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СФРЮ Йосип Вроз Тито от 
14 февруари 1975 година 
дателство 
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НА3ОТЕДСЕдатЕЛСта^?^1срПСЪРБИяАТЕЛСТВОТ° КОНГРЕСЪТ НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЩЕ „ЗАКЪСНЕЕ“ 
ЧЕТИРИ ДНИ

НА СФРЮ С ЧЛЕНОВЕТЕ

КРИЗА, ПОДЧЕРТАНА 

СЪС СЕПАРАТИЗЪМ
ДА БЪДЕ ПО-ДОБРА 

ПОДГОТОВКАТА
■ НОВАТА ДАТА (16 ЮЛИ) Е ОПРЕДЕЛЕНА ОТ КОМИ

ТЕТА ПО ПОДГОТОВКА НА КОНГРЕСА (

Конгресът на обединението на Съюза на комунистите 
и Социалистическия съюз в Сърбия в Социалистическа 
партия на Сърбия (СПС), който ще бъде и основател ски 
конгрес на СПС, вместо на 12, ще започне на 16 юли т, г. 
Така е решил Комитетът по подготовка на Конгреса.

Първата дата (12 юли) беше определена само като 
сриентационен ден на основателския конгрес. За да бъде 
по-добра подготовката на това голямо събрание, Коми
тетът на последното си заседание е решил Конгресът да 
се състои четири дни по-късно.

Сърбия се застъхра за федерация, а евентуалното 
конфедеративно устройство |неизбежно [ще актуализира 

всички конституционно-правови и политически въпроси — 
от границите до вътрешното устройство на конфедератив- 
ните държави.

В КОСОВО Е ЗАСТРА
ШЕН ТЕРИТОРИАЛНИ
ЯТ ИИТЕГРИТЕТ НА 
СЪРБИЯ И ЮГОСЛАВИЯ

Сърбия не е съгласна с 
каквото и да било, претво
ряване на федеративна Юго 
славил в конфедерация, по
неже всеки конфедеративен 
съюз представлява отноше
ние между самостоятелни дър 
жави, а те не може да бъдат 
формирани в рамките на се 
гашните граници между юго 
славските републики, защо 
то тези граници не може да 
се смятат за държавни гра
ници, които са утвърдени 
въз основа на правото на 
народите на самоопределе- 

Затова

В рамките на инициати
вата на Председателството 
на -СФРЮ да поведе раз
говори с ръководствата на 
републиките и покрайнини
те за бъдещото устройство 
на Югославия тези дни в 
Белград се състояха разго-

В разговорите е изтъкна
то, че конституционните ре
шения от 1974 година са 
най-голямата причина за ос 
трата криза, разединението 
и междунационалните кон- 
фронтации в Югославия. С 
новата Конституция на Ю- 
гославия, /която (ще .. бъде 

приета- въз основа на дого
вора на югославските наро
ди и техните републики на
шата страна трябва да се 
уреди /като демократична 

федерация със следните ос
новни компетенции: единен

СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮвори между членовете на 
Председателството на СФР 
Югославия и членовете на 
Председателството 
Сърбия. В разговора уча
ствуваха и най-вишите ръ
ководители на нашата ре-

0а се анулира словенската 

декларация
СРна

публика. ние. евентуалното
2$;НАЙ-ОСТРАТА КРИЗА 

НА ЮГОСЛАВИЯ
Председателството на СФРЮ енергично изтъкна, че 

няма да допусне нелегални промени на конституционната 
система и затова ще предприеме всички мерки и актив
ности да осуети всеки такъв опит и да защити интегритета 
п суверенитета на СФРЮ.

И/е най-Днешната криза 
-острата криза на Югосла- 

й до
I

вия от създаването 
днешни дни. Нейният еуве- 
ренитет, териториален

конституционен 
строй непосредствено са за- 

от дейността на 
Политическа-

.1•кинте-
игритет Към края на миналата седмица Председателството 

ка СФРЮ обсъди обстановката след провъзгласяването на 
„Декларация за държавен суверенитет на Република Сло
вения“ и застана на становището да не допусне нелегални 
промени на конституционната система. Затова, в рамките 
на своите конституционни и законни компетенции, Предсе
дателството на СФРЮ ще предприеме всички мерки и ак
тивности да осуети всеки такъв опит и да защити инте
гритета и суверенитета на СФРЮ.

> >>л.страшени 
сепаратистите, 
та обстановка в страната е 

е необходимо датакава, че 
се ускори разрешаването на 
спорните въпроси във връз 

политическото бъдеше 
.Частичнитека с 

на Югославия.конституцията Председателството на СФРЮ смята, че Скупщината 
на Република Словения, приемайки декларация, противо
положена на Конституцията на СФРЮ, практически при
своява правото сама да мени съвместно утвърдените отно
шения в югославската федерация.

промени в 
на СФРЮ очевидно не са 

—. се преодолее 
политическа криза

Членовете на председателствата на СФРЮ и СРС са 
съгласни, че трябва да се консолидира 

обстановката в страната
достатъчни да 
острата
— е изтъкнато в разговори-

политическата

конфедеративно устройство 
неизбежно ще актуализира 
всички чсосититуционио-пра 
нови и политически въпроси 
— от (Границите до Бътреш 
иото устройство на конфе- 
дералните държави.

единнаюгославски пазар, 
валутна и фискална поли- 

и система на икономи- 
отношения с чужби-

те.
Председателството на СФРЮ изтъкна, че всички въ

прос^ от значение за съвместния живот и отношения в 
общата ни държава трябва да се разрешат в рамките на 
предстоящата конституционна реформа. Председателството 
на СФРЮ ще интензивира дейността си 
разрешаване на кризата на конституционната система, за
стъпвайки се за приемане на амандмани в Конституцията 
на СФРЮ и па Закон за реализация на правото на наро
дите па самоопределение и отцепление и да се подготви 
нова Конституция на СФРЮ.

Председателството на СФРЮ се надява, че Скупщи
ната на Република Словения, 
интереси на всички народи и народности и конституцион
ната отговорност на републиките и автономните^ покрай
нини за собственото си развитие и за развитието на Юго
славия като цяло, час по-скоро ще открие процедура за 
анулиране на Декларацията и по този начин ще допри
несе за създаване на условия Ц благоприятен политиче
ски климат за конструктивно продължение на разговора 
за бъдещето устройство на Югославия.

Единодушно е определени- 
югославската криза да

тика
чески
на, свободи и права на чо
века и гражданина, нацио
нално равноправие,

отбранителна система 
страната, външна поли

тика и равномерно регионал 
но развитие. Тези компе
тенции на съюзната държа
ва трябва да се изпълняват 
ефикасно.

Председателството па сл 
Сърбия смята, че в Съвета 
на гражданите в Скушци- 

СФРЮ всички гра- 
Югославия тряб- 

бъдат представени в 
унисон с демократическия 
принцип „един ‘гражданин 
— един глас“, а Съветът на 
федералните единици да се 
образува и да решава въз 
основа на принципа^ за ро- 

съгласие по| най-важни 
те въпроси, засягащи нацио 

Вън

ето __
се преодолява с демократи- 

средства, отговорно и 
в рамките (на процедурата, 
както е утвърдена в Кон
ституцията, а не чрез лега
лизация на сепаратизма и 
недемократичния натиск. 

Председателството на СР 
пълна под-

за политическочески сигур
ност, Затова Председателството 

на СР Сърбия смята; че е 
необходимо да се създаде ло 
гален път па опия югослав 
ски народи, които искат да 
се отделят от югославската 
федерация самостоятелно да 
решават за собственото си 
бъдеще.

Във връзка с обстановка
та в Косово е оценено, че 
всяко застрашаване на те- 
риторилпия иитегритет на 
Сърбия представлява пряко 
попадение иа жизнените ин 
тереси на югославските на
роди и на конституционното 
устройство и интегритета на 
Югославия.

Членовете на двете пред
седателства изразиха увере 
пост, че срещите и разгово
рите между ръководствата 
на републиките и ръковод
ството на СФРЮ оце пома
гат да се консолидира поли 
тическата обстановка в стра 

нита.

Сърбия оказа 
крепа на становищата 
Председателството на СФРЮ 
които бяха изнесени от 

на Председа- 
СФРЮ Д-Р Бо-

------- 1 Йович в Скупщината
на СФРЮ. СР Сърбия под- 

становшцето на Пред 
СФРЮ, че

уважавайки съвместнитена

председател я 
телството на иата на 

ждани на 
ва дарисав

крепи
седателството на 
никому няма да допусне не- 

Кои-легално меняване на
СФРЮ и с СЪОБЩЕНИЕституцията на 

всички средства на правова
та държава ще защити ин
тересите на страната като 
цяло, особено на ония, 
ито интереси в момента са 
застрашени. Председател
ството на СФРЮ трябва да 
интензивира политическата 
си ак/дия, зц да се осуети 
избухването на нови кри
зисни огнища

що
След издавал ето па този брой на вестника

редакцията на „Братство“ ще замине на колектив
на годишна почивка. Затова вестникът 
излиза малко повече от сдип месец.

Следващият брой на вестника ще излезне на 
17 август 1990 година.

иалното равноправие, 
от общите права и длъжнос 

федерацията републи 
имат широко простраи 
да се организират в 

собствените си

чи-
няма дати на 

ките 
ство
унисон със 
потребности ц специфично- РЕДАКЦИЯТА

сти.



НАС \ЕЖ И НI ПО с В Е Т А
МЛАДЕНОВ СИ ПОДАДЕ ОСТАВКА ДРАМАТИЧНИ СЪБИТИЯ 

В АЛБАНИЯ
БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР

ГРЕШНИ НИ СТАРОТО МНЕНИЕ
яи, които искат да налус 
пат страната. Проблемът 
е п голямото число на 
бежанците.

Същевременно
агенция АТА осъж

Няма .съмнение, че със 
Албания с последНсотдавпо и социалис- 

„Дума" (ияко 
Работническо ДС 

Младенов 
подаде честна ос

Довчерашният български председател по вре
мето на големите промени споменал танкове п по 

това го е принудило да сИ даде оставка
с/у I а
мия бастион на сталиниз 
ма, пай-затворопата дър 
жава в Европа, а при то 
ва и най-изостаналата « 

отноше

•шчоската 
гапшо
ло) потърси 
да си 
танка.

ВСИЧКО Л11Ч11 
на поста

албан
ската
да отделни държави, че 
„брутално се намесват 

вътрешните работи 
на Албания, с това че за 

албанските гра- 
в своите посолст

взели едни телевизион
ен запис — от 14 денем 
ври миналата година, на 
правен по време на де
монстрациите на около 
30 хиляди, преди всич
ко млади хора пред Съ
бранието. Тогава Младе 
нов в едни момент ка
зал, че протестите тряб 
ва да се прекратят с таи 
кове.

Как човек да се осво 
боди от миналото, по-то 
чно от бившото действу 
ване, което след време 
— сега — стана спорно, 
понеже беше едноцвет
но, т.е. червено. Пред 
тази н подобни на нея 
дилеми все до миналия 
петък бе изправен и Пе
тър Младенов, който си 
подаде оставка на поста 
председател на НР Бъл
гария. Това той направи 
под натиск на студенти
те нд софийските улици.

Петър Младенов, кон
то сега е на 54-годишна 
възраст имаше достатъ
чно опит и търпение до 
известна степен убедете 
лно да действува на по 
ста председател на Ре
публиката. На този пост 
той бе избран през март 
тази година. Отстояваше 
на нападенията на опо
зицията, която твърди 
че като председател по
вече се е „отконявал" 
към бившите комунисти. 
Къде сгреши?

Студентите, които по
чти месец дена не бяха 
на факултетите, а на у- 
лиците, като най-силно 
доказателство На пред
седателската грешка са

икономическо 
пие. Окостемелата систс 
ма, която с десетилетия 
(ограждаше Еивер Ход 
жа, изглежда вече дотра 
ява. Попускат обръчите 
па догматизма, вълната

Андрей Луканов призна 
всички политически па
ртии и сдружения до 15 
юли да |се 
от мптнизн,

във
въздържат 
стачки и 

други политически ма
нифестации, които би 

да нарушат обще

държат 
ждани 
ва". Албанските власти 
се противят и на опити 

на някои страни в 
Тирана да се изпратят 

палатки и лекар

на промените в източна 
Европа все повече се чу 
вствува и в Народна со 
циалистичсска републи 
ка Албания.

През последните дни 
Албания стана страна на 
драматични събития. Със 
седмици гя е прицел па 

обществено

могли
стнеипя ред п да пред 
извикат пълнелия в стра

тите

храна,
ства. Властите са се вече 

орга
визира евакуация на бе 

със самолети.

пата.
По повод оставката 

па Младенов той зая
вил, че в страната е и& 
станала нова обстанов
ка и че държавните ор 
гами ще 
необходими . 
рки за да зашият обще 
стаения ред п спокой
ствие п сигурност ма 
гражданите.

Ръководството за Со 
цпалистнческата партия 
е насрочило конгрес ма 
партията през октомври. 
В оповестеното съобще
ние ръководството на 
партията подчертава, че 
ескалирането на изисква 
нията и увеличаващата 
се агресивност на ули
ците са сложили под 
въпрос ^развитието на 

демократичните процеси 
в страната.

съгласили да се

жанците 
Но, числото на бежанци 
те от ден на ден се увесветовната 

сг ,тема която не слиза 
от страниците на преса 
та, радиото и телевизия 
та. Най-големи вълеяене 
я според осведомителни 
те агенции станат в глав 
пия град на страната — 
Тирана. Там чуждестра 
нните посолства за ден 
два станаха убежище на 
хиляди албански гражда 
ни, които търсят убежи 
ще в някоя от. тези дър 
жави. Стотици и хиляди 
албанци

'.■дприемат 
тини ме личава.

Очевидно е, че албан 
ското ръководство бър 

бежанза час по-скоро 
ците да заминат от Тира 
на, разчитайки, че с то 
ва ще се сложи край на
твърде тежкото полити 
ческо положение в стра

----у‘
Щи съди историята:

П. Младенов
Довчерашният предсе

дател всичко това отри 
чаше. Казваше че това 
е монтаж, но опозиция- 

Председателят на бъл 
гарското правителство 
та не пропускваше шанс

ната.
Още от началото на 

вълненията най-вече беж 
анци имаше в западноге 
рманското посолство, по 
вече от 3000, така че то 
ва посолство е станало 
лагер на бежанци.

Трудно е да се пред 
види развитието на съби 
тията в Тирана, изтъкват 
добре осведомените изто 
чннцн. Но, същината е в 
това, че е започнал един 
процес с неизвестен из 
ход както и темп. Това 
може да трае още дни 
или седмици, но развръз 
ката би могла, да стане 
и много бързо.

са изпълнили 
дворовете и помещнята 
на посолството на Гер 
майската федерална реп 
ублнка и търсят визи да 
заминат на Запад.

