито „тълкуванията“ 
кашните македонски информативни

пред Европа, пито пред света, нито пред в ту-историята, ние сме иа изпит пред самите ни и 
пред нашето бъдеще. средства,

че провеждането на спонтанния сбор на кума- 
цовските комунисти и гражданите, които тър
сят авноювска Югославия — о „сръбско масло“, 
че уж сбора организирали сърби и 
„емисари".

и неговите злодеяния.
Д-р Вогич Багичспич, в речта по 
повод 45-годишнииата от пробива 
на Ясеновашкия лагер

техните
Киро Сотироиски



ЕВРОПЕЙСКО (РАБОТНО ВРЕМЕ

СИГНАЛ В ОСЕМ
с»мо с иоиьт-Въвеждането :,Ба (европейско работно премс 

ни опешиша в подготовката пи югославското стонипство за 
лъскване с деловия свят на напредналите страни. Без коренни 
промени в организацията па работата и трудовата дисциплина 

може да даде очакваните резултати.

сб-

това не
Оплаква ми се неотдавна ед ли всичко това ,ще забравят и 

ин приятел. „Търся" — казва ще се захванат па работа са-
той __ една фирма във Войво- мо затова защото ще ин пус-

Многа нем час два повече да спят.дина и искам директора, 
бях нзненаден, когато секретар
ката ми каза, че работното вре „Окончателно почнахме да 
ме е изтекло. Гледам в часов- се поставяме в духа па рефор- 
ника и ще мога да повярвам: мата" — заяви преди някой 
два без петнаесет. Какво сега д011 ръководителят на един из- 
да кажа на -испанците? Да им пестен стопански пигант. — 
кажа: днеа вече не работим, оба „Ето, въведохме ц ново работно 
дете се утре. Или да вдигна ръ време", 
це от сделката".

Точно. Въведохме ново рабо 
Не зная как моят приятел е пю време. Обаче, вътре е 

разрешил тези дилема. Тези дни ко но старому. Пронзводител-
никаква. Техпологиче-

всич

глав- поспа скогато мноз:гаа познати, 
но с негодуване, ми говорят за смият
преминаването на техните пред Трудовата дисциплина кримина 
приятия на така нареченото ев Лна. А поне всичко да не бъде 
ропейско работно време, спом- също, потрудиха ое онези, кои Въвеждането иа европейски нешастли поради кратковечна- 
нпх се и за неговата приказка, то по-рано вместо в шест и сс те делови стандарти в нашето та им природна хуоост. наред 
В какво е проблемът? дем на работа (идваха около СГОпанство е дълготрайна и най с тези експерти стоят мяогооро

десет. Сега идват на пладне. -малко проста работа. За спеш йни дребни влиятелни хора, ко 
Приспособяването към дело- ното внедряване на всички то- ито често пъти заграовайки мо

ва Европа неизбежно търси и На времето на по-сериозни ца не е достатъчна само добра нопола на раоотното място, ся 
приспособяване на работното уаилня, които се полагат за пре воля. Между другото потребан правят каквото щат и се отня- 
време към европейските станда одоляване на кризата подобни ни е далече по-организиран пре сят както си искат. Разоиване- 
рти. Добре е, че нашите рефор- фарся не са потребни. Затова воз, по-качествени 1шституции, то на този бент е главната мо- 
матори и това са 1шали пред- трябва откровено да с е каже, които се грижат за децата, по- радиа задача на реформата. Ко 
вид. Обаче, на това не трябва че проблемът не е в работното друго отношение към жените, гато

спектакулярно време. Последното най-лесно тяхното работно време и ролята пе,-[ското работно време ще 
Защото въвеждането може да се промени. Пробле- им в семейството. А преди вси 

на европейско работно време е мът е в организацията на ра- чко, потребен ни е далече по-
висок личен стандарт. Все до- 
като бъде размислял дали да 
изяде своя фасул или За същия

Проблемът, впрочем, е купон да понесе обеда на де- запалянко за белградската оли- 
цата, на работника ще бъде все 
едно какво ще му е работно-

нзлишек е непокътнат.

се направи това и евро- 
имада се придава 

значение. пълен ефект.
само една от попътните опера- ботата и в трудовата дисципли 
ции в подготовката на югослав На, проблемът е в знанието и в 
ското стопанство за сблъскване разпределението на компетен- 
с деловия свят на напредналите циите. 
страни. Едвам само едно парче у нас. 
нце в сложната мозайка на сто
панската реформа. Но, както и
обикновено, специалистите за ните работници — полуработ-
замъгяване на същината и изди ници, онези които имат земя, а Всичко това никак не значи,
гане на паметници на всичко, държавната работа им служи че европейско работно време каде край „Белградчанка", да 
което е н ово, този факт упори само за осъществяване правото не ни е потребно и че не тря- прощавате трябвало да потърси

на пенсия. Тях, казват, европе- 5ва да се въвежда. При това не 
йското работно време ще ги на трябва да се забрави, че също 

Прочутият утешител на бел- кара да се определят: нива или такова работно време отдавна 
градските патници, популярни- фабрика. Пак криво. Проблем- има и в някои източноевро- тръгва към един от редките кло 
ят Джока Вйещица неотдавана ът на полуработниците може да пейски държави и че въпреки зетн в Белград, този на „Цвет 
каза: „Когато бъдат работили от се реши само с по-друго отио- Това ефикасността 
осем или девет часа, работни- шение към .селското (стопанс- 
ците на работа ще идват по- тво. Когато държавата приема

На края ето и преживелица 
та на моя съсед, инак голям

Разхождал се човекътхшияда.
в първата събота на месеца по 
така наречената пясъчна зона 
от Славия до Калемегдан и ня

Подобно е и с така нарече- то време.

то порицават. клозет. Като погледнал около 
себе съседът целият щастлив

ння площад". Там, за голямо не 
гово разочарование, вратите би

на тяхното 
стопанство е на катастрофално 

„ ниско равнище. Мнозина, на ко
весели и по-настроени за рабо мероприятията, с които тези хо ито реформата разклати приви- ли затв°рени. А съсухрената ле 
та, а «е като досега махмурни ра ще бъдат стимулирани, из- И с ^
и недоволни".

легиите това камерно изпускат лица, която този час си тръгва- 
от предвид. Европейското ра- ла от работата, му казала: ,,В 

то стопанство, те сами ще на- ботно време им служи само ка събота работим до 13 часа"
За какъв махмурлък се ка- пуснат фабриките, оставяйки то хубаво оправдание и дока- СЪООТа Р М до 13 часа‘ 

сае, това не ми е познато. Про след себи си свободно простра захеЛство, че се борят за ре- 
тивно на това, недоволството, нство за армията на безработ- формата. РазН!Н координатори 
за което говори Виещица добре ните. Така, промяната на рабо и експерти, каквито у нас все 
ми е познато. На всички, ко- тното време само незначително още им" миого биха * садили 
ито така мислят поставил бих ще им попречи в техните пла- в болната тъкан на нашето сто 
само един въпрос: дали те ,на- нове. Но, не трябва да се съмня 

че работници
те, които с месеци не получа
ват заплата, живеят с минима-

цяло да се посветят на селско-

панство всичко, което им пре- 
ваме, че те няма да се справ- длага Европа. Като чели се 
ят. Така ще бъде все докато

истина вярват,
ка

сае за пластична операция, по- 
лен личен доход и всекиднев- За някой месец боледуване ще добна на онези, на която се из

страхуват от уволнение, да бъде достатъчно едно прасе.но лагат актристите от филмовете, Бранислав Кривокалич

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

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

Председател на Издателския съвет Миломнр 
тГ?^Г.?.ПИЧ’ замест™к председател Слободан Йованович.

ето^гр1? Р^дакл‘,ята на ..Комунист" нзданн- шТпГ'абС^Г«”09В3Н Бе™*^леа.^ Ле-

„МаркТн^!™!? ”КоМ“‘. Велград Площад

ватскосръбски ^аСЪге=ТСКI,’ 
съкратени издания 
унгарски, румънски,

Печата НИГРО 
„Маркс Енгелс" 7.

редакционна колегия. Гла-

относно хьр- 
п латиница) н в 

италиански.С Указ на Президента на Републиката от 22 
Декември 1964 година „Комунист" е удостоен с 
Орден народно освобождение, а с Указ от 30

на български, 
русинскн и словашки сзиш< 
„Борба“, Белград Площад
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Защо е 

забравено 

участието 

селяните при 

формирането 

на „Сточар“?

ДЛ СИ ПРИПОМНИМ
ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА В ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА

%
I I

..СЛ^У. ВРЕМЕТО ПРЕЧИЗемльорадничка Задруга}

Ц-. ьс~~ тази пролет са за-Поради продължителните 
дъждове пролетната сеитба 
в Димитровградска община 
става при затруднени обсто 
ятелства. Но и покрай то
ва, в частния сектор сеит
бата е завършена според 
плана. Както ни уведоми 
директорът на „Кооперант“ 
агроном Никола Димитров, 
засети са запланираните 
1200 хектара с царевица, 55 
ха със слънчоглед, 300 хек
тара с ечемик и 150 хекта
ра с овес.

