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С указ на президента на
СФРЮ Йосил Броз Тито от
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо
стоено с Орден братство и
единство със сребърен венец
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между
нашите народи и народности

ДИНАРА

. ДЪРЖАВНИЯ ВРЪХ НА СТРАНАТА

КАК ЩЕ СЕ ОБЕЗПЕЧАВА

СОЦИАЛНАТА

СИГУР-

ЗДД „К0РМН1Г Е т ОШРЕВКЧ 1Г~
препоръки не
се живее
"аАНпр?дсвд^теБлЕство?ЛаИсфрюЪЗГЛАСЕИ ЗА подпреасеДател

На 15 май бе извърше
на редовна промена в Пре
дседателството на Соцналистическа
федеративна
република Югославия. До
сегашният
подпредседател на Председателството
РАИФ ДИЗДАРЕВИЧ (СР
Босна и Херцеговина) бе
избран и провъзгласен за
председател на Председа
телството с едногодишен
мандат. СТАНЕ ДОЛАНЦ
(СР Словения) бе избран
и провъзгласен за подпре
дседател на Председател
ството на СФРЮ също с
едногодишен мандат.
В речта си след избира
нето му за председател на
Председателството на СФ
РЮ Раиф Диздаревич ме
жду другдто подчерта:
ИЗБОРИ В СКУПЩИНА
ТА НА СФРЮ

Нови
функционери
На съвместна сесия на
Съюзния съвет и Съвета
на републиканските и покрайнйните ДУШАН ПОПОВСКИ (Македония) бс
избран за Председател и
СГ1АСОЕ МЕДЕНИЦА (Че
рна гора) за подпредседа
иа
тел на Скупщината
СФРЮ с едногодишен ма
идат.
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Раиф Дпздаревпч

Стане Доланц

— Надделя становище
то, че се налага да извър
шим
коренни
рефорлш
нсотсрочно, без колеба
ния и без
компромиси,
Час по-скоро трябва
да
които не водят напред...
приемем онези конститу
ционни промени, които са
необходими за създаване
то иапредлоставки за ра
дикална
стопанска
ре
форма,
която трябва да
бъде извършена тази го
дина и веднага да започ
не осъществяването й- С
майската програма
от
икономически мерки найсетне пристъпваме до те
зи реформеки начинания.
Това с първият ни гол
ям изпит. Тези мерки ще
бъдат начало па дългоср
очни промени само при

условието да се осъщес
твяваг цялостно, последо
вателно и единно. Още
сега обаче ги застрашава
едностранчивостта, която
се свежда само до покач
ване на цените. Това не
смее да се допусне, това
не е целта на (тези мер
ки. Осъществяването им
трябва да осигури предим
ство на основните тазго
дпшни цели: съживяване
на стопанската дейност,
освобождаване на сгопап
ството от администрашвпите окови, за да може
да се обърне към пазара,
света, технологическия из
предък. Целта на тези ме
рки и па мерките, които
ще бъдат приети по-къс
по е грай|НО намаляване
па инфлацията.

СЪЮЗНИЯТ СЪВЕТ ИА СКУПЩИНАТА ПА
ПОТРЕБЛЕНИЕТО

Нов председател па Съюзиия съвет е СТЙЕПАН
(ХърлатсНОВАКОВИЧ
ко), а АБАЗ КАЗАЗИ (Копредседатсл
сово) е нов
на Съвета на-'републиките и покрайнините.

т.елните общности и на
трудовите организации се
дава препоръка веднага
да вземат конкретни мер
ки за обезпечаване на со
циална сигурност на ра
ботниците и да обезпечат
реални източници на сре
дства за компенсация на
ените на произведения
та и услугите, които пря
ко влияят върху - жизне
ното ‘равнище на труде
щите се.

& От отчетно избор
ните събрания в
Социалистическия
4
съюз

* ДА НЕ СЕ
ТОРИ ...

ПОВ
5

е
* ОПАСНО
КАНИ

РАЗТА
7

* Средствата да се из
ползват докрай 8

* Подготовката е в
пълен разгар — 9

СФРЮ ПРИЕ ЗАКОН ЗД ВРЕМЕННО ОГРАНИЧЕНИЕ НА

Цените кроят личните доходи
Доколкото цепите надминат целенасочената инф*
нация, личните доходи реално ще се намалят, по па
малението им не може да б ьде но-голнмо от 20 на е го,
освен при колективите, които имат загуба

Душан Понояски

В новите законопредписания за ограничаване на
сзбщото, съвместно и лич
но потребление, които бя
ха приети в Скупщината
на СФРЮ, не са вградени
предложенията на Съюз
ния синдикален съвет, от
насящи се за обезпечава
нето на социална сигур
ност на работниците. Вме
сто това, делегатите на
съвет приеха
Съюзния
три заключения:
@ На Съюзния изпъл
нителен съвет се вменява
в дъ-пг да изучи предло
женията на Синдиката и
да предложи на Скупщи
ната допълнения на съще
ствувацццте закони или
нови закони.
@ На републиканските
и покрайнинските скупщини се дава препоръка
да разгледат предложени
ята за обезпечаване на
социална сигурност и да
предприемат мерки в рам
ките на своите компетен
ции.
@ На републикански
те и покрайнинските скупщшш се дава препоръка
да разгледат Предложени
ята за обезпечаване на со
циална сигурност и да
предприемат мерки в рам
кпте па своите компетенцип.
ф На общсствено-полнтичсскитс и самоуправи-

Съюзният съвет на Ску
и,ципата на СФРЮ оказа
Програмата
подкрепа на
от мерки иа икомомичес
15
ката политика след
май /и прие иптервемтйи
закони за временно огра
иичепис иа личните дохо
ди и па потреблението в
обществено-политически
те общности й самоунрана
вителпите общности

интересите » настоящата
година.
Същността па закона с
във „свързването" па зара
боткмте с цените относпо с целенасочената инфлацця (9° ДО 95 па сто).
Това означава:, доколкото
цепите мадммнат процеп
та ма заплануваната пи
флацпя, личните доходи
реално адс се намалят,

но намалението им
не
може да 61,де по-голямо
от 20 па сто, освен при
колективите, които имат
загуба.

акумулация над средното
равнище' в отрасъла си,
могат да увеличават ли
чните си доходи, над ут
върдените граници. -

Със Закона се утвържд
ават така наречените по
мнпалии граници за уве
личаване на заработкитс.
За първото полугодие ма
кспмумът е 139 па сто, за
периода януари — сейте
мири 132% и за цялата го
дина 119 процента. Коле
ктивите, копго отделят за

Доколкото заработкитс
реално спаднат, формула
та за
долната граница
на личните удоходн гла
си така: 80 на сто от срс
диия личен доход в съот
ветния период на минала
та година. Тази сума се
(На 3-та стр.)
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ГШ СВЕТА
КАЗАХА...

ЮГОСЛАВСКО-ГРЪЦКИ ОТНОШЕНИЯ

У

НАС

БУДИМИР ЛОНЧЛР НА
' ПЕЙСКА СИГУРНОСТ И
ВИЕНА

КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА ЕВРО
СЪТРУДНИЧЕСТВО ВЪВ

Крунйч прие делегация ПРИНОС КЪМ РАЗВЕДРЯВАНЕТО
на ПАСОК
1 "
живее трябва да уважава
Очевидно е, че конференцията във Виена е нов
Председателят на Пред лите положителни проце
седателството на ЦК на си на балканското сътруд
СЮК БОЖКО КРУНИЧ в ничество, които са от ин
понеделник в Белград пр- терес па всички балканс
ки народи и страни.
не делегация на гръцкия
ПАСОК, оглавявана от.чле
В този контекст е и
нът на Изпълнителният бю
рео ГЕОРГИУС ПАПАНД- взаимно изразената готов
РЕУ. В сърдечния разго- ност за по-нататъшното за
вор е подчертано, че про дълбочаваие и укрепване
гресивните партии и дви на сътрудничеството межения на Балканите чрез .жду СЮК и ПАСОК и
сътрудничество и комуни за целокупните добросъсе
кации трябва да подтик дскн отношения между
ват и подобряват започна двете страни.
ШЕВАРНАДЗЕ И ШУЛЦ ВОДИХА РАЗГОВОР В ЖЕ
НЕВА

Подписани два документа

Разговорите са посветени на подготовките за сре
щата на Горбачов и Рейгън в Москва от 29 май Д°
2 юни т.г.
В кра^ на срещата в
Американският държа
вен секретар Джордж Шу Женева, която е посвете
на на подготовките
за
лц и съветският минис
срещата на Горбачов и
тър за външни работи
Рейгъй в Москва от 29
Едуард Шеварнадзе пре
ди няколко дни в Жене мая Д° 2 юни, Шулц ' и
ва са премахнали и после Шеварнадзе са подписали
дните трудности за рати два документа с които са
премахнати някои спорни
фициране на американс (технически) въпроси в
ко-съветско споразуме
споразумението, което ще
ние за ядрените ракети
бъде подписано в столица
с кратък и среден обсег. та на СССР.
ДОСЕГА В

ПАЛЕСТИНСКОТО ВЪСТАНИЕ

Убити 200 палестинци
През изтеклите пет месеци са ранени 1410, а
арестувани над 8 хиляди палестинци
Според някои данни на те за ранените и аресту
ваните — ранени са 1410,
израелската армия от
а арестувани над 8 хиляначалото на палестинското въстание, т.е. от 9 де- . ди палестинци.
Израелците са имали
кември миналата година
малко жертви — две, от
досега са загинали над
които едната е убил евре
200 палестинци. В този
черен баланс са и данни-. йски преселник.

са
интересите, които ц
общи, реално да ги ува
жава и винаги да ги сла
га пред своите разлики и
разделения- Затова преди всяко важно решение
трябва да си поставим въ
Готови ли сме
проса:
да правим това?