Евакуирането на пове 
че от 5000 бежанци от 
Тирана се очаква всекн 
час. Чуждестранните по 
солства се трудят да ор 
ганизират прехвърлянето 
им, обаче до понеделник 
пито един самолет не е 
е кацнал на летището в 
Тирана да отпътуват оне

ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ: ПРЕГЛЕД НА СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО

Години на стагнация
■ СПОРЕД ПОСЛЕДНИТЕ ОТЧЕТИ НА СВЕТОВНАТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ, РЪСТЪТ НА СВЕТОВНОТО СТОПАН- 
НАМАЛЕН ПРЕЗ МИНАЛАТА

миналата (година в развити
те страни е продължил да 
се увеличава. В развиващи
те се страни той бе маргина
лен — в Източна Европа и 
в СССР фактически спря.

СТВО
МАЛЯВА И ТАЗИ ГОДИНА

ЩЕ НА-

хюстон
затова през' 1991 година в 
тази страна |ще дойде до 
съживяване, с което ще да
де принос към по-ускорено 
развитие и на целия реги
он През следващите две го
дини Африка вероятно ще 
отчете скромен ръст и няма 
надежди да „съответству- 
ва“ на увеличаване ръста 
на населението. В Азия през 
тази година се очаква по- 
-бавен стопански ръст (5,5 
на сто), но този регион и 
занапред ще отчита най- 
-голям ръст. Китай веро
ятно ще подобри стопан
ството си, макар по-бавно 
отколкото през осемдесети
те години. Производството 
в Източна Европа и - в Съ
ветския /съюз ще се намали 
с над едно на сто, а ще 
стагнира и през 1991.

Глобалният стопански ръст 
тази година ще се намали 
на 2,2 на сто, но през ид
ващата година ще бъде у- 
величен с три на сто, пред
полага Прегледът на све
товното стопанство към) О- 
бединените нации за 1990 
година, който бе оповестен 
през последните дни на то
ми. Пазарните стопанства в 
развитите страни ще про
дължат стабилния си ,иконо 
мически ръст, с малко уве
личена инфлация т4 с уве
личаване на дохода по гла
ва на населението от около 
два на сто.

Помощ на Горбачов - и 
перестройката

Развиващите се страни 
продължиха да връщат зай- 
мовете. През 1989 година на 
други страни те върнаха 32 
милиарди долара, т-е. се
дем милиарди долара пове
че отколкото през 1988. Са
мо Латинска Америка вър
на 28 милиарда долара.

Традиционната 
ща на седмината“ в по 
неделник започна в тек 
сашкия град Хюстон. 
Глвна тема на представи 
телите на САЩ, Япония, 
Великобритания, Запад 
на Германия, Франция, 

I Италия и Канада ще бъ 
| де критичната точка, до 

която стигна икономия 
та на Съветския 
Срещата ще 
дни.

„сре- ция на пряка помощ на 
СССР докато не 
провеждането на значи 
телните политически и 
икономически реформи 
за които отдавна и с вси 
чки сили се застъпва Ми 
хаил Горбачов-но 
лкото е известно засега 
без по-значителни 
тати.
САЩ не 
постави 
на стойност от около 15 
милиарда долара за ко 
ято помощ се застъпват 
западногерманскпят кан 
целар Кол и френския 
президент Митеран.

започне

Покрай факта,] че хипер- 
инфлацията и занапред се 
заканва на повечето лати
ноамерикански 'страни, ин
флацията също така е не
минуема последица на па
зарно ориентираните стопан 
ски реформи в социалисти
ческите страни. На страни
те, които имат 'такива про
блеми се [предлага да под
тикват финансовите авто
номии на държавните фир
ми, да елиминират бюджет- 1 
пите дефицити и 
по-силна валутна

доко

резул 
Вез оглед товаВ развиващите се страни 

стопанският ръст ще „спад
не“ на 3,1 на сто през тази, 
а през следващата ще се 
покачи на 4,5 на сто. Про
сперитетът

съюз. 
трае три ще се противо 

на програмата

Американският 
ит Буш в уводното 
ложение ясно

президе 
си из

на някои ла- 
страни

през 1990 година ще бъде 
засегнат поради спадане про 
изводството в Бразилия, но

тиноамерикански
Според отчета на Обеди

нените нации доходът по 
глава на населението през

подчертал 
въздържаността на САЩ 

. към включването

да водят 
полити- *ка. в ак
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ПРОЕКТОПРОГРАМА НА СОЦИАЛИСТИ 

. ЧЕСКДТА ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ
СЪРБИЯ ОБНАРОДВА ПпроекЖотовката на конгреса яа обединяването на социалистическата партия на 
пгилоии п ^шпрограмата на своята партия, която даваме в съкратен вид.
1Л|П1Л}ПП Ш1НРЛРПРНиа И значИ възстановяване — правото на безплат

р на владичество на права но образование;
развитото чувство за вда чт та. Важещи решения мо — правото на безплат

свобода и правда у на по-човече п°-богат и гат да ^ прИемах само на основна здравна защ 
шия с векове потискан ва отх-п,_„ свят' При то въз основата на закона. ита; 
народ прокара път за ра- ето (.та[.^.,Я ваичко, ко Общественото мнение — правото на старост 
ждането и трайното съще къв с ■ а пътя 33 та има право да критикува на и инвалидна пенсия; 
ствуване на социалисти насипна -съпътствуван с онези закони, които ечи — правото на социал
ческите идеи в нашето и „„ Р“раТ™° Та за несправедливи и иа помощ в случай на
общество. - *-дуално самово да търси тяхното измене социална застрашеност.

Социалистическата па ческото°КаДИ В икономи ние. Докато законите ва Социалистическата па 
ртия на Сърбия пази и развитие ** кУлтУРното жат, те трябва стриктно ртия на Сърбия ще се за 
продължава идеята на лация г ' дУховната из° да се прилагат, а тяхното стъпва осъществяването 
народното самоуправле монопол" политнчесК1ИЯ легитимно тълкуване мо на свободите и правата 
ние на сръбския народ, ' гат Да дават само зако на гражданите да се уре
на който към края на ПРЕДСТАКИТЕТтнл подателите тела, които ждат и гарантират с кон
19-и век додоха нови съ ДЕМОКРАТТИст А са ги пРиели- Независи ституцията и законите,
държания сръбските со л л мата съдебна власт е така че тяхното осъщес
циалисти, пронизвайки Социалистическата па съществена харгуктерис твяване представлява ос
я с идеята на социализ ртия на Сърбия счита, че тика на правова държа нова за социална и поли
ма. В началото на 20-и представителната демо ва- тическа сигурност
век тя е оформена в де крацпя е неминуема при НЕПОСРЕДСТВЕНА гражданите,
мократични политичес добивка на съвременна ДЕМОКРАЦИЯ 
ки учреждения на Сър та Цивилизация. Това по _
бця. Социалистическата Дразбира свободни, тай Застъпвайки се за пъл
партия на Сърбия съхра ни и непосредствени из но осъществяване в прак 
нява и продължава онзи боРи на народни преде тиката на всички тради

' тя . ямитниплт „ ЦИОННИ ПрИДОбиВКИумствен и практически тавители, възможност за ппрпг_яп,Г."Гнят 
гшгшос на идеята за со изтъкване на повече кан представителната принос на идеята за со гкобопнп сппчж крация Социалистическа
«пална правда, за която ^™^аСВ°^я°Н1^еРУ* та партия на Сърбия ечи 
писаха и си оореха про аване на гражданите в ^ че историческото паз 
гресивните мислители и политически партии, дви ’ ^ Р^ ^ жениЯ гъюш И лплггн витие на демокрациятаооществени радетели ме Лхения, съюзи и други изчерпва и че
жгш пвете световни вой най-различни политичес тях не се изчеРгша и чежду двете световни^ вой организации свобода икономическите и култуни, между които наи-зна ^ оргаш.зшшщсвооода рните усдовия на демо
чително място имат соци на печата, пуолично съо

иране и речи. р ™дават възможност за ши
рока и развита демокра 
ция, която обхваща ре 
ферендум, народната ин 
ициатива, правото на са 
моорганизиране и други 
те облици на непосредст 
вена демокрация.

ОБЩЕСТВЕНО
РАВЕНСТВО

Социалистическата па 
ртия придава особено 
значение на осъществява 
нето на солидарност, со 
циално равенство и со 
циална сигурност. Счита 
т за всепризнати, уни 
версални стойности. Со 
циалистическото общест 
во, като хуманно общес 
тво, трябва най-пълно да 
отразява солидарност ме 
жду хората, особено към 
бедните членове на обще 
ството, така че те от та 
зи беднота се освобож 
дават с другите хора.

на

ПАЗАРНО СТОПАНСТВО
Социалистическата па 

ртия се определя за паза 
рно стопанство, за пазар 
на стоките, капитала и 
работната ръка с убеж 
дението, че самостоятел 
ността на стопанските 
предприятия в приемане 
то на решения и автома 
тизъм в регулирането на 
стопанските отношения 
представляват най-мощ
ното оръжие за осуетя 
ването на политическия 
волунтаризъм и негови 
те отрицателни последи 
ци,
ОТНОШЕНИЕ НА СО 
ЦИАЛИСТИЧЕСКАТА 
ПАРТИЯ КЪМ СЕЛСКО 
ТО СТОПАНСТВО

Поради икономически 
и социални причини, Со 
цналистическата партия 
придава голямо значение 
ма развитие на селото и 
селското стопанство. Се 
лекото стопанство не мо 
же упешно да се разви 
ва без материална под 
крепа на обществото, 
без чието субвепиране 
няма производство, неми 
иуемост, на която тряб 
ва да се разчита. Също 
не може да се допусне 
цепите да се формират 
за сметка на селското 
стопанство. Развитието 
на частния сектор не 
смее да се ограничава с 
нищо.
ПОЛИТИКА НА 
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО

Сърбия същевременно 
се среща е изключмтел 
шо низък естестевен при 
раст на населението в 
развитите райони ц твър 
де висок в неразвитите, 
е което обективно се иа

малява жизненото равни 
ще и увеличават социал 
ните разлики. Социалис 
тическата партия се оп 
ределя за демографска 
политика, която с насър 
чаване или обезхрабря 
ване на естествния прир 
аст
това е необходимо, ще 
настоява 
да уравновеси възобно
вяването на живота.

на
демо

в районите, където

териториалносоциализъм
глистите и комунистите.

Социалистическата па 
ртия на Сърбия уважава 
постигнатите 
в следвоенното общест 
вено развитие на Югос 

които се оглеж

ВЛАДИЧЕСТВО НА 
ПРАВАТАрезултати ЕДИННА

СЪРБИЯС премахването на от 
делни или групови само 
волия е една от основни 
те цели на демокрацията

Социалистическата па 
ртия се застъпва Сърби 
я да се установи като со 
циалистическа републи 
ка, обоснована върху 
владичеството на право 
то и върху социалната 
правда. Основите и рам 
ките на пълномощията и 
отговорностите на дър 
жавшгте органи трябва 
да бъдат свободите и пр 
авата на човека и граж 
данина, равенство пред 
закона и самостоятелно 
н равноправно положе 
ние на воички субекти в 
стопанската дейност. От 
ношенията между държ 
авните органи трябва да 
се обосновават върху 
прецизно разделени пъл 
номощия, така че се пре 
сича пътя на концентра 
ция на държавната' вла 
ст при един държавен 
орган.

Социалистическата па 
ртня на Сърбия в своята 
Проектопрограма взима 
отношение и към нацно 
налното равноправие, фе 
дерализма, решаване кр 
изата в Косово и Мето 
хия, международното съ 
трудинчество и други въ 
проси.

лавия,
дат в развитието на про 
изводствените сили осо 
бено в индустриализаци 
ята на страната, ръстта 
на дохода, заетостта, жи 
зненото равнище, проме 
ните в структурата 
стопанството, издигането 
на образователното, кул 
турното и изобщо циви 
лизованото равнище на 

особено

ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА
Застъпвайки се за ре 

форма на политическата 
система, Социалистичес 
ката партия е за последо 
вателио прилагане в па 
шето законодателство на

тически цели с демокра 
тични средства, в рамки 
те иа демократично уч 
редените учреждения;

— правото на труд ат 
свобода па труда, като 
човешко право, чието ос 
ъществяване представля 
ва не само обезпечаване 
па материална сигурност 
па човека, по и неговата 
изява като свободна и 
творческа личност;

— правото яа матери 
алиа обезпеченост в слу 
чай па «еобезпечаване 
правото иа труд;

— правото иа сигурни 
условия иа труд в трудо 
вата среда и здрава жиз 
неиа среда, с чието осъ 
ществяване трябва да се 
подобри качеството иа 
живота, съгласно матери 
алиите и обществени ус 
ловил на развитие;

— правото иа ползва 
ие иа културните ценно 
сти и иа възможност за 
творчество;

на

воички човешки права, 
формулирани

населението, 
полагане на основите на 
социалните права, соци 
ална сигурност и социал 
на защита.

които са 
1948 и 1966 година с Хар
тата и конвенциите иа 
Обединените нации. Сво 
бода на речта, 
срудажавапе, вероизпо
ведание и движение мо 
гат да се ограничат само 
ако с насилие, пропаган 
диране на расова, верс 
ка и национална омрза 

човешки 
свободата на

печата,паСоциалистическата 
ртия на Сърбия обосио 
вава своите определения 
върху най-прогресивните 
идеи и учения за освооо 
дения човек и хората из
общо от експлоатацията, 
използването, унижение 
то, бедата, незнанието и 
всички други облици на 
несвобода. В този сми 
съл тя продължава всич 
ки прогресивни духовни 
и обществени придобив 

на работническото 
движение, развитието иа 
социализма в света и бо 
рбата на бедните хора 
и потиснатите класи и 
народи за свобода и пра

се съкращават
те права и 
другите хора.

За човешки права Со 
цналистическата партия 
особено счита:

свобода— правото иа 
мисълта и изява на 

политическите и верски 
те убеждения;

__ правото на гголити
ческо организиране 
осъществяване

наки

за
на поли
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Ч,
ДИМИТРОВГРАДИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ

нл косов- КАЧАХАПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
С ПРЕДСЕДАТЕЛИ! ЕЖВнл Първия 

ските оввдинп С прогресивни идеи до нови
ЧЛ0Н0В6 N СИИП8ТИЗИ8НТН

Отбелязани борче
ските празнициВспм подлежат и зцона ТОЗИЗп разлика от досега

борческите прозпици 
на Ди мит- 

община са от-

Сърбия, като иар- 
с нова прогре- 
искат и не мо- 

е онези лица и ръко- 
в настоящото ло- 

имаха иеогра-

нана комуниститеСъюзът
тия за демократичен 
сивма програма и х°Ра'
нодства Лкоито°доведоха страната 
ложение и --о -преки с годи- ^ върху

К“ Зад”ржаани органи,Дслед катобъдат нанесени

Н нашата '|а‘’11;<;,мо1кратически определени хо- 
своите идеи и определ 

е лични цели, 
удобност, Ка- 

се за-

годмна 
на ториториято социализъм, 

които неНа Косово преди осичко тр.впа да оажииоо »Р«п»"п 
гьожаиа Осуетавапето на стопанската престъпност н вор 
Оата против контравандататп с наркотици и °РЪ*"Д” у3-Ж 
шпшата на площите са всред задач»ггс с предимство. Ко 

Закона за трудовите отношения ще почувствува

роигрпдека 
белязани но-скромно

4 юли,Денят на боеца — 
бе отбелязан п навечерието 

празника но трети юли 
с полагане на венци на въз 
споменатилните плочи/ и бе 
лези, В Димитровград бяха 
положени на възспоменател 
пата плоча па основното у- 

бюста но Васил

не спазва 
последици.

