
@>дая®о С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година

- „Братство“ е удо- 
Орден братство и 
със сребърен ве

нец за особени заслуги в 
областта на информативна- 

графическа дейност и

из
дателство 
стоено с 
единство

та и
за принос в развитието на 

единството 
между нашите народи и на
родности

* братството иНА

ГОДИНА XXIX ■ БРОЙ
1456 Ш 22 ЮНИ 1990. Г. ■ ЦЕНА 2 ДИН.
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М ТОГОСЗАВИО

Мерки за втория етап на 

реформата
приети по съкратена про 
цедура, та час по-скоро 
да се почувствуват тех
ните ефекти.

С новите мерки ще бъ 
дат обхванати четири об 
ласти: макроикономичес 
ката, развойната, страте 
тия, икономическата сис 
тема и политическата си 
стема. Това практически 
означава, че ще бъдат 
засегнати всички дейнос 
ти и отношения 
личните доходи и така 
наречените системни за
кони до политическия 
многопартиен плурали
зъм.

С новите мерки ще бъдат обхванати четири 
области: макроикономическата политика, развойна
та стратегия, икономическата система и политичес
ката системаПредседателството на СФРЮ заедно с председателите

На заседание, което 
стоя през .миналата седмица 
членовете на Председателс
твото на СФРЮ (I председа
телите на председателства
та на републиките и покра
йнините обсъдиха спорните 
въпроси за бъдещото устро 
йство на югославската об
щност. Това е начало на ра^ 
говора по този проблем. На
правен е договор Предеела

Към края на юни Съ
юзният изпълнителен съ 
вет ще излезне пред де 
легатите в Скупщината 
на СФРЮ с нов пакет- 
- мерки за втория етап 
на стопанската реформа. 
Новите мерки ще съоб
щи и ще ги обоснове пре 
дседателят на съюзното 
правителство Анте Мар- 
кович на съвместна се
сия на Съюзния съвет и 
Съвета на републиките 
и покрайините, която ще 
се състои от 28 до 30 
юни.

На заседание на пред 
седателите на работните 
тела на Съюзния съвет 
при председателката на 
Съвета Богдана Глумац 
— Леваков представи
тел на съюзния изпълни 
те лен съвет е заявил, че 
югославокото правител
ство интензивно работи 
върху новите мерки, за 
да може да пи пусне в 
скупщинската процеду
ра на 21 юни. Ще се на
ложи, заявил представи
телят на правителството, 
някои мерки да бъдат

се съ- те на отделни заседания ще 
обсъди най-съществените сп 
орни въпроси във връзка с 
бъдещото конституционно 
устройство на страната и 
спорните въпроси от проек- 
тоамандманите в Конститу
цията на СФРЮ и законо
проекта за самоопределе

ние и отцепление.
На заседанието е подчер

тано, че в Югославия съще-
от

ПЛЕНУМ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СК В СЪРБИЯ

Конгресът на обединението ще се състои
на и правова държава, сво 
боди и права на граждани
те и федеративна Югосла
вия.

За да защити правото на 
всеки член на СК свободно 
да се определя по въпроси 
от значение на политичес
кото му организиране, Це
нтралният комитет на СК в 
Сърбия е застанал на ста
новището всеки член на Съ 
юза на комунистите в Сър
бия индивидуално ще реша 
ва дали ще се зачлени в Со 
циалистическата партия на 
Сърбия.

През тази и следващата 
седмица първичните органи 
зацкщ и общинските конфе
ренции на СК 
мнението си във връзка с 
обединението и ще изберат 
делегати на Извънредния ко 
нгрес и Конгреса на обеди
нението.

Членовете на СК сами ще решават дали ще се зачле- 
Социалистическата партия на Сърбия.ПЯТ в

ИЗПЪЛНЕНО ОБЕЩАНИЕ: От заседанието на Председател
ството па СФРЮ Пленумът е оценил, се ка 

зва в съобщението, че мне
нията на членовете и ръко
водствата на СК и ССТН и 
реакциите на най-гшгроката 
общественост недвусмисле
но показват, че новата Со
циалистическа партия, като 
обединена сила на левица
та, заедно с народа ще оси 
гури демократическо разви 
•ше на Сърбия и разрешава
ме на основните проблеми 
в нейн интерес и в инте 
са на нейните граждани, 
вата партия подучва пълна 
подкрепа, 
цел социализъм и демокра
ция, икономически и култур 
но развита Сърбия, нова ко 
нституция, разрешаване на 
проблемите в Косово, модер

Централният комитет на 
Съюза на комунистите в Съ 
рбия реши да свика XII из 
съиредси конгрес на СК в 
Сърбия на 12 юли т. 
Белград. Предложено е на 
същия ден да се състои Ко 
те грес на обединението 
Съюза на комунистите и Со 
циалистичсския съюз, отиос 
но Учредителен конгрес на 

партия

ствува политически консск- 
зус за стратегическите насо- 

стопанската реформа
телството на СФРЮ да орга 
низира разговори във всич 
ки републики и в двете по
крайнини, в рамките на ко 
ито ще бъде извършен об
мен на мнения и предложе
ния. Това е една от пред
поставките да се намерят 
решения, приемливи за вся 
чки.

Пр едседате л ствот о 
РЮ заедно с председатели
те на председателствата на 
републиките и покрайнини

ки на
и за необходимостта час по- 
скоро да бъде оформена ла 
ментарна многопартийна си 
стема. Необходим е демок
ратически и толерантен ди 
алог на отговорните държав 

тела в републиките, авто 
покрайнини и фс- 

във връзка с бъ

г. в

на

ни
на СФ- номнитс 

дерацията 
дещия държавен характер 
на югославската общност.

С01 щалистичсската 
на Сърбия. Го

понеже има за ще кажат

В този брой:
Екологнчсски размисли

ВМЕСТО ЕКОПРОГРАМА — 
МЪЛЧАНИЕ

Някои аспекти на проблема
с ..технологическия
1,к“ на работна ръка

НАСКОРО В СР СЪРБИЯ
излнш-Сесия на Общинската скуп

щина в Димитровград

ОТ ВОДОСНАБДЯВАНЕТО 
ДО ГРАНИЧНИЯ ПУНКТ

стр. 4

РЕПУБЛИКАНСКИ ФОНД ЗА 
СТОПАНСКО РАЗВИТИЕРЕФОРМАТА Е ОЩЕ В РЪ

ЦЕТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ
ТЕ Й МЕНТОРИ

стр. 9
/ Изпълнителният съвет на Скупщината на Сърбия 

тези дни утвърди законопроект за формиране на Републи
кански фонд за развитие и структурно преустройство на 
стопанството. Фондът ще работи като държавно 
ятие и ще подпомага формирането н анови

Отзиви

НИКОГА НЕ СЪМ ДАЛ ТА
КОВА ИЗЯВЛЕНИЕ НЕ 
СЪМ ПИТАН ДА БЪДА 
ЧЛЕН НА РЕДАКЦИЯТА 
НА КНИГАТА „ДИМИТ
РОВГРАД 1877 — 194.8"

стр. 6 предпри- 
и консолидаци

ята на съществуващи предприятия, както и финансовото и 
производствено преустройство на стопанството.

Републиканкилт фонд за стопанско 
пълиява ролята си чрез влагане на обществен капитал, 
родства, които се обезпечават с помощта на кредити и за
еми (п страната и чужбина), средства, отделни за ускорено 
развитие н някои краища, средстпа, получени от общестне- 
ио-политичсскито общности и средства от други източници.

След предложението да се 
обединят СК и ССТН — Наскоро в Горна Лгобата

АСФАЛТЕН ПЪТ ПРЕЗ 
ЦЕНТЪРА НА СЕЛОТО?

стр. 7

ОТЗИВ ОТ БОСИЛЕГРАД 
И ДИМИТРОВГРАД

развитие ще из-

стр. 3 стр. 10



I ПО СВЕТА Н А С |И У
ИЛ ЗАСЕДАНИЕТО ИЛ ДВАНАЕСТИМЛТА В ДАБЯИН

НА ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗВОРИ В БЪЛГАРИЯ

ПОБЕДИХА СОЦИАЛИСТИТЕ Оо - голяма помощ на СССР
Според някои преценки 

на Запад, в сегашната со
циалистическа, 
няколко месеца комунисти
ческа партия, има около 
200 хиляди членове, със сто 
■пщи „среден кадър" които 
бн били най-доволни докол 

не се мени в об

Говорейки на заседанието 
ни министрите на външни 
те работи на Европейската 
общност в Люксембург нред 
една седмица председателя! 
на Европейската комисия 
Жак Делор оценил, че ия 
ма причини Запада, когато 
се касае за икономическа 
та помощ на страните на 
Средна и Източна Европа, 
да се изолира Съветския 
съюз тъй като тази страна 
е външната си политика и 
вътрешното развитие все 
повече става европейска 
ст рана.

■ Соцяишсгическата партия (черпепше) ще имат 211 места 
в Парламента, а опозиционният Съюз на демократичните 
сини (сините) 144. Предстои тежка парламентарна борба, 
понеже социалстнте имат само мнозтшетво

Опраните на Европейската 
общност ще започнат акция, 
чиято цел е Запада да ока 

по-широка материална 
подкрепа на политическите 
и икономическите реформи 
в Съветския съюз. По този 

по-подробно ще 
своя Самит в

до преди

жс
по-голямо доколкото се оо- 
ъществи изявлението на ли
дерите на турското малцин 
стпо и на селскостопаните, 
които имат намерение в 
Скупщината да бъдат по 
страни. БСП в Парламента 
осигури просто мнозинство. 
Тя ще може дори да фор
мира н еднопартийно пра- 
внтелство, но всичко топа 
ще прави — ако бъде при
нудена — в условия на бдо 
када от страна на СДС и 
неговите съюзници.

На проведените през ми
налата седмица първи след 
военни свободни, многопар
тийни; избори в България 
победа завоюва партията на 
власт — Българската соци
алистическа партия (бивша 
та КП). Втората политиче
ска сила в страната, която 
спечели доверието на гла
соподавателите в София и 
някои други по-големи ме
ста е опозиционният Съюз 
на демократичните сили, 
който стана втори оторед по 
литически съюз. След избо
рите ясно се чувствува, че 
България е разделена на 
две политически бон: на 
червена, символ на умере
ните социалисти реформа
тори и на синя, символ на 
радикална антикомунисти
ческа и прозападно ориен
тирана опозиция.

Съотношението на силите 
в Парламента, който има 
400 места, според неофици
ални данни ще бъде след
ното: БСП във Великото на 
родно събрание ще има 211 
депутати, СДС 144, Движе
нието за права и свободи 
(партия на турското наци
онално малцинство) 23, Сел 
скостопанският народен съ
юз 16, докато останалите 
шест места са резервирани 
за независими кандидати и 
на три по-малки партии.

УСЛОВИЯ ЗА БЛОКАДА
Разделението в новия Пар 

ламент ще бъде дотолкова

въпрос те 
разискват «а 
Даблии на 25 и 26 т.м. Та 
къо иск тс ще отправят и 
на шефовете на седем ин

кого нищо 
ществото. Доволни (да се 

_ онези с привилегиите) 
най-много има в партийния 
и държавен апарат, армия
та и) службата но 
пост, стопанската йерархия

чете

дустриалии сиърхсили на 
Запад, които ще се среш 
и ат в Хи л стон през идва

сигур-

и ир.
пция месец.

ЛУКАНОВ ПАК МИНИ
СТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ

П СЪСЕДНА ГЪРЦИЯСегашният партиен и дъ
ржавен връх има неоспори 
ми заслуги за премахване 
диктатурата на Тодор Жив
ков и за онова 
възраждаше. Опозицията о- 
баче всички тези резултати 
„забравя". Още повече тя 
полага усилия ръководство- 
го па държавата и БСП от 

с Жив

лидери
преди изборите оповестява
ха, че не ще правят никак
ва коалиция със социали
стите, за конто твърдят чс 
са прекърстени комунисти, 
на които е било иеобходи- 

завояват
властта и да покажат „зло 
бното си червено лице".

Опозиционните РЕКОРДНА ИНФЛАЦИЯ
което тя

ДРАСТИЧНОТО ПОСКЪПВАНЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУ
ГИТЕ Е ПРЕДИЗВИКАЛО ИНФЛАЦИЯТА ДА ДОСТИГ
НЕ 20 НА СТОмо легално да

най-тежките проблеми пред 
които е изправено консер- 
втивното правителство 
Константин Мицсггакис. За- 
щото, сегашното покачване 
на инфлацията е почти че
тири пъти по-голямо от сред
ното й увеличаване в Евро
пейската обшност. Ако не 
спре покачването на цените 
безстъмнние е, че Атина ще 
се намери пред големи тру- 

и проблеми когато
на 1993 година

За пръв път след някол- 
инф ладията вко години 

съседна Гърция се покачи 
на 20 на сто. Колкото е из

ното да етикетира 
ков. Средствата за масово 
информиране иа| СДС „Де
мокрация“ преди една сед
мица оповести два паралел
ни „иконостаси" на Полит
бюро па ЦК на КП с Жив
ков начело и на сегашно
то Председателство на ви
сшия партиен съвет, на ко 
иго можат да се видят по- 
вечето един и същи лица.

на
Социалистите ггьк твърд

ят, че са модерна лева пар
тия на европейски вид, ко
ято се застъпва за демокра
тични промени в общество 
то и за пазарно стопанство 
в умерени дози, които не 
ще въвлечат страната в без
редие и национални вълне
ния. Шефът на БСП Алек
сандър Лилов оповестил, че 
през юли ще се проведе из 
вънреден конгрес на парти
ята, на който тя радикално 
кадрово да се възобнови и 
да се освободи от консерва 
тивците.

петно засега това е неславен 
рекорд не само в Европей
ската общност, но и изобщо 
на Стария континент.

Според официални данни 
на статистиката, ръстът на 
инфлацията към края на 
май е достигнал 21 процент. 
Това можеше да се очаква 
след неотдавнашното драс-

д.чости 
з началото 
започне да действува обеди
неният езропейски пазар, 
когато ще бъдат заличени

Най-вероятно е че начело 
на новото правителство ще 
застане сегашният минист
ър — председател Алексан
дър Луканов. Във втория 
кръг в Плевен той успя да 
победи своя ривал Стефан 
Гайтанджиев и по този на 
чин да запази авторитета 
си. На изборното поле оба
че падна министърът на от 
браната, генерал Добри 
Джуров. В Троянски район 
го победи кандидатът на 
опозицията, 
дактор на 
Йордан Василев.

тично поскъпване на водата, 
тока, пощенските услуги, на 
някои хранително-вкусови 
стоки и на други артикули. 
Икономистите

икономичеекте граници меж 
ду страните-членки на ЕО.