принос на общото разведряване
„Целокупният' резултат, който се чувствува
и се отразява в съвмест
но предложеното заключе
ние на документа 01 КОН
ферсицията във Виена,
което неутралните и не
обвързани страни иредложмха днес, всякак е
положителен. Очевидно е,
че конференцията във
Виена с нов принос към
общото разведряване, нов
импулс за плурализма и
за уважаване па мултипол
ярния възглед за снега".
Това оповестил съюзният
секретар на външните ра
боти БУДИМИР ЛОИЧАР
на пленарното заседание
(на 13 май) на Конферен
цията за е вропейска си
гурност и сътрудничество
(КЕБС).
След като посочил ня
кои положителни 1 момен
ти в международните от-
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Будимир Лоичар
ношения Лоичар подчер
тал, че процесът на намалявапе на напрежение
то сам по себе си е фактор на европейската стабилност. — Нито всички
разлики, нито пък вепчки разделения не могат
да изчезнат за една нощ.
Европа с 'Тях ще живее
дълго време. Но за да

ЗАПОЧНА ОТТЕГЛЯНЕТО НА СЪВЕТСКИТЕ

Като европейска страпа Югославйя е иеобвъ
рзаиа и извънблокова, со
ниалисгическа и само у лравителна. Югославия е
средиземноморска, средпосеропейска, бал канска
и същевременно развива
ща се страна. Като така
ва тя желае да бъде вс
ред онези, които и заналред непрекъснато ще дават принос в търсенето^
на този и такъв европеи
ски идентитет. Това
е
основа на нашата поли
тика, инспирана с полита
ческата
философия на
необвързаността.

ЧАСТИ ОТ АФГАНИСТАН

Въпросът да се решава без външна намеса
Последните съветски войници би трябвало да на
пуснат Афганистан до 15 февруари идващата го
дина
кционерн, представители
Оттеглянето на съветс
ките военни сили От Аф- на коменданствата на съ
ганистан — които в тази ветската и авганистанска
страна влезнаха
преди армия, представители на
осем години — започна на ООН и журналисти от по
15 май; Първите части са вечето страни.
минали през столицата на
Афганистан когато на > съ
В оповестеното в съвме
ветските
войници
се
стното
съветско-афданис
обърнал афганистански
танско изявление е изтък
ят президент Наджибу- нато, че съветските
силах. Присъствували са и ли
съгласно с женевс
други афганистански фун кото споразумение — от

съседната страна ще се
оттеглят в срок от девет
месеци. Подчертано е, че
сега е най-важно афганис
танският въпрос да се
решава без външна наме
са. Наджибулах заявил,
че неговото правителство
има сили да „въведе ред"
н без съветските сили.
Той още веднаж призвал
муджахедините да прек
ратят борбите и да прие
мат предложението му за
формиране на коалицион
но правителство.

ПО ПОВОД 45 ГОДИШНИНАТА ОТ ВЕЛИ
КАТА ЕПОПЕЯ НА НОВ

Сутйесна - символ
на героизма (1)
Пише: ДРАГИША РАДОВАНОВИЧ

„... Навред по Югославия имаше
много бойни полета, на. които се воде
ха кървави боеве, но точно Сутйеска
— която в нашата Народоосвободителна борба два пъти бе такова поприще
— най-добре отговаря да бъде място,
в което нашите народи винаги с гор
дост ще гледат и да сй припомнят
колко скъпо ни струва това, което сме
създали..."
Т и т о

Националният парк Сутйеска, намиращ
се на Тйентище, тези дни стана място, където се събират хиляди югославяни. Млади
и стари от всички краища на нашата стра
на пристигат на този източник на история
та ,да си спомнят за героите, които не
жалиха животите си. за щастието на сегаш-

ните И бъдещите поколения- За това събиране има и повод — 45 годишнината от
битката край Сутйеска, която представлява
най-светъл символ на. борбата на югослав
ските народи и народности за свобода.
За това събитие е писано много. За него
се учи в училищата. Все пак, по повод
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ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

Внушителен аеромнтинг в Баташка

1 ;
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Нови съюзни секретари
Въз основа на предложението на председателя на Съюзния изпълнителен съвет делегатите
на Скупщината на СФРЮ назначиха нови съюз
ни секретари и председател на Съюзния комитет
по въпроси на бойците и военните инвалиди.
За съюзен секретар на народната"' отбрана е
назначен генерал-полковник ВЕЛКО КАДИЕВИЧ.
НЕНАД КРЕКИЧ е назначен за съюзен секретар
на новосформирания Секретариат за икономиче
ски отношення с чужбина. За съюзен секретар
за законодателство, правосъдие и управление е
назначен д-р ПЕТАР ВАЙОВИЧ. М-р МИЛАН ШЕ
ШЛИ5Г е назначен за председател на Съюзния
комитет по въпроси на бойците и военните инвалиди.

Цените кроят
личните доходи
(От 1-за стр.)
увеличава с процента,
с
който са се
увеличили
жизнените разходи в стра
ната (този процент
ще
бъде публикуван
навре
ме от Съюзния завод за
статистика).
Организациите, които
попаднат под удар на За
кона за санация ще дават личните доходи, които възлизат на 70 на сто
от средния им личен до-

ход в съответния период
на миналата година, като
при това ги увеличат с
процента на жизнените ра
зходи в страната.
В обществено-политиче
ските общности и самоуп
равителните общности на
интересите потреблението
може да се увеличава до
полуго152°/о в първото
дие, 146% в периода януари — септември и 127 на
сто в цялата година.

юбилея да си припомним, какво за нея казват историците.
Битката край Сутйеска се смята за
най-съдбовната и най-драматичната битка н
нашата освободителна война. Това всъщност са редица сражения и събития, станали през втората половина на май и първата
половина на юни 1943 година, на простраи
част на Санджак,
и югоизточната част
пд реките Тара,
между долните течения
Пива и Сутйеска.
главната
За задачата да се унищожи
апгажиоперативна група на НОВЮ били
войници: германрани 127 хиляди вражески
ци, италианци българи и домашни преда
тели, които били подпомагани от самолети

— - -теьгг *“—■

ната против
от 4 хиляди рамежду които им^ло повече
ието иа
нени и болни от тиф. Сь
Обасилите било Ю към 1 в полза "”Р
; °
нашите
бойни,
не
признавайки
гпт,
бо
че,
вражеските куршуми с животите с
лест и
пробивали път към свободата.

Повече от петдесет хиляди души на
14 май присъствуваха на аеромитинга
в Батайница, организирам по повод
чествуването на Деня на Военното
въздухоплаване и противъвъздушната
отбрана, 21 май- Посетителите разгле
даха, и изложбата на час тот въоръже
нието и съоръженията на този вид отшашите въоръжени сили. Също така
на този внушителен показ можаха да
уверят в обучеността и способността
на нашите пилоти, които със своите
апарати им представиха същински пра
зник на небето.
Герои на деня бяха пилотите, които
показаха възможностите на въртопета
„газела”, изведоха акробации с нашите
самолети „ястреб”, „галеб-4”, „орао”.
Парашутистите се спуснаха, „от небе
то”, макар че духаше силен вятърАкро-групата „Летящи звезди” с уме
нията си надвиси всичко. Небето над

Батайница бе изпъстрено с „кубински
осмици”, „трицветни рози”, с трико
льорни ленти наподобяващи знамето
на СФРЮ ... Голямо внимание прив
лече и самолетът изтребител „Миг 29”,
който от неотдавна се намира в - със
тава на нашето Военно въздухоплава
не и противъздушната отбрана. С ед
на дума — аеромитингът в Батайница.
бе празник и за очите и за душата..

ХРОНИКА НА ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН
НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕ
ЛСТВОТО НА МОК НА СКС В ЮЖ
НОМОРАВСКИ РЕГИОН

Подкрепени
кандидатурите на
Слобгодан Милошевич
и Зоран Соколович
Председателството на Междуобщинската конференция на Съюза на комупистите на заседанието си от 12 май
т.г. подкрепи предложението за пред
седател и секретар на Председателството на ЦК -на СКС в предстоящия
Слободан
мандат да бъдат избрани
Милошевич и Зоран Соколович. Тази
е
както бе изтъкнато
подкрепа
логична изява на настроението не са
мо на партийните членове, но л на
всички трудещи се и граждани от Юж
номоравски регион.
Председателството
Членовете
па
приеха информацията за дейността на
комунистите в региона през май, а

След като били обкръжени от всички
страни Върховният щаб с поделенията първо сс опитал да сс пробие към Фоча
по
понеже не успял, ударните поделения били
прегрупирани и, насочени прел Бучено и
Тйептище към планината Зелешора. Първа
пролетарска бригада на Вилшювац е безпримерси героизъм и атаки пробила нтория
вражески обръч, след нея тръгнали и остапалите паши сили за Източна Босна.
На шосето между Фоча и Калиновик
германците набързо органинзрвли трети
НОВЮ през средата
обръч, по частите па
успели с атака да го
на юпи 1943 годинаеъздали
възможност за
разкъсат, с което
изтегляне па всички части. С това битката
Сутйеска била спечелена, но 8 хилякрай
бойди и командири останали па вечен
ди
страж — дали своите животи, та техните
победоиосдругари да могат да продължат
КЪМ свободата.
поход
ния
За епопеята на Сутйеска останали забе
изключителни примери па геройство
лязани
и умение. По повод юбилея в няколко броя
Творим в нашата статия за ;якои о.

тях.

На 21 май 1942 година от летището в
окупирана Баця Лука пилотите Франьо Клуз и Руди Чаявец с отнети вра
жески самолети прелитат на освободе
ната партизанска територия в Прийедор. Клуз и Чаявец са първите парти
зански пилоти, а 21 май Ден на наше
то въздухоплаване и противъвдушната
отбрана.