пагледи. пред закопа са рав- 
Миколим.Никога VI ПО която и да е 

цена не ще отстъпим 
са, който сега според зако

на Сърбия се прилага 
Косово. Засега не ни ин

тересуват идеоложките въз
гледи. но провеждането ““ 
Конституцията и 

е цел на
правова държава. В то

ва отношение ще бъдем ри- 
горозни. Ще търсим 
ворност от функционерите, 
които са задължени за про
реждането на законите, за 
действуването на .председа- 

и на останалите чле

подчерта 
Правосъдието ще има пре
димство Ще бъдат подведе- 

отговорност всички 
които с поведението

ниот кур пито
,.и

ните ни подпа онези,
си слагат под въпрос леги- 

Югославия и
социалистически
ра, които са тук поради 
неност, а ие поради каквито и да 
кариера или пък някоя друга лична 
го модерна партия на левицата, която ще 
сънна '111 демократично обществено устройетвос 
широка и прогресивна програма, отворена за всич-, 

Р млади, трудещи се, селскостопански произ
водители, интелектуалци и граждани, ще пр д 
Оива не само нови членове, но и нови симпати 
лиги, и гласоподаватели.

13 условията на
многопартийна система, най-голямо значение 
бъде това, колкото програмните определения и а 

партия ше привлекат избирателите да гла
суват за програмата и нашите делегати на пред
стоящите демократични избори. Ще се определ- 
ваме за кандидати на най-отговорните постове не 

и за делегатските места в 
всички други обшестве-

чилище и 
Иванов Циле. Същата вечер 
и училищния двор е прове- 

срещо на пионери, бой

1111
тимитетът на 
Сърбия и основните свобо
ди и права на гражданите. 
Той подчерта, че на Косово 

имоти. При-

законите
Косово да зажи- деиа

ци и младежи и културно- 
художествена програма. При 
състгI у в а ч ц ите л ри I »етсп»у в п 
и за празника произнесе реч 
председателят па Общииска- 
тп организация па бойците 
Йоввн 'Йеленков.

кое
се присвояват 
свояват ги албанците и стро
ят обекти без позволение. 
На Косово се върши кон
трабанда с валута, нарко
тици и оръжие, която сдел- 

твърде „доходна". Тър- 
от инспекциите срещу

отго-
ки

политическия плурализъм ителите
нове на изпълнителните съ- 

на общинските скуп
ча е 
сим
това да предприемат енер
гични мерки.

щеДенят па въстанието в 
СР Сърбия — 7 юли бе от
белязан в село Сенокос на 
0 юли вечерта с лагерен 
огън и полагане на венци 
на следващия ден в 
костта „Изворите" от деле
гация съставена от пионе
ри, младежи и бойци, както 
и представители на обще
ствено-политическите орга
низации и Общинската скуп 
щина.

вети
щини в покрайнината про
тив извращенията.

Това в понеделник под- 
Николич,

нишата
Николич припомни и за 

политическите партии, осо
бено за албанската алтерна
тива, която всякъде е при
съща
еднонационални 
до демократическия 
Според закона, предупреди 
той, държавните органи! не 
могат да принадлежат към 
партии.

Драганчерта
член на Изпълнителния съ
вет на Сърбия в разговора 
на представители на Скуп- 

Изпълнителния

мест-
само в партията, но 
Скупщината, както и за 
ни функции, за онези кандидати, които със сво
ята способност и авторитет имат доверие и които 
обеществено са определени за демократически и 
прогресивни промени, морално чисти 
Каза между другото Живко Стоилков, председа- 
1 елят на ОК на СК в Босилеград, на последното 
заседание на Общинския комитет.

от независимите
синдикати 

съюз.
ищината

съвет на Сърбия с предсе
дателите на общинските 
скупщини и на изпълнител
ните съвети в Покрайнина-

кандидати.

та. Сигурно е. че 
обструкции, бойкоти и стач
ки в държавните органи, 
като и едно число отговор
ни лица да не приеме изи
скванията на Сърбия за за
читане на правова държа
ва, каза подпредседателят 
на Изпълнителния съвет на 
Сърбия Момчило Трайко- 
вич.

ще има Л. Т. М.Я.
Това което правят заетите 

в органите на управлението, 
които и вчера в знак на 
солидаррност с призивите 
па албанската алтернатива 
напуснаха работните си ме
ста и излезнаха на улиците 
е противоположно на Зако
на за трудовите отношения. 
Тоя който наруши този за
кон ще бъде уволнен, а 
вместо тях ще приемем мла
ди хора от Косово или от 
други среди в страната, ко
ито чакат работа. Крайно 
време е на Косово да се 
разбере, че трябва да се ра
боти. Нямаме намерение да 
санираме предприятията, в 
които поради политизация 
с месеци не се работи. Та
кива ще бъдат сложени под 
фалит — каза между друго
то Николич.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗ 

НЪЛНИТЕЛНИЯ 
ПРИ ОБЩИНСКАТА СКУП
ЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

СЪВЕТ

СВЕЖИ ЦВЕТЯ ПРЕД ПАМЕТНИЦИТЕ 

■А ЗАГИНАЛИТЕПо - евтино - до 
Висок и Бурела 
и Дерекула

ежедневно се отзоваваха 
нови бойци, между тях, 
младежи и девойки и от 
нашият край — изтъкна 
между другото Сотиров. 
В продължение на реч 
та си, Захариев говори 
за настоящата обстанов
ка в страната, с отделен 
акцент за обстановката в 
нашата република, обс 
тановката на Косово, ме 
рките и активностите за 
възстановяване на един 
ствена и правова държа 
ва 'в Сърбия, приемането 
на новата Конституция, 
за която народът на Сър 
бия вече даде свое мне 
ние и пр. След това бе 
устроено народно увесе 
ление.

— По повод 7 юли — 
Денят на въстанието в 
СР Сърбия, и тази годи 
на тържество се проведе 
на местността Кин-стан. 
Пред паметника на запи 
палите партизани в ожес 
точената борба срещу 
българската окупацион 
на войска, предстватели 
на обществено-политиче 
ските организации от об 
щината и група младе 
жш и девойки от околни 
те села положиха свежи 
цветя и почетоха памет 
та на загиналите парти 
зани. Спомени от Народ 
оосвободителмата борба 
и борбата на Църмоок, 
изнесе 
МОВ, член на Общинс 
окя отбор на СУБНОР в 
Босилеград.

— Такива отделни лица 
ще уволним и ще доведем 
способни хора. Желанието 
ни е в покрайнинските ор
гани да създаден услови* в 
тях да работят числящите 
се към всички национално
сти в Косово. Ако има труд 
ности ще доведем способни 
и енергични отстрани — ка
за Момчилович.

Всички граждани, без ог- 
гед националната принад
лежност и идеоложки въз-

— И тази година юл 
ските празници в Боси 
леградска община бяха 
тържествено ознаменува 
ни. Централното тържес 
тво по повод Четвърти 
гали — Деня на боеца,

С решение на Изпълнител- 
ния съвет на Общинската ску 
пщина в Димитровград, про
ведено на 10 юли тази година,
се преустановиха цените на по традиция се проведе 
пътния превоз до някои ра- на местността „Буков 
йони в общината. Именно рид“, където се състоя 
тъй като са изградени асвал- голям народен събор, 
тови пътища от Димитров- Тук пред паметника на 
град до Висок и ог Димитров загиналите родолюбци, 
град до Тр. Одоровци — на
малени са цените на превоза.
На ония релации, където пъ
тищата имат настилка от ча
къл и пясък са валидни досе 
гашните цени.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕ
СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИС НА ОС В БОСИЛЕГРАД след като съвместна де 

от Босилеград 
ска и Търговищка общи 
на положиха венци от 
свежи цветя и почетоха 
паметта на загиналите, 
за значението на тази ис

Огромна подкрепа легация

Членовете на председател
ствата на обществено-поли
тическите организации в об 
щината и на Изпълнителни* 
съвет на ОС Босилеград 
през миналата седмица да
доха безрезервна подкрепа 
на решението на Скупщина
та на Сърбия да разпусне 
Скупщината и Изпълнител
ния съвет на Косово, както 
и всички покрайнински ор
гани.

нарушаване на човешките 
права. Опитът на албански
те делегати Косово да се 
провъзгласи за република е 
противзаконен и лротивкон 
стуционен. Това е още един 
опит да се извърши удар 
и натиск върху интегритета 
на Сърбия и Югославия, о- 
ще един опит в Сърбия да 
се формира шиптарска дър
жава. Това обаче никога не 
ще успее на шиптарските 
сецесионисти и сепаратисти 
— изтъкна Спаско Спасков, 
председател на ОС в Боси
леград.

На посоченото заседание 
бе подчертано, че населени
ето в Босилеградска общи
на даде силна подкрепа на 
ръководството на Сърбия и 
по време на неотдавнашния 
референдум. Хората в об
щината казаха, че се застъп 
ват за единствена Сърбия, 

демократично 
развитие, че най-напред тр
ябва да се приеме Консти
туция па сетне да се прове
дат многопартийни избори.

Второ решение, което ирис 
Изпълнителния съвет, сигур
но няма да остави равнодуш 
ни гражданите на Димитров
град и околните селища, снаб 
дяващи се вода от регионал
ния водопровод. Именно след 
продължителни разисквания 
и много предложения ЗА и 
ПРОТИВ, се прие решение 
да се покачи цената на вода
та от сегашните 1,88 — 5,00 
динара.

торическа дата, с която 
започва нова страница в 
нашата история, говори 
ЗАХАРИ СОТИРОВ, пре 
дседател на Общинска 
га конференция наССТН 
в Босилеград.

— На днешния ден, 
преди 49 години ЦК на 
ЮКП даде сигнал за за
почване на въоръжена 
борба за освобождение 
на поробена и разпокъса 
на Югославия. Успехите 
на народноосвободител 
ните партизански отряди 
навред в страната пряко 
влияеха

Решението на Скупщина
та на Сърбия е съвсем оп
равдателно понеже положе
нието в покрайнината се у- 
сложнява. За влошаване на 
това положение принос да
ваха и официалните покрай 
нински органи и покрайнин 
ската Скупщина. Най-оче- 
биещ пример за това е ко- 

делегатите албанци на 
Покрайнинската (скупщина 
приеха декларация, с която 
Косово „провъзгласиха" за 
република. — Касае се за 
сецесионистка политика, за 
фашистки методи 'с които 
неалбанското 
лрисилява да се изселва, за

Също така поради хронич 
ния недоимък на вода Изпъ 
лгаителния съвет набеляза ре
дица мероприятия за пестене 
на вода. Набелязани бяха и

гато
върху самоувере 

ността на народа и него 
вата убеденост, че побе

нейнотоза редица други мерки за разре 
шаване на проблемите по во 
доснабдяването на Димитров дата наД окупатора, ма

кър и силен, е възмож
на. Затова в редиците на 
партизанските

СТОЯН ЕВТИ
град и околшгге села.население се

В. Б. А. Т. отряди М. Я.
4 СТРАНИЦА ,
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ДИМИТРОВГРАД

За по-сигурно движение:-11 ъ1
| Миналата година търже

ствено бе пуснат в движе
ние пътят от ^Моинци до 
Вълновия. Това значително 
доближи Висок до центъра 
ма общината. Тази година 
продължи асвалтирането на 
трасето до долни Криводол, 
а запланувано е да се свър
же с пътя от 'Славиня до 
Пирот.

Със завършаване на тази 
част неминуемо се наложи 
реконструкция на съществу
ванието трасе5 от Димитров
град до Смиловци на регио
налния път № 121, който 
сега в сравнение с новото 
трасе е много 1по-тесен и 
негоден за движение. Зато
ва е вече изготвена необ
ходимите документация за 
разширяване на пътя, преди 
всичко на завоите от Ди
митровград до Радеййта. В 
този смисъл и иска на Фон
да за пътища до делегатите 
на Общинската скупщина да 
дадат1 съгласие за утвърж
даване на общ интерес за 
реконструкция и разширят- 
пане на пътя, относно от
немане на определени! пар
цели от сегашните собстве
ници, за да може рекон-

: "■

I

^.С!:*
ОТ 1-ВИ юли Т. г. в ДИМИТРОВГРАД

Увеличение на наемите 

за 12 пъти
Живущите в обществени 

квартири в Димитровград 
от 1 юли тази година полу- 
чават своеобразна честитка 
преди започване на годиш
ните почивки във вид на дра 
етично увеличаване 
мите. Именн

За сравнение 
едностайна

да посочим, 
- квартира 

досега за наем се е плаща- 
средно 20 динара, а от 

първи юли 240 динара. За 
двустайна досега 25, от пър
ви юли 300 динара. Най-еф- 
тина квартира (наем) по но
вата цена е 83 динара за гар 
сониера, а най-скъп наем е 
611 динара за тристайна квар 
тира с парно отопление, кое
то се заплаща отделно.

че в

ло Сега е необходимо даструкцията да се реализира.
Съацата постъпка е пред

приета и за пътя от Трън- 
ски Одоровци до Звонска 
баня. И тази насока в по- 
-голямата си част от моста 
на река Ерма към Одоров
ци вече е разширена и по
лучи асфалтова настилка. 
Изградени са и няколко мо-

се замине тунела преди 
Звонска баня, който е най- 
-лошата част на трасето.

С предложените решения 
делегатите се съгласиха, та
ка че работите могат да

на нае- 
о, наемите се у- 

с 1200 на сто, сповеличават 
ред решение на управител
ния отбор на Фонда за 
ща, колгунална дейност и у- 
реждане на строителните гою 
щи, който стопанисва и квар 
тирите в града. С това реше 
ние се съгласиха и членове
те на Изпълнителния съвет 
при Общинската скупщина 
на заседанието си от 2 юли 
тази година, без много рази
сквания.

пъти-
започнат.

А. Т.А. Т.

Банкнота от 50 динара
Наистина увеличението е 

голямо на само на пръв по
глед, защото досега средно 
за един квадратен метър жи 
лшцна площ се заплащате 
само 0,50 динара. Според но 
вата цена сега ще се запла
ща средно 6 динара. С това 
увеличение се покриват са
мо два на сто от ревалори 
зираната стойност на жили
щния фонд, което все още 
е далеч от икономическата 
цена. Затова е прието и ре
шение на всеки следващи 
три месеца наемите да се у- 
величават с 15 на сто, за да 
може икономическата 
по-скоро да се 
Същевременно с наемите, за 
жилищата, за 1530 на сто са 
увеличени и наемите за де
лови помещения.

Тези дни Народнтата банка на Югославия пусна 
банкнота от 50 динара, изработена от бяла защитена хар
тия с воден знак и защитна нишка. На банкнотата преоб
ладава виолетов цвят.

На лицевата страна на банкнотата е гравюра на пор
трет на момче, названието Народна банка на Югославия, 
гербът на СФРЮ, цифрата на дияарската стойност, се
рията и номера на банкнотата.

На другата страна е названието на държавата, сти
лизирана роза, отпечатана в трицветна линейна форма, 
цифрата на динарската стойност, факсимилетата на под
писите на гувернера на НБЮ и на заместника! гувернер, 
мястото и датата на издаването и названието на социали
стическите републики.