В „Нишава“, както каза 
агроном Душан Кръстич от 
запланираните 55,7 ха с е- 
чемик са засети всичките. 
При план от 117 хектара с

овес
сети дори 140 хектара, или 
с около 20% в повече.

Неблагоприятно е положе 
нието с царевицата и слън 
чогледа. При план от 54,5 
ха с царевица, са засети 21 
хектар (макар че в район 
Висок сеитбата е в разгар), 

запланираните 60 ха 
със слънчоглед — досега са 
засети 47 ха.

Все пак, очаква се и на 
обществения сектор сеитба
та да 'стане според плана, 
макар и със закъснение, ко
ето може неблагоприятно да 
се отрази върху добивите.

,

КНзИЖИЦА
УПЛАТАМА ЗАДРУГДРСКИМ
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упр. одбора :
БАБУШНИЦА

СЕИТБАТА ЗАКЪСНЯПървата страница на кооперативната 
книжка, запазена в Каменица

Една книжка от 
рция н село Каменица, която 
Ангел Тодоров, сега пенсионер, а 
говори, че неговият баща Иван Тодоров 
бил член на кооперацията пердизвика из
вестни разисквания и спомени из минало
то на кооперативното дело в нашия край.

Според Димитър Илиев, Илия Ранчев 
не само Каменица, а болшинство от се
лата в околията между двете войни има
ли развито кооперативно движение. В 
Каменица почти всички домакинства би
ли членове на кооперацията с внос от 
100 динара (-300 динара струвал един вол). 
Кооперацията в селото направила сграда 
в центъра на селото с магазин и други 
помещения, разполагала с магазин добре 
зареден с индустриали стоки. За нейното 
развитие много допринели Алекса Пешев, 
Васил Тошев, Александрия Манов, Илия 
Ранчев и др.

След капитулацията на бивша Юго
славия дейността на кооперацията в 
лото не спряла. Все до края на войната 
тя работила. След освобождението 
така

земедеелската коопе- 
намерил 

която все повече търговско, а по-малко селско- 
- стопанско кооперативно предприятие. На 
пълно е и забравено участието на сел
яните при формирането на „Сточар“. Па
ричните средства, внесени от страна на 
селяните в кооперативното движение са 
основа за работа. Те са забравени.

Местната общност на Каменица се о- 
пита преди 15 години да си възвърне 
сградата в Каменица или поне да се 
плаща наем, но не успя. Разбира се слу
чаят не е само в Каменица) и на много 
други места „Сточар“ ползва сгради, ко- 
тио не са негови, а на селото. Създаване 
на кооперация „Сточар“ с така нарече
ната обществена собственост се показа 
икономически неприемлива. Малката ко
операция на селото, когато селяните бяха 
заинтересовани, и 
подържаха. Сега 
ла. Така е и с останалите

■ Според Вукадин Тодорович, дипл. инженер — агроном, 
лошото време значително попречи на пролетната сеитба

ръчва в Бабушнишка об
щина да се засяват предим
но ранозреещи сортове ца
ревица, защото СК 
и СК — 606 не са годни при 
такива условия. Също така, 
препоръчва Тодорович, при 
второто окопаване на царе
вицата трябва да се хвър
лят азотни торове.

И покрай всички обстоя
телства, оказали влияние 
върху закъснението със се
итбата на царевицата* счи
та се, че тази култура ще 
бъде засята на предвидени
те 2415 хектара.

В Бабушнишка община в 
тази пролет с царевица тр
ябваше да бъдат засети 2415 
хектара, с овес и ечемик 
1670 ха. И докато площите 
с овес и ечемик главно са 
засети, сеитбата на царе
вица закъснява. До преди 
една седмица са били засе
ти само 1670 хектара, а ос
таналите площи не.

— Лошото време — каз
ва Вукадин Тодорович, инж 
— агроном, благоприятству- 
ва само на тревите, овеса 
и ечемика, докато пречи на 
засяването на царевицата.

Този опитен селскосто
пански специалист лрепо-

704

я считаха за своя, я 
тд е напусната, рухна-

__ помещения по-
не във Висок, които знаем и гледам как 
пропадат. Сгради които „Сточар“ взе ка
то подарък не възобновява, не поддър
жа, а нищо ново не е направила за пет
десет години.

Затова се поставя 
проса: ще се формират ли и у нас ко
операции в които селяните [ще бъдат 
заинтересовани материално, и на 
ще получат ли селяните, или техните на
следници вноските с които формираха 
кооперацията преди равно 64 години?

се- Д. Чирич
също

продължила нейната дейност. Дори 
се считало, че при новите условия дей
ността й ще се разширява. Кооперацията 
на село Каменица купила вършачка. Но 
за късо време активността на 
се губи след обединяването на коопера
цията

„Таламбас“ изкупува 

мляко
оправдателно въ-

членовете
края,

на околийско равнище. Целокуп- 
имущество на кооперацията влез

нало в новата кооперация, секнал инте
ресът на селяните. Както е известно след 
това се формира „Сточар“ който става

■ Тези дни търговското предприятие „Таламбас“ в Ба- 
бушница ще започне да изкупува мляко 

Р
Както узнахме от директо 

ра на „Таламбас“ Славко

ното

Иеленкович в Бабушница от 
началото на .май предпрня 
ттгето се занимава и с из 
купуване на мляко от сел 
скостопанските ттроизводите 
ли. Причината да се реши 
към такава крачка е — не 
спазването на договора от 
страна на земеделската ко 
операция „Будучност“ в Ба 
бушница, поемайки някои 
сделки, които са в компе 
тенция на търговското пред 
приятие „Таламбас“.

Освен с изкупуване на мл 
яко „Таламбас“ ще изкупу 
ва и горски плодова, гъби, 
може би и добитък. Пред 
ннната .му е засега в това, 
че има коректно отношение 
към селскостопанския произ 
подател: изплаща навреме 
изкупените стоки. Инак днев 
но „Таламбас“ изкупува 
800 литра мляко за потреб 
постите на Нишка млекара.

Бцрбата за съществувание 
при условията на пазарната 
икономика е налице. Дали 
крачката,
„Таламбас“ ще се окаже ка 
то добър ход или не, ще 
покаже времето.

Богдан НИКОЛОВ

ХОРА ОТ НАШЕТО ВРЕМЕ

ДОВЕРИЕТО СЕ ПЕЧЕЛИ С ДОВЕРИЕ
^ Неотдавна по телевизията 
беше излъчен репортаж за 
новосъздадената земеделска 
кооперация „Оредорек“ в Ба 
бушнишка община, като бе 
ше посочено, че това е лър 
вата крачка на практика на 
приближаване на коопера 
дията — до селянина. Сре 
щнахме се тези дни с /дирек 
тора на „Оредорек“ Лазар 
Костич, като сиоде;гихме за 
работата и проблемите й.

иац в „Оредорек“ се зачле 
пиха над 300 сслскостопан 
ски производители. Засега 
сме поместени в частна къ 
ща, имаме 5 работника и 
уцрава и 10 по околиите се

— Даваме им възможност 
да се снабдят с мехашиза 
ция. Чрез кредити на 5 го
дини мри лихва от 2% си: 
набавят трактори, п)р.икачил 
машини, м ото култиватори, 
косачки и др. машини.

— Планове?
ла.

— Имате ли специалисти/ 
— Да. Нашият агроном 

не седа в канцеларията, от 
сутрин до мрак обикаля се 
лата, за да бъде от полза 
на производителите.

— Работно време?
— Нямаме работно л|роме. 

Работим и на събота и не

— Планираме в скоро вре 
да обезпечим за наши 

те кооператори 80 юници и 
300 овце, които също ще из 
плащат за 5 години. Ишрс 

орещ нроизводи 
голямо. Инак, го 

1000

ме

— Рова, което днес пра 
ви „Оредорек“ е трябвало 
да направим много шо-иан 
ред, обаче досега се црече 
ше на подобни инициативи 
— казва Костич. — Ето на 
' 1 юни

сованието 
телите е
дишио угояваме около 
телета (от по 240—260 кг).

Л. Костич към
деля, ако има нужда. 

— Доволни ш са г — Вярно е! Дори и пове 
чс от това. Колатд вече си 
изхабих от обиколка но се 
лата. Но другояче не бива. 
Ако се иска доверието на
ССЛСКОСТОПШ1СК11Я ПР0113ВОДИ 
тел — трябва \да му се от 
говори с доверие.

гроизво 
дитслитс от „Оредорек" ?

— На този въпрос те иай- 
•добре ще ви отговорят. 
Ние сме им, така да се ка 
жс, под ръка. Няма да би 
ят път, за да предадат мля 
като, телета, агнета и /<р. 
произведения 
така /г,а се каже на място.

— Как се договаряте с 
производителите?

— По всички въпроси ре 
шават кооператорите. По 
точно скупщината. Тя взи 
ма решение за всичко.

— Вяно ли е, че и теле 
фон, и стол, и маса сте си 
замели в коопфацшята от 
къщи;?