I

след това като курсист на 14-ия ви
пуск на политическата школа „Йосип
Броз Тито” в Кумровец е избран Драгослав Велинович, шеф на транспорт
ната служба на „Власина-продукт” _от
Сурдулица. Тази година изборът на
курсисти е направен по нов начин.
Именно с цел да се изберат по-добри
курсисти е премахнат „ключът” и вси
чки общински комитети на СК са
предложили кандидати, така че избо
рът е далеч по-широк.
ИДУЩАТА СЕДМИЦА НА ВЛАСИНА

Срещите

„Братство-единство“
Традиционните 17-и поредни срещи
на запасните военни командири, бой
ци, младежи и девойки, трудещи се и
граждани на СР Сърбия, Македония и
САП Косово под название „Братствоединство” ще се състоят на 22 май
т.г. па Власина.
От настоящата година Срещите ще
се организират по нов начин. Именно,
организационният комитет реши Сре
щите на Власина да се провеждат всяка трета година с масово участие на
запасните военни командири, бойци.
младежи и девойки, трудещи се и гра
ждаин, а всяка година да се устройва
на което щс
подходящо тържество
участвуват делегации от Македония,
Сърбия и САП Косово.
Сдед полагането на. венци и цветя
па паметниците-бюстове боец, Душан
Дсведжнч — Жнка ще възкреси спо
мени за военните дни на тази територия, а след това |ще бъде изпълнена
подходяща културна програма.
М. Момчилович
ПОПРАВКА
В миналия брой на вестника е допусната
авторска грешка в статията „Нова скупщипа и функционери”. Именно посочвайки кон
са избрани за подпредседатели на Скупщнната на Регионалната стонпнска камара обиародвали сме, че между избраните е и
ВЛАДИМИР РАДОЙКОВИЧ, А Е ТРЯБВА
ЛО: ВЛАДИМИР РАДОЙКОВ.
Извиняваме се ни другаря Радойнов и
на читателите за допусната грешка,
Редакцията
СТРАНИЦА 3

БРАТСТВО • 20 МАЙ 1988

ДИМИТРОВГРАД

С лице към проблемите

• Мнлорад ЗЛАТАНОВ преизбран за председател,
а Тома НИКОЛОВ за секретар на Председателството
на ОК на ССТН
Интересът и участието
на гражданите в Социа
листическия съюз е в пря
ка зависимост от това
кои проблеми се разглеж
дат там. Ако се обсъждат
проблеми по снабдяваиекомунално-битовото
то,
изграждане, уреждането
на улици и под. — и от
зивът е добър. Това е ос
новният извод от състоя
лото се на 12 май избор
но събрание на Общин
ската конференция на Со
циалистическия съюз в
Димитровград, на която
Мнлорад Златанов беше
преизбран за председател,
а Тома Николов за сек
ретар на ОК на ССТН.
През изтеклите две го
дини в Димитровградска
община са постигнати кру
пни успехи — подчерта
между другото в доклада
си Мнлорад Златанов. Из
граден е нов цех на кон
фекция „Свобода", извър
шени са големи мелиора
тивни работи в Смиловско поле, приключва стро
ежа на фермата в „Боровско поле”, строи се път
през Видлич, асфалтира
се пътя Димитровград —
Д. Невля- Постигат се за
видни резултати и в дру
ги области, но също така
има области, в които за
напред ще трябва да се
посвети по-сериозно вниказа Златанов.
мание

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
— В ПРЕДЕН ПЛАН
Една от областите, в
която занапред ще тряб-

ва да се направи иай-мио
е селското стопан
го
ство. Това ясно пролича
н от станалите след прие
мането на отчета и до
клада за предстоящата ак
тивност задачи, разисква
ния. Небойша Иванов из
тъкна голямата помощ,
която оказва републиката
в изграждането на пътн-

Мнлорад

Златанов

ща, но и необходимостта
от по-голямо включване
на местните общности.
Йован Еленков изнесе,
че селото от ден на ден
все повече остарява, а ну
ждата от повече храна е
все по-гол яма и '•че е не
обходимо да се изнамират начини и средства
за засилване на селскосто
панското
производство.
Еленков също изтъкна,
че в този смисъл положи
телна роля играе от ня
колко години насам ут
върденото съревнование
за високи добиви, което
става все по-масово. Йор
дан Алексов се спря вър
ху недостатъчното включ-

пане на младите хора в
местните общности, като
изнесе, че може би причината за това е не вина
ги се обсъждат пай-актуалннте проблеми.
МЛАДИТЕ

НЕАКТИВНИ

Васил Рнзов каза, че с.
Жслюша като една от
ма неголемите местни общиости има проблеми, ‘~'1^акар че там наскоро ще
се строи основно учили
ще, а наскоро и мост па
р. Нишана. Той също поиедоразумеии ята,
СОЧИ п
възникнали във връзка с
искането на частник да
строи мелница в центъра
п'а селото. Рнзов изтъкна,
че Желюша не е против
построяването па мелпица, но същата не бива да
сс строи в центъра па сслото.
Слава Тодоров изтъкна,
че през изтеклите две го
дини е направено немал
ко, но остава още много
да се направи. То^ изне
се, че Димитровградска
община единствена в ре
публиката има намаление
ма търсещите на работа,
а има и такива които из
бират работа: "не искат
да работят в „Сточар”,
„Градня” и „Комуналац".
И той подчерта, че на се
ло трябва да се създават
по-добри условия, за да
искат и млади хора да се
.върнат там. В разисква
нията участвуваха и Йор
дан Маринков, Вера Ми
ланова и Младен Димов,
а от името на Републи
канската конференция на
ССТН конференцията по
здрави Борис Костадинов.
М. Андонов
А. Ташков

СУРДУЛИЦЛ

Широка и разно
образна дейност
ССТН бе преизбран
За председател на ОК на
Председателството
Рангел ТОШЕВ, а за секретар на
Миодраг МАРКОВИ1!
— Организацията на Со- и на създаване па сътве!условия предложения
циалистическия съюз в пи
и иепоСурдулишка община за- та, сюгжестиитеизразените
едно с остапалите обще- средствсио
ствс! кг-пол итн чес кй субс- ипициативи^^ещщ
те се и
станат същинска полигичсска сила върху КОЯТО
да сс обосновава цялата
система на делегатското
решаване. Това между дру
гото в уводното си изложспис за предстоящите за
дачм на ССТН в общината подчерта Рангел Тошев, председател иа ОК
па ССТН в Сурдулица на
проведеното на 13 мак из
борно заседание на гази
обществено - политическа
организация.
Рангел Тошев
кти решително ще се ан
гажира в по-нататъшното
внедряване ма делегатска
та система, в защитата на
имущестобщественото
во, правата и задължения
та на трудещите се и гра
жданите, за демократиче
ско решаване на пробле
мите в областта на сто
панството, комуналната и
жилищна дейност, образо
вапието, здравното дело,
социалната политика и пр.
При това една от най-ва
жните задачи ще бъде на
сочена към оспособявапето на делегациите 9 де
легатите за изпълняване
на делегатските функции

БОСИЛЕГРАД

ма местните конференции

Симеон Захариев и Винко Станоев бяха преизбра
ни на функциите председател и секретар
На състоялото се на 16
май т-г- заседание, делега
тите на Общинската кон
ференция на ССТН в Бо
силеград, положително оц
ениха дейността си през
изтеклите две години. За
двугодишната работа на
ОК на ССТН, нейните ор
положителна оценка дагани и тела, преди това
доха и всичките 37 мест
ни конференции.
На отчетно-изборното за
седание, на което освен
делегатите лрисъствуваха
и директори на някои тру
дови организации, за ра
ботата през изтеклите две
години и предстоящите за
дачи на Общинската кон
ференция на ССТН в Бо
силеград, уводно изложе
ние изнесе досегашният

- ... : : ^

са започнати, а не са до
вършени. Затова, както
бе подчертано на заседаиието. Социалистическият
съюз трябва да подсили
дейността си. Преди венч
ко са необходими още поголеми усилия за ндейнополитическо и акционно
действуваме на местните
конференции, там където
настават проблемите.

председател Симеон Заха
риев, а в разискванията
взеха .участие: Иван Митрев от Райчиловци, Км
рил Стаменов от Гложйе,
,
Радомир Йойич, Иван Бо
'М
,•
реки, Раде Александров,
|
Стаменко Пенев и Симе
он Захариев от Босилег
ШМ
рад, както и Борис Коста
' ^ V -; ^
дииов, изтъквайки, че де
В продължение на съб
йността на Социалистичес
ранието делегатите, след
КИЯ съюз в общината пр
• като решиха избирането
Симеон Захариев
ез изтеклите две ^години
на бъде явно, единодуш
се характеризираше с уси върху
осъществяването
11 ° пРеизбраха за предселия за разрешаване на на заплануваните задачи
Дзтел на ОК на ССТН с
всички проблеми. Съвмес ■ и активности в развойни- гюв двугодишен мандат
тно с останалите общест те планове на местните об СИМЕОН ЗАХАРИЕВ, а
вено-политически органи- щности й въобще на об ■ след това на отделно зазации и Общинската ску щината. В това отношеседание на Председателпщина, Социалистически ние видими са резултати- ств°то Винко Станоев съят съюз, през изтеклия дв те, преди всичко в кому- Щ°
преизбран за секре
угодишен период отделно налното строителство. Об таР иа Председателството,
внимание е посвещавал
аче има и задачи, които
М. Я.
*