Жизненото равнище на 
работниците е сериозно за
сегнато. Затова през послед
ния месец в Гърция бяха 
организирани и проведени 
две генерални стачки.

преценяват, 
че до края на годината ин
флацията ще 
около 23 процента.

нарасне на
МОСКВА

Вадят се тленните останки на 
бившите лидери на ЮКП

Покачване цените на сто
ките и услугите е един от

БОН
Филип Филипович, Милан 
Горкич (неговата съпруга 
още живее в Москва), след 
това Сима Маркович, Антун 
Марвак, Джука Цвиич. Ио 

Малишич, както и Вла

В съветската столица ин 
тензивно се изкопават тлен 
ните останки на жертвите 
на сталинския терор. Сред 
тях са и голям брой бивши 
високи функционери на 
Югославската комунистичес 
ка партия.

Функционерите на истори 
ческо-образователно дружес 
тво „Мемориал“, което вади 
телнните останки на жерт 
вите на сталинизма, твърд 
ят, че на московското губи 
лшце се намират и тленни 
те останки на високи пар 
тайни функционери от мно 
го страни. В списъка на 
ликвидраните функционери 
на Югославската комунисти 
ческа партия са бившите 
секретари на ЦК на ЮКП

кол е пвотив мировия договорглавният ре- 
„Демокрация"

® Канцелерът на Съюзна република Германия Хелумт Кол 
преди няколко дни заявил, че е против подписването на 
миров договор на бъдещата обединена Германия с про
тивниците във Втората световна война
„Такъв миров договор ня

ма да има", оповестил той 
западногер- 

агенция ,ДПА", 
на заседанието на конзерва 
тивната християнско-демо
кратична уния в Бон. Спо
ред неговите думи герман
ците не бн трябвало да се 
застъпват зд
вор, понеже от тях би се 
търсило
щетение за военната щета.
Той отхвърлил мисълта, че

сил
димир Чопич, Иван Гърже 
тич и други.

ТЕМИШВАР обединената Германия мо
же да плати военните ре
парации

Обещетение търсят някол 
ко стотици хиляди някога
шни работници от Полща, 
Югославид и друти страни, 
които по време на Втора
та световна война са били 
на робия в Германия. За 
разлика от други жертви 
на германската агресия те 
досега не получиха обеще
тение.

Жертвите на сталинския 
терор са погрибани под сте 
ните на Новоспаския мана 
стир в Москва. Тленните 
им останки ще бъдат иден 
тифицирани с помощта на 
съвременни методи.

ТЕКЕШ ОЧАКВА ТРУДНИ 
ДНИ

Бмскупът Лаело Текеш, 
чието прогонване бе повод 
за започване революцията в 
Румъния, предупредил че в 
страната би могло да се сти 
гне до гражданска война 
доколкото 
не прекъсне е употребата 
на недемократични методи.

На конференцията за пе 
чат в Темишвар той неотд 
внашните вълнения в Буку 
рещ оценил като подобни 
на миналогодишните в Ки 
тай и на мартовските в Ру 
мъния. Такива вълнения, ка 
зал той, лесно могат 
претворят в гражданска во 
йна.

Оценявайки че 
ползуват методи на Чауше 
ску
'противниците 
призвал международната об 
прост да извърши натиск 
върху Румъния и да 
ре върху правителството — 
да избере дали ще 
зуват с демокрация или с 
диктатура.

както предава 
майската

Дружеството „Мемориал“ 
се опитва да намери гробо 
вете на етелинските жертви 
в 119

миров дого-
правителствотоместа в Съветския финансово обе-

съюз.

ЦЕНТРАЛНА АМЕРИКА

Чехоловашиата КП мени името си?Първа икономическа среща
Централният комитет 

Чехия и Моравия потърсил 
ната КП всред членството да

Председателите на страни 
те на Централна Америка 
преди няколко дни до из 
вестна степен съгласували 
становищата за утвърждава 
не на икономическа провра 
ма, която би трябвало да 
подобри стопанството и да 
даде принос в установява 
нето на траен мир в този 
регион.

Председателите 
ма — Гватемала, Салвадор, 
Никарагуа, Хондурас и Кос

на Комунистическата партия за 
от ръководството на Феде]зал- 

проведе референдум за пром- 
яна името на партията. На заседанието на ЦК е предложе- 
ио КП да мени името си

тарика — в темалекмя град 
Антигва са се срещнали на 
първия си икономически са 
мит и са постигнали „зави 
ден напредък“ в договаряне 
то. В цроектодеклерацията, 
която са подготвили минист 
риге, се призива да се на 
малят търговските бариери, 
да се прави координира 
не в отплащането «а дълго 
вете, да се възобновява сто 
панска инфраструктура и 
за привличане на чужде 
страни капиталовложения.

да сс

властите
в Партия на демократическия социализъм.за да дискретидират 

си, Текеш
ЦК на ЧКП утре (събота)

за позицията на партията 
на оила на политическата сцена. Той би 
ясни и за иска - 
случай за промяна 
конгрес през ноември.

ще разисква за изхода наобщите избори и като опозицион- 
могьл да се из-

за провеждане! на референдума. В

повли
на пети се пол този

името на партията би решавал 18-ия
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КМ Жи нл СЪВЕТ НА СЪРБИЯ ПРИЕ НОВ РЕ-УНИВЕРСИТЕТА И ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ 
ФОРМЕН ПАКЕТ

вие-

ЕДИНСТВОТО НА СЪРБИЯ 

ЦЕЛ С ПРЕДИМСТВО
По-добри условия 

за мениджъри
За засилване на стопанска 

та дейност и раздвижване 
на нов цикъл на развитие 
се предлага съществено да 
се намалят лихвените разме 
ри, а принос към инвести
ционния и развоен цекъл тр 
ябва да дадат чуждестран 
ните преки 
стопанството на Сърбия, ка 
кто и домашните частни ин 
вестиции в малки и средни 
предприятия.

И в програмата за раз
витие на а1рара от 1991 до 
2000 година се планират про 
мени
отношения, относно ще съ
ществуват всички 
на собственост 
шанс, покрай обществени
те силно да се афирмират и 
частните, както и коператив 
ните и колективните, което 
е съществено условие за уве 
личение на съвкупната ефи 
касност и конкуренция. Ос 
новната цел е развитие на 
стоковото производство без 
ограничаване на частните 

имения, уедряване на коопе 
ративните стопанства и по- 
рационално ползуване на се 
лскостопанските площи.

В реформата на фискал 
ната система се изтъква, че 
тя трябва да бъде проста и 
ясна, за да се даде възмож 
ност за по-значително прив 
личане
капитал, без който осъщес
твяването на съвкупната ре 
форма не е възможна. Ще 
се увеличи участието на дан 
ъка върху оборот и данъ
ците, облагащи 
имуществото на население
то, а ще се намали участи
ето на облаганията за соци 
ални осигуровки и данъка 
върху печалбата на пред
приятията.

В осъществяването на" ре
формата в жилищната и ко 
муналната област предвиж
да гражданите да купуват 
със свои пари жилища или 
да ги взимат под наем. За 
да се създаде равноправно 
положение - 
жилища ще
или ако ползуващите не ги 
купят ще плащат икономи 
ческн наеми.

Покрай направените про
мени в обществените дей
ности, предвиждат се и но
ви, каквито са въвеждане 
на частни училища, освен в 
основното образование, ко
ето цялостно ще финанси
ра държавата, 
на публичното информира 
не предлага се издване на 
вестници да бъде свободно 
при задължение да бъдат 
изпълнени със закона пред 
писаните условия.

Тези дни в Изпълнителния 
съвет на Скупщината на Съ 
рбия е приет пакет-програ 
ма за провеждане на стопа 
нската и обществена рефор 
ма в Сърбия. Тези програми 
— както обясни председате 
лят на РИС Станко Радми- 
лович, са съставени да уско 
рят провеждането на сто
панската и обществена ре
форма в Сърбия, въпреки че 
с една част имат значение 
за цялата страна. Това осо
бено се отнася до някои ре 
тения в стопанството. От об 
щоюгославско значение е и 
фискалната реформа, която 
може би не била приемли
ва за някои части на стра 
ната, но Сърбия трябва да 
върви напред. Жилищната 
реформа трябва да премах 
не досегашните недостатъ
ци в тази област, а извее 
тио е и колко аграрното ра 

, звитие има голямо значение.
— В обществените дейно- 

I сти е необходима радикал- 
; на реформа, понеже те тр 
; ябва да бъдат и по-добре 
: обезпечени, а предвижда се 
• п модернизация на държав 
: ните органи.
' представлява операционали- 
: зация на реформата, разгле 

дан сг Комисията за общес 
! гоена реформа и с него ще 

бъде запознат Съюзния из
пълнителен съвет.

По повод юбилея два
десет и пет години на У ни 
верситета и тридесет годи 
ни на висшето образование 
в Ниш, в Народния 
в Ниш се г 
вено събрание, 
присъствуваха Зоран Соко 
ломгч, председател на Скуп 
щината на Събрия, д-р Ми 
рослав Джорджевич, член 

Председателството 
Сърбия, д-р Данило Марко 
вич, републикански секре 
тар за образование, наука 
и физическа култура, пред 
ставители на всичките 19 
университета в Югославия, 
гости от университетите от 
Източна и Западна Ге)рма 
ния, България и СССР, как 
то и многобройни предста 
вители от Републиката, ре 
гиона и общините.

чителен 
ативен
тенциал. Без напредъка 
науката и образованието и 
способността на 
лсние

интелектуален, кре 
и производствен по — Единството на Сърбия 

поставихме като цел с пре 
дгшетво, понеже това е у- 
словие успешно да осъщест 
вяваме политическия, иконо 
мическпя и културния про 
сперитст на Сърбия. Скуп 
шината на Сърбия няма ни 
що друго да провежда, ос 
г>ен волята на гражданите. 
А държава Сърбия, съглас 
но с важещата Конституция, 
ще обезпечи на всички на 
ш:: граждани спокойствие и 
ще гн защити от всички ви 
дево насилия.

По-нататъшното развитие 
продължи Соколо на Сърбия, като единна дър

на
театър 

състоя тържест 
на което

всяко поко 
новите съзнания да 

схване и да ги приложи на 
практика, няма прогрес и. 
изкрачване в бъдещето. Дър 
жави

инвестиции в

и народи, които в
това държаха 
имаха и най-голям успех 
своето разЕитне, в развити 
ето на производствените си 
ли и приемствено нараства 
не жизненото равнище.

предимство,на на в

на собственическите

облици— В Републката, 
знаете

както с еднакъв

На тържественото събра 
ние говори и Зоран Соколо 
вич, председател на Скупщи 
ната на Сърбия, който из 
тъкна, че единството на Сър 
бия е цел с предимство, ко 
йто ще обезпечи съвкупно 
ускорено развитие на Репу 
бликата.

Този пакет

До края на тържествено 
то събрание е изпълнена бо 
гата културно-художествена 
програма, а също и предсе 
дателят на ОС в Ниш проф. 
д-р Живота Жлвкович даде 
прием за всичките ректори 
на югославските универси 
тети.

на чуждестранния

ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ЩЕ 
ЗАВИСИЯТ ОТ АКУМУЛА
ЦИЯТА дохода и

Програмата за насърчава 
не на стопанските дейности, 
раздвижване на нов разво
ен цикъл, преструктуиране 
и увеличаване на ефикас
ността на обществените пре 
дприятия например предви
жда две ключови 
Първата е създаване на ус
ловия за ефикасност на мен 
инджърство в обществените 
предприятия, а втората ре
гулиране на разпределени
ето върху принципа на ме- 
ждузавпспмост на личните 
доходи и акумулацията. А 
средствата от продажба на 
обществените предприятия, 
които се внасят в развойн
ия фонд на Републиката, тр 
ябва да станат държавни. 
Това претворяване на обще 
ствената б държавна собст 
веност не трябва да бъде ге 
перално във всички пред
приятия, но ще се осъщест 
пива в определени случаи. 
Същевременно собственице 
ската трансформация тряб
ва да се извърши и при об
1ЦССТВС11ИТС ГфСДПрПЯТНЯ И
обществените дейности.

Зоран Соколович говори на тържественото събраниеИЗ РЕЧТА НА ЗОРАН СО
КОЛОВИЧ жава, нейният стопански на 

предък и обществен про 
грес, търси активизиране 
на всички сили в Сърбия — 
от фабричните халета и сел 
сюгте ниви до умиверсите 
тите. В тази голяма работа 
на стопанско и обществено 
възраждане на Сърбия, из 
граждане на нейното един 
ство, за всеки от нас има 
място и всеки има своя ро 
ля. Машите университети, а 
това означава и Универси. 
тета в Ниш, нашите науч 
ни институти със своята из 
следователска работа, тряб 
вя да даде възможност 
за научно обосноваване и 
насочване ма нашето обще 
стаено развитие. Научните 
радетели в областта на при 
родните и приложните мау 
кн със своята изследовател 
ска работа трябва да даде 
основа за ускорено техниче 
ско-тсхиологическо 
тис на нашето стопанство, 
каза Зоран Соколович.

вич
и се предприема за създа 
ване на условия да се улес 
ни провеждането на рефор 
мата.

много е предприето
В изложението си на тър 

жественото събрание Зоран 
Соколович най-напред напо 
мни, че университетите в 

историята на всеки народ 
имат голямо значение, по 
неже съхраняват и развиват 
културния идентатет на все 
ки народ и продължи:

насоки.

Да се помогне на обще 
ствените 
преминаване на нов начин 
на стопанисване, с освобож 
даване на инициативите и 
активизиране на частния се 
ктор да се създаде нов про 
стор за развитие, да се съз 
дадат всички условия и чу
ждестранния капитал да се 
включи в тези процеси. На 
пълно меним политиката 
към стопанските дейности, 
които неоснователно бяха 
изоставени, каквото е селс 
кото стопанство, но и дру 
ги дейности.

предприятия за

обществените
се продават,

— Университетът в Ниш 
заедно с всички университе
ти в Сърбия е едно от зве 
ната в запазването и разви 
тието на културния иденти 
тет на сръбския народ. Без 
запазване и развитие на на 
щия културен иден ти тет не 
бихме съществували на те 
зи пространства. Този факт 
днес особено изтъквам, по 
неже ние в близкото мина 
ло бяхме го почти .забрави 
ли. Днес, когато Сърбия от 
ново застава на краката си 
със свой правно-държавен 
суверенитет и териториален 
интегритет, нашите универ 
ситети имат незаменима ро 
ля в нейното развитие. Най- 
-всишите обли ц/з на обра 
зование и научни изследва 
ния, които на тях се осъше 
ствяват дават 
да хванем стъпка с разви 
тите страни, чиято сз>рцсви 
на на развитие представян 
ват новите технологии, вече 
В това развитие да излезем 
насреща със свои развойни 
програми.