се навръшават 
години от създаването «а 
операцията, и като огледа 
ме извървяния кратък път 
можем да бъдем доволни, 
от направеното. За най-го- 
ляма придобивка считаме — 
придобитото доверие на нро 
изводителите. От десет села 
в района на Долни Стриже

две
ко

която направи

(изкупуваме,

— Какви други улеснения 
нравите на производителя? М. Андонов Драган Чнрнч

БРАТСТВО ■ 1 ЮНИ 1990 СТРАНИЦА 7



ПАПУНШИЦЛт
от Дейна секция не 

изебразитенно изкуствоПЛОДОТВОРНА ДВАДЕСЕТГОДИШНА
то обучение. Като например 

I размина на ученици, които 
пишат, добри рецитатодж, в 
областта на изобразително
то изкуство. Какво знаеш за
движението и пр.

И мак, н срещата прел ми
налата седмица премина в 

• обмяна па опит па ш.лпита- 
тел11о-обралопате  л н и и 
цес, с посещения па часове, 
обсъждаме на отделни уро
ци, поллунаие па съвремен
ни нагледни средства и уче 
иически състезания. Учени
ци от сочното, и другото учи 
лище се състезаваха но хи
мия, биология, математика, 
и физика, а в протоколите 
ог състезанията е записано 
— учениците от двете учи
лища показаха много добри 
резултати, владеят учебния 
материал, прилагат го на 
практични задачи. В резул
тат на работата между уче
ниците се създаде добра, 
приятелска атмосфера.

В спортните състезания у- 
чениците от Босилеград из
воюваха победи във футбол 
на малка црата и шахмат, 
резултатът обаче, както под 
черта директорът на кюстен 
дилското училище не е ва
жен - победа или загуба нс 
пн вълнува, важна с друж
бата между децата.

Да кажем, че втората таз
годишна среща между ко
лективите на двете ведом
ства е запланувана през ок
томври т. г. в Кюстендил.

м. я.

ДРУЖБАВъз основа \ договора за 
областта се счита ци .за начало 

към създаване на собст 
вена художествена гале 
рия.

Между секциите, които 
съществуват м работят 
при Културния дом в Ба 
бушиипа, според досега 
шиите си изяви, е иай- 
дейпа Секцията по изоб 
разителмо изкуство, 
тази секция работят око 
ло десетима души худо 
жниии-самодейци, които 
ежегодно ор| а.типизират 
традиционната художес 
твена изложба „Креатив 
/(И". Всяко тяхно преде 
тавяне се посреща с осо 
беи прием от любители 
те на изобразителното 
изкуство в Бабуилгица.

Онова, което особено 
плени в работата на та 
зи секция, че тя използ 
ва минимални финансо 
ви средства — Култрни 
!т дом главно обезпеча 
ва бои и материали, а 
те облагородяват със сво 
ята работа. Техният на 
чим па работа е благоро 
ден и по това. че вина 
гм оставят по някоя кар 
тина като картинен фо 
нд на Културния дом. 
Това всъщност може да

сътрудничество в
възпитанието и образо- 

нодписан между 
комисии аа 

сътрудннче-

на
вантето,
Общинските 
крайгранично 
ство към Общинската скуп
щина в Босилеград (СФРЮ) 
ц Общинския народен съвет 
на фзд Кюстендил (НРБ) 
през миналата седмица в 
Босилеград се състоя първа
та тазгодишна среща меж
ду основното училище 
орш Димитров" от Босиле
град н огледното единно 
средно-политехническо учи
лище „Кирил и Методий" от 
ярад Кюстендил. Срещата се 
проведе по предварително 
приетата и утвърдена прог
рама по взаимно сътрудни
чество между колективите 
на двете възпитателно-обра
зователни ведомства, а ос
новна задача на това съцруд 
ннчество с, обмен на опит 

възпитателно-образова
телния процес, дружба и 
взаимно запознаване, състе-

(
изложбаПоследната 

„Креативци 90“ показа, 
че художниците-самодей 

поетия

За какъв вид сътруднича- 
ство става дума красноречи
во говорят думите на ИИ- 
КОЛА ПЕНЕВ, директф на 
ОЕСПУ „Кирил п Методий*' 
от град Кюстендил: — Вина
ги, когато сме идвали в Бо
силеград. смятаме, че оти
ваме при най-добри прияте
ли и когато посрещаме ко
легите си от Босилеград, по
срещаме ш като най-блан
ки приятели. И така друж
бата ии продължава дваде
сет години, като при тона е- 
жегодно се разширява с но
ви съдържания. И сега ком
петентните органи на двата 

колектива разглеждат 
възможност за размяна на 
ученици да летуват или зн- 
муват в Югославия и Бъл
гария.

ВМР<>

отстояват 
курс, въпреки 
премахването на самоун 
равителзната общност на 
интересите по култура и 
създаването 
тен фонд, материалното 
положение на Културни 
я дом все повече се изо

ци
че слот

„Ге

на съотве

стр^.
Следва да се отбележи 

и фактът, че семето, ко 
ето са хвърлили худож 
ниците-самодейци, нами 
ра плодородна почва и 
сред подрастващото поко 
ление: именно в средно 
то училище „Вук Кара 

действува също

ни

на

зания по различни спортни 
дисциплини. И още нещр. Мнението на Пенев споде

ли и ВЛАДИМИР СТОИМЕ 
НОВ. директор на основно
то училище „Георги 'Дими
тров“ в Босилеград, като 
подчерта: — Въпреки, че ос
новна задача на тези срещи 
е обмяна на педагогически 
и методически опити в обу
чението н спортни състеза
ния, всички области все още 
не сме използвали. Сътруд
ничеството трябва да раз
ширявахте и в извънкласова-

Тазгодишната среща между 
колективите на посочените 
две възпитателно-образова
телни ведомства е юбилей 
на — двадесет годишно съ
трудничество и дружба, съ
трудничество, което даде ос 
нова за сътрудничество и в 
останалите области между 
Босилеградска община и Об 
щинския народен съвет на 
град Кюстендил.

джич
секция на младите худо 
жници, а по различни 
поводи се представят и 
най-младите от основно
то училище.

Ст. Н.

МЕРАЦИТЕ ръка терзията чичо Петър Беренделията, а 
ноздрите му шумно и ненаситно се надуват, 
възбудени от ароматната пара.

— А, не може, чичо Петре — ще отсека аз. 
— това кафе е „меракът“ на деда Велко.

Тогава хората бяла „салтанатли“ 
мющерия си имаше „свой мерак“: и за кафе, 
и за ракия, и за вино, и за мезе. Някои ка
фето искаха в турски филджан, 
каймак“ — „тежко“, други го искаха „тънко“, 
с „тантелен“ каймак, с хладка вода, някои 
бучка захар, а други с две, някои „шербет“, 
или с локум, някои горчиво, други горчивичко. 
Кафеджията беше длъжен да помни „мера
ка“ и „салтната“ на всеки свой мющерия, за- 
щото забравеше ли го, това се считаше за неу- 

и обидения вече не му стъпваше в 
дюкяна. . . Друг пък, доловил миризмата, ще 
я поеме шумно и на пресекулки, и току ще 
се провикне:

— Тоше, я измайстори и моето!
Някой пък се бяха пристрастили

прага, а някои и никога вече, като се пресел
ваха в друга кръчма и освен това и на път 
и под път разправяха, че „Лека Литналото ке 
уважава мющериите си“. От такова неблагопо
лучие се пазеше всеки кръчмар, защото не гу
беше само един, а и неговите приятели. Освен 
това подронваше и името си губеше репутаци
ята си на еснаф. Тогава названието „еснаф“ 
нямаше такова обидно и презрително съдър
жание, както е днес, а напротив, означаваше 
морална и обществена тежест, значеше човек 
порядъчен във всякое отношение, заслужавал; 
пълно и всестранно уважение, но същевременно 
и човек, който уважава и зачита и другите.

Моето специалитет — мезе, беше въацност 
миш-маш мезе. Понеже ми беше трудно за 
всяко шишенце да сервирам по пет чиниики, 
един ден ми хрумна мисълта, да ги събера в 
една голяма. И като бях гледал в къщи как 
мама и сестрите ми , подреждат салатите, аз 
се постарах да изглежда и красиво. Тогава от
крих, че така е ц много по-икономично. Ка

на татко и той купи десетина подходящи 
чинии. Може би защото беше нещо разнообраз
но, а може би и наистина изглеждаше красиво 
и апетитно, но всички мкяцерии със задоволство 
посрещнаха моето „новаторство“. И това „но
ваторство“ привлече и нови мкяцерии. После 
и другите кръчмари възприеха моето ново
въведение, но славата си остана моя.

Ала бащите ни имаха мераци не само по 
отношение на кафенетата; мераци имаха във 
всичко и по отношение на всички занаятчии и 
търговци. Всеки държеше за своите мкяцерии, 
помнеше и сам се стараеше да научи мераци
те им и да ги задоволява. Например, да речем 
касапите. За всеки мющерия беше обидно, ако, 
когато застане пред тезгяха, касапинът не му 
се усмихне и не каже нещо подобно:

Бае Кольо, ти миналата неделя си по
хапна касапски гювеч, на кръв и на столетие 
да ти е гозбата, 
да си подсладиш душата?