Всички текстове върху банкнотата са 
кирилица и латиница на езиците на народите на 
славия.

цена 
достигне.

написани с 
Юго-

вадата, т.е. за обезпеча
ваше на вода за напоя
ване. В „Услуга" изтъ
кват, че ограничението 
във водоснабдяването ще 
трае все докато налагат 
обстоятелствата. Подчер 
тават, че ще се прила
гат ш наказателните раз 
норедби, приети от стра 
па на Общинската скуп 
щипа за онези конто от 
водопровода 
градините си или не са 
приключени на водопро 
вода, т.о. които неле
гално ползуват водата от

него. В местната общно
ст в града казват, че хо 
рата не ще бъдат при
нудени занапред с пите 
ината вода да напояват 
градините си-ще оспособ 
ят вадата, с което до 
известна степен ще се 
облекчи положението.

Главната причина о- 
баче е недостатъчното 
и нередовно водоснабд
яване
чество вода и постоянно 
то увеличаване на града 
— все още не се реша
ва. Населението, а сетне 
и делегатите на ОС не 
приеха инициативата до 
пълтггелното водоснабд 
лване на Босилеград и 
Райчиловци да се реша 
ва с вода от бунари в 
града. Те потърсиха во 
да да се доведе от окол 
ни извори нлн от езеро
то в Листих. Проекти 
обаче все още не се го 
твят.

е в четвъртак от 7 до 
14 часа.

„Услуга" взе решение 
вода на гражданите да 
дава па лъжичка поради 
повече причини. Главна 
та, разбира се е, че во
да няма достатъчно. На 
решението обаче повли- 
я и поведението на гра 
ждапите и отговорните 
и местната общност в 
града — гражданите на 
иояват градините си, а 
местната общност не пре 
дприемаше 
мерки за почистване па

В БОСИЛГРАД ПРЕЗ ТЕЗИ ЛЕТНИ ДНИ

Вода на лъжичка
Общинската скупщина в Босилеград бе упъл- 

предприятието „Услуга" да предлага рс- 
подобряване водоснабдяването, но тъй

номощила ка-шения за
то вода няма достатъчно предприятието взе непри- 
емчивото (засега единствено възможно,) решение: 

квартал по един ден седмично, а
ще бъдат изключвани от водопровода.

всичкивсеки
през нощта
Не се предприемат приемчиви мерки за допълнител
ното водоснабдяване

напояват малкото коли

конкретни
Всички квартали в гра 
да и с. Райчиловци ня- 

22 до 4 на
половина. Освен в

През това лято босиле 
градчани и райчиловча- 
ни за пръв път по-сери 
озно са изправени пред 
липсата ма питейна во
да. Предприятието „Ус
луга", което е задълже 
но да се старае за ре
довното водооиабдявапе 
взе неприемливото, но 
засега единствено възмо 
жното решение: от на 
чалото на този месец 
започна да изключва до 
макинствата и учрежде 
нията от водопровода.

маг вода от 
са и
събота и неделя кварта 
лите един ден в седми
цата нямат вода и 
до 22 часа. Квартал „Ма 
гурка" на пример 
вода в 
Райчиловци във вторник, 
Добри кол в сряда, По- 
родии и Груипски 
се изключват от нодо-

от 7

няма
понеделник, с.

път

провода в петък, а цен
търът на града без вода В. Б.Босилеград
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КОЛЕКТИВНА ПОЧИВКА" ОТ III ЮЛИ НА„СВОЬОДА01'ГА-ОШИИ11СКАТАОТЧКТНОИЗГ.ОР1Ю ЗАСЕДАНИЕ И А 
ГОРАНИТК И ИОСИЛЕ1 РАДма е Н1ЛН СЕ СЪСТОЯ

НИЗАНИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА __

МИЛОШ ТРНМШШШШ ДЕ1НСТ Обезпечена работа 

до октомвригони младитеЗАЛЕСЯВАНЕТО ИМА 
ДЪЛГА ТРАДИЦИЯ

опазпаиото 
ри През отчетни» период те 
извършиха 
пад 200 хи. Завидни резул- , 

са осъществени и л

«а гораните 
община

Движението 
Босил вградена 

тридесетгодишния си юбилей 
и 95-годишшнината от пър- 

залесителна

ниь мелиорации
ност за изплащане на лични 
ге доходи. Що се отнася до 
първия проблем, та «Свобо
да“ той е разрешен до 15 ок 
томврп, изтъкна •евера.тния 
директор Ареси Тодоров. Но
въпреки попълнените мощно 
СТ,И това НС е гаранция, чс 
ще има пари. От II юни на- 

деловата банка е под оло

Залесяването, като едно от 
най-успешните мероприятия 
за обуздаване на ерозията и 
разхубавяване па природата 
и жизнената среда п Боси- 
леградска община има дъл
га и богата традиция. Пър
вата

повече димитров- 
така и 

тази
Как го и

градски предприятия 
конфекция „Свобода и 

заетите ползуват

тати
областта на останалите го- 
рански активности: озелен
яването на квартали, уреж
дането по училищни дворо
ве, създаването на изкустве
ни ливади и пр.

акция ввата
общината отбеляза със 
читални резултати Над 5000 
ха млади гор< десетина 

хектара зелени площи, сто
тици хектара 
отвени ливади 
само част} от постиженията 

С топа

зна-
когодииа

лекгипна годишна 
Тази година почивките за вси 
чки заети започват от 16 юли. 
До тогава димитровградски
те копфекцномери тряба /0» 

спешно 23 хиляди

почивка.
висококаче-

залесителна акция с 
още през

,топа е
1805проведена 

година, а Движението на го- 
общинпта е фор-

ПРИ311А11ИИ И НАГРАДИна младите горани. 
те дадоха голямо дървесин
но богатство, измениха ли
ка на отделни предели, о- 
буздаха голям брои порои
ща, преобразиха ерозивните 

думи, с 
младежкия си ентусиазъм и 
самоотверженост гораните да 

голям принос природ-

сам
када така чс под въпрос са 
били и личните доходи. През 
последните три месеца пели- 
квидиостта на предприятието 
с била постоянна, което зна
чително затруднява стопани
сването на конфекцията. Пра 
вят се опити и вероятно ще 
се намери начин до започва
не на годишната почивка вси 
чки заети да получат регрес 
па износ от около 1 000 ди-

завършат
Председателството ни Рс- бройки разни видове костю- 

публикипската организация ми, якета, моли... за чужде
странни пазар. Тъкмо пора
ди това и стачката на соли
дарност със заетите в текстил 
пата и промишлеността за ко 
жп и обувки в СР Сърбия, 
в „Свобода трая само но един 
час н смяна че проблемите и 

, тук са както в цялата текс
тилна промишленост. На рав 

това

раните в 
мирано през 1960 година, от- 
както и започват планови 
и организирани залесителни 
акции. През последните де
сетина години организирано 
се създават високо качестве

на Движението ни гораните 
Об-СР Сърбия удостои 

щппската организация 
Движението на гораните в 
Босилеград с благодарствена 

а Общинската ор- 
Диижението

на па
терени. С други

ни ливади.
грамота, 
гапизиции па

гораните и Босилеград па 
заслужили горани и 
писти присъди 8 
значки, 38 сребърни значки 
и 47 благодарствени (писма.

получиха:

н рамкитеПонастоящем 
на Движението на гораните 
активно действуват тиран
ски организации почти вън 

и в трудовите

доха
ките условия да станат по- 
-безопасни за човека. Ос- 

това Движението на го- 
има и възпитателен 

На залесителните

па акти-
златни нището па „Свобода'

каква е нонълнсиост
вен

нара.раните 
характер, 
и други (видове

знай с
на мощностите, ликвидиоста 
на предприятието и възмож-

всяко село 
колективи. Особено активни 
са горанските организации

възпитател но-оСфпзова-
А. Т.горанскн 

младите другаруват. значкиЗлатни
Мпрча Стоянов, пенсионер 
— горски пазач 
чиловци
Стоян
сей, преподаватели в основ
ното училище „Георги Ди
митров“, Тодор Стойков, ле
совъден техник,
Нснкош Владимир Тасков и 
Томислап

акции
учат се на труд. развиват 
състезателен дух и пр.

ьъв
телните ведомства. През по от село Рап
следните четири години — 
както подчерта в отчета за 
работата на Движението на 
гораните в Босилеградска 
община Стоян Евтимов, до
сегашен пердседател на Об
щинската конференция на 
Движението на гораните — 
са залесени 2875 ха голини 
на частни площи и около 
850 ха голини в обществе
ния сектор. Покрай това 
младите горани отделно вни 
мание посвещават и върху

.1, Кирил Иванов, 
Максимов и Пони Ви-Това между другото бе 

подчертано на проведеното 
през миналата седмица от- 
четноизборно заседание, ко
ето имаше и тържаствен ха 
рактер, на което делегатите 
сумираха резултатите, осъ
ществени през изтеклия че
тиригодишен изборен пери
од, приеха акционна програ 

по-нататъшната си 
дейност и избраха ново ръ
ководство.

II „АВТОТРАНСПОРТ“ В ВОСИЛЕГРАД

КАН ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЕ 

КРИЗИСНОТО ПОЛОЖЕНИЕ?
Томислап

Николов, горски
пазачи.

Делегатите на Общинска
та организация на Движе- 

Боси-
ма за

нисто на гораните в 
леград избраха ново ръко
водство: Председателство от 
пет души, председател и се
кретар, както и по трима в 
Отбора за ОНО и ДСЗ, От
бора

она динара, които трябва да 
бъдат обезпечени от Репуб
ликанския фонд за развити
ето на недостатъчно разви
тите краиша. В перспектива 
работилницата трябва да се 
разширява и да 
да вършим тук технически 
прегледи на всички видове 
превозни средства. Очакваме 
тези дни да започне с рабо
та и представителството ни 
в Ниш, за което лично смя
там, че ще бъде доходно, о- 
собено когато става дума за 
по-рационално ползуване на 
превозните ни средства, ан
гажирани в товарните пре
вози. И още нещо. Тези дни 
трудовият колектив, взе ре
шение да потърсим от кеш- 

пътниче-

Незавидното материално я 
финансово положение в „Ав
тотранспорт“ в Босилеград 
продължава и без съответна 
помощ на общината и общ
ността трудно ще може са
мо да надделее. Още повече, 
че пазарната икономика и 
рестрективните мерки на Съ
юзния изпълнителен съвет, 
както и все по-големите об
ществени и други видове 
даждия неблагоприятно се 
отразяват в стопанисването 
му. Предприятието, в което 
понастоящем работят над 
150 души, според тримесеч- 

1 ноя финансов баланс е от- 
! чело загуба от 197 хиляди 

динара, а средният личен 
дохот възлиза 1 471 динара 
п с най-малък всред стопан 
ските предприятия в общи
ната. Покрай това предпри
ятието разполага с двадесе
тина рейса и толкова товар
ни камиона, от които над 80 
па сто са вече напълно изно
сени, а пътната мрежа в об 
1 ципата е крайно неплаго- 
прнятна, където дефектите са 
все по-чести, а разходите го
леми.

самоуправителен 
контрол и Надзирателния 
отбор. В Председателството 
са избрали: ВАСИЛ СТАМЕ
НОВ, инжинер 
ВЕРА ИЛИЕВА и СТОЯН

за
започнем

лесовъд,

ЗАХАРИЕВ, инжинер — аг
роном и ТОМИСЛАП ВЕН- | 
КОВ горски пазач при Об- 

Бо- :щппската скупщина в 
енлеград. За председател на 
ОО на Двиежнието на гора- 
шгге е избран ВАСИЛ СТА
МЕНОВ, а за секретар на 
Председателството 
ЗАХАРИЕВ.

ВАСИЛ

На преди ерозивните терени сега расте борова гора
петентннте органи 
ския транспорт да се трети 
ра като явно предприятие. А 
това значи, ако трябва, а 
безспорно е, че трябва, да 
поддържаме всички линии 
да бъде компенсирана загу 
бата вследствие на частично

м. я.

пата, кой е бил представител в най-ви- 
шите институции на политическата си
стема през тия дълги десеилтетия на у- 
падък. Те обаче бяха робове на соб
ствения егоизъм, идеологическа органи- 
ченост и полтронизъм, те алчно жадува
ха за автомобили, апартаменти и вили 
във вътрешността на страната, но за 
икономическия и културен просперитет 
на своя край око не им мигаше.

Все още не е 
нашето близко минало.

ЛИЧНО СТАНОВИЩЕ

ХОРАТА НЕ СА 

БУРКАНИ, НАЛИ? то ползуване на превозните 
средства (рейсовете) засега 
само с 30 на сто. Става 
ма за линиите към район- 

нашата и 
това

За екстремната стопанска изостана
лост на Босилеградска община много се 
говори. Отговор на най-важния въпрос 
защо е тя толкова изостанала все още не 
е даден. Не затуй, че този отговор не е 
известен. Загрижава факът, че никой не 
иска (или не смее) да го даде. Зловещият 
дух на сталинизма все още битае над на
шите пространства и хората предпочитат, 
че е по-добре да си свиват езика, за да 
си нямат! сетне главоболии. А че децата 
им днес живеят в мизерия, морално и 
културно деградиране, сякаш не ги инте
ресува, като че ли това не е дело на тя
хното дългогодишно послушно мълчание, 
нарушавано само от аплодисменти и обе
ти за вечна вярност към Партията и 
Тито.

ДУ-

Как вижда предприятието 
занапред, бе въпрос с който 
се отнесохме към директора 
ИВАЙЛО СТАНЧЕВ: — Пер
спективата е в организаци
онно и кадрово преустрой
ство. Условията на пазарна
та икономика ни налагат, по 
край досегашната дейност 
да из намираме и новн видо
ве, като при това в преден 
план да бъде по-рационално 
то ползуване на капацитети
те. В това отношение 
предприемаме съответни ак
тивности. В ход е адаптаци- 
я и осъвременяване на авте- 
рабопилницата. Целта 
да обезпечим не само необ
ходими, но и съвремени ма 
шини, сечива и инструмен
ти за бързи и качествени по 
правки на нашите, а и на 
частни превозни средства. За 
това според документацията 
ни са нужни около 60 мшш-

ните центрове в 
Сурдулишка община. В 
отношение вече сме дали 
•иск до Общинската скупщи
на в Босилеград и местните 
общности да кажат и те сво 
ето мнение. Още повече, че 
в условията на пазарното 
стопанисване неприемливо е 
всяко стопанисване, което е 
не рентабилно, а тъкмо 
линии са крайно нерентабил
ни. Впрочем, ако на някой 
начин не се компесират те- 
зи загуби,
на тези линии под въпрос е 
тяхното
държане. Покрай това. пред 
приемаме и други стабили
зационни мерки, пестене на 
вода, енергия, гориво, масло 
и цр.

премахнат воалът от 
Все още (не е 

разяснена ролята на някои личности и 
не са обяснени причините и мотивите на 
една политика, която от един перспек
тивен край с трудолюбив народ и с бо
гати природни ресурси направи разва
лини.