— Университетът в Ниш 
— каза след това Соколо 
вич — е /бил не само шко 
ла за най-високо образова 
ние на бъдещите специалис 
'ги, но и център за сиолтя 
ване на хора със знания и 
идеи, представляващи голя 
ма насърчителна сила на на 
шата Република. Високооб 
разованият кадър през из 
теклия период на Универси 
тета в Ниш с повече от 500

доктори на науките с зла подчерта:

В областта

Сърбия между първите в 
Югославия започна дълбоки 
промени. Процесът па демо 
кратизадия протича вече це 
ли три години. Сърбия след 
конституционните промени, 
направени през март 1989 
година, възвърна своята дър 
жавност и създаде условия 
със сегашното приемане ва 
новата конституция напълно 
да завърши демократичния 
проект на република Сър 
бия, политически свободна 
и административно ефи кае 
но организирана държава.

Председателството на СР 
Сърбия, както е известно, 
раздвижи инициатива за 
приемане на нова коиститу 
ция на Рспубиката, която 
адекватно ще изразява по 
трсбиоститс на сегашния 
етап на нашето общсствено- 
-икоиомичсско развитие и 
ще обезпечи стабилна пер 
спектива на нашата Рспуб 
лика.

разпи

Председателството на МОК 
па СКС па Южиоморавски 
регион, па което присъству 
ваха и Мнломир Мишгч, се 
крета р и Мнлепко Петро
вци, изпълнителен секретар 
па Председателството на 
ЦК па СКС Зоран Яначко- 
вич^ председател на МОК 

СКС с освободен от та
зи длъжност, поради назиа 
чавапс за подсекретар на 
Републиканския секретари
ат па вътрешните работи 
на Сърбия.

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕ
ДАТЕЛСТВОТО ПА МОК 
НА СКС НА ЮЖНОМОРАВ 
СКИ РЕГИОН

на Председателството. Тон 
каза, че новите политиче
ски партии внасят безпо- 
койствие в обществеността, 
а в програмните си пред
ставяния техните глави об
виняват и петнят Съюза на 
комунистите.

възможност

ЗОРАН ЯНАЧКО 

ВИЧ НА НОВА 

ДЛЪЖНОСТ
Съюзът на комунистите е 

готов с всички политиче
ски партии с демократична 
и лява насоченост да уста
нови отношения на уваже
ние и политически диалог.

Митингът па опозицион
ните сили в Белград, из
тъкна! Янич, показа, че тс 
нямат при сърце- Сърбия, 
по желаят да дойдат на 
власт час по-скоро.

па

Длъжността председател 
до завършване на избира
телната процедура ще из
пълнява Божидар Вучко- 
иич, сегашен председател 
на ОК ма СК в Лесковац.

И Длъжността председател 
до завърша ване на изби
рателната процедура ще 
изпълнява Божидар Вуч- 
кович, председател на 
ОК на СК в Лесковац

Председателят Зоран Соко 
лопич слсд това отделно Уводно изложение подне-

М. М.се Кръста Янич, секретар
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РЕША Е РАЗРЕШЕНАНАОВЩИ11СКАТА СКУПЩИНАТА II ДИМИТРОВГРАДОТ СВДМЛТА СЕСИЯ

От водоснабдяването 

до граничния пункт
амакдмаи. Да напомним, че 
ь не го се търси фри-шоло 
не да се дадат само на ,№ 
пекс ". В противен случай 
„Търгокошг ще закрие 18 
селски магазина! Защо то
ча трябваше отново на „Тъ- 
ргокон"1’ Кой всъщност стои 

работническия съвет? 
Дирек/ора но всичко личи 
мама решаващо влияние, а- 
ко не е можал да се нало 
жи или да привлече члене

на работническия сь-

Дилема ,
фршшопове //и граница^ 
могат още утре да започ
нат да строят и „Инекс“ и 
„Гспскс". За техен партньор 
делегатите ма скулщи 
определих** „Сточар“, *} 
кой с кого — „Търгокооп" 
с „Инекс", а „Нишана" с 
„Гемекс" — тона и „Сточар" 
трябва сами да разрешат, 

.ЩО'значи не се изключва и 
земеделската 
„Кооперант".

нече няма

мага

зад

Водоснабдяването и изгра републикански средства от 
ждането на канализационна 3 300 000,00 динара за но
та мрежа в Димитровград добрение на водоснабдяваме 
бяха доминираща тема на то в града, 
проведената на 15 юни съв
местна сесия на трите съве
та на Общинската скупщи
на. Имаше, наистина и дру 
ги въпроси, някои „остана
ли“ от предишната сесия, 
но те не попречиха деле
гатите да насочат вниманп-

ЗДСТРДШЕИД Е 
ХИГИЕНАТА кооперация

вете
вст да се съгласят с онова, 
с което той се съгласи па 
заседание на Изнълнителни- 
я съвет. Невероятна е късо- 
гледостта на работническия 
съвет който 
своите моментални интере
си, не зачитайки ни малко 
интересите на цялата общи 
на, а с това и бъдещето на 

Факт

От гледна точка па опаз 
нането на хигиената на пре
хода говори Васил Велчев, 
като подчерта, че час по- 
• скоро трябва да се раз- 
реши стичалото недоразуме 
пие, завюто сезонът започ
на и опасност от разни спи 
демии е присъща. 17о въ
проси имаше и предложе
ние иа Изпълнителния съ- 

100-годишни пати пет в три варианта, като се 
ст създаването и. прие първия, според който

Но когато дойде иа дне
вен ред решението за град 
ското строително землище 
в комерцналната зона на 
граничния пункт „Градина“ 
пак проличаха разногласия.

Делегатите на скупщина
та всъщност се определиха 
за предложението на Изп
ълнителния съвет, който е- 
дни ден преди заседание на 
скупщината разисква по 
този въпрос, по-точно обсъ 
ди предложените лроекто- 
•споразумения на двете бел
градски фирми. Тогава, в 
присъствие на директора 
па „Търгокооп" и секретаря 
на „Сточар", въпреки пов
торената упоритост, а след 
много разисквания, се дой
де яо компромисно реше
ние, което приеха и деле
гатите иа скупщината. Ре
шението предложи, 
каза от името на централ
ния работнически съвет, И- 
вап Янков, секретар в „Сто 
чар". Затова и очакване на 
скупщината този въпрос да 
бъде бързо разрешен. Не
очаквано, обаче, пред засе
дание на скупщината от 
„Търгокооп“, по-точно от не 
говия работнически съвет 
дойде писмено осведоме- 
ние, че те остават ггрн своя

ПАК НЕДОРАЗУМЕНИЯ

Делегатите единодушно 
приеха предложението па 
Изпълнителния съвет сред
ствата, останали от „Май
ските срещи» да бъдат пре 
ведни на гимназията „По
спи Броз Тито“ за честву- 
ване на

самовижда

ето си към този парлив и 
дългогодишен проблем. Из 
вестно е. че в Димитровград 
се чувствува недоимък на 
вода, а при това и водонос- 

бдителната

своето предприятие, 
е, че селските магазини са 
нерентабилни, но затваряне
то им па такъв ултимати
вен начин не е решение. 
Както тези дни е намери- 

общинска

'•е предлага 
допълнение на детайлната 
градоустройствено разработ 
ка за изграждане на фри- 
шопопе, като санитарният 
пропусквател се доизгради 
и адаптира за потребите па 
Авто-мото при изграждане 
на димензиомиран (санита
рен възел. Двама делегати 
гласуваха зщ амандмана на 
„Балкан", 25 за предложе
нието на 
съвет, а 3 бяха пъздържа-

измепеиие ина мрежа не е 
в добро състояние. Някои 
части на мрежата са 
стари от 70 
дотраяли. Канализационна
та мрежа също. Улица, като 
„5. март“ и др. 
постоянна опасност за здра 
вето на хората.

по-
години, И са ;/а съответната 

инспекция на терена, пове 
чето от магазините и тряб
ва да бъдат затворени] по
ради крайно лошите усло
вия на работа, нехигена, не
редовност в работата. В ни 
кой случай нито един мага
зин в малките селски об-

„вадата“ са Представителят иа „Балкан 
Слобода Порои изнесе, че 
по оценка на тяхната деле 
1ацпя, „Балкан“ по извее

ха к то

Делегатите додаха подкре
па на изказването на дирек 
тора на Фонда за комунал
на дейност и пътища в Ди 
митровград Небойша Ива
нов, който изнесе, че фон
дът чрез „Агробанка“ е о- 
безпечил около 2 000 мили
арди динара за премахване 
на най-критичните 
уреждането на канализаци-

тен начин се отстранява от 
прехода и се слага на за
ден план, макар че досига 
той е ВЛОЖ/1Л над 2 000 ми- 
лпарди динара 
и в изграждането на други 
обекти. В момента, 
думите на Гюров, се дава 
предимство

Изпълнителния
ш пости не може да стопа
нисва с печалба, дори да 

магазинера.
ни.

на пункта има само 
Знае се и защо, а това зна
ят и в „Търгокооп“. Значи 
не е решение в закриване
то. Трябва да се намери 
начин как те да работят.

А. Т.

за
Сериозни недоразумения 

според пъзникнха и във връзка с 
жалбите на Иванчо Стоянов

Авто-мото, 
което е получило съгласие 
да може да открие и обме
нно бюро. От името на Ав
то-мото се огласи Момчило 
Ранчев като

на кандидат за директор на 
управлението за приходи и 
на Драган Иванов във

места в
вр

ъзка с назначаването на ди 
ректор на геодетското 
правление. На Иванов още 
на минала сесия беше обе
щано,
мен отговор, но такъв не 
получил, а и случая със Стоя 
нов остана недоизяснен. Не 
без възмущение 
те поставиха въпроса: 
що предварително не е би
ло изяснено за кои ръковод 
ии поставе органите на скуп 
щината трябва конкурс, за 
кои обявление и под. Прод- 

изказване на

онната мрежа но при усло
вие .Общинската 
да бъде гарант. Заключено 
беше да се действува по- 
-енергично и в обезпечава
нето на собствени 
от 2 700,000,00 
щу които биха се получили

скупщина У-посочи, че раз 
полагат с необходимите удо 
стоверния да 
продължат (започнатото *с 

уреждането на

НА I ЮЛИ Т.Г.могат да че ще получи пис-

санитарния 
и че трябва да им

средства Събор на „Славче“възел
се даде възможност да ра
ботят.

динара, сре-
делегати-

за-
ДИМИТРОВГРАД

На първи юли тази година в местността „Слав
че" на югославско-българската граница ще се про- 
веде традиционният граничен събор за населението 
от^двете страни на границата. Според договора на 
‘™ТТКНТе комисии на Босилеградска община 
(СФРЮ) и община Кюстендил (НРБ), съборът ще 
оьде открит 7, а закрит в 17 часа югославско 
време. На съоора ще бъде изпълнена 
турно-забавна програма.

ПАК ЬЕЗ КВОРУМ ължителното 
Иванов дори принуди ня
кои от делегатите да напус 
и ат за кратко сесията в 
знак на^ протест. Тук с право 
може да се приеме 
нането на делегата Георги
ев:

Втори път за късо време 
членовете на Съциалистиче 
ския съюз в Димитровград 
„отказват послушност“ и не 
се отзовават на насрочени 
събрания. Първи път бе за 
седание на Общинската 
нференция, а преди някой 
ден (на 12 юни) общо 
брание на гражданите 
местната организация 
Димитровград. Въпреки 
обичаеното

тка, ако се желаят 
телни резултати.

Все пак най-точно

положп-
запит-

причи
ната за незаинтересовано
стта на гражданите посочи 
Любомир Мишев 
дание на една от секциите 
при ОК на ССТН, на която 
се разискваше за трансфор
мацията на Социалистиче
ския съюз относно за обеди 
няването със Съюза «а

смесена кул-нека 1се установи кой 
нарушава закона?

на засе-ко- ВЪЗРАЖЕНИЕТО НА 
„ГИД“ —
ШАТА СЕСИЯ

Предприятия от двете страни ще се постараят 
на съборяните да предложат различни стоки соед
вонпп„ХРаНг"ТеЛН°-ВКуСОВИ' текс™лни изделия, су
венири. .. Свое място в търговията ще намерят и 
частните търговци и занаятчии. Р

НА СЛЕДВА-сгъ
на
на Предсдателят на Скупщи

ната Васил Милв 
делегтите, че

не-
съдържание на 

афиша, което трябваше 
предизвика интереса на 
ждаиите, освен 
на събранието 
дойде. А трябваше да ~ 
зисква за трансформация
та на Социалистическия

ко
мунистите на Сърбия: „Под 

да ходът към хората, към гра 
гРа ждаиите на „главните“ 

никой не

осведоми 
съществува 

нов иск на ГИД — Дими- 
''■роград във връзка 
поставения въпрос 
пето на парцели!

и предложи същия 
да се обсъди на следваща
та сесия, което беше и при
ето.

За отиване на събора на югославските 
ни е необходим самоместната об

щност трябва да се мени! 
Ние (ССТН) си спомним за 
гражданите само, когато са 
ни нужни, а когато ние ка 
то организация сме

гражда-с вече 
с иззема 

за гимна-
личен паспорт.

М. Я.се ра зията

Гсъ- ■нужни
на гражданите, тогава никъ 
де ни няма.

юз.
НА 8 ЮЛИ ТАЗИ ГОДИНА

Може би една от причи
ните за слабия отзив е фак 
та, че междувременно е 
предложено обединяване 
на Социалистическия : 
и Съюза на комунистите на 
Сърбия в нова Социалисти
ческа партия, или от друга 
стража, времето на събрани 
ето. Осемнадесет часа, 
време когато почти 
семейство, което

Да следващата ще чака 
отговор и поставения още 
иа миналата сесия въпрос 
от Борис Гещамов от село 
куса врана във връзка с 
въвеждането к на телефони.

1 ещамов каза, че вече пет 
десетина кусовранци са се 
записали да си въведат те 
лефони, а отговор още не 
получават от компетентни 

Социалистиче- лгеста как да направят 
намери ва* 
подход

Среща на КриводолКато пример Мишев по
сочи миналогодишните „гло 
би“, както каза той, на гра 
ждаиите от името на „Ко- 
муналац“ за прекомерно из 
харчената вода.

съюз

.■ Ъ" - ™ ™
' на първия тазгодишен грагашет ^ьбооПР°В?ЖДаНе 

се проведе на 8 юли (от 7 Д0 17 ° Ще
време) на граничната люшама! часа ГОгославско 
Криводол и Смолча. межДУ селата Долни

Когато е 
тряовало гражданите да бъ
дат защитени, ССТН 
най-масова организация не 
се е обадила.