И бае Кольо ще отвърне, разбира се, първо 
като му благодари за благословията 
страна също му пожелае здраве и столетие и 
на него и на семейството му), че този път е 
решил пълнени пиперки, запечени на фурна, 
или кюфтета яхния с кромид лук, или пък 
задушено по заешки. И касапинът вече знае 
от къде ще му отреже и колко, защото в поня
тието уважение непременно влиза и познаване-

всеки
Всеки ден след обед, когато свършеха учаб- 

ните часове, аз се отбивах при татко в кафане- 
то му. Там ме чекаше за миене цял ..куп фил- 
джани шишета, чаши и чинийки за разно
образни мезета. Това задължение ми причиня
ваше истинско удоволствие. Особено през го
рещите летни дни, когато водата беше сту
дена. През зимата, аз наливах по един чай
ник топла вода в приспособната за целта те-

с „един пръст

некия с канелка, а през лятото нарочно я 
пълнех със студена вода от близката общес
твена чешма. През това време, ако нямаше 
мкяцерии, както най-често се случваше през 
тия часове, татко нареждаше един до друг ня
колко стола във вътрешния ъгъл на кафенето 
и лягаше да си почине. Понякога отиваше и 
до дома, да повиди някоя друга работа, или 
до пчеларника, друг път до овощните ни гра
дини. Освен да измия съдовете, аз правех ка
фета, които разнасях по околните дюкяни. Бях 
се специализирал особено в приготовляването 
на „каймаклия“ кафета, или както някои им 
казваха „ала турка“. Тях ги поднасяхме в 
широки филджани без 
бучка захар и „изпотена“ чаша студена (пре
сна) вода. Някои майстори се бяха толкова 
пристрастили към моя майсторлък, та пред
варително изпращаха някой от чираците или 
калфите да проверят дали съм в кафането и 
чак тогава правеха поръчката си. Изпитваха 
истинска гордост, когато разнасях кафетата по 
дюкяните. Имаше едни кръгли послужавници, 
г. дълга и права дръжка по средата, която на 
края имаше извиква дъга като в която муш
ках показалеца, В една чинийка слагах буч
ка захар, върху друга изпотена чаша с прясна 
вода, а върху, трета филджана с „един пръст 
дебел каймак“. Когато кафето беше за някой 
майстор в поотдалечен дюкян, аз, докато стиг
нех до него, уж по заблуждение, а всъщност 
нарочно, последователно влизах във всеки пре
дидущ дюкян, та хем да подсетят майсторите, 
хем да^ ги подразна със „сълтанатлията“ кафе.

Я. Сбърках! — божем се сепвах аз.
Нищо, нищо, дай го тука! —

важение

към мои
те мезета. Или по-правилно — мезето. Тогава 
към всяка ракия се сервираха по няколко 
иийки с

зах
чи- 

не серазлични мезета. За виното 
даваше никакво мезе, освен ако не си поръчат, 
но към ракията се сервираха безплатно. Все- 

кръчмар се стремеше да предложи повече 
чинийки. Виното се
ки

пиеше в шишета от по 
двеста грама, а ракията в шишенца от по 
десет и сто грама. Имаше и шишенца 
двадесет пет грама викахме им „пампурчета“. 
На всяко шишенце върху грълото му беше 
фабрично драсната по една черта, която означа
ваше точната мярка, така че кръчмарите на 
тегло не можеха да крадът, а само на каче
ство, като наливаха вода. Но 
сметка за кого 
тежки“ си

пет-дръжка, „гарнирани“ с от по

и тук държеха 
си „по-

които служеха
за авторитет и за реклама на заведението както 
и на „специалистите“, които веднага усеща
ха „далаверата“, никога не разводняваха нито 
виното, нито ракията, те веднага 
„дали водата е много, или виното е малко“ 
както беше казал Елен Пелин, 
всеки

е на постоянните 
мющерии. и

а сега с какво си решилпознаваха

В кафенето
си имаше своя маса, свой, стол. И за 

този кеф кръчмарят и келнерите бяха длъжни 
да държат строга сметка. Защото всеки мюще
рия, преди да прекрачи прага, първо поглежда
ше дали е празно „неговото“ място) и тогава 

АК0 се окшше заето, той обидено 
се връщаше и дълго време „не прекрачваше

и от своя

протягаше
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РАЗГОВОРИ С НЕВЕНА МИТОВА нд МПАм
ГРАД ’ ^ МЛАДЕЖКИЯ КОНГРЕС Г*'    _ ---------------

КОНГРЕС НА ПРОМЕНИ, ТРАНСФОРМАЦИИ,
НА СРС ОТ БОСИЛЕ-

13-ИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА МЛА-ЗАВЪРШИ 
ДЕЖТА В ЮГОСЛАВИЯ

СЮМ вече не 

съществуваНа Дванадестия конгрес 
на Съюза на социалистачес 
ката младеж на Сърбия, ко 
йто се проведе на 11 и 12 
май тази година, представи 
тел на младите от Босиле 
градска община беше НЕ 
ВЕНА МИТОВА- —

нативи: едната за създава 
не на Младежки 
СР Съ|рбия 
циал-демократически 
на младите в СР Сърбия. На 
Конгреса бяха 
новните

Граждат ново, свободно, бо 
гато, демократическо, хуман 
но и здраво общество. Бе 
изразено желание за поли 
тическа и обществена орга 
низалия, за политически плу 
/рализъм, в който граждани 
те чрез многопартийна смс 
тема на свободни избори 
ще имат възможности да из 
разят волята си Досегаш 
пият начин на организира 
ност насочваше младежката 
организация към полипичес 
ка послушност. Тъкмо зара 
ди това на Конгреса над 
деля мнението за црансфор 
мация на досегашната ни ор 
ганизация. Нейни послсдова 
тели ще бъдат Младежкият 
съвет като обществена и Со 
циал-демократ!тесният съюз 
на младите като политичее

съвет на 
и друга за Со-

съюз 1 души да образуват Младеж 
ки съвет и Нови форум, ко 
ито да започнат да действу 
ват от 1 декември 
щата година.

В предстоящия период Съ 
вегът ще наследи имущест 
вото на Съюза на социалис 
тическата младеж в Югосла 
вия, освен оня дял , който 
принадлежи на Съюза на 
студентите, внесен през 1974 
година.

Когато бъде създаден Съ 
ветът ще Представлява асо 
циация на обществени орга 
низации „от младежко ес 
тество“. В югославския Но 
ви форум пък ще се водят 
политически разисквания, а 

ще се приобщят

Последният, 13 по ред кон 
грес на Съюза на социалис 
тическата младеж на Юго 
славия, който приключи на 
на 25 май в Любляна, ще ос 
тане забележен по прибър. 
заното решаване и работа. 
Когато се събере времето, 
прекарано в „Цанкарйевия 
дом“ от страна на около 300 
делегати в течение на дву 

1 дневната работа, беше взе 
то решение СЮМ да се раз 
мормира, а на негово място 

бъдат създадени МЛАД Е 
1ЖКИ СЪВЕТ и НОВ ЮГО 
СЛАВСКИ ФОРУМ, а бъде 
щият СЪЮЗ НА СТУДЕНТИ 

I ТЕ, когато се основе, да се 
ка организация — подчерта ( подведе под същия покрив.

| Навестеното от страна на 
| Бранко Азески в уводното 
* изложение, че на Конгреса 
к се и дошло с минимум съ 

точно. За

изнесени ос 
документи и на 

Двете предложения и след 
обстойни разисквания, раз

ученич
ка от четвърти клас в об 
разователния център „Иван 
Караиванов“ в Босилеград. 
Какви се нейните впечатле 
ния от Конгреса и как виж 
да бъдещето 
та организация; 
прос, с който се отнесохме 
към нея:

— Смятам 
подчертая, че Дванадесетият 
конгрес на ССМ в СР Сър 
бия беше Конгрес на 
мени, трансформации, 
бразования... . Ние, .младите, 
които досега имахме своя 
организация — Съюз на со 
циалистическата младеж, се 
определихме за промени, ко 
ито впрочем захванаха ця 
лото ни общество. Крайна 
та цел на тези промени е 
животът да се издигне на 
по-високо равнище, да се 
афНрмират идеите на демо 
кратическия социализъм, да 
се изгради власт, която ще 
елтжи на човека и ще за

настоя

на младежка 
:? — беше въ

за важно да

про
прео

Матова.

Невена Мнтова е кръгла 
отличничка още от основно 
то училище, където бе но 
сител на Букова грамота. 
Кръгла отличничка е и се Ц 
га в Средношколския цен 
тър. Дейна е в младежката 
организация, където е и се 
кретар на Средношколската 
конференция, активен член 
на литературната секция, ре 
довно сътрудничи в „Мост“ 
п „Другарче”.