Ако нашето общество намери сили да 
проговори за един от най-големите ек- 
зодуси в съвременна Европа — изселва
нето на сърбите и черногорците от Ко
сово под натиска н«$ албанските сепара
тисти, за изселването на италианците 

от Истрия и словенското крайбрежие не 
е ли крайно време да се направи опит 
да се открият , причините за изселването 
на българите -От Босилеград, 
другите общини с българско национал
но малцинство?

За последните три 
силеград са „изчезнали 
ди души. /Ако някой беше загубил 20 
хиляди буркани, той щеше да отговаря 
за причинената материална щета. А хо
рата все още не са буркани, нали?

Ивоп Николов

тезивече

Стопанската изостаналост на Босиле
град и днес е фраза, с която мнозина 
прикриват безотговорността, лентяйството, 
глупостта и политическата си слепота. 
Като че ли тази стопанска изостаналост 
е някаква природна стихия, а не дело 
на хора с име и презиме, хора, които 
с десетилетия бяха зад кормилото на 
Босилеградска община и водеха негова
та икономическа политика. Нима не е 
известно кой с години седеше в кресла
та на органите и организациите в обтци-

па и от които отчитамени е

по-нататъшно под-десетлетия от Бо- 
около 20 хиля-

заявн Станчев.

м. я.
6 СТРАНИЦА
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ТАЗГОДИШНА ТА ЖЕТВА В ДИМИТРОВГРАД I груинциЦЕНАТА ОЩЕ НЕПОЗНАТА !|™-и пи шошата
Шестнадесет 

комбайнери 
се включат в

частни 
са готови да 

прибиране 
на реколтата на терито 
рията на Димитровград 
ска община, обаче

ко гледа само 
Р0с. А „Кооперант“ тряб 
ва да излезе на 
всеки от 
всяка

своя инте поради високия данък, ,Г - 5 Вече няколко години на-
тъй като щаба може да. | ред, селският път от Босиле- 
вземе заинтересовани ко 
мб айнери и от други об 
щипи. А такива има дос 
та. Дори миналата годи 
на селяните са по-довол 
ни от тях и техните ма 
шини.

— Нашите средства обез 
Охрабрява факта, 

коитопечихме.
че има домакинства,

и повече отколкото
среща на 

тях, да зачита 
местна общност и 

Да води сметка 
площи да< бъдат навреме 
ожънати. Както 
га вероятно и 
на мнозина от 
комбайнерн; ще „забрав 
ят приетите задължени 
я и ще започнат по сво 
ему. Обаче, 
новище на щаба е, тази 
година да не се толери 
рат такива „своеволия“ 
на комбайнерите и 
ще бъдат изключени от 
жетвата. Тъй като тази

град до центъра на селото в 
местната общност — Пруин- 
ци бе един от ключовите про 
блеми. Започнат и 
започнат и станат и така ня
колко години. При път, без 
път. Сега пътят пак е акту
ален. В местната общност 
пак се организираха с наме 
рение до края на годината, 
този възлов проблем, най-по
сле успешно да разрешат. И- 
менно, още от началото на 
годилата раздвижиха иници
атива за събиране на парич
ни средства, пътят на дължи 
на от 6—7 километра да се 

прочисти, на места разшири 
и на най-лошите отсечки по 
сипе с чакъл. За целта вся
ко домакинство трябва да у 
частвува с по 200—500 дина
ра. В местната общност раз
читат и на средства от мест-

___ I мото самооблагане и общин
•на на равнище на реги ският фонд за комунална дей 
ч>на. А. Т.

дадоха
бяхме запланували. И не са- 

това. Акцията вече и за
почнахме. Мина булдозер и 

да насипваме 
чакъл. Досега вече 

около 2000 ме 
тра, за което употребихме 
над 200 кубика чакъл._Сега 
би трябвало да мине валяк, 
а и има още на няколко мя- 

под

все
още е под дъпрос цената 
на комбаинирането, 
то много от тях

станат, МОВСИЧКИ
започнахме 
пътя с 
сме насипали

кое и доее 
тази годи 
частните

кара да 
размислят дали им се ре 
нтира или не да участву 
ват в тази най-важна 
момента

Дали всичките прияви 
ли се ще се отзоват и в 
житните поля, ще се ви 
ди от 16 до 20 юли, ко- 
гато се очаква да започ 
не жетвата в Димитров 
градска община. Засега 
цената все още неофици 
ална е 400 кг за хектар 
или 1200—1500 динара. 
Ако се приеме това тя 
би била единствена цс-

в
селско, стопанс ста да се посипат 

черта председателят на мест 
ната общност Митко Тасев.

ка работа.
Както е известно твърдо ста

и та
зи година организатор 
на жетвата е земеделска 
та кооперация „Коопер 
ант“, която : 
ва с пет комбайни. С ча 
стните шестнадесет при 
явили се, счита се че же 
твата успешно и в най- 
оптимален срок може да 
се завърши. С това са 
съгласни и частните ком 
байнери, дошли на 6 юли 
тази година на договор 
с представители на ща 
ба за селскостопански 
работи и „Кооперант“. 
Макър че забележки вър 
ху предложеното разпо 
реждане на комбайнери 
те в самото начало няма 
ше, все пак се показа че 
всеки от тях преди всич

Ще успеят ли груинчани, 
тази година успешно да раз
решат този проблем, остава 
да се види. Но ако се съди 
според готовността на мест
ната общност би трябвало да 
успеят.

те
ще участву

година технически прег 
лед на машините няма 
прието е становище кой 
не иска да се включи ор 
ганизирано посредством 
„Кооперант“, може 
действа и сам, при усло 
вие да сключи договор 
направо с щаба. Обаче 
тогава трябва да заплати 
доста висок данък, кой 
то беше предмет на бур 
на дискусия, 
страна, останаха без ехо 
заканите на отделни ком 
байнери, че няма да взе 
мат участие в жетвата

I

м. я.ност.

да
ПОЛЕЗНО ХОБИ НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР РАНГЕЛОВ

Половин век 

между кошниците
• Семейство Рангелови от 

Звонска баня цял един век 
се занимава с пчеларство, 
чиято традиция продължава 
и четвъртото поколениеОт друга

Звонска баня. Пчелар с 
най-дълга традиция и с най- 
-голям брой ‘кошници на те
риторията на Лужница, без
спорно е Петър Рангелов, 
учител от Звонска баня. 
Семейство Рангелови тради
ционно се занимава с пче- 
гарство цял един век, а са
мият Петър Рангелов — по
ловин столетие.

която има всички изгледи 
да стане и най-големият про 
кзводител на чист мед в 
Югославия в рамките на про 
грамата „НАТУРАВИТА“, от 
носно на здрава природна 
храна.

чилище, тека че между кош 
ниците и с пчелите съм ве
че половин век. Тази любов 
да пренеса и на по-възраст - 
ния си син Раде, инак ми
лиционер, следователно на 
четвъртото поколение. Има
ме 60 кошншици, което е 
рекордно число в Лужница 
и годишно средно- произве
дем до 700 килограма, а и- 
мало е години, когато сме 
произвеждали и по 1000 кг.

САМООБЛАГАНЕТО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

АКЦИЯТА БАВНО ВЪРВИ Пчеларството е твърде по
лезно и за отделни лица, 
понеже малко се влага, а 
получава много, и за обще
ството като цяло, поради 
развитието на овощарството. 
Оня, който желае да се за
нимава с пчеларство, трябва 
и да го обича, а пчелите ще 
му върнат тази обич: с мед, 
поленов прах, прополис, во
сък ... Именно зарад тях, 
което още как има значение, 
ищ провежда много дни в 
природата и така ще про
дължи живота си, относно 
своя век.

са-годината прави далече повече —
пътища трябва _ (да се 

прокарват и почистват в де
сетина села I— от постигна- 

можем

От началото на 
досега от средствата от ме- 

об-
За пчеларството и какво 

то означава за/ собственика 
и за обществото като цяло, 
беседвахме с Петър в него
вия пчелин в Звонска баня:

— С пчеларство са се за
нимавали Амоят дядо и ба
ща ми. Още докато бях де
те, те събудиха интерес у 
мен към пчелите и кошни
ците. Моят баща Стоян пре
достави грижата за пчелина 
още докато бях ученик в чет 
върти клас на основното у-

мо
самооблагане в 
пътища на дължи - 

! 10 км са про- 
почистени в Дол- 

на-

стното 
щ ината 
на от около 
карани и -
но Тлъмино. Приключи 
стилянето на критичните 
места на пътя от Босиле 
град към Груинци. В Добри 

■прокаран водопровод 
755 метра, 

продъл-

Нашият мед от Звонска 
баня се търси навред из 
Югославия. понеже този 
край е незамърсен и изо- 
билствува с богата (ваша — 
от акация, ливадски цветя 
до лековити билки. Но не 
само аз, а приблизително 
1000 пчелари от Лужница 
твърде успешно сътрудни
чим с нашата пчеларска ко- 
операциия „Мая“ в| Звонци,

тите резултати не 
изцяло да бъдем доволни. 
Причините за бавното ре
ализиране на лрогра 
различни. „Услуга“,, 
главно се грижи за прокар
ването

мата са 
която

на пътищата има 
един булдозер. Трябвадол е

на дължина от
прокарването

там докъдето водата 
да Пристигне. Пона- 

залочна прокарва- 
в Долна

само
да се подчертае, че и мест- 

общности не са актив-'т. е. 
жи до 
може 
стоятцем 
нето на 
Любата

ните
ни. Не решават имуицестве- 
ио-правовите отношения и 
не събират средства за соб
ствено участие (за пътища- 

общности тряб- 
обезпечат 20 на/ сто 

от необходимите |средства, 
30 на сто от средствата са 
от самооблагането, а

обезпечава Фондът за

М. Янкович
пътихца

Започна изгражда
нето т. е. продължи про- 
карването на заплануваната 
през годината водопроводна 
мрежа към Райчиловци на 
дължина от 825 метра. Юр- 
нолюбатчани настилят с а 
фалт един километър (през 
центъра на селото) и за цел 
та от средствата на самооб
лагането ще се изразходват 
100 хиляди динара. За боси- 

са и два метал- 
които един ще 
на Добродол- 

към

та местните
ва да

50 на
сто
комунална дейност). Предим 

онези села, ко- 
време обезпечат соб- 
участие, казва Кири- 

като лодчертва че тези 
започне прокарви- 

на ггь-

ство имат 
ито на 
ствено 
лов
дни ще
пето и разширяване 
тища в Горно Тлъмиио.

леградчани 
ни моста, от 
бъде поствен
ския ли
фабричната зона), а втория 
на Драговищица (от хлебо
пекарницата към фабрична- 
та зона).

През .последно време се 
и 1недоимък иакей (от пазара

чувствува 
средства, понеже личните до 

общината са низки 
когато иходи в

и нередовни. Но, 
има /средства — 
че не са достатъчни 
не се ползуват.

приемер са запланувани
те средства за допълнител- 

водоснабдяваие па Бо- 
Райчиловци. Про 

за тяхното изразход-

без оглед 
- — те 

Най-очеби-Това са по-значителните 
резултати, които, са постиг
нати от началото на година- 

Рашко Кирилов, 
на Координа-

ещ
та, казва 
председател 
п,йонното тяло за провежда- 

местното самооблага
не. Имайки обаче предвид, 
че в ^тазгодишната програ
ма е запланирано да се па

ното 
силеград и
грами 
нане все още няма.не на

В. Б.
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ПОВОД ЮБИЛЕЯ НА СПИСАНИЕ „МОСТ“ПО

РЕГИОНАЛНИЯТ ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОР П ДИМИТРОВГРАД

НЯМА МЯСТО 30 СЪМНЕНИЕ!
шщ 90 па сто са наложили 1 
Топа достатъчно ясно гоно- 
]>] 1 , чс наистина няма място 

съмнение. Ако „горе" са 
.ронп-инг да закрият гимнази
ите п малките общини този 
начин е тай-лошият. В слу
чая се касае за гимназия н 
която учат чпелиниите се 
към българската народност 
и ако и занапред твърдо се 
настояла, че киилифпкаци- 
оиите изпити са „наместени“, 
но стила ли дума за способ-

25 ГОДИНИ ТВИРЧЕСКА И ДРУГИ
ИЗЯВИ

начение на списанието е да 
на страниците сиПрез месец юни, или гю- 

20 юни тази година, развива 
литература, изкуство, наука, 
народно творчество. В хола 

Народне новине“ дванай 
от българ-

точно на 
си Мост“ отбеляза значи- 
зелен юбилей четвърт век 
•цюрчески, научни, публици- 
стически и други изяви От
белязването на юбилея беше 
делово. така че годишнина
та пи „Мост“ послужи да се 
срещнат в Ниш стари и по 

сътрудници, творци, пи
сатели, художници и: жур- 

само от бъл гар 
скити народност, но и извън 

Беше това една инте- 
която не

съмнение п просветната ин
ституция със стогодишна тра 
ддщия — димитровградската 
гимназия? Що се касае до 
заетите н отговорните в шм 
назията — да, тъй като спо
ред тях, а м според устаио- 
венкгге факти, място за съм
нение изобщо няма. Обаче 
според, изявата на министъра 
Маркович
все още нищо не се 
ва значи 
положилите 4о приемния из-

Сяед като релублвтошекия 
министър за просвета Допи
ло Маркович исказа съмне
ние в изправността на про
ведените приемни изпити в 
22 пшназии, в републиката, 
между които и димитров
градската, в Дтогтровград 
пробивава регионалния про
светен инспектор Браннслав 
Пемчпч, който е направил 
най-щателна проверка на ква 
лификационнше изпити в 
димитровградската шмназня.

наза сет художници 
ската народност устроиха сво 
я обща изложба с, която 
гостите приветстувва дирек 
торът на издателство „Брат
ство“, Венко Димитров. За 
пея говори и я откри ниш 
кият изкуствовед Воислав 
Девич. В художествената 

изложба се преставиха след 
ните художници:
Антов. Душан Донко в, Зори- 
на Николова-Костич, Весе
лин Денков, Миряна Денко- 
ва, Методи Петров, Богдан 
Николов, Иван Колев, Бран 
кх Николов, Перица Донков, 
Димитър Илиев и Димитър 
Димитров. Това е само една 
част от големия брой худо
жници от българската народ 
носг, които живеят ти работ 
ят в различни части на стра 
ната, така че е било много 
трудно на едно място за срав 
нително кратко време да се 
съберат всичките художни

ци
но телепнзията, 

знае. То иалисти не
тензвестноста за

пея.
ресна среща, за 
шшиги
възможност. През двайсети- 

излизане,

Никола
ими и астроение и

петгодишното си 
„Мост“ успя до завидно рав
нище да превърне цялостта 
в дейностно творческо поле, 
с което представи иа кул
турната сцена българската 
народност в Югославия със 
собствени творчеки похвати. 
Стремежът 
беше да се издигне на равни 
щето на други афирмирани 
списания в страната, които 
са имали дългогодишни твор 
чески културни традиции. 
От излизането на първата 
книжка на сп. „Мост“ до 
днес сравнително нараства 
броя на неговите сътрудни
ци и на полето на литерату 
рата и изкуството, и на по 
лето на науката, публици
стиката, народното творчес
тво, и лр. Що се касае до 
оригиналното творчество на 
майчин български език, бро

на списанието

ци.
На тържеството заседание 

приветствено слово изнесе 
секретарят на Републикан
ския фонд за култура _ — 
Василке Талушкович, който 
ведно беше и председател
на комитета за ознаменува- 
не на юбилея, а за 25-годиш 
ното развитие на сп. „Мост“ 
говори 
Миле
Срещата след това продъл
жи с литературно четене 
от страна на литерату ните 
сътрудници на „Мост“. Сти
хотворения от Марин Мла
денов прочете Ванче Богоев 
(също сътрудник на списа
нието), а със свои оригинал 
пи творби се преставиха Си 
меон Костов, Радко Стоян- 
чов, Арсо Тодоров, Зденка 
Тодорова-Свил енкова, Мила 
Басов и Милорад Геров.