катопо
няма

да не
занимава с полски работи,
е наистина неудобно време за:съорания. От 
по това време са и 
те по телевизията 
товното първенство по фут- 
оол. Някой ще рече, че то
ва не може да бъде оправ
дание. Точно, обаче 
ко трябва да се

се
Бъдещата

ска партия, ако не 
друга страна нов 

мачове- 
от све

то
и интересен 

към гражданите 
ще може да разчита на 
ното доверие, особено ако 
приеме досегашния, начин 
на работа на Социалистиче 
ския съюз.

На следващата сесия ве 
роятно ще бъдат 
още редица въпроси, 
вати на миналата

За крайграничното 
тс области, както сътрудничество в останалн- 

втори* граничен събор кой-

допълнително раш,ч,ш събори ще се договорят
А. Т.

едва ли изяснени 
. повдиг

тт„„ и по-ми
палата сесии «а Общинска 
скупщина, за които 
голям интерес.

и за
то през есента трябва
ИЛИ

тях

за всич 
води сме- владее

А. Т. VМ. А.

У4 СТРАНИЦА
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СЛЕД ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ДА СЕ ОБЕДИНЯТ СН И ССТН
ОТ СЪВМЕСТНОТО
ТА НА ОК НА СК иАокД нТсстн предателства

' сети В БОСИЛЕГРАД МАЛА АНКЕТА НА В. „БРАТСТВО“

за сплотена, силна н Съединението прави силата
прогресивна партия нашите общиниШ Огромно болшинство от населението в

ване на Съюза на комунистите и Социалистическия съюз в 
ТИЯ НА СЪРБИЯ

Смятам, че тази партия 
ще бъде успешна и че ще 
води към стабилност. Доб 
ро е и предложението за 
водач «а новата партия да 
бъде избран Слободан Ми 
лошевич, който се ползва с 
голям авторитет в народа.

МАРИНА ТОМОВ, работ 
ник в „Циле": — И д? очак 
вам от новата партия да де 
йствува за подобрение на 
•положението. Искам да ка 
жа и това, че досега завър 
ших няколко политически 
школи и там малко ло-дру 
гояче учехме. Оказа се, че 
еднопартийната система е 
недействена. Надявам се, че 
новосъздаващата се партия 
ще съдейсгвува за подобре 
ние на положението на ра 
ботническата класа.

В първата половина на 
юли в нашата република 
ще стане обединяване на 
Съюза на комунистите и 
Соцалистическия съюз на 
трудещите се в Сърбия в 
съвременна партия на леви 
цата.

И Председателствата на ОК на Гк »» «-лъг 
енлеград, дадоха подкрепа ОК На ССТН в Бо-

^ ^ОДИ^Исттческия6 съюз^в

се пропеждРа™иара^Г „“Г вГОТ

СЪЮЗ. Тази инициатива, раздви 
жена неотдавна на заседа 
ние та председателствата 
на Републиканската коифе 
ренция на Социалистичес 
кия съюз и Централния ко 
митет на Съюза <на кому 
нистите получи пътна под 
крепа в Димитровградска и 
Босилеградска община.

Тя е най-близка до опре 
деленията на хората за е- 

и други недвусмислено про- динна Сърбия и Югославия, 
лича, че обединяванто на СК за братство, единство и рав 
и Социалистическия

Предложението на предсе
дателствата на РК на ССТН 
и ЦК на СКС за обединяване 
на тези две обществено-поли 
тически организации в една 
партия—лево определена и с 
прогресивни стремежи, полу
чи пълна подкрепа на състоя 
лото се през миналата седми
ца съвместно заседание на 
Председателствата на Общин 
ския комитет на СК и Обо 
щинската конференция на 
ССТН в Босилеград.

които и Съюза 
тите на комунис-

и Социалистическия съ
юз «имаха в свои ръце, и 
за сметка на тях черпаеха 
лични интереси.

В разискванията на Ни- 1 
Димитров,

Спасков, Ляте Златков Ар- 
са Тодоров, Захари Сотиров

кола Цоне ТодоровСпаско

ЙОРДАН БОРИСОВ, ра
ботник от Горна Лисина: — 
И Съюзът на комунистите 
и Социалистическият съюз, 
досега се бореха, за единни 
цели, обаче настъпваха от
делно. С обединението им 
в една партия с общи стре 
межи и определения лично 
смятам, че ще бъде далеч 
по-силна по отношение на 
останалите формирани или 
които ще се формират, а 
с това ло-голяма възмож
ност да успе на предстоя
щите избори в условията на 
мн огопартийната 
Като член на Социалистиче 
ския съюз, давам пълна под 
крепа на това решение, а 
още повече новоформира- 
ната партия да бъде оглав
явана от СЛОБОДАН МИ- 
ЛОШЕВИЧ, който на прак
тика се потвърди като ис
тински патриот, без какви- 
то и да е досега компроми

съюз
з условията на политичес
кия плурализъм, в модерна 
партия с широка и прогре 
сивна партия с широка и 
прогресивна

ноправие ма всички народи 
11 народности в нея.

БосилеградТОШКО ВАЦЕВ, работ 
ник в „Сточдр“ Димитров 
град: — За мне е най-важ 
но да бъде добре за наро 
да. А струва ми. се, че Со 
циалистическата партия на 
Сърбия, която трябва да се 
създаде с най-близо до ин 
тересите и желанието на на 
рода. Народът е за обеди 
пение, сговор и мир.

— Инициативата за обе
диняването не само на тези 
две организации, но и на в- 
сички други 
определени сили, готови да 
се борят за пълно равнопра
вие, Свобода и демократи
чески социализъм, за единна 
Сърбия и федеративна Юго 
славия, не е скорашна. Тя 
произлезна още по време на 
публичното разискване по 
„Основните определения на 
СКС, като партия за де
мократически социализъм“ 
— подчерта между другото 
в уводното изложение Жив 
ко СТОИЛКОВ, председа
тел на ОК на СК в Босиле 
град. И Съюзът на комунис 
тите и Социалистическият 
съюз като широк форот на 
трудещите се изтъкна по- 
нататък Стоилков. и досега 
имаха ясно определени ста 
новища, борба за единна 
Сърбия, като правова и мо
дерна държава, за федера
тивно устройство на Югосла 
вия, нове конституция, за 
по-добър живот и пр. Тези 
становища станаха още по- 
-ясни и убедителни след Ос 
мият пленум на ЦК на СКС, 
когато бе скъсано с онези

програма ще 
привлече доверието на на
рода. Още повече, че те и 
досега, а отделно през по
следните две години напра- 

за бъдещия

ЛЮБОМИР ИВАНОВ, Бо
енлеград: 
на двете най-големи полити 
чески партии: Съюза на ко 
мунистите и Социалистичес 
кия съюз в СР Сърбия, в 
Социалистическа партия на 
Сърбия, всъщност значи и 
обединение на Сърбия, ка 
то модерна държава в ду 
ха на нейната нова Консти
ТуЦ11Я,
фронт против когато и да 
е на когото са Югославия 
и свободния човек — граж 
данин идеал, но като бъз 
можност тези идеали и це 
ли истински да се осъщест 
вят.

прогресивно
Обединението

виха много 
просперитет на Сърбия, ка
то съвременна демократич
на държава, на която вра
тите към Европа са широ
ко отворени.

система.
ВАСИЛ РИЗОВ, служещ: 

— В обединението е сила 
та. Не напразно се казва, 

по-сил
Двете председателства съ 

щевременно катоне считам
дадоха пълна 

подкрепа и на предложени
ето Слободан 
да бъде начело на 
партия. С

„че -сдружени сме 
н“. Считам, че е добре, че 
в СР Сърбия става обединс 
ние. От разединаяването не 
можем да очакваме нищо 
добро. Това и сами вижда 
ме всекидневно.

Милошевич
новата 

него, както бе 
подчертано тя ще бъде още 
по-привлкателна, още 
-силна

по-
и революционна и

си.

ще има 
предстоящите многопартий
ни избори.

Да кажем, че с това 
зпскванията по този въпрос 
з Босилеградска община не 
приключват. В ход е ра
зискването по предложени
ето в базата, 
днц свои мнения ще дадат 
и комунистите и членовете 
на Социалистическия съюз.

м. я.

по-голям шанс на ДРАГАН МИЦОВ: — Ли
чно аз не съм за обедине
ние. Смятам, че успехът им 
ще бъде по-голям » ако про 
дължеха както и досега да 
действуват. Още повече, че 
н Съюзаът на комунистите 
а Социалистическият съюз, 
като широк фронт на тру
дещите се, а сега на дали 
ще бъде това, бяха прогре
сивно определени и че не 
виждам коя от новоформи- 
раните партии могат да им 
окажат съпротива. Обаче, 
едно да бъдем наясно. Не 
съм за еднопартийна систе
ма, която обичали ние или 
не, носи със себе монопол 

бюрокрация. Член съм на 
Съюза на комунистите и 
занапред ще остана верен 
на него. Ако се стигне до 
обединение, ще се приобщя 
и аз.

МИКИ СОКОЛОВИЧ, ра
ботник в „Балкан“: Като 
дългогодишен член на Съю 
за на комунистите поздра 
вявам инициативата за обс 
дцгняване на Съюза на кому 
нистите и Социалистическия 
съюз в една партия. Всяко 
разединяване би довело до 
разцепление в народ, а то 
ва не ни е нужно. То би 
нанесло големи щети на ре 
публика Сърбия.

ра-

когато тези

ДИМИТРОВГРАД: СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА ОК НА
ССТН И СКС

ЗА“ ОБЕДИНЕНИЕ I 1
Любомир Иванов

Социалист! 1ческата_ _ партия
па Сърбия, като обединена 
и лево насочена на прогре 
сивните сили, съвместно с 
народа смятам, че Ще обез 
печи

■ На съвестно заседание иа председателства на Общин
ската конференция на Социалистическия съюз на Общии- 

комитет на СКС в Димитровград, едногласно бе по
държано предложението Съюзът иа комунистите и Социа
листическият съюз на Сърбия да се съединят и формират 
Социалистическа партия

Изтъквайки че сме свидс 
тели и участници в истори 
чески промени 
СР Сърбия но и в Югосла 
вия, Никола Стоянов лодчер 
та, че от начина на който 
непосредствено до извън ред 
ния конгрес на СКС се да 
йствува
то, зависи може би бъдеще 
то иа партията на терито 
рията на общината и създа 
ване на основите иа бъдеща 
та Социалистическа партия.

Взимайки 
с кланията
от името на бойците изтък 
на, че е било крайно време 
да се стигне до обединяване.
Още повече, че според не 
го, сред членовете в СК. вс 
че се създаваше мнение, чс 
СКС като чели се страх у

ссдапис на Общинския ко 
митет, за да сс обсъдят ре 
зултатитс от предконгресна 
та активност, а на 29 юни 
///е се проведе заседание па 
Общинската 
Времето е късо и затова не 
трябва да се занимаваме са 
ми със себе си, но да сс 
стараем за нас да придоби 
см тези, които не са опре 
делени, младите, изтъкна 
Данка Георгиева.

ския

ЛЮБЕН СТАНЧЕВ, пенси 
онер: Някога бях твърд ра 
дс1кал. След войната 
на Социалистическия 
и привърженик иа Съюза 
на комунистите. Голямо до- 
ворсю имам в сегашното ръ 
ководство и на Социалисти 
ческня съюз и на Съюза на 
комунистите п затова смя 
там, че решението на тези 
две партии да се обедпнат 
в една с прогресивна про
грама с съвсем намясто. См
ятам, че в 'Босилеград дру
ги партии нямат възможно 
ст да прогресират. Подър- 
жам обедшюнието и моят 
глас иа предстоящите нзбо 
1X1 е за тази нова обедтгета 
партия.

демократически път
и а развитието на СР Сър 
бия, в разрешаването на 
главните проблеми, в нейни 
те интереси и интересите 
ма граждани.

конференция. член
съюзва от нещо. Бойците също 

така дават единодушна под 
крепа па предложението за 
председател на бъдещета 
партия да бъде избран Сло 
бодан Милошевич.

На съвместното заседание 
бе изтъкнато също чс в до 
сга къс срок от време нред 
стоят много активности, за 
да може до 12 юли, когато 
се провежда извънредния 
конгрес, всичко да бъде за 
вършено. Трябва да бъдат 
избрани делегати за Общин 
ската конференция на СКС 
и ССТН, да бъдат нредло 
жени и на заседания на кон 
ференциите избрани делега 

Конгреса. Общинска 
та организация на СК дава 
един делегат. Преди това, 
на 26 юни Ще сс проведе за

не само в

ЦОНЕ ТОДОРОВ: — Вся
ко обединение иа прогресив 
нмте сили не само в репуб 
ликаиско но ща югославско 
равнище всестранно поздра 
вливам. Още повече, че ос 
новиото определение на Со 
циалистическата партия на 
Сърбия е ясно: отвореност 
за всички, разбира се кои 
то са готови да се борят за 
демократически социализъм 
и единна Сърбия и Югосла 
пия, за оживотворяване на 
реформата и за тачене на 
революционните

членствовсред,
Очевидно е, а това е и 

обща констатация от съвме 
стното заседание ша двете 
председателства, че за късо 
време трябва да се органи 
31 ра и проведе политичес 
ка акция сред членството, 
което ще има възможност 
да се изясни по предложе 
листо.

участие в рази 
Й овалI Йелен ков

традиции
от 11 ОБ, пълно равнопра 
вие на всички народи и иа 
РОД НОСИМ II Пр.

ти за

Д. Т. М. А. — М. Я.
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ИНИЦИАТИВА ТА ОТДЕЛЯНЕ ОТ „ТЪРГОКООП
ПРОБЛЕМА С „ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЯ ИЗЛИШЪК“ НАНЯКОИ АСПЕКТИ НА 

РАБОТНА РЪКА РЕФЕРЕНДУМЪТ УСПЯРеформата е още в ръцете 

на политическите й ментори От Търгокооп" се отделя бившата ООСТ „Хле
бопекарница"

пали 191, от които про
тив отделяне са били 63 
и един невалиден глас.

Мнозинството от зае
тите в бившата основна 
организация! на сдруже
ния труд „Хлебопекарни 
ца“, в състава на тога
вашна „Услуга" бяха 
прот
„Търгокооп", но все пак 
при съчетание «а мно
го, преди всичко полита 
чееки обстоятелства, при 
еха интеграцията. Веро
ятно още оттогава сред 
тях е тлеела идеята е- 
Д1Ш ден да се отделят, 
считайки чс преди инте 
грацията им е било мно 
го по-добре, отколкото 
с „Търгокооп". Времето 
на пазарната икономика 
допринесе скритите сяра 
ст.и против интеграция
та да излязат налице.