към него 
всички, които приемат пред 
ложената от негова страна

гласие, се оказа 
Декларацията за реконстру 
кция гласуваха всички, а 
този документ именно озна 
чи премахването на досега

програма.
Единодушно беше дадена 

подкрепа на предложението 
Съюзния 

съвет да се създаде Уред за 
децата и .младежта, разби 
ра се, когато за това бъ 
дат създадени необходимите 
законни предпоставки.

изпълнителеннаН. Мнтова шния начин на организира 
не на младите в страната.

След това бяха избрани 
? членове на бъдещия коорди 
2 национен комитет начело с 

Игор Лавш и Гофап Митич, 
които с отбор от десетина

бира се, и известни допъл 
нения, делегатите приеха и 
едната, и друга алтфнати 
ва. По тоя начин младите 
от СР Сърбия се определи 
хе да скъсат със стария мо 
дел на социализма и да из

щитава основните му права 
и еднаква свобода за всич 

Когато става дума 
преустройството на нашата 
организация,
бяха предложени две алтер

заки.
Конгресана Р. С.м. я.

Ходеше сам из улиците, непознаващ никого и 
невиждащ никого, спираше се внезапно, свал- | 
яше си шапката и усмихнат, започваше мъл- 1 
чаливо наляво и надясно да поздравлява с нея, 
като от трибуна да се кланя и маха на ен
тусиазирана тълпа. После се пустна слух. че 
па връщане от Париж го арестували в За
греб като комунист и от изтезанията в поли
цията полудял: А средния й внук Циле, загина 
през 1942 година в Белград, разстрелян като 
член на ЦК на Югославската комунистическа 
партия. И сега една улица, училище и фабри
ка в Цариброд носят неговото име. И негов 
бюст украсява входа на училището. А баба 
Иванка е погребана в черковният двор. Съдби 
и превратности!

Но и ние, децата, си имахме свои мерации. 
Най-главните „изпълнители“ бяха шивачите и 
обущарите При шивачите меркаът беше кра
чолите да бъдат колкото се може по-широки, 

което бащите ни решително се противеха, 
защото тогава се правеха големи икономии от 
всичко. А колкото по-къси и по-тесни панта
лони, толкова струват но-ефтино. Разбира се, 
запас се оставяше достатъчно за дължината 
па крачолите и па седлото, защото всеки пан
талон се правеше с оглед да изтрае някоя и 
друга година. С палтата беше същото положе
ние. А мри обущарите борбата ни беше бом
бетата да бъдат колкото се може по-щпиц. Но 
душа давахме да скърцат подметките! И сега 
не ми известно, дали за това се иска ня
какъв специален майсторлък, или зависи прос
то от качеството на гьона, но помня, че тогава 
обувките почти на всички, и деца и възраст
ни, кои повече, кои помалко, скърцаха. Ала 
между нас борбата беше чии подметки ще 
скърцат най-силно. Скришом от бащите си оти
вахме при майсторите да ги молим. А те със 
съвсем сериозен тон ни обясняваха, че за да 
скърцат много или малко, изобщо за да скър
цат, си има чалъм. Така на един поръчваха 
да донесат кутия локум, на друг кило боза. на 
трети кутид серт цигари. А от мен, както мо
же и да сс очаква, 
керлия и каймаклия“. И наистина, когато стъп
вах, „скърцането се чуваше от километър“, ка
кто децата казваха със завист, а аз се „на
дувах“ от гордост и (щастие. . .

по-страшна чума отколкото сега е ракът. Пие
ше се сутрин и вечер, неварено, сице, топло, 
току-що издоено. И нашият двор никога не 
оставаше без коза А когато се разболя от ту
беркулоза брат ми Бора, татко купи две. Пом
ня с каква надежда бяхме всички, и Бора, ми
лият! Наливаше се и сутрин и вечер. Мама се 
мъчеше да подсили лечебната сила на млякото 
с всичко, каквото и кажеха хората. А тогава, 
макар и да. имаше в града лекар и болница, 
господствуваше народната медицина. Рядко в 
някоя къща, особено пък п сиромашиите, вли
заше лекар.

то на кесията на бае Кольо, както и членовете 
на семейството му, че иначе ще го сконфузи 

ако го попита кол- 
това ще оз-

пред останалите мюпцерии. 
ко иска, защого от една страна 
начава, че бае Кольо е никой и нищо човек, 
щом хората не познават семейството му. и от 
друга страна, щом го пита колко иска, значи 
се* съмнява в неговите платежни ^способности” 
сттова „колко?“, хората ще подразберат, че тон 

може би да купи толкова, 
семейството му. Ала още не- 

“ и до- 
кучето и

не е в състояние
колкото е нужно за 
що не 
каишите живинки

трябваше да забрави касапинът:
на мющерията:

кучето ще увие във вестник мал- 
котката ще отреже от червата 

защото никой
котката; за Всяка махала сиг имаше по една или две 

баба Севети и баба Иванки, които всички бо
лести лекуваха със светена вода, с кантарион 
и пелин, със „завъртване“ на пъпъка или с 
„хвърляне“ на въглени и но цвърченето на 
въглените „познаваха“ болестта, а по посоката 
па парата от коя страна е дошла. Баеха и 
против уроки. Къпеха болните с пода, п ко
ято са сварени разни билки. При тежки елу- 

баби от другите махали. В Ца
риброд ной-прочута беше баба Иванка Ме
сти па. Тя сс славеше и като голяма ппбож- 
ншш. Говореше сс, чс и се явявала божията 
майка и разговарял» с моя. Тя беше па най- 
голяма почит сред бабите и поповете. В черква- 

почетиото място. Дой
деше ли някакво черковно величие, непремен
но отседите при пея. Когато никоя от бабите 
не можеше да помогне на болен викаха баба 
Иванка. С какво страхопочитание я посреща
ха хората! С какви умилни очи я гледаха, е 
какво благодарно сърце я благосиляха и й 
целуваха ръка! И малки и 
в иеяната вълшебна сила. 
пречеше това, пито пък някой от нас се за
мисляше, че тн не беше п състояние да по
могне на най-близките си и самата тя, която 
проповедпаше скромност и лишения, ме про-

ко кокали, а за
и от белия дроб; тоьа е без пари.

Само някои от наи-изпадна- 
циганките или циганетата 

много деца се гтримол- 
даваха даром. То-

не го купуваше, 
лите цигани пращаха 
си, или някоя вдовица с 
ваха на касапите и те им 
гава месото не се увиваше в хартия, освен на 

то във вестници. Всеки дома- 
плещка. носеше

па
чиновниците, и 
кин месото, кой бутче, кои 

показалеца на чай викаха идясната ръка, 
със стъпките си, а в 

завитата карантия,
надепал го на 
бавно размахваше в такт 
лявата обезателно носеше

беше неизбежен реквизит на сс-защото и тя - _
нафската му тежест: той е способен да храни 

и домашните живин- 
А месото не се уви- 

колкото беше
не само голяма челяд, но та винаги стоеше паки. Че е човек намясто. 
ваше не толкова от икономия, Iвиди от чаршията и махалата, 

човек и нищо пе 
Освен като удо-

нужно всеки да 
че бай Кольо е заможен 
липсва на семейството му. 
волтворение на личното честолюбие, това имаше 
и „икономическо“ значение пред еснафа: за 
торитет и доверие за1 кредит. Защото, като 
кака да кажат за някого, че е сиромах, хора-- 
та обикновено въздишаха: „Мани го, човека, той 

месо“. Затова гю-

ав-
ис- голоми вярвахме 

Па славата й ме

'л за божа неделя не купува 
вечето от бащите обезателно купуваха в _не-

пускаше пости, всъщност живееше в довол
ство: син и Йеста, беше един от най-преуспя- 

Ио тшукът й Пале, когато

деля месо, макар и да нямаха съществена нуж
да от него. Всеки двор беше пълен с кокош
ки, патки и гъски, във всяка кочина грухтеше 
свиня. В повечето от дворовете вредеха по ед
ва или две кози, които пасеше общ козар. То
гава козето мляко имаше славата на чудотвор
но лекарство. Всичко лекуваха с него, особено 
туберкулозата, която през наше време беше

искаха „турско кафе тепащите шивачи, 
бяхме в трети клас, се разболя от менингит и 

единствената внучко беше глуха отпочина;
рождение; пай-голямият и внук Гоша, който 
следваше във Франция, и беше рядко весел млп-

Тодор Литнало»у еж, едно лято се върна мълчалив и затворен.
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СПОРТнл МНОГОКРАТНИТЕТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ 
КРЪВОДАРИТЕЛИ

ДЕЛЕГАТСКИ (НЕ)ДОРЛЗУ МЕНИМ Регионална баскетболян ди- 
пилия — Ниш

НЕОЧАКВАНО ПОРАЖЕ
НИЕ

Н „Свобода“ — „Куршумли- 
я“ 58:62 (28:32)

Абсолютни първо 

нци по хуманностНе 50, а 100 години!
Поради лошота и неизградеин инфраструктура 

и общината, особено па пъти.цато долегатито па 
ОС о Босилеград на една сесия скупщината 
(предн два и половина месеца) потърсиха да Р Р 
„ират комисия, която да замине при репуб ика - 
ски компетентни органи и да потърси опопор па 
въпроса: защо не посвещават повече внимание 

приграничиата и твърде изостанала Босиле- 
градска община. По преложение па отговорните 
дейци и ОС от този иск те се отказаха като Щ и 
оха предложението лредстапители ма републиката 
да дойдат в общината и на мястото се запознаят 
с проблемите.