Образователният център в Димитровград
неговият редактор 
Николов-Присойски.ят на авторите му се издига 

до 30 литературни творци, 
което за една сравнително 
малка народност не е за 
пренебрегване. Мнозина пър 
воначално несистемно рабо 
теха върху своето литера
турно творчество, отказваха 
се или се пак връщаха, но 
затова други си оставаха 
трайни сътрудници на спи
санието, даваха подкрепа на 
младите сили и така все 
до днес.

Затова и ознаменуването 
на този юбилей беше дело
во, защото и самото предназ

разен натиск върху основ-пит нензвестноста продължа-съставенпротокола, 
след това, се казва, че спо
ред документите, които са 
му били доставени, според 
писаните изявления на чле-

ва, пак да повторим без ос
нование. В подкрепа на то
ва да кажем, че по време 
на изпитите, когато ние жур 
налистите се опитахме да

ните права, загарнтирани с 
конституцията на Република 
та, сегашната и бъдещата. 
Или това е пак някаква иг
ра, нц тази крайгранична об 
щина да се отнеме още ве
домство, за да загуби още

новете на комисиите и де
журните преподаватели, как- 
то и въз основа на останали
те факти, утвърдено е, че ня
ма елементи за отговорност

дойдем до първите резулта- 
1И, бяхме върнати от дежур
ните преподаватели, така че 
едвам след завършаване на 
изпита дойдохме до дирек
тора и резултатите. Също та 
ка сега е известно, че от ди 
митровградските ученици, я- 
вили
изпити в други училища на
вред из републиката,

нещо, с което е известна в 
цялата страна — голям брой

на директора на гимназията, 
преподаватели.

школуваии хора, които до
принасят и ден днешен за 
развоя не само на Републи
ката, но и на цялата страна.

дежурните 
членовете на комисия и про 
светния съветник във връзка 
с посочения случай.

Значи ли това, че се слага 
край на едно неоснователно

се на приемни
Зденка Тодорова-Сви- 
ленховаА. Т.пак

1М1

Мама и сестрите се видяха в чудо. Никога 
не бяха подхващали такава майстория. Но 
маше как, аз неотстъпвах. Дори ги заплаших, 
че без каскет няма да отида на училище.

Най-после работата стана. Е, 
големичък, смъкваше се над очите ми 
изрязаха ленти от вестник, подложиха ’ 
околошката и той се закрепи на челото

Сутринта станах рано, измих се, наконтих 
се. Мама плисна пред мен канче вода, та уче
нието да ми върви като по вода. Най-голямата 
ми сестра ме взе за ръка и тръгнахме.

— Кате, па дръж га здраво

КАСКЕТЪТ койството и страха ми. Ами 
нели? И аз ту дръпвах кака да побързаме, 
ту се поспирах, изкушаван от коварната ми
съл, че може би е по-добре да не стана уче
ник.

ако сме закъсня-

излезе малко 
но те Входната врата на училището беше 

роко отворена. От вътрешността зееше 
глух и хладен, мрак, който събуди в мен 
какво зловещо усещане, навярно изпитано и 
запомнено от страшните приказки и картини. 
Пред стъпалата се спрях и повече 
отколкото

ши-(РАЗКАЗ) ги под 
ми. пуст,

ня-

Дойде време да тръгна на училище. Вой
ната беше оголила и хората, и пазара. Но мо
же ли да се намери по света майка, която ня
ма и с ноктите си да рови земята, та да при
даде малко тържествен вид на детето си за то
зи тържествен ден?

Мама и сестрите ми разровиха килера, та
вана, мазето, насъбраха стари дрехи от татко 
и по-големите ми братя, мериха кроиха, охка
ха, рязаха, прекройваха, еле мИ стъкмиха ко- 
стюмче. Палтенцето беше с малко късички ръ
кави, панталонките имаха на седлото (дупце- 
то) кръпка, но така умело зашита, та почти 
не личеше. Изровиха и едни доста запазени 
сандалки на някой от братята ми.

— Като от журнал! си! — пляснаха ръце 
сестрите ми.

истиктивно
съзнателно подръпнах ръката на 

кака назад. Тя се досети:
— Хайде, не се излагай! Няма' нищо 

но. Това е училище. Учителите 
жари. _

за рукуту, не- 
коя мома да не го одкрадне! — през радостни 
сълзи подхвърли мама.

Най-голямата ми сестра беше най-хубава 
от сестрите ми. Едни сини очи, големи, лъска- 

коса руса, бухнала, снага висока, стройна 
— мъжете си изглеждаха очите по нея. Когато 
се разхождахме из чаршията, винаги ми ид
ваше от радост и гордост да хвръкна. Но този 
път мислите ми бяха заети с училището. Най- 
-много и с голям страх си мислех за учителя. 
Какъв ли ще е? Дали е лош или добър? Ами 
като е сърбин, дали няма да ме мрази, понеже 

българче? А /ако е узнал за нашите игри 
на война измежду сърби и българи, в която аз 
винаги играех българче и винаги побеждавахме 
сърбите? А може да е узнал за всичките ми 
и други лудории? И няма да иска да ме 
ше? Изпитвах съсвем ново и смесено чувство: 
страх от неизвестното, любопитство пред не
познатото, смътно съзнание, че нещо се свърш
ва в живота ми и започва нещо ново, неизвест
но, и -всичко това ме изпълваше 
с уплаха, жал, радост и неизпитано 
чувство на гордост.

Из улицата към 7— 
каше никакво дете. Това

страш- 
не са стра-

в дългия коридор, който се осветяваше 
притъмнено от насрещни прозорци, засенени от 
дървета, съзрях фигурата на непознат човек 
които ни гледаше, сякаш му бяхме виновни за 
нещо и той, побеснял, едва ни е дочакал. Усе
щах, че краката ми започват 

— Соба брой

ви.

да треперят.

Спряхме пред посоченатц ни стая Почув-
нт И нЗКа С® коле6ае- Тя плахо почукана вратата. Никой не се обади. Тя се озърна
“°“™' сяка“ искаше ^ попита някого. 
ппч“ 6аИ™Т° се беше скрил някъде. Кака пак 

очука, този път още по-нерешително. От вът- 
Д°^У някакъв глас, който ми се стори 

5ака още се колебаеше :да натисне 
?™и' Отвътре отново долетя глас, този път 

явно ядосан. Тя пооткрехна вратата.
___* йел не чуете? — долетя нервен въ-

съм

И на мен ми беше мило и гордо, но все 
пак нещо ми липсваше. Това нещо беше ка
скетът. И то не какъвто и да било 
менно с голяма козирка, дълга 
като една таткова педя. По

запи-а непре- 
и широка, поне

__  това време всяко
дете даваше душа за такъв каскет.. Той прида
ваше на фигурата нещо апашко. А нали това 
е идеалът на всяко дете, защото то в този ан
тисоциален тип не вижда нищо неморално, 
що страшно, а само смелост, хитрост и героич
ни преживявания.

едновременно 
дотогавани-

училището не се мяр- 
подсилваше безпо- прос.
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от СМТЛ „ВЛАСИНА — 80" в еосилегрдд

ПЪРВАТА СМЯНА ПРИКЛЮЧИ и ношво
• Във всеобщите ак

тивности запланувани
те задачи преизпълне
ни с 36 на

Ако се има в предвид, 
че в Куса врана има гол 
яма училищна сграда, а 
сигурно и други помеще 
пия, които не се ползват 
напълно, би трябвало да 
се намери щатно реше 
ние за работа на орга 
низанията на Съюза на 
социалистическата мла
деж.

Село Куса, врана има 
над двадесетина младе 
жи и девойки, но младе 
жката
не действува. Почти ед 
на година, както ни се 
оплака тези дни Мило 
рад Алексов, е останала 
без помещения и без рък 
оводство досегашните о- 
пити този въпрос да се 
разреши, не дали резул 
тат.

сто. Всич
ките пет бригади са 
ударни Двадесетина 
бригадири и бригадир- 
ки заминаха с ударни- 
чески значки. През в- 
тората смяна ще ра
ботят бригади от: Гроц 
ка, Свети Никола 
Струмица, Никшич,' 
Грачаница — Липлян 
и Враня — Вранска 
бавя.

им организация

М. А.

Първата смяна на Съюз
ната младежка трудова ак
ция „Власина — 90“ в Бо- Малко гъбл -много нзкупчлшсилеград успешно 
чи с работа. За двадесет и 
два трудодни, 1бригадирите 
и бригадирките 
бригади залесиха 65 
лини. Най-добри 
въз всеобщите

приклю-
1„Кооперант'' е изкупил 

тон „лисичарки“, а както каз 
ват, тези дни ако превалят дъ 
ждове, се очаква да се появ 
ят манатарката и другите яд- 
ливи гъби.

Времето ле благоприятству 
ва за развитие на гъбите. В 
началото на лятото, повече 
от когато и да било досега, 
в общината се вършеха под
готовки за изкупуване на те 
зи полезни: горски плодове —- 
гъбите. Продължителната су
ша обаче попречи гъбите да 
никнат и ако съдим по пър 
вите изкупени количества — 
мнозина са останали недовол

от петте 
ха го- 

резултати 
активности

е постигнала трудовата бри
гада „Ветерани“ от Врачар 
— Белград с преизпълнение 
на плана с 48 на сто. След 
тях е, младежката 
ва бригада „Иван Караива- 

“ от Босилеград, с пре-

Известни колечества са из
купили и частни изкупвачи 
в Куса врана, Тр. Одоровци, 
Власи и др. села.трудо-

М. А.ни.нов
изпълнение «на плана с 40 
на сто. На трето място е 
младежката трудова брига
да на Движението на гора- 
ните от Луковац с преиз
пълнение на трудовите за- 
ачи с 32 на сто, а след тях 
пионерската трудова брига
да „Георги Димитров“ от Бо

ГОРЕЩИНАТА НАМАЛИ ДОБИВА
Малиноберът в Димитров- 

градскаобщина тази година 
не ще изпълни очакванията. 
Именно, както ни уведоми 
Йован Владимиров, зам. ди
ректор на „Кооперант“ по
ради големите горещини — 
добивите са значително на
малени.

Досега в Драговита, Пога- 
ново и бански дол, където 
са главно малиновите гради 
ни в общината, са изкупени 
4,5 вагона малини.

Пионерите — бригадири усърдно работят с по-възрастните

но-политическа обстановка 
е от отделно значение — 
подчерта между другото ко
мендантът на Акцията БОШ 
КО БОШКОВИЧ.

ки, и толкова с различни 
бригадирски признания. Бри 
гадирите понесоха и „Лен
та на акцията“.

силеград с преизпълнение 
на плана от 31 на сто. ,На 
пето място е пионерската 
трудова 
баня“ 1 
преизпълнение на плана от 
30 на сто.

Или, бригадирите и бри
гадирките от първата смя
на на 1СМТА „Власина — 
90“ преизпълниха плана с 
36 на сто.

бригада „Вранска 
от Франска баня с — С оглед ца факта, че 

бригадите бяха некомплект- 
ни и, че в състава си има
ха голямо число пионери, с 
всеобщите резултати напъл- 
по можем да бъдем довол
ни. Дисциплината бе на за
видно равнище. Освен тру
довите активности, бригади- 

и бригадирките, тук 
познан-

Във втората смяна, която 
ка 9 този месец започна с 
работа, също по пределите 
на Бела вода, ще работят 6 
бригади и това: МТБ „ИВО 
— ЛОЛА — РИБАР“ от 

Белград, МТБГроцка
„РАДНИЛКА“ от Свети Ни- 

МТБ „САНДО МА- 
от Струмица, МТБ 

КОВАЧЕВИЧ от

Малините, както и по-ра- 
но изкупува .Джервин“ 
Княжевац, като заплаща по 
7,60 динара за килограм.

Очаква се до край малино 
бера да бъдат набрани към 
10 вагона малини.

отЗа отбелязване е, че всич
ките пет бригади въпреки, 
че не бяха в пълен състав 
и, че над 60 на сто от об
щия брой бригадири бяха 
пионери, са провъзгласени 
за ударни, а над двадесет 
бригадири и бригадирки за
минаха с удранически знач-

коле,
СЕВ“
„САВА
Никшич и две ^съвместни 
младежки бригади: една от 
Вранска-баня и Враня и ед
на от Липлян и Грачаница.

М. Я.

рите
свързваха и нови 
ства. Другаруваха и обхцу- 

младежи, девойки, пи- 
пенсио-паха

опери и пионерки, 
нери и заети от различни 
краища на страната ни, ко- 

настоящата обществе- М. А.сто в

пояци, таласъмите и вампирите. О разтуптяно 
съррце започнах да слухтя 
Не мина много време и чух от килера гласа 
на кака:

— Тодоре, слез, кака, няма нищо страшно. 
Учителят си отиде.

Аз повярвах. Кака ме обичаше И няма да 
ме изложи на никакво зло. Но когато слязох 
и тя отвори вратата на гостната, аз се стъпи
сах: учителят седеше на стол и ме гледаше 
усмихнат. И чудно! Дали защото си бях вкъ
щи и до мен бяха мама и кака, или 'защото 
прочетох в очите му обич и доброта, но аз не 
изпитах никакъв страх, а само неизразима из
ненада. Той ми протегна ръка:

— Здраво, юначе, с накривеним каскетом!
Аз се засмях, стинах ръката му, а той ме 

прегърна и извика към мама и кака:
— Ево, йесам ли вам рекао, да кьемо по- 

стати приятедьи! — После се обърна към мен: 
— Я сам се нашалио, йер сам те одмах заволео.

И наистина, ние бързо се сприятелихме.
• Той ме обикна като родец син. Живееше на 
квартира при баба Еленица, чиято къщурка 
беше прилепена до нашата. Заедно отивахме 
на училище, заедно се връщахме; на къпане, 
на риболов, в гората. И все ми разказваше за 
земята, за небето, за хората, за народите, за 
доброто и злото, за истината и лъжата, за сво
бодата и робството... Много нещо за живота 
и света научих още в тази крехка детска въз
раст и много от доброто и красивото, което цял 
живот нося в душата и сърцето си, дължа на 
него.

чаха се кокошките, ровещи в праха, развика
ха се жени, задюдюкаха деца, замервайки ме 
с камъни, но аз не се 'спирах. Влетях вкъщи 
вир-вода. На пресекулки разказах на мама. Тя 
започна да се тюхка:

— Е, какво му пречи каскьетат? Каскьет ко 
каскьет. — Тя го въртеше в ръцете си, оглеж
даше го от всички страни, навярно засегната 
в своето майсторско честолюбие. После сбърчи 

Абе све требе да има нещо, щом тол- 
му е избол очите! — Изведнъж лицето й

Кака бутна широм вратата. В дъното на 
имаше, ляво от прозореца, 

мъж. На 
косата,

никакъв глас.
продълговатата стая 
черно бюро, зад което седеше млад 

всичко беше черно: 
и подстриганите мустаци.