-

■

11

^

■

•

Преди приемането на
план за работа на ОК на
ССТН и на Председател
ството й за период от на
стъпващия юни Д° юни
идната година, делегатите
на конференцията дадоха
положителна оценка на
досегашната двугогодишна дейност на Социалис
тическия съюз в община
та и на ръководството му.
Бе изтъкнато, че е разгър
ната широка и разнообра
зна дейност. Имайки оба
че предвид, че нашата со
циалистическа революция
днес е изправена’ прея ре
дица трудности, необходи
мо е да се направи пре
лом и по-организирано да
се действува. Положение
то налага да се направят
промени и в начина на
работата на Социалистиче
ския съюз. Главно е да
се запази единството в ак
циите, да има взаимосвър
зване на всички напред
ничави идеи, да се чувствува солидарност и разбнрателство.
На заседанието, на кое
то за председател на ОК
на ССТН бе преизбран
Рангел Тошев, а за секре
тар на Председателството
повтоРн° Миодраг Маркович бе изтъкнато, че жиз
нените въпроси не бива
да се оставят и за тях да
решават - изпълнителните
и управителни структури.
Не само за. тези въпроси,
мо делегатите в .скупщините трябва повече да контролират как се прила
гат законите и договори
те, споразуменията и ре
шенията. Впрочем това е
условие и за развитие на
делегатската система.
В. Б.
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Положителни
оценки

© ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКАТА КОН
ФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ Е
ПРЕИЗБРАН РАТКО МЛА
ДЕНОВИЧ, А ЗА СЕКРЕ
ТАР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТВОТО СЪЩО Е ПРЕ
ИЗБРАН БОГДАН ЦВЕТКОВИЧ
На състоялото се на 16
май т.г. изборно заседа
ние на Общинската кон
ференция на Социалисти
ческия съюз бяха обсъде
ни и приети отчетите за
дейността на Общинската
конференция и местните
конференции на Социали
стическия съюз през последните две години и реферата за ' предстоящите
задачи на ССТН в общипата през следващите две
години.
Изразявайки волята на
73 от общо 74 местни ор
ганизации на ССТН, делегатите преизбраха за пред
седател на ОК на ССТН в
Баб\лпница, който според
делегатите
оценката на
твърде успешно е изпълнявал тази длъжност и за
служава да му се гласува
доверие. На свое заседание, състояло се непосредствено след заседанието
на конференцията, член^Богвете му преизбраха
дан Цветкович, който също безвъзмедно е изпълнявал тази длъжност през
изтеклите две години.
Делегатите също така
обсъдиха и приеха отчета за проведените избори
в органите и телата па
местните обнщости на тсриторията на общината
през 1988 година.

Особен интерес предиз-

пика отчетът за реализация на местното саммообизтеклата
през
лагане
П987) година. Делегатите
заключиха между ДРУго,°
занапред да се действува
навреме и ,да 'няма погасване на средства, които
дава общността за уреждането на комунално-битопи проблеми.

Ст. Н.

НА СПОМЕН-ПАМЕТНИКА „СРЕМСКИ ФРОНТ"

ДА НЕ СЕ ПОВТОРИ

8
Между няколко хиляди преживели бойци на от|( криването на Спомен-паметника на Сремския фронт
. ^ се намери и група от 34 бойци от Димитровградско,
5 шестнадесет от които са били непосредствени участ
ници г боевете на Сремския фронт. Как след 43 годи
ни, на мястото където са се сражавали с фашистите,
се чувствуват, за какво най-много си спомнят в този
тържествен момент.
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Р. Младенович

НА ОТКРИВАНЕТО

Гроздан Петров
днес
пенсионер — преди 43 гоДини осемнадесетгодишен
младеж' -— картечар. През
Пяло време, докато траеше митинга в мислите ми
минаваха
ония
тежки
дни през 1944 година. Не
мога да опиша своето въл
ненне, когато сега се на
мерих на средата на река
Босут, но този път на моста, който тогава не съ
ществуваше,
Щастлив
съм, че видях своя комай
дир и политкомисар. Но
сърцето ми изпълни тъга,
когато видях само имена
та на моите другари-съу
ченици Нацко и Димитър
Алексови.
Спомням
си
как единият загина, а дру
гия бе тежко ранен и
умря- И аз бях ранен, но
леко. Когато гледам този
величествен паметник, ве
днага си спомням най-тру

Дното, което човек може
да доживее — войната и
искам 7това никога да не
се повтори.
Цветан Георгиев: — И
аз най-напред бях карте
чар, а сетне получих минохвъргач. Щастлив съм,
че имах възможност да
дойда тук на мястото, къ
дето много мои другари
загинаха. Гледайки техни
те имена като че ли ги
гледам живи. Жал ми, че
не мога да отида до село
Батровци, където се сра
жавахме. Там загина Ас
парух йоцев, чиято сес
тра сега е тук да види
къде загина брат й- Ис
кам да видя и хората от
това село, които така сър
дечно ни посрещнаха п
ни помагаха, даваха хр*дна."
Един от участниците в
Сремския
пробива

Спомен-паметникът „Сремски фронт"
фронт е и Недко Георги
ев. За разлика от повечего
участници, той е един от
по-старите. Тогава бил на
26 години и вече бил вой
ник:
— И аз бях картечар
но с! ойит, Което може би
допринесе да „си донеса
главата”, а сигурно имах
м щастие. Защого да се
преживее
онова, коего
тук се случи преди 43 години наистина трябва и
щастие. Спомням си как
комендантът Звицер преди започване на сражепи-

Гроздан Петров, Цветан Георгиев, Недко Георгиев

ята като че ли нямаше
доверие у нас, когато не
искахме напразно да стре
ляме. Но когато сражени
ята започнаха и когато
от силен огън трябваше
с вода от Босут да разхлаждаме
картечниците,
всички съмнения изчезнаха, дори и ■ големи похвали получихме след про
бива. Нашето . поделение
се сражаваше в село Ба
тровци, което е на седем
километра оттук. Преди
да започне .митинга пеша
отидохме до селото. Окопи
те още се познават там.
Щастлив съм, че ми се
удаде възможност, вероятно за . последен път, да
дойда тук, но ми е жал
за другарите, които оста
наха завинаги в тази равница.
сега когато в новооткри
тия музей гледа вечния
пламък в очите му се
явява сълза. И не само на
него, защото тук, далеч
от родния кРай е оставе
на една младост за свет
лото бъдеще на. друга
младост, която ще пази и
тачи неповторимото дело
от преди 43 години. А. Т.

МАРИЦА МЛАДЕНОВИЧ, ДЕЛЕГАТ ИЛ СК В СУРДУ ЛИЦА И ТЪРГОВИЩЕ

Да освободим труда и отговорността

г™«

голямо признание "
тяха" МАРИЦА МЛАДЕ
НОВИЧ, една от най-добрите работнички па „Юм
ко" в Сурдулица: на пред
Конференция
стоящата
на СЮК тя Щс б*Д° деле
гат па партийните орга
низации н Сурдулишка и
Т'ьрговишка общини.
И
едното, и другото е заслужила с голямо трудообщестлюбис, завидна
всио-лолитическа дейнюст в общината, съзпателна ангажираност в самоу
правителния живот ма .ко
лектива си, в който рабо
година.
В
ти от 1975
СЮК постъпва през 1977
година, а сетне изминава
член,
път от „обикновен"
първичната
секретар на

иа Председателството му.
Как да се справим
с
кризата? От, този въпрос
сс вълнуваме всички, а от
делегатиге на Конференцията на СЮК очакваме
най-добрия
да намерят
отговор. Според Нас как
гласи той?
Съдбовимят въпрос
изисква,
па пашите дпи
комплексен отговор — ка
зва Марица Младенович.
еа— Аз щс подчертая
мо един негов компоне1гг: все докато не разграпи чим труда от безделпето и отговорността сгг без
отговорността, малки са
изгледите пи да преодоле
см острата криза. Затова
кризата
Решенията за

;=•=- авиякигт

™ класа. Какво искат ра
дохода си.
ботииците?
Как се готвите за Кон
— Работниците
искат - ференцията на СЮК?
да работят, и да се възна
— Следя всички разиск
граждани трудът нм. Исоапня във връзка с Конкат Истински да осъщест
ференцията, конто се вод
ят в страната ни. Когато
общинските комитети на
СК в Сурдулица -и Търго111 ицс сумират разисквани
ята по Тезисите, щс изу
ча подробно изнесените в
тях мнения, становища
и предложения.
Марица Младенович е
родена през 1950 година е
с. Стубла край Войник,
то място няколко пъти ©
награждавана с първа 11Прнчна награда. на „юмКО”. Заработва средно по
240 000 месечно.
К. Г.
Марина Младешнтч
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ТРИМЕСЕЧНИ СТОПАНСКИ РАВНОСМЕТКИ

ДА СЕ НАМАЛЯВА

„АВТОТРАНСПОРТ" — БОСИЛЕГРАД

Без гаранция за добро стопанисване
# Общият доход увеличен със 121 на сто, а раз
ходите със 164 на сто • Прн ненаплатсна реализация
от 43,4 милиона динара е отчетена загуба от 61,2 ми
лиона динара • Средният личен доход възлиза на
150 812 динара. 1
резулта ще. Не ползуват се всич
Финансовите
ти през първите три ме ки възможности докрпй
сеца от настоящата годи- — подчерта директорът
на на, „Автотранспорт" в на организацията Йордан
Босилеград, не дават сн- Велинов,
гурност за безгрижно стоРазбира се, за незавидпанисване. Напротив, от- ното стопанисване ма „Авчетената загуба от 61,237 тотранспорт” са „винов
милиона динара е серио ни” и редица обективни
зен сигнал за всестранно фактори, конто организа
съблюдаване и изучаване цията сама не е в състо
яние да разреши. Между
на положението, като прн
това се предприемат мер тях на първо място изтъзастарелия возен
ки. за преодоляване на вси кват
чки проблеми, които по парк, лошата пътна мреедин или друг начин пря- жа, която пряко повиша
ко влияят Върху стопани ва разходите, намаляване
сването. Преди всичко е на пътниците, както и неувеличение
необходима още по-реши- съответното
телна борба срещу всич- цените на услугите с уве
ки субективни слабости. личението на горивото,
Още повече, че същите с маслата и резервните чагодини наред се повтарят, сти.
а организацията като че
Инак, през първите три
ли няма сили за успешна месеца от настоящата го
дина, 166-те работника в
съпротива.
— Полагаме усилия в тази организация са осъ
това отношение. Отделни ществили общ доход от
резултати са налице. Оба 497,49 милиона динара и
че от същите все още не същият в сравнение със
сме напълно доволни. С същия период на 1987 го
години спечелваният на дина е увеличен със 121
вик трудно се напуска. на 'сто. В структурата на
Все още трудовата дисци- общия доход най-голямо
плина при отделни работ участие има пътният тран
ници е на низко равни- спорт' — 243,57 милиона