Баскетболистите на „Сво
бода“ от Димитровград загу 
биха в петия к ри на реги
онална баскетболна дивизи- 
я претцрияха поражение от 
Куршумлил“ от едноимен- 

1рад, На димитровград- 
нищо не им вървеше

СОШ1ИНИ за 15 кр-ьиодарява- 
иия получиха 34 лица. .Злат
на плакета на Чернения кр

ити доСр»

— Доброволното кръво
даряване н диепшо време п 

иай-хумаиеи 
— из-

свинаги
жест па иескл човек

Симеон Костов, се
на Общинската ор

на Червеният

ъст за ;уЩуЧесет
дадена кръв иолучи- 

Деса Димитрова, Методи 
Стаиулов, Троян Кптьстев, 
Сладко Чирич, Иван Нико
лов, Любил» Раичев, Тошко 
Сгавров, Илко Георгиев, А- 

Иваи Вацев,

волнотькиама
ч; I1Яротар 

гапизадмя 
кръст ни тържественото за
седание па многократните 
кръводарители от Димитров 
градска общппа, което се 

па 25 май тази годи
на. — С гордост можем да 
изтъкнем, каза том, че Дм_ 

оСнцииа се

вил
чай и
отръки, до като гостите - 
раха сигурно и чрез своя ка 

Симович, който отбел 
яз а и 6 тройки, непрекъсна
то държаха превес в «граха.

Причината за малкото по 
стигнати кошове е силният 
вятър, който не позволяваше 
добре да се владае топката.

В следващия кръг дими- 
тровградчани ще играят, лак 
като домаГ.лш, срещу отбо 

„Весна" от Бела па

на С/ефаиов,
Прсдраг Димитров, Любо- 

Симоиович, Станча Ива 
Златко Псцсв, Стоян То 

Веселин

митси
На поведената през миналата седмица сесия 

цепегатите от Тлъмииски и Любвтски рейон, които 
са най зле с пътищата, пак се иитересонаха какво 
стана със заключението на предишната сесия. 
Председателят на ОС ги осведоми, че тези органи 
са осведомени с иска на ОС, но че още не е из
вестно дали и кога ще дойдат. Ако не дойдат ще 

формираме комисия, както бе пред
ложено на предишната сесия.

състои мир
нов,

Рангелов ишев,
Александър Маринков, всич- 

гумарата, след
мнцровградска 
намира абсолютно на първо 
място в страната по броя на 
кърподарител I пе в 
пие с броя на 
През изтеклите няколко го
дини са мргапнзираип мно
го акции, а от началото до 
днес са осъществени пад 
20 (Х)0 кръводарявапия. От 
началото на организираното

\щ заети н 
тона Симеон Симов от „гьр- 
гокон“, Иван Зарков от Мит 

Рангел Манчев от
ера ши

се наложи да Ж11ТСЛ1ПСТГ
лицата,
Градня“, Божидар Палено

то И и Жикица Милоше» от 
кожарата и Вслча Николов, 
.част и Обвшнската скупщи
на.

ра на 
лавка.Инак проблемите в инфраструктурата п общи

ната са твърде остри: от 36 местни общности са- 
19 имат телефонни връзки, които са често п

местните и
Д. С.

мо
дефект и некачествени, а пътищата, и мг____

състояние.
М ЕЖ ДУ ОБЩИНСКА

Специално м рила лис за 35 ФУТБОЛНА ДИВИЗАЯ 
мьти дадена фъп — тази го НИШ — ГРУПА ИЗТОК

Нав твърде лошорегионалните са 
територията на общината има 
регионално значение, от които

кръводаряване димитров
градските кръводарители са111 км пътща от

само 30 км са под 
На последната сесия ВИСОКА ПОБЕДА НА 

ДОМАКИНИТЕ

Я Д»жшша“ (Бабуппшца) 
—' „Мораван“ (Зап. то- 
полшща) 6:2 (3:0)

I
лоша асфалтова настилка, 
бе подчертано, че ако изграждането на пътищата 
продължи със сегашния темп те ще бъдат изгра
дени в срок от сто години. Без оглед, че един де- 

петдесет са изминали,легат припомни, че вече 
най-компетентните дейци в ОС заявиха, че за ре

че ако се
По тЕърде приятно за иг- 

оа време на 19 май в Ба- 
бушница се срещнаха отбо
рите на „Лужница“ и „Мо
рав ал“. След три пораже
ния — „Лужница“ постигна 

победа дори от 6:2.

тоналните пътища средства няма и 
обезпечават както сега, за изграждането им ще 
трябва да мине и повече от едно столетие!

В. Б.
висока

В твърде спортсменска иг 
ра, хаквата рядко се виж
да" в тази футболна диви
зия, футболистите от двата 
отбора заслужават похвали.

Макар че мачът се иг
раеше по зреме, когато се 
играеше финалето за Ку
пата на Югославия, мача 
наблюдаваха над 500 зри
тели. С тази победа на два 
кръга преди край на пър
венството, „Лужница“ си 
обезпечи високо класиране 
па табелката.

1
СЛЕД МИНАЛОГОДИШНАТА ЕПИДЕМИЯ В ДИМИТРОВ
ГРАД (И)

ЕПИЛОГЬТЕ ОТСРОЧЕН-ИДВАТ 

НОВИ СВИДЕТЕЛИ
Ц. Костов връчва признание на Сава Чирич

получили стотица признали- дина получиха ВСАИЛ КА- 
я н награди. Тази година МЕНОВ, зает в митницата, 
най-гол ям брой дарители са и САВА ЧИРИЧ от гум ара- 
пол учи ли признания, тъй ка та. 
то през миналата година в 
тази хуманна акция са се от 
зовали 1 200 гражда 
ли са 935 души. Числото на 
кръводарителите ежегодно 
сс увеличава.

На тържественото заседа
ние председателят на Об
щинския синдикален съвет 
Цанко Костов връчи 173 при 
знания. За 5 пъти дадена 
кръв сребърен знак получи
ха 65 кръводарители. Зла
тен знак — златна капка — 
за десет кръводарявания по
лучиха 48 лица, а ръчни ча-

На съдебния процес на 24 
?лай докторка Снежана Чи
рич, епидемилог в Хигиенмч 
ния завод в Пирот, която на 
миналото дело като свиде
тел не дойде, заяви, че ка 
то шеф на службата която е 
изучавала 
водата не е запозната с де
тайли от договора между за 
вода и „Комуналац“, но тя 
и нейната служба са върши 

два пъти —

А. Т.Епилогът на съдебния про
цес срещу обвинените за 
налогодишната епидемия на 
ентероколит в Димитровград 
е отсрочен за 7 юни тази го 
дина. Именно, по предложе
ние на окръжния прокурор 
за тази дата са 
нови свидетели. Това са док 
тор Обрад Йованович, ди
ректор? на Здравния дом в 
ГЬцрот, доктор Вишеслав Ря 
нчич, началник на хигиенич 
на завод от Пирот и Конста 
нтин Панич, санитарен те
хник от Пирот.

ми
ни, а да

Д. ЧиричПроблемът с плащането на 
вода в Димитровград

Футбол

ПОРАЖЕНИЕ ОТ ДУСПИ

- - ..Звезда" (Блато) — ,Лар- 
гизан“ (Желюша) 2:2 (1:2)

Футболистите на ..Парти- 
зан" от Желюша претърпя
ха още едно поражанае. То 
зн път от дузпи. И макар че 
през цялото време бяха по
-добри като гости срещу 
„Звезда“ от Блато, дори и 
водеха с 2:1, накрая допус
наха ‘резултатът да бъде из
равнен — 2:2.

При изпълнение на дузпи 
домакините бяха по-добри и 
взеха една точка.

Надвзетото 
ще се върне

изправността наповикани

ли редовен 
контрол на водата във водо 
провода и един път месечно 
в най-големия извор. А. Т.

IМиналата година по вре
ме на епидемията на ентеро 
колит и след това в Дими
тровград беше направен сво 
еобразен опит за пестене на 
питейна вода. Бе определе
но количество вода на член 
на домакинството и всяко из 
харчено количество над оп
ределеното се заплащаше 
многократно повече. Това 
решение предизвика жесток 
револт особено сред гражда 
ните, които три-четцри ме
сеца нямаха вода, а чиито 
водомери поради „необясни 
ми причини“ показваха не
нормално изразходване на 
вода.

1Ш|

АЛБУМ ПАВЛИОНЧЕТО“11

„ОсвобождеПлощад 
ние“ в центъра на Дими 
тровгрда и сега най-чес 
то се нарича ,,Павлионче 
то". Малцина са обаче

Д. С.

•>;. К ’ ■онези, които знаят как 
е изглеждало истинско!