ОГРОМНАТА АДМИНИ
СТРАЦИЯТА ОЩЕ НЕ 
Е ЗАСЕГНАТА

За съжаление нашата практика показва, че 
„технологическият излишък" като нужна мярка за 
стабилизация на стопанството може също така ус
пешно да се употреби и за осъществяване на рет
роградни политически цели. С опитни манипулации 
за технологически излишък се провъзгласяват н 
ония, които са излишни при условията на пазарна
та икономика, и ония, конто не са по волята па 
управляващите политически сили

До записване на новото 
предприятие в съответни 
те съдебни институции 
с отделилата се част ще 
ръководи комитета, кой
то инициативата е про 
вел в дело. Отделна ко 
мисия сформирана от 
сегашния работнически 
съвет ще предложи как 
да се раздели имущест
вото и финансовите сред 
ства.

Симптоматично е съ
що така, че „тохполош 
чоскнят излишък" застр 
ашава предимно работ
ниците от нспосредстве 
мото производство, они- 
я, конто най-малко са 
виновни за кризата, в 
която изпаднахме. Огром 
пата администрация, ко
ято от икономическа 
гледна точка е общест
вен паразит все още не 
о засегната. Това ясно 
показва, че реформата 
още ие е в ръцете на 
икономическите субекти, 
по е в ръцете на нейни
те политически нромото 
ри п ментори. А докато 
е така, реформата ще 
зависи от аитиреформпп

ив интеграцията с

Онова, което дава от 
личителна черта на на
шия обществен живот е 
динамичният процес на 
икономическа трансфор 
мация от договорно към 
пазарно стопанство. То
зи сложен процес, про- 
диктвуван (от ;нуждите 
на хората, предизвика и 
продължава да предиз
вика големи социални 
сътресения, конто разть 
рсиха всички сфери на 
обществения живот, а 
най-много сферата на 
политическите отноше
ния. Мнозина са смете
ни от радикалността на 
промените в нкономичес 
ките отношения. При 
това текущите пробле
ми са толкова сурови, че 
някои ги почувствуваха 
като напонятни низки 
удари, които бият ония, 
които не заслужават 
бой.

ят процес — с една ду
ма когато е във фупкцм 
ята па по-високо н по- 

пронзводст-качесгвено
во.

За съжаление нашата 
практика показва, чс
„ТеХНОЛОП 1ЧССКИЯТ 113Л н-
шък като нужна мярка 
за стабилизация на сто 
панството може също та 
ка успешно да се упо
треби н за осъществява 
не на ретроградни поли 
тическн цели. С опитни 
манипулации за техно-

Така Димитровград, о- 
свен бройните частни 
търговски магазини, по
лучава и две обществе 
ни търговски предприя
тия. Гледано от ъгъла на 
съвременните пазарни о- 
тношения, това за граж 
даните на Димитровград 
може да бъде само от 
полза, тъй като ще има 
по-голяма конкуренция 
и в обществения сектор.

От иницпавата за разе
диняване, формиране на 
комитет за превеждане 
па това. до референду
ма проведен на 18 юни 
тази година, мина срав 
нително малко време.

логически излишък то сили.

Дали тези 127 заети, изя 
снили се за отделяне от 
„Търгокооп“, са имали 
право, ще покаже вре
мето. Те твърдо са убе 
дени, че като самосто
ятелна 
търговска 
която в състава си ще 
има и единствената хле 
бопекарница в града, 
ще бъдат много по-успеш 
ни, дори и от времето 
когато са били в съста 
ва на „Услуга".

Инак, от 214 заети на 
референдума са се отзо

Вероятно това би тряб
вало да допринесе и 
„Търгокооп“ да се сеп
не малко и за своите 
слабости да не обвиня
ва само частната конку 
ренция, още повече ако 
новото търговско пред
приятие започне да сто 
панисва успешно, без о- 
глед на все по-присъст 
вуващата конкуренция 
от частния сектор. Вре 
мето пред нас ще пока
же дали е избран прави 
я път.

(най-вероятно)
организация,

Един такъв удар, ко
йто съвсем несправедли 
во се свали само вър
ху плещите на работни
ците е и технологичес
кият излишък на работ 
на ръка. И навярно при 
условияла на една така
ва безработиица, безпа
ричие, ниско жизнено 
равнище и друга нево
ли „технологическият из 
лишък" само е допълни 
телен кулук, който още 
повече ще изтормози 
търпението им.

В Босилеград все ощепровъзгласяват и ония, 
които са излишни при 
условията на пазарната 
икономика, и ония, кои 
то не са по волята на

не се знае дали ще има 
фалирали предриятия. А. Т.
Следователно не се знае 
дали и колко работни
ци ще останат без рабо
та. Не ще и съмнение, 
че ще се случи нещо, ко 
ето, според нашия стар 
лош адет, пак ще ни из
ненада неприятно. Оста 
ва ни само надеждата, 
че всичко ще върви в 
курса на реформните оп 
ределения, макар че ние 
сме свикнали с услож
нения.

управляващите полити
чески сили. В Словения 
например са ,/излишни" 
само работниците от ю- 
жните републики. Често 
са „излишни" и ония, 
които не са по вкуса на 
управляващите групи в 
предприятията или на 
местните

ОБРАТНАТА СТРАНА НА МЕДАЛАптогш шишизлишни и „излиш
НИ“

Автотранспортното предприятие от Босилеград е не
~™°по (ХеД=Гна директорите!°Година-дв^и 
директорът не го бива. Затова в Босилеград шег^ийдае
ганГтоТгш0^ Предприятие мени директорите ст?^Г^-

Всички досегашни директори на „Автотранспорт“ се 
опитаха да променят някои неща в предприятието^И^сич- 
^„,„а?ОЧВаХа °Т ДВОра и Деловите помещения Тук 
„а™е И 15,15 завъРшаваше „реформаторското“ им начинание 
захТапееДГкис0елаДтИаР1Г5 I6 СМеЛ0СТ И Д3
работещите към трудовите им задълженият °™°Шениет0 на 
рана на босилеградското 
си беше, така и —

Може би това край
но непопулярно средс
тво

политически 
щеше да бъде по- божествгц. Излишни са 

и ония, които се борят 
против терора на „бели
те яки". Същевременно 
мнозина, които имат си

-приемливо за хората а- 
ко се прилагаше само 
като икономическо сред 
ство за икономически 
цели. Уволняването на 
работници се прилага 
когато се елиминират ко 
лективи, които произве
ждат загуба, когато се 
извърши структурно пре 
устройство на 
ството, когато се автома

Във всеки случай мал 
повече критическа б- 

дителност няма да ни е 
от вреда. В крайна смет 
ка счупените грънци ще 
плащаме всички заедно, 
а не ония, които ги счу
пиха.

лни позиции във властта 
или в обществените пре 
дприятия използуват ми
наването от договорно 
на пазарно стопанство 
като удобен момент да 
„пренесат" обществено
то имущество, деловите 
партньори) и лицензни
те в частните си фирми.

ко
това е жива 

автотранспортно предприятие. Такаостана.
Сегашният

перспективен. Но и то^вмешо ”Автотрансп°Р^‘ 
традицията на

е млад и
да измени лиц^*™ К

ат захапе „киселата ябълка“. Поне досега
же ТТ™°*в бИ Д°СеГа 6 М0ГЛ° И Така- °тсета ж.с. Дошло е друго време.

производ

тизира производствени-
Иван НИКОЛОВ не мо-

6 СТРАНИЦА
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регионалната СТОПАНСКА КАМАРА В
НИШ ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА ЖЪТВА СЪЮЗНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ЩЕ ПРОМЕНИ РЕ

ШЕНИЕТО СИ ЗА ЗАЩИТНАТА ЦЕНА НА ХЛЯБНОТО 
ЗЪРНОПРАЗНА КАСА ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ Ще има пари 

за пшеницата
■ Очаква 

печат се до започването 
средства на жътвата да се обез- изкупуване на пшеница 

могат да се теглят сре
щу лихва от 30% до кра 
я на юни, както е раз
решил Съюзния изпълни 
телен съвет.

На съвместно заседа- 
Регионалната Джорджевич беше, че 

заРад слабото 
ване на

ние на сто
ланска камара в Ниш и 
сдружението за 
стопанство, хранителна и 
тютюнева промишленост, 
както и Регионалния ко 
оперативен съюз, прове
дено на 14

стопанис-
трудовите орга 

низации банката не раз
полага със средства, но Разисква се и за цени 
наи-отговорните факХори те на комбайнирането.

СР Сърбия; и Югосла Договорено е комбайне- 
вия правят усилия таки рите да взимат по 460 кг 
Ва да бъдат 

Жътвата
в с ооезпечаването 
средства не

селско Всички , селйнк^ които 
предадат пшеница за откуп, 
в срок от три дни; ще полу
чат пари. Това е едно от 
най-новите решения и обя
снения на Съюзния изпъл*е 
нителен съвет и Народната 
банка на Югославия, която 
по предложение на съюзно 
то (правителство е обезпе
чила 40 на сто за рефинан 
сиране на пласмента на па 
рични средства на домаш
ните банки. Към по-рано 
взетите решения това прак
тически означава, че за от
куп «а пшеницата са обез 
печени 60 на сто от необхо
димите средства.

Съюзното правителство и 
занапред остава при реше
нието си за защитна цена 
на пшеницата от 1,93 дина
ра за първо качество. Из
купвателната цена на пше
ница би трябвало да се 
формира на самия пазар, 
но засега е трудно да се 
каже каква ще бъде. Пре
ценява се, че значителни 
количества,' ще се намерят 
на листите за износ и Съ
юзният изпълнителен съвет 
е решил износното насър
чение да се увеличи от 8,6 
на 20 процента.

в

юни се рази
организацията на 

изкупуването
пшеница за хектар, или 
пък да се дава парично 
възмездие.

еква за 
жътвата и

намерени, 
е на прага.

на пшеницата. 
Основна

на
е всичко из 

ленено и това обезкура- 
важа производителите. 
Инак, както 
Джорджевич,

Изтъкнато беше, че 
във всичките 15 общг\ж 

региона добре са ор
ганизирани щабовете за 

кредити за изкупуване на зърното. 
------- --------- На заседанието

нишка в из
ложението на представи
телката на ДД _ ди 
„Нишка банка" Лиляна

В
подчерта Л.

също се 
обсъди и информация 
за производството и пре 
работката на свеже мляБезстопанствено имущество

ДЕЛЕГАТСКИ ВЪПРОСИко и за възможностите 
за по-ускорено развитие 
ма животновъдното про
изводство в Нишки ре
гион.

Без магазин, от 

Прана до Врабчам. м.
■■■

в тази част на Бурела 
остават неснабдени.

Р. Тончев, моли деле
гатите на скупщината да 
проявят разбирателство 
За проблемите на бурел 
ци. Посочените села са 
пръонати и зиме по-дъл 
го време остават откъсна 
ли от Димитровград и от 
районните центрове в Д. 
Невля и Поганово. Той 
отправи молба и по ад
рес на „Търгокоп" да 
не закрива всички мага 
зини в този край или 
ако е възможно, да ос
тане да работи поне ма
газина в с. Барйе, което 
като географски център 
на тези села е най-год- 
«о.

В. ОДОРОВЦИ Който е слушал 
зването на делегата Ран 
гел Тончев от село Бар 
йе на седмата сесия на 
Общинската скупщина в 
Димитровград проведена 
на 15 юни, не може да 
остане безучастен 
положението на нашето 

С трепетен

изка

ВРЕМЕ Е■■■

На последната сесия на 
Общинската скупщина) се) 

повдигна и въпроса за из
граждане и модернизиране 
на пътя Смиловци — В. О- 
доровци. Както изнесе де
легата от В. Одоровци, то
зи път с години е останал 
„забравен“ и вече в такова 
състояние, че не може да 
се ползва.

В отговор на поставения 
въпрос ‘се изтъкна, че е на 
ближил деня, когато и той 
ще бъде модернизиран и 
доведен в ред.

към
На снимката е сградата на Културния дом в 

Поганово. Построен преди 45 гдини
село

с голямото усърдие на 
погановчани, днес той дава жалка картина. Прозорците са 
изпочупени, над дома е свлачище, а отнаоколо — бурен.

Кой е могъл да предположи, че този културен обект 
ще доживее такава съдба.

Мениха се досега и стопаните му, а напоследък 
кои помещения използва „Търгокооп“ и „Кооперант“ 
сградата почти никой не се грижи.

Ако не се вземат мерки покрива (който

село днес. 
глас той говори за нево 
лите на барчани и окол 
ните села: Било, Скърве 
ница и Врабча, като ка 
за, че ако и магазинът 
в Байре се закрие — от 
Прача до Врабча, селата

ня- 
но за

. - на места 
тече) да се поправи, да се постегне, зъбът на вребето ще 
го събори. А това не бива да се допусне, нали? М. А. М. А.

ТЕЗИ ДНИ ИЗ НАШИТЕ ГОРИ ЖЕЛЮША

ХУБАВА ПЕЧАЛБА ОТ НАРЕД Е —
КАНАЛИЗАЦИЯТАГЪБИТЕ

Пренесе Точев искани 
ята на своите съселяни. 
Отговор, както беше ка 
зано, ще получат. А до 
тогава да се надяват, как 
то и жителите на много 
Други омалели и остаре 
ли села не само в Буре 
ла, но и в другите райо
ни на общината.

За своята 
те най-малка са 
ни. Обаче очакват

Жслюша, пай-голямо- 
то село в Димитровград 
ска община, преживява 
същкте неволи с водо- 
01 габдявашето, както и 
Димитровград, Белсш и 
Градини. До известна 
стогюи желюшани са по- 
-добре, откак хванаха во 
дата от с. Грапа.

Но има един друг про 
блем, койчо е назрял за 
разрешаване. Това е из 
граждането па капализа 
циоииата мрежа. В мес 
тната общччост вI Желю 
ша неотдавна ви уведо
миха, че не ще се чака 
дълго и той да бъде раз 
решен. „Само да зап1>р-

Селскостопанските работи 
в нашите села в момента 
са в пълен разгар. Обаче 
все по-често селяните запо
чнаха да „зарязват“ тради
ционните си работи в ли
вадите и нивята, а така да 
се каже „работно място" 
им стана в гората?!

село Звонци можахме да се 
уверим, че немалък брой 
хора берат гъби, за които 
взимат добри пари. Така 
например в момента в Зно 
ици за един килограм пре
сни гъби „лисичарки" севзи 
мат 40 динара. Ако се има 
в предвид, че някои хора 
ежедневно берат и по 10-15 
килограма, тогава не е тру 
дно да се пресметне колко 
голям а е печалбата. Тъкмо 
заради това не трябва да 
учудва фактът, че мнозина 
„чиновници" 
взимат отпуски, „болнични", 
неплатени. . . и заминават 
по горите на печалба.