— попита,
некакви изписани листа.

бялото му лице
веждите, очите

— Ща желите?
глава, привел я над „„„„

— Да го запишем ученик — отвъррна кака.
Загледа се в кака, а 

и влажнееха. После от-

без да вдига

Той вдигна глава, 
очите му просветваха 
мести поглед върху:мен. Гледа ме ™«олко 
кунди, като че ме измерваше И прецсшшашс. 
Онази влажна светлина, с която 
ка, угасна в очите му, той свъси вежди, юц 
щй устни, скочи като изхвърлен от прУЖИна и 
все така с вперен в мен поглед, коиго ми из 
глеждаше зверски, ревна:

— Скини капу бре!
царибродски диалект „скьини 

нали значи „скъсай". Да си скьинем КяскьетатЧ 
Той се беше доста смъкнал над очите ми аз 
здравата хванах козирката и стиснах Ръкага 
на кака. Гледах го като отровен. Той троп 
с крак, с длан плесна по бюрото и ревна 
пострашно:

— Ма скьини капу, бре!
Аз се опомних. Осъзнах «отаичостта.

устни: 
кова
побледня, тя впери п мен уплашен поглед: — 
Дали па мома нещо незаконно, нещо против 
държавуту?

Ти па, мамо, — взех да я успокоявам 
сърбите иосат таквие каскьети!— па нали и

Но мама не се успокояваше:
— Абе посе, носе, ама ония су купешки. 

По калъп. Може тупа нещо да смо объркали!
_ И изведнъж започна да се окайва, хокайки

_ Бре, дете, какву бслю ни направи!. Беше
каскьет! Ама и пие, жен- 

~ седнали сме да уйдисвамо на 
И изведъж побледня: —

На нашия
ме:
зинал каскьет, та 
ьскьи акъл 
детиньски акъл! •
Ами сестра ти? Сигур су по арестували? Бре, 
дете, кво направи, кво направи! — В това 
време вдигнц очи към портата и изпляска с 

— Божичко!ръце:
— Майкье. че си скьнем 

-г”х ГстъклГЗаоТпр4ор:
ците издрънчаха. От некаква сгая 
иото и ревна срещу мен:

— Стой!

През двора ни пристъпваха кака и... учи
телят!

__ Тодоре, бегай, майка! — паникьоса се
На тавана,Аз плахо се заозъртах.мама. 

майка, на тавана!
Покатерих се по вътрешната страна на ира- 

която беше от тази странапътя, но аз
изхвръкнахТой се опита да ми препречи 

се извих като невестулка и Мир на праха ти, учителю мили! Ти си 
жив в моята благодарна памет и в паметта на 
твоите ученици, защото на всички беше сър
дечен духовен баща. Тодор Литкалов

килера,на тата за
обкована с три хоризонтали летви, усърдно 
избутван от мама. Сврях се в най-тъмното 

забравил всички страхове от отровните
Двора.

кгоше,

СТРАНИЦА •
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НАШЕ ИНТЕРВЮГЕНЕРАЛНАТА СТАЧКА НА ТЕКСТИЛЦИТЕНО ПОВОД
ВЪЗМОЖНО!НЕВЪЗМОЖНОТО ВСЕ НДК Е —ПЪЛНА ПОДКРЕПА 

ОТ „СВОБОДА“
Димитровградският свещеник 

„минен“ радетел
— По повод генералната стачка на зетнте в текстилната и 

промншленоста за кожи и обувки, димитровградските 
текстилци и кожари — „Свобода“ и „Братство“ проведоха 
стачки на подкрепа на иска от генералната стачка на 
28 юни.

В димитровградската кон
фекция стачката — подкре
па на текстилците в Сърбия 
бе проведена в течение на 
два часа — по един час във 
всяка смяна. Това е напра 
вено поради факта, че „Сво
бода“ има договорени рабо
ти, които спешно трябва да 
бъдат завършени в опреде
лен срок за чуждестранна 
пазар. Затова всяко по-дъл
го прекъсване на работата 
би предизвикало застой в 
пласмента. Обясняваки пово 
ддгге на генералната стачка,
Цанко Костов, председател 
на Общинския синдикален 
съвет, изтъкна, че това са 
нови форми на синдикална 
борба в момента, когато се 
менят икономическите усло
вия, което налага и на син
диката да търси нови -мето
ди на работа. По време на 
стачката са прочетени иско
вете на текстилците. В тях 
се изтъква, че личите до-

Владимир Стефадюнич,
спсщеиик в Димитров
град, който обслужва 
част от града, околните 
места и всичките села в 
Бурела — общо 17 се
лища, заслужава да се

ходи на заетите в този от
расъл с 30 на сто са ио-мал 
кн от средния личен доход в 
-републиката, а отрасълът н- 
зостава в технологическо от 
ношение. Затова се търси по- 
-справсдшшо разпределение 
па взетото от дохода. Тек
стилните работници и пред- I морно, твърде съзпател 
приятна не са съгласни с не
ограничения внос на чужде 
страдани стоки, мЪжду кои
то и текстил и кожа.

Що се отнася до положе
нието в конфекция „Свобо
да“, генералният директор 
Арсен Тодоров изтъкна, че

намери на страниците ма 
„Братство", още повече, 
чо от 1962 година неу

ко (което потвърждават 
и гражданите) изпълня
ва своята работа, за ко
ято получава много уст
ни признания. Свидетели 
сме, в разговор с хора 
та, че и като човек, твър 
де е любим в народа. По 
вод за разговора е тък 
мо този факт.

— Роден съм в Гърде 
лишкия край. Богослови 
я, по-точно Сръбска пра 

богословия 
..Свети Сава", завърших 
през 1956 година в Бел 
град. От 1962 година се 

; намирам на длъжност в 
Димитровградския, отно 
сно в Пиротския край 
— каза събеседникът ни.

— Какво мислите за 
нашите хора? — питаме 
свещеника.

— За хората от този 
край имам най-хубаво 
мнение и съхранявам 
най-добри спомени, отзи 
вчиви са, благодарни, 
дружелюбиви и хуманни.

— Какво най-много ви 
въодушевлява при тях?

— Има много неща. 
(Най-напред да Ви кажа, 
че нашата работа може 
да се сравни с тежестта 
на миньорския труд. 
Най-отдалеченото село 
от града, което принад
лежи на моята парохия 
е Врабча — 40 км от 
Димитровград, 
планината, 
сняг, фъртуни, най-лошо 
време, аз трябва да из
пратя всеки покойник, 
па било къде 
мира. .. Често в безпът- 
ие, по кози пътеки).

Ще ви разкажа някои 
детайли, какво ми се слу 

през 1988 година, в 
Скървеница. Това е пър 
вият пример: Връщайки 
се от едно погребение, 
изведнъж ми прилоша, 
паднах и загубил съм 
съзнание. За мое щаст 
ие, настигнал ме един 
човек и ми помогна да 
дойда на себи си. Отве 
зе ме с кола до амбула
торията. Лекарят конста 
^ира — инфаркт. Спеш 
но съм прехвърлен в бол 
ницата в Пирот. Прима 
риус д-р Никола Цвет
ков установява болестта 
и с бърза и ефикасна

до началото на колективна
та годишна почивка „Сво
бода“ трябва да завърши 23 
хиляди бройки разни произ
ведения и да ги изнесе. Що 
се отнася до попълване на
мощностите, предприятието 
има работа до 15 октомври. 
Неизлечима болка засега е 
нелпквндноста.

! вославна
А. Т.

IОТ СЪЮЗНАТА МЛАДЕЖКА ТРУДОВА АКЦИЯ „ВЛАСИНА 
— 90“ В БОСИЛЕГРАД :

Свещеник Владимир Стефанови^ 
намеса, набързо съм из 
вън жизнена опасност.

Втор пример: Отивай
ки на годишен помен, 
бързайки по планина 
„Кукла“, в непосредстве 
на близост чух детски 
глас, търсещ помощ. Зна 
ейки, че вълците могат 
да изненадят, започнах 
да викам и тичам към 
малчугана:
„вразумява", когато чуе 
повече човешки гласове.
И изчезна в гъсталака. На 
детето дадох вода, оку
ражих го и с овцете от 
ведох в къщи. Радостта 
нямаше край.

Трет пример: На едно 
погребение, далече от 
града, съпругата на по
койника, не позволи по 
гребението да се завър- 
шщ в насроченото време 
— на пладне, но потър 
си това да стане тогава

ВЪВ ВТОРАТА СМЯНА 

ПЕТ БРИГАДИ
двам, нито къде съм при 
стигнал. И изведнъж ме 
спря български гранича- 
рин. Виждайки, че съм 
свещено лице и че се 
касае за случайно мина 
ване на границата, лю
безно ме помоли да се 
върна на наша терито
рия.

Трябва също така да 
кажа, че ме въодушевял 
ват вашите 
предели. Толкова е хуба 
во да се иде пеш или с 
моя мотоциклет, когато 
е пролет или започва ро 
дна есен. по чистия пла 
нински въздух.

— За какво най-много 
тъжите?

— Когато изпращам по 
чинал, а слушам ридае 
нето на неговите най-бли 
зки и мили.

— Вие и занапред ра
ботите неуморно? — 
таме го накрая.

— Благодарение 
збирателството 
гата ми Олга и 
голяма воля и упоритост, 
въпреки с нарушено здр 
аве, а и с оглед, че ние 
свещениците 
„според заработка" 
лучаваме спрямо „резул 
тапите на труда", относ 
но според заработеното, 
а нямаме фиксна месеч 
на заплата, трябва от не 
Що да живея, да работя 
още няколко 
пенсията. Разбира 
ако бъда жив.

Днес, първата смяна таз
годишната съюзна младежка 
трудова акция „Власина — 
90“ приключва с работа. 
През изтеклите двадесетина 
дена по голините на Бела 
вода, чиято надморска висо 
чина възлиза на над 1800 
метра се надпреварваха мла 
ди бригадири и бригадирки 
от Босилеград, Вранска бан- 
я и Луковац, стях и брига
дири ветерани от Белград 
ежедневно се надпреварва
ха, коя бригада и кой брига 
дир ще засади повече мла
ди фиданки. В това не им 
пречеше нито юлската жега,

нат, след два дена, тяхните 
места в бригадирския стан 
ще попълнят нови бригади
ри и бригадирки. Именно, 
на 9 юли започва втората
смяна, в която както ни у- 
ведомиха в Щаба на акци
ята ще работят също пет бри 
гади, две от СР Македония, 
и по една от Черна Гора 
САП Косово и СР Сърбия 
Или, залесителната актив
ност по Бела вода ще прод
ължат Младежката трудова 
бригада „Иво Лола Рибар“ 
от Гроцка — Белград, МТБ 
„Раднилка Гонева“ от Свети 
Николе —

вълкът се
прекрасни

СР Македония,

горе в 
По дъжд,

да се на- когато дъщерите й при 
стигнат от вътрешността. 
Така останахме до седем 
часа вечерта, а погребе 
нието бе извършено праг 
светлината на фенер. Раз 
бира се, аз трябваше да 
се завърна в къщи през 
нощта, а беше 
виелица. Представете си 
как съм се

пи

«а ра 
на съпру
на моятачи

МТБ „Сава Ковачевич“ от 
Нтшшч - Черна Гора, 
М1Ь „Братство и единство“ 
от Грачаница — САП Косо
во и МТБ „Сандо Масев“ от 
Струмица — СР Македония.

Комендантът на Акцията, 
Бошко Бошкович, казва, че 
бригадирите през втората 
смяна, в отношение на тези 
през първата, са далеч по- 
-опитни и се надява, че за
плануваните площи ще бъ
дат залесени, а планът ре
ализиран.

нито вятърът или пък дъжд 
ът. Целта им бе 120-те хек
тара голини, които трябва
ше според плана да бъдат 
залесени. Покрай трудовите 
резултати които ще останат 
след бригадирите от първа
та смяна, тук 
другаруваха, 
склчюваха 
ства, а някои от тях 
ъв път

снежна работим
и почувствувал 

и какво всичко по пътя 
преживях.
Четвърт пример: Когато

доцдох в Димитровград, 
като начеващ свещеник, 
трябваше да извърша по 
гребение във с. Врабча. 
След изминаване пеш на 
тогкова дълъг път, а все 
още непознаващ тези 
краища, залутах сам, 
знаейки нито откъде и-

те взаимно 
спортуваха, 

нови лознан- 
и за пр- 

све- 
въз-

ГОДИИИ до
почувствуваха 

жия и чие а планински 
дух и студена вода.

И докато бригадирите от 
първата смяна днес си

се,

Интервюто взе: 
проф. д-р Слободан 

Василев
зами нем. я.

10 СТРАНИЦА
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ГЕРМАНСКАТА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА
Провъзгласени най-добрите СВЕТОВЕН ШАМПИОН

■ ВЪВ ФИНАЛЕТО ГФР ПОБЕДИ АРЖЕНТИНА С 1:0 (ОТ ДУЗПА) И ЗАСЛУЖЕНО 
ПОНЕСЕ ТИТЛАТА СВЕТОВЕН ШАМПИОН Ц ЮГОСЛАВИЯ ЩЕ СЕ ПОМНИ ПО 
ДОБРИТЕ ИГРИ

тържество, ЙбяхаС провъзглщ ..Комуналац", Завесата на световното фут
сени най-добрите спортисти стЙГТр», П° гспоРтна болн° първенство 90 е спусна
участвували в Работниче- от П.™" и ГеоРгаев , та- Председателят иа ФИФА
ско-спортните игри в Дими сипане г,то™Тб°РН°ТО КЛа Д"Р Жоао Авеланж и предсе
тровградска община Йз о пия? гип т Д™пе след' дателят на Организационния
снова на постигнатите ре- С^оболГ?Д *' ГИД 11 и к°Т’Гм "а 14 ”Мондиал" ЛУ
зултати и Правилника зя " к°?,?Д ' Д Монтеземоло, честитиха
провеждане на Работниче сп°Ртна стрелба (за же яа световните шампиони.
скоспортните игри кош* а ГиГв^Г“ 6 ^б°ръТ ^ КаТ°
сията при ОСВ за пиовеж рц,..1 Ил в„състав: Иванка
зГ найадоб?ГслПР°ВЪЗГЛаСИ Ан„ацаОВаМ„?алковаКОСТОВа “ 
за наи-добри следните от- Най-добър
тели: И ПООТДелни ^стеза- ние на маса е Ивгща Чи-

отборното класиране е за- Първо място' по хандбал 
ела трето място. Второ мя зае отборът на ГИД след-

заиа СвНГ„я™пфаНе 83Н °Т "Балкан" и,Д& 
е заела „Свобода . Първо пионер". Най-успешен
м^сто в отборното класира- тезател по спортен риболов
не е заел отборът на ГИД е Владко Алексов от ГИД

организатор 
на „мондиала'' представи це
локупния разкош и готовно
ст за футболни блаженства, 
а зад спекгакулярната сцена 
запознахме този народ с него 
вите мъки и „лаваюри", кои 
то в очите на своите власти 
биваха и дръзници, защото в 
масовите си стачки искаха 
повече

състезател в те

класира-

хляб. Но и това беше 
„мондаал"...