динара, слсд това беизииостанцнята със 145,66 милиона динара и товарният
транспорт с 94,31, а наймалко авторемонтната ра
само с 13
ботилница
милиона И 933 хиляди ди
пара.
Трябва да подчертаем,
че за осъществяването на
този доход са нзразходвани цад 442,83 милиона ди
нара м същите по отиошепне па миналогодишни
те през този период са
по-големн със 164 на сто
(43 иНдскспи Пункта пове
че от увеличението на об
щия доход). При топа до
ходът по отношение па
миналогодишния е по-ма
лък с 5 на сто, а органи
зацията е отчела загуба
от 61 237 347 динара. Сред
ният личен доход възлиза
на 150 812 динара и по от
ношение на миналогодиш
ния е увеличен със 181
ма сто.
Характерно за- осъще
ствените финансови резултати на тази стопанска организация е и това,
че през първите три ме
сеца същата има ненареализация от
платена
43 375 194 динара, а за ре
валоризация и амортнза- •
ция е отделила над 16 ми
лиона динара.
М. Я.

КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА” — ДИМИТРОВГРАД

ЗАГУБАТА Е СЕЗОННА...

В трудовата организа
ция- за производегво па
конфекция
„Свобода” в
Димитровград, тези дни
всички сили са мобилизи
рани. Макър че до годиш
ните почивки има още
доста време, всички съботи до 1 юли са провъз
гласени за работни, защо
то' чуждестранният купу
вач не признава никакви
причини , за закъснение.
За пазара на САЩ, СССР,
на годината мощностите
са попълнени. Произвежда се за.позна ткупувач,
както за чуждеегранен, та
ка и за домашния пазар.
От Първи май ДО края
годината мощностите са
попълнени. Произвежда се
за познат купувач, както
за пазара на САЩ, СССР,
Германска демократична
република, Нр България
и Либия уговорено е про
изводство на 115 хиляди
бройки различни Модела
палта, дрехи, якета... За
домашния пазар са угоао
рени също почти 50 щшя
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ди бройки.
Инак, първото тримесе
чие димитровградската
конфецция е завършила
със загуба от над 35 мили
она динара. Имайки пред
вид особеностите на дей
ността в тази обласг, за
губата' е малко по-голяма от обикновено.
Но
това вече ще се навакса
през останалите
триме
сечия, понеже има дос
та ненаплатена
реализа
ция. Що се отнася
до
1

на първото
тримесечие
личните доходи, на края
те са били средно пз 140
хиляди динара. В конфек
цията изтъкват, че от Пър
ви ма.й насам няма
да
има по-малки лични дохо
ди от 150 хиляди динара.
Що се отнася -До изгубе
ните два—три дена
п9
време на стачката, те ще
бъдат наваксани с работ
ните.съботи до началото
на годишните почивки.
А. Т.

Трудности
все пан има
Ако отношението към този въпрос не се мени
стз
под въпрос е дали цялостно ще се реализира
нооището н Осмото заседание на ЦК на СКС.
осъществяват
Как се
становищата на Осмото за
ссдание па ЦК на СКС,
по-точно становището във
връзка с намаляване-го
броя па заетите в админи
страцията и обществени
те дейности бе въпрос ко
тото неотдавна по иници
атива на ОК на СК в Босилсград обсъдиха ръко
водителите на основните
организации на сдруже
ния труд, трудовите об
щности, органите на уп
равлението Към ОС, въз
пит ателно-образователни
те организации, правосъд
ните и държавни органи
зации, самоуправителните общности на интереси
те и представители на об
ществено политическите
организации. Основната
констатация е, че всички
те имат програми за реа
лизиране на становищата,
че в едни от тях те запо
чнаха да се осъществяват,
но че в значително число
тази приета задача не се
реализира, и ако отноше
нието не се мени под въп
рос е дали тя ще се из
пълни до края на юни та
зи година.
На заседанието бе под
чертано, че намаляването
на заетите в администра
тивните служби се осъще
ствява главно в две посо
ки — чрез редовно и пре
ждевременно пенсионира
не и чрез преквалифици
ране И разпределение на
други работни места. От
органите на управлението
на ОС досега в пенсия за
минаха трима души и на
техни места не ще се при
емат нови работници. Оча
ква се, че |ще се увеличи
числото на онези които
ще заминат в преждевре
менна пенсия след закон
ното регулиране на този
въпрос. В едни организа
ции обаче, както бе из
тъкнато, задачата не мо
же да се реализира до
края на юни. В СОИ за
основно образование, дет
ска защита, култура и
физическа култура до то
-зи срок задачата не., мо-'
же да се реализира поне
же както изтъкнаха пред
• ставители на този СОИ законопредписанията нала
гат в службите (Центъра
за социална работа, про-

фебионалната служба на
СОИ, детската градинка и
пр.) да има на пример пе
дагог, социален работник,
счетоводител и под. За- конопредписанията често ие позволяват (поради
естеството на работата)
трудови задачи от две ра
ботни места да се обедин
ят в едно лице. В Образо
вателния център на при
мер има 7 души, които се
числят към категорията
техноложки излишък. Тази организация този въ
прос сама не може да ре
ши, а сдруженият труд в
общината не предприема
мерки да приеме тези ра
ботници. В основното об
разование също така има
трудности. Намалява чис
лото на учениците — има
няколко училища с чети
ри—пет ученици и с по
два работника — а труд
но е да се закрие учили
ще. Останалите СОИ, по
точно службите на СОИ
за трудоустрояване и за
здравна защита, подчерта
ват че задачата ще се из
пълни на равнище на
СОИ във Враня.
В областта на стопанст
вото както бе изтъкнато
числото трябва да се на
мали така, че отношение
то между производствени
те и административните
работници да бъде 10:1 в
полза на първите. Ръково
дителите на стопанските
организации
подчертаха,
че нямат прекомерни ад
мйнистративни работни
ци. В Автотранспортната
организация това отноше
ние е 7,5:1, а в Общите
служби на ТО „Босилег
рад” според този ключ
трябват още двама адми
ниотративни
работника.
Тук рационализация мо
же да се постигне, както
се изтъкна чрез пестене
на време, материали и ув
еличена производителност.
На заседанието предста
вители от стопанските ор
ганизации потърсиха
проФрюналщп-е служби в
общинските общественоПОЛИТИЧе1ски организации
да се обединят в
една
служба и ;чрез намалява
не числото на заетите си,
да дадат пример на други.

м. я.

СТРАНИЦА 6

•\

БРАТСТВО « 20 МАЙ 1988

-■комунист
ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ1

и на Съюза на комунистите в Сърбия

д

Брой 1621 година ХБУ1
Белград, 20 май 198*

Процеси на недоЬерието

ве години трябваше да протекат, за
да сегащното съюзно правителство, едвам
на половината от своя мандат, да се озове
в положение нещо по-сериозно да- мени в
стопанската система. Затова най-острите му
критици му изразяват недоверие, а по-умерените биха искали тв предвестената реформа на стопанската система
чрез новите
мероприятия на икономическата политика
от 15 май — да се убедят кой е крайният
досег на Съюзния изпълнителен съвет. Мно
зинството, изглежда се помирява с някои
реални възможности на нашите правителства, пък и на сегашното, макар, че за поспосооната и по-енергичната сила на'държа
вната администрация и едно такова пространство било заредено с предизвикателст
ва. Ако не за нетно друго, тогава поне за
честна оставка. А това не е малко. С този
внушителен морален акт или биха признали
безсилието да господствуват над сложната
обстановка >в страната, или че това не мо
гат поради непреодолимите бариери в сис
темата.
По тези въпроси се разискваше тези
дни, когато Съюзният изпълнителен съвег
даваше сметка на Скупщината на СФРЮ:
и за своите постижения през изтеклите две
' години и за проектомероприятията на ико
номическата политика след 15 май. Ще се
спре.м повечко на втория въпрос, защото
той трябва да открие или отсрочи пътя за
изход на страната от икономическата криза.
Веднага да кажем: имаше малко, дори мно
го малко доверие в това, което съюзното
правителство досега откри като концепция,
която ще стъпи в сила от средата на този
месец. Това важи и за републиките и по
крайнините, и за съюзния синдикат, а спе
циално за съюзното младежко ръководство.
Синдикатът, по природата па нещата, пре
димно не приемаше инициативите за пром
яна на обществения договор за дохода, а
подобно е становището и на ропубликанските и на покрайнинските скуищипи, както и
на стопанските камари. Младежкото р'ЬКОводство на страната имаше забележка но
адрес на Съюзния изпълнителен съвет, че
на народа не е почтено обяснил за какво се
касае и с това да намали потребителска га
треска, която пи захваща в навечерието па
размразяване на цепите. За какво се касае?
Непосредствено пред 15 май се знаеше,
че стопанството ще може да определя Де
ните за 46 на сто от своите произведения
а 14 на сто от произведенията минават на
режим на обнародване 30 дни преди пови
всички
шаването ла цепите. Същевременно
лични доходи би били под контрол. Съюзиият изпълнителен съвет бе направил сме,
ка, според която е възможно инфлацията
от око;го 170 на сто в миналата да се намали и а 90 до 95 на сто в настоящата годи
на, което покрай другото и обуслови, че
във вързопа на мероприятията важно място
да заеме и „кастренето” па потребление.
Моделът на правителството — а чои '«рои
тича от Преговорите с Международния мо'
особено ие станетен фонд
и ако нещо
ие в процедурата, новият стенд-бай ЙРап'
на монетната
жман Скъдето мероприятията
влиза в сиполитика са при първостепенни)
Това
ла иа 15 май та срок от една година.
споразумение би дало па Югославия „ни