шим училищната сграда 
— и веднага ще се орга 
ннзираме да изграждаме 
канализационната мре
жа", казват 
общност.

в местната

И наистина, сега кога 
то припече лятната же
га, от изпускащите сеп 
тичии ями, от полските 
клозети се чувствува не 
поносим вой и разбира 

' се, това застрашава жи 
веещите наоколо хора. 
Дано само не се повто

Да, в гората — берат гъ
би, от които имат много по- 

отколкото-голяма полза, 
да речем от коситбата или 
подобно. тежка участ 

винов- 
някак

ва надежда да ги огрее 
от страна на „Търгокооп" 
и Общинската 
Пък, от кого 
да очакват?

от градовете
Но не само селяните от

носно жителите на селата 
берат гъби, но все по-често 
там започнаха да отиват и 
мнозина жители на града, 
които до неотдавна бяха 
..забравили", че са от село.

Кто например прели една 
седмица, когато посетихме

Трябва да се признае, че 
в тези сиромашии времена 
тези „пари", които се нами
рат в нашите гори

скупщина, 
другото и

ри миналогодишното ля
•то.никак

ис са за хварляне. Напро
тив. Т. Петров М. А. М. А.
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ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ НА УНИВЕРСИТЕТА И НИШ ,

НАУЧНА МИСЪЛ НА БЪДЕЩЕТО Обща гимназия
успех от пети до осми клас 
и оснонното училище. Ще се 

успеха по сърбохър- 
математика, биоло-

От началото на следна ща 
1990/91 учебна година ДИ- 

Обрагювате

мпгистри, СП 
ЧИСТ от съвкупния ус- 
Голям е броят на но- 

про

ттп науките, 
самоуниперситет и том носи по

тите сто писти} и традиции. 
За съжаление поради бед
ност,
пътстпунащ гост 
ното развитие, Уштерснтс 
тът п Ниш условно казано 
наопаки се е разшптл. За

преди двадесет и пет го
дини — па 15 юни 1965 го
лина, Скупщината на Сър
бия прие решение за фор- 

на Университета п

зачитамитровградската 
лио-пь:шигателиа 
ция Йосии Вро.» Гиго ще 
работи като гимназия с оо- 
ща насока. Това е нещо по
добно па гимназията преди 
въвеждане на насоченото оо 
разонание в средните учи
лища.

17СХ.\41 ю-изследователските
счети, направени за нужди
те на стопанството, реги- 

Сърбия, много успеш

датски,
1ЧЯ и един 07 чуждестранни 
те езици. За обезпечаване 

записване, кандида 
да обезпечат

който беше чест си
на развой право за 

тите /рябва
най-малко чстриридесет от 

възможни точки. 
да бъдат рангирани тряова 

двата предмета.

ммране
Ниш. По това време някол
ко високи учебни заведения 
Технически с три специал- 

Медицннски, Иконо-

0110 и
ни, млади хорп, чиито тру

са публикувани и ипуч 
списания в страната и

А задове 
пито
чужбина, много са изслед- 

които

сто
пости,
мическн и Правния факул
тет вече съществуваха пет 
години в Ниш и трудоус
трояваха се първите дипло
мирани студенти.

да даддт и
Срок за предаване^на^доку-и момента,пинията 

безпорио ще дадат завидни 
Ако за това се 
съответните ир-

Както ни осведомиха в ги 
следващатампазията, през 

учебна година училището ще 
може в първи калас да за- 

деведесет ученика. За 
в бъдещата обща

ментитс е 
квалификационните изпзти 
ще се полагат на 21 и 22 
юни. Веднага след това ще 
бъде изтъкнат списъка на 
приетите в гамнизията.

резултати, 
приложат 
шини, свободно може да се 
каже, че научните резулта
ти па 
върха ша 
стпжения, 
все повече 
щи па сцената 
наука. Все по-голямо е с7» 
тоудничестпото с изтъкнати 
чуждестранни унипсрситс- 

по-голяма е разми- 
между професори и

пише 
записване 
гимназия всички заинтере
совани ще трябва да пола
гат квалификациоми шпи» и 
по сърбохърватски и мате- 

По решение на Об
щинската скупщина изпити
те ще се полагат на сърбо
хърватски и български език 
м(7 избор на кандидатите. А 
всички, които се обадят да 
полагат квалификационните 
лапите ше бъдат раигираии 

М(кгп п ма гия

за създаване 
в Ниш

Решението пъппрофесорите са
югославското по 
п пашите хора 

са присъстава- 
п световната

Университет 
безспорно не само за този 
град. но и за цяла Югоиз
точна Сърбия е исторпче- 

Стопанството получава

на
Що се отнася до ученици

те, опитали се да се запи
шат в някое друго училище 
и не успеят, те ше имат въз 
можност ха бъдат рангирани 
при условие да са положи 
ли сърбохърватски и мате
матика. По встзчко личи, че 
ситото за прием в гимна
зия е доста гъсто.

матка.ско.
висоокобразованп сцепиали 

млади следватмногости,
бдизу до родните места, а 
развитието на три региона 
по-добра 
тези дни и

ти, все 
пата
студенти.

— Сили имаме, а отговор

перспектива. За 
за значението 

на Университета в Ниш рек 
проф. д-р Бранимир

Проф. д-р Бранимир Джор- 
джевнч

писвани са студенти, създа 
вани програми, па едва то
гава е обезпечавани помещ 
смия и някои други основ 
ни условия. На градското 
поле доста е изградено, но 
две сгради и на три факул
тета, студенски дом и стол 
не са достатъчни. Без оглед 
на всичко, резултати, които 
постига са такива. този 
млад университет може да 
бъде доволен. Стопанството 
на региона, Сърбия и Юго
славия получиха през изтек 
лите 24 години над 22 000 
дипломирани специалисти, 
515 доктори на науките 
и 579 магистри.

— Покрай всички труд
ности, с които през изтек
лия период се стълкновява 
високото образование и 
Ниш, резултатите са беспор 
ни и цифрите за дипломи
ралите студенти, доктори

Аи Т.мост и задължение чувстиу 
ваме. Онова, което е 25- 

• годишна история, трябца 
да ни бъде поука... Трябва 

значителна

торът
Джорджевич споделя:

въз основа

Художествена галерия— Културната и истори
ческа традиция на Ниш, не
говото географско положе
ние, както и съществуване
то на две големи промиш
лености

да направим 
крачка напред: да се подоб
ри качеството на следването 

научноизследователската 
работа. Когато става дума 
за образованието 

че в бъдеще трябва да изо-

н
машинната и е- 

— бяха при-лектронната 
чините, че Скупщината на 
Сърбия да приеме решение 
за откриване на трет уни
верситет в Сърбия и седми 
в Югославия тъкмо в Ниш. 
Университетът през изтек- 
важните развойни факто
ри, понеже обезпечава ви- 
скообразован и професио- 

потенциал.

считам*.

стрим условията за прием 
обезпечими наистина да 

места само за най-качестве
ните. Трябва да се създадат 
условия 90 на сто от запи
саните навреме да дипломи
рат. Още две неща са на
правени на Университета в 
Ниш. Завършена е единна 
информационна система и 
Създадени са условия за 

откриване на интер и мул
тидисциплинарни студии на 
Университета.

нален
Ниш стана град на младите, 
а с това и промени и соцн

човешки

алиня състав на град и ця 
ла Югоизточна Сърбия, а 

създаден е и нов културен 
климат. Важно е да се из
тъкне, че голям принос за 
развитието на Университета 
в Ниш даде Белградският „Сова“ Никола Антов

ВЕЩИЦАТА че изведнъж като отпушили всички, като гръм
нал един смях, едно кикотене... Отецът излетял 
на олтарната врата, объркан и настръхнал, го
тов да бълва проклятия и с кръста да удря по 
богохулните глави, но погледал, погледал, раз
брал каква е работата, напушил го смях и се 
скрил в олтаря ...

Писнеше ли гайда на манастирски събор 
някъде из околията, нейната фуста премиташе 
п най-стръмните пътеки, раздръпваше и най- 
- гъстите драки. Оттам винаги донасяше по едно 
шише светена вода, поръсваше ни за здраве и 
стсипваше от нея в малко шишенце:

— Сложи я в иконостаса, да ти се намери 
за добро — поръчваше на мама...

Ала един ден двете се скраха. И 
нашия прозорец — вратата и моста на тяхното 
пприятелство...

— РАЗКАЗ —

яйченце, паница гозба, когато сготви нещо по- 
-вкусничко.

Мама и баба Сева си живееха като две се
стри. Ден не минаваше да не отскочат по ня
колко пъти една при друга. Ту баба Сева ще 
се накани за глава кромид лук, ту мама при 
нея за чашка ориз. Прозорецът «а една от ста
ите ни гледаше към градината на баба Сева 
те го бяха превърнали в мост и врата на тях
ното приятелство. През топлите дни той стоеше 
винаги отворен. И в стаята ни често тупваше 
бучица пръст. Мама веднага промушваше глава 
— под прозореца стои баба Сева:

— Я спусни торбето — казва тя на мама.
Мама спуска шарена торбичка, привързана 

на тънко въженце; баба Сева ще сложи в нея 
ту спанак, ту джанки, ту паничка с ядене.

— У, мари Севе, не трябваше! — брани се 
мама с умиление и издръпва торбичката.

През студените зимни дни и вечери! току 
ще тупне в стъклото топчица сняг: баба Сева 
ни изпраща печени семки, варена тиква или 
паревица.

В целия град никой не отглеждаше такива 
хубави цветя, каквито цъфтяха в нейната гра
дина. В неделя и празник тя не пропускаше да 
ни набере по едно букетче:

— Сложи го в чаша, та да ти стане по-ве
село в къщата — казваше на мама.

Баба Сева знаеше да бае против уроки, да
„гаси“ въглен, да „завъртва“ „развъртян“ пъпък, 
с чаша да „измъква“ през гърба всякаква на
стинка; знаеше коя трева каква болест лекува, 
коя билка как да се свари и пие. Тя ни беше 
„лекар“. Че и на цялата махала. Мама, със сво
ето признателн сърце, нее можеше да й се от- 
благодари. Винаги, когато прекарахме някоя бо
лест, тя не пропускаше да ни напомни:

— Баба Сева ви е втора майка, така да 
знаете. Ако не е тя, отдавна да сте си отишли 
млади и зелени.

то заради

Сигурно някоя завистлива или присмехулна 
душица е подшушнала на баба Сева, че про- 
горецът ни бил „незаконен“: трябвало зад къ- 
щата ни да има три метра наша земя. На

на истина ли, баба Севе1 подхвърлила на

Баба Сева бше и голяма черковница. В не
деля и празник не минаваше божията служба, 
а тя да не стърчи пред олтаря. Слагаше кръст 
от едното до другото си рамо и от челото до

а после коле-

шегали,
мама:

онаеш ли, Сандро, че аз мога да ви за
зидам прозореца?

Мама, до болка чувствителна 
помисъл за несправедливост 
сопнала:

пъпа, целуваше редом иконите, 
иичеше и удряше чело в плочките. И именно 
тук, прд вратата на божия олтар, в една света 
неделя, шивачът Борис Бохора беше направил 
за смях и резил баба Сева и нейната дружка, 
също такава черковница, баба Сара. Черквата 
била претъпкана с народ. А те, двете, клекнали 
пред олтаря и започнали да правят метани. То
гава зад тях приклекнал Бохора и без да го 
усетят те, и без да го забележи някой от окол
ните, първо фустата на всяка зашил

и от всяка 
и зло, веднага се

— Как ще го зазидаш, мари Сево’ Че 
да не сме бухали, та да живеем на тъмно!

ьаоа Сева й отвърнала:
— Абе така човек 

градината си 
зореца.,

Мама се докачила:
п. Л~\;?Х' мари Сезо, как не те е трях от бога, 
да маскариш децата ми. Че 
ришат на млякото ми! А 
ама на мъжете* душата 
пуздраци!

ние

Мама беше много милостива душа, много 
скромен и признателен човек. Макар че мате- 

не бяхме зле, тя всичко това приемаше от 
баба Сева не като милостиня,

не може да се наведе в 
твоите ергени все зяпат от про-ално така, та 

а после зашилсе получило нещо като чувал, ^ 
двете фусти заедно. Свършили те 
понечили да станат. Че като започнало 
дръпни-сецни, стани-падни...

а като свидетел
ство за човещина. Как мама обичаше доброто 
у хората, как му се радваше! И все гледаше да 
ме остане никому длъжна. Особено на баба 
Сева: ще й спусне с торбето две-три шепи боб 
от нашата градина, някой картоф или прясно

метаиите и 
едно

устата им още ми- 
и да ме прощаваш, 

им умряла за твоите
Отначало богомолците стискали зъби, 

пи затискали устата си, за да не сторят грях
с ше-
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ЕКОЛОГИЧЕСКИ РАЗМИСЛИ

ВМЕСТО ЕНОПРОГРДМД ОТ СМТА „ВЛАСИНА — 90“ В БОСИЛЕГРАД

МЪНЧАШЕ В първата смяна 

пет бригадиунищожително“ «'е^два' т ка*ем> че сме живеели само 
Доближим към еколог„ческиТе“ормиРнГж™0Геем Д“

рашава обстановката на 
града. В него се не пред 
приема нищо да се напра 
ви отделна програма за еко 
логическа защита и с това 
се направят и първите крач 
ки към категорична промя 
на в това отношение.

АКО

В първата смяна на тазго
дишната Съюзна младежка 

„Власина —

то водихме преговори и ко
ито дадоха съгласие, пред са 
мото начало на акцията от
казаха участието си. По то
зи начин първите дни стар- 
бригади акцията беше под 
тувахме с две некомплетни 
въпрос. След това се приоб 
щиха две бригади от учили
щата в Босилеград и една 
бригада от Врачар — Бел
град. Сега имаме пет брига
ди и резултатите въпреки, 
че бригадите пак са неком-

НАПРАВИ 
ние поезията 
ски

ми влечатле Ри едва преди 34 
като все още не са 
вени и първите крачки 
категорична промяна.

на един години, 
■напра 
. към

нем 
Лудвиг

трудова акция 
90“ участвуват пет бригади. 
Две са от Босилеград. Една 
от основното училище „Геор 
ги Димитров“ и една от сре 
дното школския образовате 
лен център „Иван Караива
нов“ . Младежката трудова 
бригада на Горанското дви
жение от Луковац — от Бос
на и Херцеговина, след това 
трудовата бригада „Ветера-

поет-лнрик. 
УЛАНД, живеял 
ко в 19-и в 18-и

век и силно за 
грижен за бъдещето на при 
{юдата в една от своите ро 
мантични песни казал: ни 
ма един ден цветята крат 
хватГЧ . цъфтят’ а Дълго увя

мал
вече и по-нататък не 

се зачита в Диамоитровград 
никакъв

И ВМЕСТО 
1 радове да бъдат 
нц от 
че ли 
градовете 
стават

по-малките 
1 по-залазе 

като
градоустройствен 

нека се поне превзе 
ме нещо за защита 1 
йената среда, в която 
ки живеем.