УСПЕХ НА БЕКЕНБАУЕ- 
РОВАТА МАШИНА

В среща с нашия национа
лен състав немците издигна
ха кандидатура за бъдещи 
шампиони и тъй като прега
зиха „сините'* се устремиха 
към световната титла и по 
този път никой им нищо не 
можеше.

Немците имаха подкрепа и 
от страна на своите 50 000 
привърженици, което досе
га не е забележено в истори
ята «а световните първенства 
по футбол. Отборът на Бекен 
бауер се чувствуваше като у 
дома си.

Лотар Матеус не спечели 
симпатиите на около 3 000 
журналисти над Скилачи за 
футболист на „мондиала1' 
(предимно зарад многото жу 
рналисти от Италия), но това 
не е от голямо значение. Ма
теус беше голям водач в доб 
ре вкомпонирания отбор от 
модерни футболни воини.

И ЮГОСЛАВИЯ СЕ ПРЕД
СТАВИ ДОБРЕ

Марадона за поражението 
обвиняваше съдията Кодесал,

със-

I. I.
Във футбол на малка вра 

та първо място е заел от
борът на ГИД II. 
от „Циле" и ГИД I.

В теглене на въже кла
сирането е следното: ГИД

Във всеобщото 
първо място 
ГИД с 338

класиране 
е спечелил 

точки следван 
от „Свобода" с 88 и „Ци
ле“ със 79 точки.

следван

Д. с.

АТЛЕТИКА ЗА ПИОНЕРИ

УСПЕХ СЛЕД УСПЕХ
Едва ли могат някои спорт
ни дружества от Димитров 
град да се похвалят с ус
пех през последните някол 
ко години, както това може 
да направи ателитическияг 
клуб „Железничар", особе
но пионерите в него.

На 24 юни тази година в 
Ниш е проведено първен
ство на Сърбия за пионери, 
от което димитровградски
те пионерки са се завърна
ли с редица медали.

Душииа Деянова в бяга
не на 300 метра с лрепя- 
ствия е опечалила сребъ
рен медал, в скок на дале
чина бронзов, а като член
ка на щафетата на 4x100 
метра златен медал. Със 
сребърен медал се е завър
нала и Пеги Гюрова в скок 
на височина.

Щафета 4x100 метра в със
тав С. Еленкова, Д. Деянова, 
Н. Гюрова и Ю. Каменова е 
опечалила златен медал. То
зи успех сигурно е един от 
най-добрите през последно 
време, още повече ако сс и- 
ма предвид, че в недостиг 
на съответни помещения и 
реквизити тренировките са 
провеждани преди самото 
първенство в Ниш (Скок 
иалр.). Но това не е попре
чило на първенството да сс 
види, че пионерките па „Же

легттттчар“ са между най-та- 
лентлнвите в републиката.

Елин ден преди това пър- 
бснство. на 23 юни в Чачак 
е проведено първенство за 
по-млади пионери, на което 
Сузана Еленкова е заела вто 
ро място на 60 метра бягане 
и т,рето на триста метра бя
гане с препяствия. Трябва да 
се изтъкне че е била по-сла 
ба от победителката само за 
една стота от секундата.

Че тези успехи на млади
те димитровградски лекоатле 
тици се зачитат в републи
ката говори и факта, че са 
поканени да участвуват в къ 
млинга на Палич, където се 
събират най-талантливите от 
републиката. Къмпинга орга 
низира СОФК-а на Сърбия 
а от Димитровград са пови
кани Ивица Иванов, Души
ца Деянова и Пеги Гюрова, 
както и тренъорът Алексан 
дър Марков.

Успехите на лекоатлетици- 
те от „Железничар" говорят 
сами за себе си, но още по
вече напомнят, че с крайно 
време някой да ги вземе 
„под свое" за да могат не 
само да се изказват още по 
-добри резултати, но и по
стигнатото да се запази. О- 
чевидно е, че таланти в Ди- 
ммтров!рад има.

Андреас Бреме най-добрият футболист 
„Мондиала“

на ГФР на

но и покрай това, очевидно 
беше, че немците са най-до
брия отбор и заслужено по
несоха титлата. Аржентина, 

-'трябва да отбележим и това, 
има голямо футболно щастие 
в мачовете си против Югос
лавия и Италия.

Италианците се примириха 
с трето място. От това първе

света. В галерията се нареди
ха: Камерун, който въодуше- 

Югославия и Брави, сетне 
зилия.

За играта на нашия нацио 
пален състав — само хубави 
думи. Дадоха и няколко 
ри, които ще се помнят, ка
то например против Арженти 
на и Испания. Сред най-изве- 
стнте световни футболисти 

наредиха и Стойкович, 
Спасич, Просинечки.

На „мондиала“ футболната 
игра взе нов курс. Все по- 

са фаворитите, а все 
по-малко аутсайдерите. Това 
е ново, положително качест
во на световното първенство 
1 990 година.

ТУРНИРЪТ ЗАПОЧВА 
НА 23 ЮЛИ

иг-Най-голямата култур
но-спортна манифестаци 
я в летните месеци в Ди нство имат свой нов футбо

лен „бог" Салваторе Скилачи 
и ще хранят надеждата, че в 
предстоящите четири години 
ще назрее новия им състав, 
готов за най-високи постиже 
мия. На Великобритания се 
падна четвърто място и тит
лата за спортсеменство, как-

митровград е традицио 
нния летен турнир по 
футболна малки врата. 
Турнирът тази година 
ще се проведе в органи 
зация на Съюза на соци 
алистическата младеж 
на Сърбия в Димитров 
градска община.

Организационният ко 
митег на фестивала пра 
ви воичко което е по си 
лите му турнирът и та 
зи година да излезе ус 
иешен. Правят се усили 
я игрището да бъде осве 
тлеио, за да може тази 
спортна манифестация 
да тече успешно.

Инак, турнирът и тази 
година ще се гюодеде 
под шефство иа оелград 
ския ежедневник „Вечер 
ни новини". Очаква се и 
тази година за участие в 
турнира да заявят учас 
тието си повече отбори. 
Организаторът о обезпе 
чил хубави награди. Що 
се касае до оргаггизаци 
ята на турнира — почти 
воичко е готово и всеки 
миг той) може да започ 

Д. Сгаворов .

се

-малко

то и признанието, че Гаскон 
и Линекер се нареддгха сред 
най-големегге футболисти на (Подготовн: М. Андонов)

Изпълнителният комитет на Туристнчкия
съюз п Димитровградска община на заседанието 
схуси от 10 май 1990 година взе решение за пу
бликуване наА. Т.

КОНКУРС
Акция по кръводаряване в ГИД за изработка на характерпи белези на обществе

ната общност, супспир — маскота с фолклорни 
характеристики на тази общестпсно-политнческа 
общност.Солмден отзив I

Комисията на Изпълнителния комитет най-
-успешиите трудопе (предложения) ще рангнра 
следния .начин: гюТези дни в ГИД — Ди 

митровград се проведе 
акция по кръводаряване. 
Въпреки сезона на годи 
шни почивки — отзивът 
беше добър. На акцията 
се отзоваха 172 добро
волни кръводарители. 
Хуманността иа димит
ровградските работници

и този път се потвърди 
иа дело.

ГИД, кадсто и досега, 
когато става въпрос за 
доброволно кръводарява 
не, се нареди сред най- 
-отзивчивите трудови ко 
лективи в Димитровград.

— 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 маркетннгски акции 
(процент според договора). Проектът трябва да 
предлага възможност за практическа реализация.

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

БРАТСТВО 13 ЮЛИ 1990 СТРАНИЦА И
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Бс-кшсио да сс препитават, 
рат шипки 
си купят брашно и някои 
)Фуп I иро; фП<Ш I ст ши я.

Мастилярковци сега не мо 
да се иачудят защо на 

пазара няма нищо да се ку- 
за ядене. Пък и ако има 

нещо да е докарал някой 
другоселец, като 
цената, веднага ги удря ин
фаркт.

Сега някои мастилярковци 
от (иери<|)ерията си купуват 
кози, по някоя кокошка и 
прасенце. Жените им от ра- 

торба на рамо обикал
ят плетищата за бурен як и 
коприви за прасетата, а мъ
жете им до обед мътят ма
стилата, а след обед хващат 
козите за поводите и ги из
веждат из града в околните 
трънаци да ги нанасят.

те, па остави и това, ама взе 
ха та засадиха пасищата с 
борчета. Това било по-изго 
дно, а от овцете нямало фай 
да, сиренето им мирисало, а 

много бодяла, нс би 
ла хубава. Щяло да се внася 
качествена, мека пълна, до
ри от Австралия, та от нея 
да се правят дюшеци и к>р- 
гашт, да може в комунизма 
да сс лежи нагоре с возе
те. Накрая Босилковите про 
дадоха и овцете на касапни
цата.

Водениците им затвориха, 
защото кречеталото 
ядосвало мастнлярковите же 
ни, повече кречетали от тях, 
та не могли да спят.

И пак стана друго — кап- 
га за воловете. По-рпционпл 
но било да се отглеждат кра 

та хем да има малко, 
хем телешкото е по-вкусно, 
та и Масшляркошш да сс 
блажат, а и Босилковцн мал 
ко да се поотракат, да не 
са хептен селяни, ами съвре 
мен ни индивидуални (сдру
жени) селскостопански про
изводители.

Босилковите 
се бяха харни домакини, и- 
маха си от всичко по малко 
и никому не бяха подлога за 
нищо. Вярно, че бяха мал
ко затънтени накрай село, но 
в чуждого не се вглеждаха 
много-много, а и нямаше за- 

Воловете им волове,

Едно време и и еш и арки да

ИШАКIгатвълната
пи

годшшгьи одмор, ама 
мучи, ама че-

Дойдс синат иа 
унил. Видим я дека -нещо га 
кам сам да исплюйе камичето. Он се> Р
полъи, върполъи, па ка седомо Да вечерамо 
гледам га гълта, а залците му се върчаиу 
назад. Рсиш сс че га иитуйем, оти сам нема 
да ми каже.

що.
земята да потеглят, дето се 
казва, коне като самодива*, 
стадо овце, стадо кози, сви
не — всичко дал господ. И- 
мотец около реката, водени
ца, сливови забрани, дъбо
ви кории за дръвца, за лис- 
ннк, поминуваха си.

Па като се заядоха с ма
стилярковци всичко пропад
на. Най-напред стана раз
драния за козите. Маспшяр- 
ковци ги набедиха, че пра
вили пакост, пропастили го
рите, месото им не струва- 

млякото им мирисало... 
И Босилковцн въртяха-сука- 
ха, па пи продадоха на ка
сапницата.

Мина се някое време, па 
сливите: би-

и м каже

много по с
ВИДИМ— Айдс кажи ми кво те мучи, 

на брой...дека несу ни свете козе
— Па да знайеш — и несу! Орати се 

отпувцайу работници —ври лае дека че 
имало вишак!

_ Къвти вишак, бре сине, работници 
могу да буду вишак. Еве у село 

— нема да закачиш

ви:ло Преди някой ден 
стар, гърбав Босилковсц, с 

питаше едия 
Мастиляр-

един

балено палто, 
негов връстаинк 
ковец няма ли да мирише 
млякото на козата му. Ня
мало да мирише, даже има- 

някой спефичен аромат и 
много приятен вкус.

иикига не
да маеш с вършину 
работника. Тражи копаче, косаче, давам 
им убаве иаре, по неколико стотин милио- 
на, ама никой нече. Свак ти каже дека си 
има работу.

— Нейе оратата за таквия работници, 
тате. Думата йе за работниците по преду- 
зеЬата...

се закачиха за 
ли заразени, ракията не би- 
ла качествена, па като дока
чиха брадвите и ги изсеко . 111

Босилковцн разбраха откъ 
де духа вятърът, па му пус
наха краищата. Едни се за

печал б«г, други

ха.
Боже, какви времена дой

доха: Мастилярковци
всичко имат оправдание.

После стана кавга за ов
цете.
време крастеха дъбилите, та 
с шумата си иззимваха ов
цете. А Мастилярковци не 
дават да се кастрят дъбици-

Босилковите открай за
пиляха по 
хванаха градовете по вътре
шността, а тия що са остана- 

най-закъсалн. Няма от Иван НиколовI — Ама кита ти кажем — работниците 
не могу да буду вишак. Има вишак лежа- 
че! Нали съм залазил по канцеларийете. 
Бре сине, арно търпи и тия народ. У сваку 
канцеларийу смуали се по неколко души, 
ршпкайу по ретийете нещо, ужНим работе, 
ама видим дека не им йе до работу. И да 
не ти оратим повече: преди свакога по не
колко вилджана оди каве. Ако имайу тол
кова работу, сигурно нема да пийу каве, а 
че си гледайу работуту!

— Тека йе, тате! Ама баш тия на сваку 
коверенцийу орате кико има вшпак работ
ници и дека че отпущайу... Еве съга пред 
одморете ни рекоше: „Идете на одмор, ама 
после одморат, че требеда седнемо да ви- 
днмо колко работшщн су вшнак“.

ли са

Желая писателя и аз 
да питам какво е искал 
да каже, но посещенията 
не са разрешени!

В нечии кабинети не 
може да се влезе дори 
нито с — виза!

Афоризми
Ма какъв ти плурали- 

зъм, аз за бюрокрацията 
отдавна съм — само ли
це!

Направи работа на сто 
летието. Излъга ни!

Да не повторят съща
та грешка, на хората от 
,изкуството е предложен 
голям избор на разреше 
ни инспирации.

Лесно е бло на Дома- 
нович. Неговият „Вожд" 
не е защитаван със за
кон за защита на името 
и лика!

Това повече майка не 
ражда! Да се опитаме 
с епруветка!?

— Море, «е бери гайле! Ка се върнете 
од одморат, а ти Би питай колко има ви
шак ладолежци по канделаргшете. Ещо да 
будеш накованя — буди чук! Распалете по 
нъи и че видиш накуде че излезне. Еве я 
знам за йедно предузеъе у Цариброд: там 
има ни малко ни млого — пет директора! 
Я ви се чудим кико за свите имате толкова 
паре. Не йе ли доста йедън директор?

— Доста йе, тате, ама они

Марксизъм или здра
ве! Решете сами! Зоран Живковия

ЩЩ&РаФЖШ Плурализъм
си натурали: 

те винансис&и, те комерциялни, Те генерал
ни. ..

Т \ т

\ У-ЗА кЮЯ 4 
ХДАРТИЯ? гчУУу. — Те там че тражите вишакат! Я знам 

по войнуту баща ми оратеше: „Бог да те 
пази оди америчку авиацийу и од нашу 
адмииистрацийу”! У тея гьрм йе заякат. Ка 
се върнеш од одморат а ти Бе шггай 
ли вишак при нъе. А съга вечерай, немой 
да се кахъриш оти йутре ни чека пластенъе!

ДГЙ&ЛИНЕТ/ е
е'

$

има// А

Манча
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