жекция" от един' милиард и 410 милиона
долара кредити, а ако бъдат зачитани раз. поредбите на този договор би открехнал
вратите на световните банки. Това е важно
поради възможността за намаляване на
финансовото обременяване на нашето сгопанство.
Следователно, Съюзният, изпълнителен
съвет беше принуден да се справя с остри
те изисквания от страна на чуждестранни
те преговорители и с твърде сложните об
стоятелства \в страната, от които решаващо
зависи ще се съживи ли стопанството или
пък, поради неблагоприятната позиция на
личните доход, ще загуби дъх. Ограничава
нето на личните доходи, според мнението
на дейци от Синдиката, може да предизви
ка уравниловка, по-голяма от всички досега
шни. Не трябва отделно да се подчертава
. какво може да представлява тя в момента,
когато най-способните трябва да потеглят
напред производството. В предварителното
оповестяване на мерките представителите
на Съюзния изпълнителен съвет не мислят
така. Говорят за модел на целенасочена ин
флация, а това приблизително означава
следното: за цел се взима някой предполот
жен процент на инфлацията, според който
между другото ще се определя политиката
на заработките и общественото потребле
активизират се основните
ние, по-точно
инструменти на икономическата политика,
та инфлацията да не надмине определения
размер, в случая 90 до 95 на сто в настоя
щата година.
Във връзка с това на заседание на Пре
пеедателството па ЦК па СЮК бе изтъкна
то, че при евентуално нарушаване па гра
ничния процент па инфлацията личните до
ходи бп били още по-малки п че не е ре
ално да се очаква успешно провеждане па
меркте за намаляване па инфлацията, за
съживяване на стопанската дейност и изно
са, доколкото се наложи драстично ограничавапе па личните доходи.
„Отговорът" на Съюзния изпълнителен
съвет па такива и подобни предупреждения
не е много убедителен (макар че е подкрелен математически), а така също п „успо
коението", отнасящо се за цените. Защото
прогнозите предвиждат, че след подписвамето па споразумение е ММФ п оевобождавапето ма една част от цепите, ще се надиг
не вълна от многоброен и поскъплспия, по
уж съществуват механизми, е които ще се
наказва неоснователното покачване па цените. От опит обаче знаем, че такива прогнози обикпоиспо ве се сбъдваха поради
простата причина, че за ефикасно „награж
даване” и „наказване” е необходимо систе
мата, най-напред политическата, а след това
и икономическата, да бъде комзистеитиа и
изградена според елементарните пазарни
припципи.
Това проличава и от становищата па
Комисията за реформа па стопанската система, която вече тези дни ще достави до
Конференцията па СЮК първия си документ, а сетне иде представи в Скупщината
ма СФРЮ предложение за изменение и довълнение на проектоамапдмапнтс, за да бъ-.
От>
дат извършени икономически промени.
измененията в Конституцията се очаква, да
създадат ус)юпя за необходимите реформи
в икономическата система, а Конференция-

та на СЮК трябва да помогне преодолява
нето на идейните разлики и дилеми, което
е съществена предпоставка за икономичес
ки реформи.
Докато се разширяват кръговете на не
известността и недоверието в носителите на
обществени промени, от Париж неотдавна
пристигна вест за положителна оценка на
новите мерки на икономическата политика,
която е дал Комитетът на ОЕЦД. Предста
вителите на тази авторитетна международ
на институция са оценили, че мерките съ
държат достатъчно елементи югославското
стопанство да се определи за пазарни усло
вия на дейността си. Все пак са попитали:
с какво се осигурява последователното осъществяване на програмата и спазването й
, от страна на всички, които са засегнати с
нея? Нашите представители са отговорили,
че преди цялостното осъществяване на про
грамата е необходимо "да бъдат създадени
условия в отделни области на стопанската
система; за да може системата да функцио
нира. При това са добавили, че съществу
ват механизми с наказания за всички, кои
то не ги спазват ...
Всички уважения за преценката на ав
торитетните експерти, но остава един неиз
бежен въпрос, ние, в страната, го знаем и
разбираме съдбовното му значение. Найкъсо — обществените ни отношения са
твърде сложни, а нереалните решения в по
литическата ни система не могат истински
да ги съгласуват. Затова не смеем да се са
мозалъгваме с декларативен стремеж към
пазарна стопанска дейност, но трябва да
я потвърждаваме на практика. ~
Слободан Куюнджич

„Малцинството“
като франция

X

(идеи),
Някои предложения
конто тези дни ни се предлагат
като нова форма на партийна и
политическа дейност, следовател
но и като крачка напред в демо
кратизацията на Съюза на кому
нистите, преди няколко години
едва ли можеха да се замислят.
И да се бяха появили, а явяваха
се, щяха да бъдат окачествени,
пък и политически осъдени като
сериозно идейно и политическо
отклопейне.
Това може да се каже и за
предложението да бъде легализи
рано „правото на малцинството
да запази критическото си стано
вище към решението на мнозин
ството”, коечо бе изнесено (в. ра
злични формулацин) на две забе
лежителни партийни събрания,
състояли се през нзтеклитб две
седмици. Макар че це ни е ясно
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тпята, каквнто стават в последните месеци. При всичко това из
тича и периода на ‘ „временните варитеЛно дадена) като много по- връзка
мерки", конто въведе Съюзният подходяща форма за приспособя- да сс прилагат след 15 май,, а сс
пзпълнптелен съвет, „за да си по- цаие
м „ошпе технологии и ор- намират -в пряка връзка е изисеме дъх" с цел да подготви по- гашиираце „а производството. В квапията н условията па Междупялостно решение за нкоибмичес- такова предприятие работниците народния монетен фонд.
ките неволи, в конто се намира- биха игралн диойпа роля, ироизИменно ММФ в първата сдслмонетен 1юдител1, на свосхо работно мяс ка искаше така наречена номиме. Международният
фонд внимателно следи това, за- то ][ колектив1Ш предприемачи, пална котва, относно проектиран
щото от неговото становище за когато стааа дума ;)а рещаваисто размер ма инфлация, е която да
нашите намерения зависи в как- зд
а от1Юсио за печалбата, се множат всички видове погребва степен и на каква Материална в този схрюъл отново' сс говори лепне (бюджетно, общо и съвмеподкрепа можем да се надяваме ц ^ предЛожението, което е опо- стпо, личните доходи), рестриктези дни.
веете!ю като едно от становища- тивна монетна политика при снеИмайки всичко това в предвид та [(а ^|[■^ конгрес личните дохо- сговиите влогове всеки месец,
и съюзната комисия за реформа ‘
работ1ШЩ1Хе да Сс състоят Тъй като през февруари тази гопо
на стопанската система, а също от дце частП; тосст от едиа „част, дима беше по-зле, отколкото
такава комисия в СР Сърбия, ко- к то работпнкът получава1 па ра- времето на първите преговори,
по-изост.рспи с
ято вече излезе с конкретно и бот|ю МяСТО и на част (която изискванията, са
ясно общо предложение като ос- (евентуално) му се пада въ3 ос- Три либерализации - с по-голятава редица въпроси да бъдат из- |юва на печалбата на преднрпя- ма либерализация иа пените и
’ яснени по-късно, раоотят така да тнеток
1
услугите на домашния пазар, лисе каже без почивка, което е и
Печалбата като положителна берализация на вноса колкото
у разбираемо, като правят опит в
днка между себестойността иа се може в по-голям обем и с ли
кратък срок рт .време да РазГ>е- продукцията и приходите на пред берализация па стопанисването
шат още много дилеми. Тъкмо
тиет0 би се представляла ка- на валутния пазар при свободно
зарад това в самото начало на ^
рка за уСпешноЬтта на сто- формиране па валутните курсове,
седмицата свика заседание и ре панисването. относно като мярка Всеобщата помощ, която бихме
дседателството на СР ър ия, «
увеличение на обществения ка получили по тази основа би възда се запознае по-подробно е пре- ^
предложение от Дъл- лизала на около 1 милиард и подложенията на своята комис я
чната програма. да Се опре- ловина долара, включвайки и не
за реформа на стопанската сис
де^и еднн размер На натрупване- така сигурната пдкрепа на комер
знндаП запозна ^обществеността. ™, койгго да' представлява възмо- ческите банки с^ околс. повече от
В обоснованието на текста на жност за повишение на общест- една трета, от тазй сума.
Все пак, понеже в деня, кога
комисията един от рейните чле- вения капитал при всички възмонове д-р Зоран Пянич повтори *ни алтернативи, а над всичко то се премахват временните мер
главно оценките, които няколко — останалото би било резултат ки, относно непосредствено след
общата
пъти бяха изнесени досега, въз от нововъведения, производител- това, ме бихме получили няколко
основа на които са предложени ността на труда и делови реше- сума, отколкото само
стотин милиона долара, се постаизвестни решения на основните ния на самия колектив.
становища. Предимно се касае за
Докато ставаше дума за тези вя най-сериозно въпроса за кактова че въвеждането 'на ООСТ
предложения от глобални' мерки во да се изразходват имеНно тези
не подобри отношенията, а напро
появиха се някои недоразумения амлки финансови средства. Докотив, доведе до раздребняване на
във връзка с обществената соб- лкото средствата биха сеизразхо
гблемите стопански ' системи по ственост, т.е. с нейната дефипи- двали за либерализация на вноса,
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защо същото право, т.е. критическо становище към решението на
мнозинството не трябва да има и
самото „мнозинство", не е труд
но да . се разбере, че зад това
гална форма на политическо дей„
ствуване в Съюза
иа комунис1
1
тите.
Такива и подобни идеи се тълкуват и „обясняват" с демократи~
зацията на Съюза
на комунистите, като се твърди, .че практиката
ще каясе последната дума кой е
бил прав - „малцинството" или „мнозинството"? Тези обяснения
са стари колкото и споменатите
идеи. Доколкото ги приемем —
това го знаем от непосредствен
опит и от историята — ще на
станат
катастрофални последствия за Съюза на комунистите-,
Историческият опит на Съюза-на;
югославските комунисти — поне
когато става дума за фракции и
фракционерство — е толкова убедително и поучителен, че не е
необходимо ■ да чакаме „думата
на историята”, за да можем цра-