ГОСТИТЕ ЗАКЪСНЯХА, 
ДОМАКИНИТЕ СИ ОТИ
ДОХАто павлионче в центъра 

на града, преди да бъде 
съборено. На вашето 
внимание предлагаме пл 
ощадът „Павлиончето", 
търговски и културен 
център в Цариброд през 
1930 година.

Дали споменатото 
ние е било законно

реше- 
или не, 

сега не е най-важно — важ
но е, че Изплънителният съ
вет на Общинската скупщи 
на в Димитровград на 
дание от 25 май тази годи
на, по предложение на „Ко
муналац“, взе решение на 
всички граждани, които са 
заплатили многократно по
вече водата, да им бъдат 
върнати парите.

Ниш, 27 май

В последния кръг на пио
нерската регионална футбо
лна дивизия футболистите 
на „А. Балкански“ от Дими
тровград трябваше да оди- 
фаят в Ниш мач с „Желез
ничар“. Тъй като Димитров 
градчани закъсняха с 20 ми 
нути — домашният отбор и 
съдийската тройка напусна
ли терена. Окончателно ре
шение ще вземе дисципли
нарната комисия.

засе-

Тодор Литкалов

А. Т. Д- С.

10 СТРАНИЦА
братство ■ 1 юни и»о



ПО ПОВОД 25 МАЙ — ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА В БОСИЛЕГРАД

РАЗНИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ
МЕЖДУОБЩИНСКА РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ Тазгодишният 25 май — 

Денят на младостта, младите 
в Босилеградска община, от 
белязаха със състезания: по 
футбол на малка врата, ат
летика и тенис на маса.

Димитров“, като проведоха 
различни видове състезания, 
от които най-масовни бяха 
състезанията по атлетика. 
Състезаваха се ученици от 
първи до седми клас, отдел 
но момичета, а отделно мом 
чета, надбягване от 100 до 
400 метра, а победители са: 
на 100 метра: Иван Асенов 
и Наташа Пенев, на 150: Ио- 
вица Тончев и Даниела Сто
янова, на 200: Любинка Ни
колова и Бобан Алексан
дров, на 250: Йела Иванчо- 
ва и Игор Василев, на 300: 
Перица Миланов и Борка 
Караджова, на 350: Биляна 
Диичева и Сладжан Мила
нов и на 400 метра: Евгения 
Божилова и Асен Алексан
дров.

Да кажем, че организатор 
на състезанията бе Обищин- 
ската конференция на ССМ 
в Босилеград в съдействие 
с Основното училище, а на 
победителите бяха връчени 
съответни награди.

чен пехара. Именно след ка 
то в петия кръг, ттри изпъл
нението на решаващата ду
ела, при резултат от 4:3 в 
полза на отбера „Сингери- 
ца, съдията решаващата ду
ела, която вратаря на „Син- 
герица“ успя да спре, поис
ка повторно да бъде изпъл
нена, футболистите на този 
отбор недоволни от това ре 
шение напуснаха терена.

За (разлика от преди този 
път състезанията по 
на маса бяха по-масовни от 
състезанието по футбол. Със 
тезаваха се общо 14 отбора, 
а във финалето силите си 
отмериха, отбора на отделе
нието на вътрешни работи и 
отборът от квартал „Добри 
дол“. След интересна и въл
нуваща ифа победа от 2:1 
извоюва отбора на отделе
нието на вътрешните работи 
и съвсем заслужено спечели 
първото място.

В рамките на чествуване- 
то на Деня на младостта се 
включиха и учениците от 
основното училище „Георги

МИНИМАЛНО ПОРАЖЕНИЕ 

НА „БАЛКАНСКИ“ В състезанието по футбол 
на малки в|рати, участвува
ха 12 отбора. Между гях 
два от местните общности 
(Белут и Райчиловци), а ос
таналите съставени от мла
дежи от трудовите колекти 
ви, числящите се към ЮНА 
и средношколската младеж. 
Състезанието се проведе в 
две групи, а във финалето 
се срещнаха отборите: „То
ва възможно ли е“ и отбор
ът на конфекцията „Синге- 
ргща“. Мачът, въп)реки че 
водеше с 2:0, 
ното време завърши нарав
но 2:2. Продължението от 
два пъти по десет минути 
също не излъчи победител. 
След това, съгласно догово
ра се Пристъпи с изпълнение 
на дусгш. Обаче и те не ре- 
шиха на кого да бъде връ-

'
В ..МЛАДОСТ“ (ГАБРОВАЦ) —

МИТРОВГРАД) 1:0 (1:0)

дост^нП.^ло“^’ «™,аЙВп™еИГ^'"еТО * 
тревист. Съдията Т^е"ЪТ
М.ГГРОВ.ТЧ в 31 лшнута за ,№адост‘.. Д&,^°^"Р: 
та: Тодоров и Митов (,Д. Балнонски“). картонче.

МЛАДОСТ: Живкович 7 
Митрович 6, Спасич 6, Пег 
кович 5, Стаменкович 6, Ми 
ленкович 7, Маркович 8,
Джорджевич 6, Йованович 
(Милкович 5), Аризанович 6,
Иванов 5 (Савич).

АСЕН БАЛКАНСКИ: Соко 
лов 7, Стефанов 5, Таков 6,
Тодоров 6, Христов 7, Ми 
тов 6, Георгиев 5, Станков 
5, Костов 6, Димитров 6,
Дончев 5 (Илиев).

В течение на целия мач 
домашният отбо(р беше по- 
-добър и заслужено взе две 
те точки. Победата можеше 
да бъде и по-добра ако на

„А. БАЛКАНСКИ“ (ДИ-
тенис

падателната линия на „Мла 
дост“ беше по-прецизна. От 
друга страна и 
градчани имаха свои шансо 
ве, обаче не успяха да ги 
реализират.

С последното
„Асен Балкански“ надниква 
към опасната зона, в която 
с още три-четири отбора 
ще се борят за „съществува 
ние“ в тази футболна 
зия. Ако на следващия 
който ще играе на 2 юни в 
Димитровград срещу отбора 
Иа „Борац“ не стахе пре 
лом
опасната зона.

в регуларДимитров

поражение

м. я.
диви

мач КРОСОВИ БЯГАНИЯ „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ В БЕЛ
ГРАД I

На 25 май в спортния център „Парк“ в Димитров
град в организация „Железничар“ станаха кросови бягания, 
в които участвуваха над 500 състезатели. Ето и резулта
тите.

трудно ще избегне

Отборът на димитровград
ски „Железничар“ на 2 и 3 
юни ще участвува в младеж 
ката лига на Сърбия. В Бел
град „Железничар“ ще вт!|ое- 
мергл сили с отборите на Цъ 
рвена звезда, Партизан, Ат- 
летическия младежки клуб 
от Белград, Пролетер (3?е- 
нянин), Каблови Светозаре- 
во), Слобода (Чачак) и Вой- 
водина от Новст Сад.

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

28 15 5 8 57:27
53:34
58:33
53:33
52:38
52:41
40:38
39:41
47:55
46:34
47:45
47:60
55:54
36:55
35:84
34:86

34 (4) 
34 (2) 
33 (3) 
33 (3) 
32 (5) 
30 (4) 
28 (2) 
25 (5) 
25 (1) 
24 (2) 
23 (3) 
23(1) 
20 (2) 
20 (2) 
11(1)

„Цицибанке“, предучилищна възраст, на 100 метра: 
Катарина Накова, Ирена Петрова и Таня Арсенова, за пи
онерки; за пионери класирането е следното: Небойша Ди- 
ьштриевич, Бранислав Иванов, Саша Николов.

Пионери I и II клас, на 300 метра: (момичета) Иванка 
Соколова, Ивана Петрова, Адриана Христова; (момчета): 
Аца Димов, Саша Ташков, Бранислав Йованович.

Пионери III и IV клас (момичета) на 500 метра: Дра
гана Заркова, Даниела Иавнова, Десанка Станчева; (момче
та) — Мисдраг Симов, Непад Гошев, Мирослав Вацев.

Пионери V и VI клас (момичета) на 600 м: Даниела 
Каменова, Наташа Найденова, Снежана Сотирова; .(мом
чета): Бане Гюров, Александър Иванов, Владимир Пейчев.

Пионери VII и VIII клас на 800 метра: (момичета) — 
Юлия Каменова, Наташа Славова, Силвана Елен?кова; 
(момчета) — Сладжан Тошев, Васа Димитров, Ивица иМ- 
лошев. .

26 16 3 9
28 15 8 5
28 15 4 9
28 14 8 6
28 14 7 7
28 13 6 9
27 10 7 10
28 12 5 11
28 11 7 10
28 10 4 14

Както изтъкна тренъорът 
на „Железничар“ Алексан- 

Марков, той очаква ди-
27 10 2 15
28 10 2 16 Дър

мит^ровградчани да се класи 
рат между трето и пето мя
сто.

28 9 4 15
28 5 5 18
28 3 6 19 5 Средношколци: (момичета) — Душица Деянова, 

2 Г1еги Гюрова, Миряна Маркова; (момчета) — Игор Стоя
нов, Божидар Димитров, Миодраг Коцев.Д. Ставров Д. С. М. А.