замърсяване, то 
по някаква

един след други 
все по-замърсени.

1 рандоманските амбиции на 
някогъшмите 
индустриални

план,
инерция на жиз

всич
Градоустройст 
е тясно свър 

с екологическата про 
грама (която никога 
град и не

Но, времето веният план 
занси минавало 

и стално каквото трябв°зо 
да стане.

Цветята 
ко да цъфтят, 
хват. И вместо 
век наистина 
дерно общество 
че от

политици за 
„ _ скокове, не
съобразени с обществените 
и природни закономерности 
си казаха 
повечето

в този 
е съществувала) 

защото да е съществувала, 
нямаше Гумарата да 
простраиява непоносима пу 
шечна миризма в 
ния

започнали крат
а дълго 
в двайсетия 

Да станем
увя

думата, която в 
случаи е фатална, 

не повтаряме 
кой път

раз
мо Да жилищ

квартал в непосредстве 
й близост, който е 

много по-стар от самата Гу 
мара (а и болницата е на 
сто метра от нея)!!! Няма 
ше ».г „Циле“ да е пръв съ 
сед на детската градинка и 
амбулаторията, а и водопро 
водните тръби от Смилоезско 
поле до Еелеш вместо от 
азбест, трябваше да бъдат 
от непропускаем пластмасов 
материал, който е най-безопа 
сей по човешкия организъм.

За водата силни думи си 
похарчихме, идва летния се

оказа се по кой 
имената на 

димитровградски замърсители, защото 
ят, но мълчат, 
мъгливия

знае 
главнитесъвременно и модер 

прогресивно общество 
което води сметка за при 
родата все още няма 
Бъдещето на природата е 

неизвестно, с което н бъде 
щето на човека е под въ 
прес, но хората мислят, че 
на тях никой -нищо не 
же и продължават 
сипват с постъпките 
нената среда и 
щата ги природата.

За екологическа 
нас по-сериозно се

натано
се зна 

имам предвид 
въздух в града и 

замърсената плодородна по 
чва. Казвам замърсена, за 
щото в повечето случаи ни 
Еггге се торят с фосфорни 
торове, които 
родните полета с 
лни. Но не са 
единствените

нищо.

мо ..подсилват“ 
химика 

химн калаите 
вредители на 

родните нивя п полета. И 
въздухът от съседните фабрн 
ки нищо по-малко не

да нзна
си жиз 

заобикаля

криза \- 
загово Чистият и подходящ терен дава възможности за осъще

ствяването ещ дневната нормазон и ние като на 'игли о- 
чакваме пак, недай боже, 
някаква епидемия! ни“ от Врачар — Белград и 

младежката трудова брига
да „Вранска-баня“ от Вран 
ска баня. Петте бригади са 
настанени в помещенията на 
сградата на босилеградското 
основно училище, а коман- 
дант на акцията е Бошко Бо 
шкоеич от Църна трава. Ор 
ганизатор на акцията е Ме- 
ждуобщинската конферен
ция на Съюза на снциалис- 
тическата младеж от Леско- 
вац, а инвеститор е Горско
то стопанство от Враня. Спо 
ред плана, в първата смяна 
бригадирите трябва да за
лесят 120 ха и това 
повърхнина по пределите на 
Бела вода.

За началото на акцията ко 
мендантът Бошкович казва: 
— В началото имахме про
блеми. Две бригади с кои-

плетни са задоволителни. Те 
ренът е твърде подходящ, та 
ка че дневната норма се ос
ъществява. Охрабрявт факта, 
че покрай двете местни бри 
гади от Босилеград, яаяват 
се младежи с които се по 
пълняват останалите брига-

— Който е змия хапала и 
от гущери се плаши! — 
ват нашите хора в една по 
еловIща, а времето си 
нава. Всяка минута и 
ки час, да не кажем 
месеци, отвзема на 
дата част по част онова, 
ето е „дадено от бога“ и на 
човека и на земята. Богъг 
обаче нищо не помогна, ос 
тана да се споменава по и- 
нерция, а градските богове 
или по-точно „чаршийските 
богове“ все още не напра 
виха нито крачка за спасе 
ние на отровената земя, за 
мърсония въздух, умиращи 
те реки (заедно с живота в 
тях), изчезващите гори и 
фауната в тях. Нека им по 
не това остане на чест!

Зденка Т. — Свиленкова

каз

ми
все

дни и
приро ди.ко Инак, и през това брига

дирско лято, както и досе
га тук освен трудовите ре
зултати, отделно 
ще се посвети и върху ос
таналите възпитателно-обра 
зователни и идейно-полити
чески активности. Наистина 
същите с огледна материал
ни средства ще бъдат по-мал 
ко отколкото в предишните

внимание

цялата

акция, но все пак ще ги 
има.

м. я.
От дума на дума и се скарали. И както 

най-често става в такива случаи, кавгата им 
постепенно се превърна в смъртна омраза. Май
чинското чуЕство в мама надви над добротата 
и милостта й. Баба Сева от „втора майка“ и 
„сестра", стана за нас „вещица, вампирин, ка- 
раконджуло, таласъмин, глува кучка, чума" — 
нямаше проклятие, с което да не я кръщаваше 
мама. Нашият прозорец сега се ппревърна в 
боен фронт на тяхната вражда. Понякога завар
вах мама, облегнала се на прозореца, щедро и 
сочно да „благославия" „вещицата", която е 
застанала в градината си, настръхнала като 
настъпена котка и стреля мама със светкавици 
от омраза. Тя беше глуха като тъпан; по мръд- 
ването на устните разбираше какво и говорят. 
Но нали има злословие: кажи на глувия нещо 
против самия него, от километър ще те чуе. И 
„вещицата“ винаги мълненосно и равностойно 
отвръщаше на мамините „комплименти".

Но това се случваше по-рядко. Борбата 
обикновено се Бодеше мълчаливо. Както вече 
казах, „театър на бойните действия“ беше ста
нал прозорецът ни към нейната градина. Точно 
срещу него, на разстояние около три метра, има
ше висока слива. „Вещицата" 
да окачва разни „магии". Ден не осъмваше, а 
върху клоните й да не виси някоя „прокоба“. 
Всяка сутрин мама, щом станеше, веднага при
тичваше до прозореца:

обесена на сливата. После започнаха една след 
друга да изчезват кокошките ни и също така 
една след друга ги виждахме сутрин увиснали 
на някоя клонка, без глава и изкичени с раз- 
ноцветни парцалчета. А издебнеше ли, когато 
в къщи нямаше никой от нас, тя „зазидваше“ 
прозреца пи с всевъзможни мръсни парцали.

— Мамо ма, ма защо на кокошките къса 
нодоумявах аз.

— Защо? Че нали е иампирин, пие им кръв
та. Те от това живеят.

— Л човешка кръв пият ли?
— Пият зер. Ти се впрди някой път дп не 

те сгащи.
По него време бяха на мода приказките за 

вещици, вампири, каракоиджули и какви ли не 
чудовища. Всички деца вярвахме в тия дивотии. 
А ние, децата от нашата махала, знаехме, че 
един таласъм живее в „музикантското“ — така 
наричахме една полуразрушена сграда, служила 
някога за клуб на военни музиканти. Таласъ
мът се криеше в комина. Денем играехме там 
па криеница, но нощем отдалече я заобиколях
ме. Когато някое дете минеше покрай нея по 
тъмно, здраво се вкопчило в ръката на баща 
си, на утреден ни убеждаваше, че чуло такова 
страшно трополеие и кикотеие, та му настръх
нала косата. А мама казваше убедено:

— Това тая дърта вещица играе сатанинско- 
то си хоро- Слага на пода човешки череп, 
събличиа се гола и се кълчи и кикоти около 
иего.

— Ръцете да ви изстъхнат! Да легнете, та 
да не станете, докато червите живи не ви из- 
ядат! — проклетисваше ни тя, а мама паниче- 
ски се кръстеше и плюеше зад гърба си, та да 
не ни хване клетвата.

Само татко не се интересуваше и не се ядо
сваше от тази „война“.

— Под съд да я дадеш! — уговаряше го
Такива наглавите? мама. — Къщата ще ни затрие, 

огън ги горят! ч,
— Ами! — смееше се татко. — Потрябвало 
е на баир лозе. От луд човек и пияниями

бяга.

— Вярно. Що ми трябваше да се захващам 
с тая шашава жена! тюхкаше се мама. 
Нали проклетницата е биз-бизе с „рогатите“,
ще ми направи някоя магия, та къщата ще ни 
зачерни.

И тя се заричаше, вече да не й обръща ни- 
Бнимание, „та да се пукне от яд. „Но 

минаваше някой и друг ден и все се случваше 
някакво предизвикателство. Или ни изчезваше 
кокошка и увисваше обезглавена на сливата, 

ще залеем „вещицата“ с вода, или 
тя ще „зазида“ прозореца ни, и .двубоят“ плам
ваше с още по-голямо ожесточение...

какво

започна нощем или аз и бате

Как ли свърши „историята“ ? Ами както 
свършва всичко на този свят, и добро, и зло: 
със смъртта на баба Сева.

Вожке! изпищяваше тя и ллесваше 
длани. После грабваше кибрита запалваше кан
дилото и прочитваше „Отче наш“, като усръд- 
но се кръстеше. Скачахме и ние. И що да пи- Мама запали кандилото, прекръсти се и 

притисна длани на гърдите си:

— Господи, ускопой душата й. Прости и на 
пея, и на мен. Всички сме грешни.

Такива бяха нашите майки.

диш: на сливата виси, озъбил се срещу нашия 
прозорец, бял конски череп! Друг път някаква 
кост от животно, омотана с черни парцалчета. 
Или черно кърпа, ш4 която с бели конни са 
изшити тайнствени '4и;щи4 Веднъж' изчезна 

котката ни, а на следващата сутриЕГ я видяхме

Най-усърдни съюзници на мама бяхме аз и 
бате Бора. Хвърляме камъни в градината 
„вещицата", та чупехме цветята, й. Когато я 
виждахме наведена над лехите, замервахме я 
с каквото ни дойдеще йод ръка, плискахме я 
е вода

на

Тодор ЛИТКАЛОПи помия.
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сАл&цуп НИКОГА НЕ СЪМ ДАЛ, 
ТАКОВА ИЗЯВЛЕНИЕЦарибродски плажове

Преди десотлетия водите па ТТигпппп п Цариброд вяхп^ чисти и виегри. През ^ 
месеци ио цялото й течение през гради и близките места ^ 
всеки вир и по-дълбоко място Сяха „плажове*' Като с® (;,",0,,,1СИ колко
срещу течението му „Ьумбакът , „1 ».рцииа баня . ..И • ••• папаме няколко сни-
места. в чнито вирове младите намираха прохладна наслада. . * итКЛ.ЛОВ
мкн от тридесет' години на нашия пек.

Сърбислав Златкович в НОВ“ „Брат-Ночти 
„Бентът“, 

безименни
(„Участието на 

№ 1452)ство .Братство“ № 1452 от 25 май 1»»С1 го- 
Богдан Николов „Учас- 

НОБ", В шестия обзад на 
изречение: „Самият 

Драголюб Мирче-

Във вестник
дина е публикувана статията на 
тието на Сърбислав Златкович в

и следнотое ютпечатаностатията
тич°*козва,К чеН^ърбисл^^^латкович го е излъгал, когато 
писал книгата, и така влезнал в нея . Такова изявление 
никога не съм дал, понеже не е в съзвучие с истината 
' не 0ИХ го дал, защото искам да запазя научнияи никога
си пититет. ^ ^ съм единственият автор на книгата, ав-

сини от книгата на Драголюб Деянович „Биография на 
бойците на Озренски и Снърлишки партизански отряди“, 
която е перифицирана от Общинския отбор на СУБНОГ 
I, Ниш и затова авторите смятаха, че няма нужда от 
допълнителни проверки.

Твърдението на 
палки на моята личност и 
Братство“ да публикува тези мои обяснения.

" Драголюб Ж. МИРЧЕТИЧ

Богдан Николов е недопустима на- 
затова моля редакцията на

I

I

НИКОЙ НЕ МЕ Е ПИТАЛ ДА БЪДЕ ЧЛЕН РЕДАКЦИЯТА

Никой не е ме питал да бъда 
член на книгата „Димитров
град 1877 -1945“

Прохладна наслада и Нишана (1928 година)
Другарю редактор,

В последо време на страниците на ..Братство“ много 
за книгата,ДИМИТРОВГРАД 1877—1945“ (авторисс пише

Сърбислав Златкович, д-р Гаврило Виданович и д-р Цве
тан Васев). Следя с внимание написаното в „Братство“ и 
и „Мост“. Имам също много забележки върху книгата, 
защото като боец-партизанин от 1943 година и едно вре
ме партизанин в Царибродски отряд зная нещата и затова 
дадох обширна статия в 
редакцията трябва да

„Мост“, която според отговора на 
бъде публикувана в следващата

книжка на списанието.
Тук обаче заявявам пред обществеността, че никой не 

ме е питал да бъда член на редакцията и за пръв път 
това узнах когато получих книгата. Затова не поемам 
никаква отговорност за написаното в книгата.
Скопие, 13 юни 1990 г.

Христо АНДОНОВ 
СКОПИЕ 

ул. „Владимир Комаров“ 27
■

11НШ1*1 1«1

Признания на най-побше
По повод 20 юни, деня на 

гражданската защита, в Дн 
мнтровград се проведе тър 
жествено заседание на Ща 
ба на гражданската защи 
та, на което за мястото и 
ролята на гражданската за 
щита в днешния момент го 
ворн началникът на Щаба 
Милия Мердовнч. След 
Велин Николов,

на Изпълнителния съ 
Общинската скупщи 

на най-добрите връчи 
похвали, дипломи и значки 
за постигнати резултати в 
областта на 
защита.

Похвала получиха Оливе 
ра Димитрова, заета в „Свобо

да“, Георги Костов, от „Ко 
муналац“, Вера Славова от 
ГИД, Димитър Тодоров от 
Лукапица, Станика Иванова 
от „Сточар“ и Георги Ива 
нов от Градини. Дипломи 
получиха Мнле Таков от 
противопожарната единица, 
Драган Митов от „Свобода“, 
Апостол Иванов от ГИД и 
Троянка Сотирова от „Сто 
чар“.

това
председа

тел 
вет на
на, Златни значки на граж

данската защита получиха 
Миряна Петрова от ГИД и 
Еленко Тодоров от „Свобо 
да“.