жет

ти, а няма много време за тако
ва’ нещо. Общо взето, най-голям
похват би трябвало да се напра
ви е въвеждането на рестриктивни момепти в областта на търсе
пето.
Въз основа на всичко казано,
0 напълно логично съмнението,
чс мерките па Съюзния изпълнителе„ съвет ще има досег, които
се навсстява и който се очаква
от тяХ/ защото. не се виждат реалиитс извори, които да предлагат адекватна материална основа
за предприемане иа голяма част
от мерките. Това, преди всичко.
се отнася Д° повишението на
производството, което пък предсхавлява предпоставка на всяко
по.нататъшно подобрение. >
Тъй като и тези съмения сочат за голямата вероятност и ръст на значението на предложени
те рестрикции в потреблението,
успоредно с това расте "и значе
нието на пълно съблюдаване на
последствията от либерализацията на цените в нашите условия
на ограничено потребление, при
същите монополи или намеса от
стоковите резерви. Затуй и Пред
седателството беше ’ на мнение,
че социалната политика като ча
ст от развойната политика, отде
лно в изострените условия, от
последното ще стане първи въп
рос, като се напомня, че реформата не успя през 1965 година в
областта на социалната политика.
Конкретно е предложено да се
тръгне от изнамирането на сред
ства за разрешаване на мерките
на социалната политика, а сетне
да се провеждат мерки според
източниците на средства. Като
възможни източници на средства
в републиката са посочени данъквилно да се отнасяме към това ва винаги решително е реагирал оборотът върху луксозни стоки
явление в нашата политическа срещу всеки опит за фракционно и, естествено, данъчната полипрактика, пък и в практиката на действуване във всички етапц, на тика.
Но когато става дума за ресработническото и комунистичес- • нашата революциятрикция на потреблението, освен
кото движение.
Известно ни е, че фракционниТези в™ исторически- поу- ограничаване на потреблението на
те борби са нанесли на Комуни- ки не смееК' да забравим днес, населението е подчертана и необ
ходимостта да се спре увеличе
нието на дефицитите., които са
по-големи щети, отколкото диктаЧ1 ц
•,
се оформили във федерацията на
„„„
смеем
да
го
забравим
особено
затурата на кралския режим, итг
изключително високо равнище и11
стова,
че
в
нашата
обществена
и
мели са способността й за ревощ.
да се осуети дефицита на равни
лщционна акция, отделили са я политическа практика вече има- щето на Народната банка на
от работническата класа и народ- ме такопа отношение към съвме- Югославия, защото — няма кой
рените маси и са я довели до ръ- стии, демократически приети
1
^
да ги понесе. Следователно, освен
ба на
самоунищожението (от шеиия> което твърде миою при- населението, ремъка ще трябва
20 000 членове при основаването лича на ФРа1<Ци°1,еРс1во.
яма да стяга и държавата, която не
й през 1919 година, Партията е да е -‘злишно ако споменем все правеше това досега. ТОзи път
останала само с. 500 членове!). още валидиия принцип на демо- това от нея търси не само МежИзбавили са я онези комунисти, кРатическия централизъм като , дународпия монете‘н фонд, но и
които са израснали от здравото Уставно задължение на всеки празните каси и резерви в стопан
работническо ядро така, щото са члеи> °Рган и форум на СЮК. То- ството, а и засиления натиск иа
започнали решителна битка сре- 311 ПРИИШШ и приложението му няколко сотин хиляди заети, ко
щу фракционерствотб в собстве- на практика дават на всеки член ито ако се приемат процентите
ните си редици. Тази битка за 1 и °Рганиза1Дия на СЮК възмож- за ограничаване на ръста на ма
Партията е оглавявала загребски- иостта непосредствено да влияят сата на личните доходи в някои
ят металик Йосип Броз, който ВЪРХУ приемането на веггаки ре- отрасли ще трябва и да връщат
сетне, като генерален секретар шения в ‘Съюза на комунистите, лични доходи, относно няколко
иа ЮКП и председател на СЮК, разбира се, и ги задължава към милиона заети биха получавали
не е изпускал от предвид злото последователно провеждане на те- лични доходи ограничени от раз
на фракционерството за всяка ре- зи решениямера на инфлацията.
волюционна организация и затоСаво Кържавац
(На 4-та стр.)

Малцинството» като фракция
(От 1-ва стр.)

това до известна степен би смек*
но
чило вътрешната инфлация
кратък период- от
като повишението на
валути би поск7>стоки, коза нови
на домашните
ш<5ние
4
инсЬлацията на-

Комунист 3
КОНСТИТУЦИОННИ ПРОМЕНИ

НИШ

По-малко от необходимото
Около четиридесет хиляди граждани на Ниш, колкото взеха
участие в публичните разисква
ния в 470 основни организации
на Синдиката и в 40 местни общности подържаха проектоамандманите на Конституцията, обаче
почти и нямаше събрание, на което да не се посочи на обстоятелството, че предложените промени са недостатъчни за изход
от кризата. От предложените промени в Конституцията особено
бяха недоволни научните и общоствените работници, които на
трибуните и в разговорите 1на нишкия_ Правен факултет, след това
в Марксисткия център към Общинския комитет на СК гг на дру
ги подобни събрания, посочиха па
ограничеността на промените, като на боязливостта на предлагащите промените за по-коренни из
менения 3 системата, относно в
някой части на системата, който
в практиката се показаха като
неефикасни.
Обаче, това което заслужава
особено внимание е мнението което можеше често да се чуе, найгласово в Електронната промитленост, че изобщо не би било добре ако органите, които ще гласуват новата Конститлщця бича
занемарили становищата па граж
даните и трудещите се и новата
Конституция „напишат и приемат” стед спогодбите и договорите между републикано-покрайнингките въохове.' Ако се езд/чи тотази пебага се
ва, по-точно якп
ако тази д
сведе на проста демократическа
сЬоома тогава в бъдеще ще бъде
Ч1НОГО 'тежко ТУК да се органпзнрат подобни разисквания.
На най-голямо число събрания
е търсено да се разшири кръгът
на въпросите, за които трябва да
решава федерацията и това ВЪЗ
СУБНОР В СЪРБИЯ
Една от характеристиките на
конституционните
дебатата по
промени, крито досега са водени
в организациите па СУБНОР в
Сърбия е, че в проектоамандманите на Конституцията па ЮгоСлавия не са предложени достани. Бойците
и смятат,
предложени
Р
ТВС1Ю да
че същите Ияма
,' ) |1аис „а
к^ГГе общееГени проблеми,
крупните зщ
предложеСлед това п.ъРдят
Р, на
„ите амандмшш
/публика„ски
компромис Между ре У
„
те и локраиниискиге > м _
че тези компромиси задържат съществуващите отношения. Обаче,
това не значи, че борците отхвъР;
ЛЯТ амаидмапитс; те «®Р » ",
държат тези амандмани, по до
бавят и. нови, много ио-кореп .
В новите предложения,
но наблягат върху укрепване на
единството па Югославия,
_ •
ЧС Г//им прилешиЧвече пишатова
т„ етикети; упитаризъм, етатизъм
И "покрай множеството еюгжестии да се поправят някои вече
предложени решения, борческите
организации в СР Сърбия «спре

основа на единни а не съвместни
основи. Това е сигурен начин за
интеграция нй. федерацията, която ни е много потребна, кос го
пък никак не значи искане за
създаване на унитарна държава,
но тбва е афирмация на нейната
кохезибина роля.
'
/
• 4 Единодушно е искането в Скупщината на СФРЮ да се въссде
трети съвет (Съвет ма сдружения
труд), така че работническа!а
класа непосредствено да учасгвува във властта,
Във връзка с това трябва да
споменем повечето предложения
за премахване на, Обществено-политическия съвет в Съюзната и
другите скупщини, за да се разбие „персоналната уния” между
"Държавния и политическия анарат и избегне примката обществено-политмческите
оргаиизацшг да ограничават своята роля
само на действуването си чрез
този съвет, вместо да действуват
чрез делегатската система като
цялост."
Когато се касае за Съюзния
съвет предлага се същият вече
да не се избира върху паритегна
основа, но числото на неговите
делегати да зависи от броя на
гражданите, които ги избират. По
този 'начин би се извършйла реафирмация па гражданите като
субект в нашата система.
Инак и нишлии са за повече
делегати за едно място и за тайно непосредствено гласуване въз
всички избори за всички делегати.
Що се касае до икономическите отношения и усъвършенствуве.
него им, па първо място бяха
изтъкнати две области: укрепване#ролята на трудовата организа
ция и по-здрава и прецизна дефиниция на обществената собстве-

пост. Заслужава штманнс и миеимето, което бе изнесено в разиекваимята:
„Да сс напускат всички основи ог Конституцията от 1974 годима, в резултат на които наетамаха „национални" и „договорни"
икономики, защото с тези два
икономически имитации не‘може
да се изгражда единен югославски пазар, нито може последователно да се проведат всички икоиомически закономерности в производството, за което се застъпват проектоамандманите на Конституцията”. Пълна афирмация
на трудовата организация като
икономическа и техническа дялост е нужност не само поради
осуетяването на негативните последици от вълната на създаване
на основни организации на сдружения труд и'по-нататъшното раздробяване на това,, което не може да се раздробва, но преди всичко заради икономичното м попродуктивното стопанисване —
това бе най-често изтъкваното пе
кане на събранията в сдружения
труд.
Много бе говорено и за общоНейната
ствената собственост
функция никой не постави под

въпросителен знак. . Обаче,
голям брой участници предлагаха
да се остави досегашната несобствеиическа концепция на обществената собственост, според коял
то тя беше на всякого и на ни
кого. Освен това, трябва ясно да
се каже дали сме за плурализъм
на собственичеството заедно с общественената собственост... и
до кои предели това може да вър- .
ви така.
Разбира се, че не можем да
посочим всички „нишки амандмани", обаче и тия няколко ясно
показват, че тук разискванията
по промените в Конституцията на
СФРЮ бяха богати и разнообра- #
зни, което предвестява още посъдържателни разисквания, когато се бъде разисквало за промените в Конституцията на СР Сърбия- Защото исканията СР Сърбия по правило да се изравни с
останалите републики в съюзната
Конституция, които не можаха
да бъдат пренебрегнати, нито на
едно събрание, предвествяват също така съдържателни и богати
разисквания когато този въпрос
дойде на дневен ред.
В. Филипови*!