ПИОНЕРСКИ ТУРНИР В 
ЧЕСТ НА 25 МАЙ

ха на домакина „А. Балкан
ски“ с резултат от 2:1. По
бедата на нишлми донесе 
централният нападател на 
домакина, който вкара авто 
гол.

За най-добър играч беше 
провъзгласен Милян Пейчич

Най-добър вратаЬ беше 
Сладжан Миленков ог „А. 
Балкански“. Най-добър гол
майстор беше Бобан Став- 
ров, също от ..А. Балкански“.

На най-добрите футболи
ст бяха връчени купи и ди 
пломм.

ТЪЖЕН ПОМЕН

На осмн гони 1990 година 
се навършват' две години 
от смъртта наКншлня спече

лиха купата Михаил
Лазаров
МилевНа „Майските среши 90“ в 

Дшштровград се проведе 
турнир на четири пионер
ски отбора: „Раднички“ от 
Ниш, „Раднички“ от Пирот, 
„Единство“ от Бела Палан
ка и ,А. Балкански“ от Ди
митровград. ^рнирът тряб
ва да стане тради/уионен, ка 
то се мени мястото на про
веждането му. В полуфинал 
ните мачове се срещнаха: 
„А. Балкански" 
ство“ 3:1 и „Раднички“ Ниш 
— „Раднички“ Пирот — 1:0, 
Сетне в борбата за трето мя 
сто „Раднички“ (П) побели 
„Единство“ с 2:0, а във фп- 
налето мишлии се наложи

дърводелец от Дттлттров- 
град.

Този ден ще посетим гро
ба му на димитровградски
те гробища и ще се покло
ним пред паметта му.

Семейство Ташков

Тъжен помен 
На 9 юни тази години се на

въртани ПОЛОВИН ГОДИНА 
от нреранната смърт па наша
та незабрапима съпруга, снаха, 
майка и тъщи

„Еди и-

Д. Гюров фъчии : упач а па отбора на ..Радтигки" от ТТтптт

Добринка
Янкова

(1931—1989)
от село Милепци — 
Босилеградска община

Ии този ден н 11 часа на селските гробттпщ « село 
.Милепци ще посетим вечния й дом, ще го залеем със 
сълзи и ще положим цистя и още педнаж ще се припомним 
за нейния светъл лик и благородна душа. Каним близки 
п приятели да ии придружат.

съпруг Янко, сип Васил, снаха Весна, дъщеря 
Светлана, зет Асен, свекър Милен н оста

нали роднини и приятели.Диплома за най-добрия гол
майстор Журито на журналистите провъзгласи най-добрия играч

БРАТСТВО Ш 1 ЮНИ 1990 СТРАНИЦА П



| аТиРа* забава
МОЛЯ ВЕЗ ДОКАЧЕНИЕ

X |М
< <;3 '0. 11-0IV- СРЕЩИX вш ПУШЕНЬЕТрадиционните „Майски сре 

щи“ в Димитровград този го
дина мипиха на „бърза ръка“: 
за 24 маса. Толкова бързо, че 
хората с право се питат не бе
ше ли това само един безпла
тен концерт па две културио- 
- художествени (дружества, а 

не среща па порода и народ
ностите
се зичцото м официалната част 
освен сърбохърватски не сс- 
чу пито една друга дума на 
< зимите па участниците п „сре

NX _л рош Е, мо] побратиме! СиаЬи човек има 
мекакву ману. Зато] со и каже: Нема др- 
по без 1 рану и човек без ману. Мо]а .ма
за ]е што пе могу б ез цигаре. Пробал 
сам да и' манем, али увек допадне како 
у ону) народну за евшьу и ла]иа. Не 
вреди! Научил сам да ми чури пои нос.

Кал бео момлад, мо]а Цвета ми се

0.

н п СР Сърбия. Питат
<
X

я. 41X ;1. .ьутеше:дори и па домакина 
па българската народност,

А. Т.

щмте“
— Маии, бре Радоше, ти]а тутун! Не0. видиш ли да су ти од н>ега пожльтели и 

бъкови и нокти! Душа ти смърди! Паре 
си даваш! . ..

< НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКЧ
«■ 3X У у. 447

Дойди куме, 

на ракия!
Досади ми оиа и ]а реши' да манем 

да пушим. Али, ману' и шу да пипам! Да 
видимо како че!

Всчерамо. 1а легнем и одма’ заж- 
мим. Оиа прибере све од астал, угаси 
лампу, легне у креве"г, приклъта се уз 
мене, а ]а се правим да сам заспал. До- 
душе, и мене ие]е било лъко, ]ербо сам 
бил млат. Али, решил сам бил ла тър
пим. Тека — две недеде. Она: нервозна, 
све во] смита, кара се със компгику... 
Ништа во] не')е добро! Кал плете, гре- 
ши, па вр.ъи игле и клубче. Рита м?.чку. 
Пустосу]е . ..

1едну вечер: она лежи при мене и 
— уздашшьа, превърта се. Тури руку ггре- 
ко мене. Поче да палка. 1а се превъну' 
на мешину, да не примети што сам и ]а 
загорел. Она тъг продума:

— Ма, ти бре, какво мислиш? 1а не 
могу внше овак!

— И ]а не могу. Од како сам ма
мул да пушим, ништа ми се не мили. па 
ни — то]!

Она се тъг рипну-, упали лампу, об
лече се и — излезе. 1а се удзвери’ Куде 
ли отиде, пое’ во| женсНл? . . . Не про]де 
гоца време, она се върну. Носи две па- 
клицз ..Мораву".

— Еве ти! — рече н принесе мн със 
маше жар из кубе.

1а запали. Глъгну’ дим. Нема га да 
се върта. Кад залово.ьи ду шу, ]а се об- 
рну, комто н>у. Леле! 
ови „поени“ дни. ..

Гутредън, у а лежим и пушим, а она 
V ку)ну поуе и готви манцу. Кад уедомо, 
]а мзлезо’ на двор. А она, само на чарап- 
Не, дотърча при мене и суну ми у руЕе 
цигаре.

3. ЖИВКОВИЧБЕЗ ДУМИ

-Лфорица.и Преди тридесетина години е- 
дпп седемдесетгодишен ясен оп
лел ец поканил кума си да ,<ой 
де на гости. Надигнал се куп 
— та при кумашина на гости. 
Изнесъл хумашинът кондир с 
ракия и една чашка. Налял 
чашката и казал:

..Куме, 
наздраве!

И изпил чашката.
Разговорят се за едно и 

друго. Напълнил на кума си

^ л
Ако някога в Босилеград се роди гений, той ше бъде ге
ниален лицемер.

А
Ако трудът е създал човека — защо трудещите се смятат

добре
I“

ми дошъл, ха
Има ли в гнилия капитализъм гнили круши?

Наместо в светлото бъдеще —- откараха чи в майната.
една чашка, кумът я взел и 
казал:

„Кумашине, наздраве!“
И той я изпил.
Една след друга, докато се 

загреял кумашинът и започ
нал сам да си пие. Налее чаш
ката и попита, повече като че 
ли за себе си:

„Кой пи 
си отговори и изпие чашката.

Кумът бил страстен пияч, 
хапал устни, Цоскубвал му
стаци. но си мълчал. Надиг
нал се да си върви. И си о- 
тишъл.

Отбил се сетне в коопера
цията, взел си една бутилка и 
докато я изпивал все си ду
мал :

„Хайде куме, пийни си, ти 
не си пияница, като твоя ку- 
машин!

Накрая завършил с хъркане 
пред коопераци-

А
Станахме трезвени — ракията пак поскъпна.

Не искам свобода — дайте ми хляб.

Кой не ми вярва — да излезе две крачки напред!

Нямам намерение да говоря истината, ще ме провъзгласят 
за лъжец.

ти куме!“, сам

А
За разлика от Христовите, нашите апостоли не са боси.

Достойни синове яа народа, достойни ли сте да ядете бял

Не си играйте с ьъпросителната — ще ви обесят за нея.

Предлагам кариера — за кариеристите.

Ако имаш вуйчо владател, не се бой от поданиците 
Не могат да ме одерат — аз изкочих от кожата си.

Иван Николов

му.

на пейката 
ята.

Записал:
Йордан Миланов

ЗАПАСИ
У-имАте ли р#ял#! о<ул 
[АЬРЩВНИТС олг/^си ? _/

~УСае*ся/чд- 
'~\храна<1

Отуши’мо му за

- УИИК,,, И ТОВА 
ми е Н^КЬКВА- 
<А,ЪР-Н{А&'А

/
^ Луряните/\ни-иСС продукти 

' УМгмаЪнитв
V > ЗАГ7А(ТЦ

//

— Радоше, заборавил си цигаре — 
рече и усмину се.

Од тъг побратиме, ]а ои на мир пу
шим, еве, триес и кусур године. Мора да 

!е и бела циЬерица покацавела. 
могу да се курталишем од цигаре, па то] 
ти ]е! А]д у здрав]е!

ь*/ -т Ь/4т * ми али не

и>
Радош ЛужничЬи
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