На нишавския плаж. На в- 
тория ред, с ръка върху гла
вата си е Васил Иванов — 
Циле, а вдяспо Ангел Игов 

(1932 г.)

гражданската

А. Т.

Асфалното плато на новия път от Димитров- 
град за Долни Криводол е хубаво, няма що. Сьеб- 
щенията сега са значително подобрени. От Димит
ровград до Висок се стига само за 40 
кога от Висок до Димитровград 
пътуваше и по 4 часа.

ОПАКОТО НА ВЪПРОСА

Пътят минути. А ня- 
ирез Видлнч се

{

Добре би било ако не беш онова, „но". 
И Долни Криводол, кактопристигна, ио е

и останалите височ- 
ки села, са опустели. Но ако вече имаме хубав път, 
може би не е излишно да обмисляме 
живота във височките села.

■ ■ ■

По „бикини“ на плаж край Нишава през тридесетте години 
на нашия век как да върнем

В този район 
животновъдството.

мма отлични условия за развитие
наоааоооаооаааааааоаааайоааапаваоааапааа^^^^ арооаооаасшооас

А. Т.
Ю СТРАНИЦА
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ОБЗОРШизичесйа култура ГС/ц(а/р(ь По стар навик 

борба за съществуванерегионална баскетболна дивизия

Гостите не Завърши още една тъж
на пролет на димитровград
ския футбол. Особено нера
достен беше финиша, в ко
йто от шест 
градчани загубиха шест и 
то три като домакини.

Продължи една лоша тра 
дшдая. И последните някол
ко години историята се по
втаряше. И покрай добрата 
подготовка преди започване 
на пролетния дял на първен
ството (и извън Димитров
град) — след няколко успеш 
ни срещи, започват серии от 
неуспехи и на края — борба 
за съществувание. Всичко то 
ва говори, че в клуба сла
бо се работи, особено в про 
фесиоиална подготовка.

дойдоха
Напразно баскетболно 

тите на „Свобода“, 
ите и делегата очакваха 
на 17 юни в Димитров
град да пристигне отбо 
ра на „Студент II“ 
Ниш. Ни после 30 
нути чакане, гостите от 
Ниш не дойдоха.

Дали световното фут
болно

днмитров-
вина за нередовното ид 

и одиграване на 
мачове. В събота 
деля, мачовете се 
ят в 10,30 часа, 
стават смущения.

Какво решение 
мат съответните 
зателни и 
ни органи остава да се 
види. Не е добре 
продължи така, 
всичко за баскетболния 
спорт, който има немал 
ко привърженици в Ди 
митровград.

Инак на 24 юни „Сво 
бода" е домакин на от
бора на „Пролетер“ от 
Зренянин.

съди- ване
и не- 
игра- 

но пак
от

ми- ще взе 
състе-

дисциплинар-

ако сепървенство не на 
руши плановете им и 
нормалното одиграване 
на А1ачовете в регионал 
ната баскетболната диви 
зия, дали пък причината 
е друга, „Свобода“ не е 
уведомена.

преди

Един отбор, състезаващ се 
в регионален 
на мач почти без трениров 
ка (или тренират по 3—4 фу 
тболисти), и не може да се 
надява на подобър резул
тат — освен да се бори да 
не отиде в по-долна футбол

Може и по-добре да се класират. Нали?

И качеството на футболи 
стите, с които разполага „Ас 
ен Балкански“ не е за под
ценяване. В приятелски ма 
чове с по-силни отбори ди- 
митровградчани постигнаха 
добри резултати.

ранг, излиза
на дивизия. И само редица 
стекли се благоприятни обс
тоятелства го спасяват през 
последните няколко години 
от тази участ.

От друга страна Предсе
дателството на клуба обез
печаваше оптимални усло
вия за работа. Подготовка, 
храна, спортни съоръжения 
(каквито имат само футбо
листите в първа фатболна ди 
визия) и всичко друго, по 
което се отличават по-го- 
леми клубове.

Личи обаче, че „мон- 
диалът“ носи определена Д. Став ров

СКИЦА ЗА ПОРТРЕТ НА НАЙ-ДОБРИЯ ФУТБОЛИСТ Значи, условия съществу
ват, но трябва повече рабо 
та и по-добро професионал 
но водене на отбора. Имен
но тези въпроси ще бъдат на 
предстоящото заседание в 
центъра на вниманието на 
Председателството на клуба.Матеус най-добър

д. С.
На 18 години е играч на 

„Борусия“ (Мюнхенгладбах), 
само че лудориите му про
дължават. Веднъж е хва
нат да шофира след упо
треба на алкохол, друг път 
нарушава режима в лагера 
на националния отбор и то
ва води до спречкване с 
тренъора Юп Дервал.

През 1974 година „Ба 
йерн" (Мюнхен) плаща 700 
хиляди английски лири за 
играча, който, пропускай
ки да реализира 11-метров 
наказателен удар в полза 
на Мюнхенгладбах, същата 
годила е помогнал на „Ба- 
йерн“ да спечали купата.

Като играч на „Байерн" 
е носител на три шампион
ски титли и веднъж на ку
пата на носителите на наци 
ционалните купи. Играейки 
в националния отбор на 
ГФР той е спечелил златен 
медал на Европейското пъ 
рвснство през 1980 г. и сре 
бърни медали в световните 
първенства през 1982 и 1986 
година.

терена има неотрадим удар 
(това много добре го запом
ни и нашия Ивкович), тех- 
ничен е и печели^ борбата 
за първа топка.

Лотар Херберт Матеус е 
роден на 21 март 1961 го
дина. Първият му футболен 
клуб е ФК „Херцогена- 
урах".

Контактите му с футбола 
са създадени още в ранна 
възраст благодарение на се 
мейните ангажименти. Ба
ща му Хайнц е работил 30 
години като пазач във фир
мата за спортни съоръже
ния „Пума". Майка му и 
брат му работят в същата 
фирма.

ИДЕАЛЕН СЪСТАВ НА 
„МОНДИАЛА“ СЛЕД ПЪ 
РВИТЕ 20 МАЧАСветовното футболно пъ

рвенство е в пълен разгар. 
В Италия вече сега твър
дят, че това първенство е 
най-голямото събитие в ита 
лианската следвоенна исто
рия.

Що се касае до „най-важ 
ното второстепенно нещо 
в света — футбола“ и той 
е на високо равнище. Про- 
гонозите на специалистите, 
главно, се осъществяват Са
ко изключим „бума" на ня
кои африкански отбори). 
На преден план изпъкват 
Бразилия, Аржентина, Ита
лия, Холандия и най-много 
отборът на ГФР, който ме
жду другите както видяхме 
„прегази" и нашия нацио
нален отбор с не малък ре 
зултат — 4:1.

Също така изпъкват и 
неколцина футболисти, 
ито с футболното си уме
ние пленяват сърцата на ми 
лионите зрители навред из 
планетата Земя. Поне досе
га като далеч най-добър 
футболист се показа имен
но западногерманският фут 
болист, когото още дълго 
време ще помним и ние 
югославяиите (понеже ни 
вкара два » гола). Това е 
ЛОТАР МАТЕУС. Именно с 
него искаме да „запознаем" 
читателите на „Братство", 
които ежедневно наблюда
ват, посредством ТВ, Све
товното футболно първен
ство.

Лотар МАТЕУС е дваде
сет и девет годишен ас от 
средата на терена и капи
тан на националния отбор 
и а ГФР. Инак е играч на 
италианския „Интер", а 
както, вече казахме в мо
мента с ключова фигура в 
заладногерманския състав.

Матеус не може да се 
развие като играч от типа 
на Оверат и Нецер. Но той 
е динамото в средата на

НАи - МНОГО 
АНГЛИЧАНИ
Вестник „Кариере де

ла спорт" публикува и- 
деален след одиграните 
20 мача на „мондиала“. 
Той изглежда така: Лин 
дерберг (Австрия), Ус- 
кър (Англия), Попеску 
(Румъния), Мозер (Бра
зилия), Барне (Англия), 
Матеус (Германска феде 
рална република), Вас- 
кез (Испания), Конфли- 
чек (Чехословакия), Гас- 
коин (Англия), Карека 
(Бразилия).ко-

Матс:ус твърди, че едни 
от иай-големите му мачове 
е финалният срещу отбора 
на Арсжентина па Светов
ното първенство в Мексико 
през IУ86 година,

Изпълнителният комитет на Туристическия 
съюз и Димитровградска община на заседанието 
схуси от 10 май 1990 година изе решение за пу
бликуване па

КОНКУРС
Най-ценните качества па 

Матеус са неговата! борбе- 
ност и схватките и рошите 
лкостта му при отнемане 
па гонката. Скоростта му 
от място н техниката му са 
образцови: стрелбата от да 
лечио разстояние, инстинкт 
ът да вкара голове и погле
дът му върху играта са из 
ключителни. Единственото, 
което може да бъде подо
брено, е играта му с глава.

Ето, драги читатели на 
„Братство" и наблюдатели 
па първенството, това е 
„личния паспорт" на един 
от най-добрите футболисти 
на Мондиала.

Подготви Т. Петров

за изработка на характерни белези иа обществе
ната общност, сувенир — маскота с фолклорни 
характеристики на тази обществено-политическа 
общност.

Комисията на Изпълнителния комитет най- 
-успешиите трудове (предложения) ще рангира по 
елдния начин:

— I награда — 1,000,00 динара 
— II награда — ' 500,00 динара, и 
— III награда — 300,00 динара.

Авторът запазва всички права за комерческа 
дистрибуция, относно всички маркетингски акции 
(процент според договора). Проектът трябва да 
предлага възможност за практическа реализация.

Трудовете с приемат до 1 септември 1990 го
дина в Общинския туристически съюз в Димитров
град, ул. 29 ноември №23.

Матвус
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КАРИКАТУРЕН ЕКРАН
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§

ПЦЕТАн
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* I м Е, мо} йа}а — Мапчо! Кад се нексу до- 
ваие до некакъв положа], ои мисли да }сI I ваиул Бога за м..., да су му порасли рого
ви, па само ришка със гьи'. Тека }с свуде, 
па и у мо]е село. Има два мангупа: Милча 
Еелча и Санда Муроа. Млого снага, малко

$■ «4 I
а I памет.! I Преди пет године решише да узну влас' 

у сво]е руЬе. Решише и — уработише. На|- 
доше друегво, напоргше и’ — тиНем се чу: 
изабра!ш! Еелча постал пре'седник у Месну 
за]едницу, а Муруа главни у Ларти]у. Дър-

» - 
I :
8 5 
I I мали су како су 'тели. Како опи речу —

тека }с и било. Народ се пока]а, али —
стра' зъл, па су им се л>уВи увирали к'о
овце кад мърту на жегу.

1а несъм парггуаш, али ме беоше иза-
брали да и уа будем некакъв чапор у Месну 
за]едницу. Веч на първи састанак }а видо’ 
колко су сага: све буде онако како су га 
они скроели. А мене ока] у само да дизам 
руку. ^а търпе’ док видо’ да су почели да 
лраве голем пакос. А! У то] Неша нече да 
се меша! Зареза' га }а да идем на састанци 
и поче’ си гледам мо]у рабсту.

Про]доше чет'ри године. Йстнца мандат 
на Келчу и на Мурцу. Они се умислили: 
куде че после? Омилело им да буду влас'. 
Почеше да муте ко]и че куде. Али, народ 
се опасу.ъи, па и’ не изабра. Еелча и Мурца 
пърдоше у чабар. Савише репови под дупе.

1а сам мислил: Ьути, кад се од гьи' се
ло курталиса! Онн ме гледа]у к’о бодлива 
говеда. 1а си мислим: мож’ ми се ванете! 
Али, оно не било тека.

Преди неколко дъна сагьувал сам како 
нападоше две плета. 1а се браним: 

„Мърш! Чибе"! Али, пцетата

Босилеградски ооили
Практическото обуче

ние в Образователния 
център в Босилеград е 
много добре организира 
но. Докато някои препо
даватели „практикуват" 
бъгарски кашкавал и „ви 
лямовка", 
кабинетите 
бокс, джудо, 
деликатни схватки с уче 
ничките.

ДЕМ босилеградчанн ве 
че го
свой начин: 
демагожка мобилизация.

ннзма. Трябва да се ос
ведомят за това всички 
босилеградчанн. Да не 
бн някой по стара при 

пак да помъкне 
дамаджаните с джанко- 
вица на някой големец, 
за да не го изрезилят.

Иван Николов

разтълкуваха на 
югославска

вичка■
Вучениците в 

практикуват 
а някои

основните начала 
на ХОДЕМ се казва, че 
се застъпва за „ ... де
мократичен социализъм, 
като богато и демокра
тично общество, иконо
мически успешно. . . со
лидарност, социална пра 
вда". Почитаеми госпо
да, такъв „социализъм 
досегашната история на 
човечеството не позна-

почти виц
Босилеградският поли

тически театър заживя. 
На сцената са някои ста 
ри артист с нов грим 
и нови .демократични" 
костюми.

Узнаваме, че и в Дими 
тровград ще се форми
ра нова партия под на
звание КВД. Шегобиецът 
ни обясни: 
ва КИКО ВЕТЪРЪТ ДУ- 
ВА. Димитровградчанн и 
досега масово членуваха 
в тази 
партия!

ме
ми све здърш-

панталоне. Море, да ми простиш, 
нуше ме малко и за он\']а работу!

Кад се пробуди’, ]а се забрину’, ]ербо 
| кад год сан>у]ем пцета, неко] ме нападне! 

На мо]у жалос”, сън ме не излъга.
РЬекгьа, ]а отццо’ у продавшщу да ку

пим нешто. Кад тамо, затеко’ — Еелчу и 
Мурцу! Пщани. Закървавилн им очи. Потек- 
ле им л>иЬе. Како

л>аше ап-
това означа

ва.

несъществуваща
Името на новата бо- 

силеградска партия Ю-
ЮДЕМ се обяви като 

противник на протекцио Ст. Н.
ме видоше, почеше да ръ- 

жу на мене. Првн се огласи Еелча:
— Ти си мене увредил!
— Што, бре?

Што си налустил Месну за]еднииу! 
— То] ]е лю]е право.
Умеше се и Мурца:
— И мене си увредил!
— Какво, бре?
— Што си ме 

1а видо’ какво 
Али, они рипнуше

ж*? ш>аиЦЦ МОНДИАЛ ’90штлл

оговарал по село! 
су наумили, па сипо]до'. 

_ на мене...
Од тъг, ]а се од Еелчу и Мурцу 

бол>е него од селска пцета. 1ербо, кад на 
куче речеш „чибе", оно се одбере. А ови1а 
не одбиру]у ама бъщ ништа! ^

пазим

А]д у здрав]е! Неша Лужнички
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