Член на Председателството на
/СФРЮ, защото н това е още
един облик на сливане на партия
та с държавата. В рамките на от
ОРГАНИЗАЦИИ
ношението СК — държава, борОБЩО Е МНЕНИЕТО В БОРЧЕСКИТЕ
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ АМАНДМАНИ СА РЕЗУЛТАТ НА КОМПРОците търсят Програмата на СЮК
и Конституцията на СФРЮ да се
'
МЕЖДУ
РЕПУБЛИКАНСКИТЕ' И ПОКРАЙНИНСКИТЕ
съгласуват, което значи че тези
върховЕ КОИТО ПРАКТИЧЕСКИ НИ ЗАДЪРЖАТ ТАМ КЪДЕдва документа в някои точки не
то СМЕ
.
които те па републиките, покрайнините са съгласни.
Бойните в Сърбия, например,
«— <*»....- много остро са критикували искадумица. Например, предложили телн съвети трябва да „осташуг,
въведе многопартийна
Са всички скупщшш от общннасистема Тнанпбнални партии, кота до федерацията да въведат съ- лп
^ /гражданите и съвет иа стисно-иолптиче-ска система и на ««' б^<е“° ".а телите в
гражДанитс и съвет па сдруже- чле-пове-тс да
“ Сърби* и па някои събрания в
„Ия труд (а съюзната скупщина птиемат вепчкн
Словения.
бил
честа
тема
в
пуб„ съвет па републиките); па веп- ферепдумвт
За тези и други оюгжестин и
чки ран1|Ища да се премахнат об- личните разисквания, Най-голя- предложения е разисквано на за
,„„;сЧ.|1С|ю-иолитичееките
съвети. мо съгласие е показано в това за седанието па републиканския отЩ_
Н,)И. „ премахване па повата конституция на ЮгослаI
ЛСТ1|ата |Га -републики^«^^1ИТС( „ при това те
компетенции да се. върнат
скупщипите и изпълнителните
-'се когато сс касае за също- ма да останат само на предлож
от които са- и взети. Има- бира„м
п -„
ннята, по от опия, конто приемат
„ „редложепим мандатът па
Освен това, борците търсят окончателния Текст па конспггуд,ПЕля па Председателстволепне па много разчленената циошште амандмани ще търся
ва СФРЮ Ди бъде 4 години, шежч па „равосъдннте оржа.ш, ясно да обяснят евентуалното неа и•
„^‘“държа^./гла- п и закриване па съдилищата на приемане па борческите предлообществените жения» защото борците в шгго ед
по „
<>ъдат
,е«™ “т.и. 1 След
л
това, по предложение не са се протнотвени, тайни и ооезаизши
сюК
сс отдели от държавата , вопоставилн на Съюза на комусамоуправвече кандидати.
сд предложено е председателят па пистите, социализма, р,
Йоветич
В разискванията борц
' ‘
цК ,т СЮК да ме бъде н леннето...
ложилц и премахвано па еьвеш

Компромисите не са решения

•»«яяялгг а,

4 Комунист
ИСТОРИЯ' И ИСТИНА

„Игра на бройки"
Има всекидневни новини, но
най-напред за една добра от давечна Норвегия. Благодарение на
усилията на работниците на „Заваривач” от Враня, които работят в тази приятелска страна, са
установени имената на 27 партизани, разстреляни там в течение
на войната.
На протестанското гробище в
селцето Ос в Норвегия, след 45
години, край гранитния паметник
с надпис а„Тук са съхранени 27
сърби, разстреляни на 17 юли
4942 година”, наскоро през лято
то ще се постави плоча с техни
те имена. След толкова години ~
направено най-малкото, което
могло да се направи за довчера
безименните жертви.
Противоположно на тазн скъ
поценна вест^ начинът, на който
един академик, историкът Любо
Бобан (в интервю пред „Данас”)
пр^събира ясеновашкнте жертви,
пада твърде тежко.
Застъпвайки се за „пълна толеранция и беневоленция" при
изследването* на действителния
брой на жертвите в най-голямото
д трето по ред европейско фаши
стко губилите. Бобан предлага
модел, според който тази бройка
би могла най-приблизително да
се установи: „ ... ако не е било
възможно да се установи броят
на жертвите, който действително
е бил, бързо би могло да се установи колко не са били, просто

затова, че толкова не са могли
да бъдат, а с тези бройки се чо
нграва ... Трябва да се установи
горната и долната граница, и
постепенно да се приближават .
Да оставим настрана факта,
че този „метод" изтласква жертпите па заден план и че през из
страдалите иска да предброи опсзи, конто ги няма. По-важното е,
че Бобан пи съкращава за собствено мнение за волната” и
„торната" граница на ясепопашките жертви.
Известно е именно, че някои
преценки, когато става дума за
жертвите в Ясеиовац, надминава
дори едни милион хора. В „обо
рот" са и екстремно протнвоположни твърдения за 40 хиляди на
страдали (кардинал Кухарич), па
не е ясно дали говорейки за
„границите" Бобан мисли и за
едната, и за другата. Четенето на
интервюто пък показва, че него
плашат големите бройки. Той-ка
зва: „Съществува опасност едно
и също лице повече пъти да се
посочва в броя на жертвите".
пропъдените от Козара през 1942
година „не всички са дошли в
лагера, а предимно са посочени
като ясеновашки жертви”, след
ХРОНИКА
-дц||А
ОП1^1У1аПгЮ

---------Нашето пълно внимание заслу—_
жава и това, че в последно време
все по-често и по-агресивно се
произнасят отделни хора и групи
с различни ретроградни антисоциалистически и антисамоуправптелни позиции. Като прицел всс
(От 2-ра стр.)
Ако не се намери решение за по-често има нашата революция и
повишение на производството (а най-изтъкнатите й водачи, политрудно може това да се очаква тиката , на СЮК по националния
от
международната финансова въпрос, федеративния строй в
инжекция в така кратък срок от страната, социалистическото савреме (единствената истинска мя моуправление и необвързаната ме
рка, явно остава, както всяко ждународна позиция на Югосла
домакинство дето знае, отказване вия- Дори и някои участници в
'от всеки вид нерационално потре революцията, членове на СЮК, с
взаимни обвинения допринасят на
бление.
Тъй като населението, относ някои неприемливи тенденции.
но най-голям Дял от него, вече се
Същевременно в Съюза на конамира на ръба на екзистенци- мунистите нараства опортюнистиалния минимум, резерви за спес- ческото поведение към тези и
гяване могат да се потърсят в подобни явления, така че в нянай-голяма част, в' общото и бю- кои случаи изглежда, че тези сиджетното потребление. Не съгла- ли са обезпечили някой вид партси ли се държавата с това, би мо- ньорство към силите на социалигдо да се наложи да се съгласи етическото самоуправление’ и юго
с много по-скъпи алтернативи.
славския патриотизъм. Тук е и раЛада Муминагич зличното отношение към тези яв-

Отрезвяване

(кои? НИ се „превръща” в „игра на
това Бобан■ казва „някои
бройки” се цел, която не трябва
— заб. С. Кл.) демографските избъде непосредствено свързана
съвкупилида
числения показват, че
лагер". Академик
е
ясеповашкия
ят брой па сръбското население Бобан съвсем има право, когато
па територията на цяла Югослатози проблем,
своя подход към
вид в цялата военна епоха е бил обнародван
в „Данас”, изключва
наполовипата по-малък от някои
от тази „игра”.
(кои — пак без отговор!) високи
За да бъдат нещата още посамо една седмица пресъщо в „Данас”,
историкът Д-р
чват само ясеповашкия лагер И
само за сръбските жертви
Душан Биланджич, подписва сленего."
дните думи: „Слушам академик
Любо Бобан на представянето на
Още накрая академик Бобан
„Коитраверсиите
ще съгласува: „Виждате ли как- /юговата книга Югославия". Изпа
история
та
на
ви са това разстояния!" В него- пестен е па обществеността като
пата сметка, дори и когато говоисторик, комуто над всичко е
ри единствено за „високи I шфцепна етиката па научността, не
наистина
са
ри”, разстоянията
йните стандарти, принципи и пра
са
гю-големи,
ако
големи, а още
вилността. Учен с такова станопредвид
„ниските
цисс вземат
нище -трябваше да се противопофри".
стави
срещу наводмението от фаоспорващият
За съжаление
лшификации в по-новата пуолисжар, който Бобан насочва срещу
„високите цифри" изостава, кога тичпа и „научна" литература. НаЛюбо Бобан в битка,
то става дума за „ниските циф влязъл е
идеологически и полири". Не желаем от това да извле- по не от
тикантски причини, но от позичем заключеиие, чс .Бобан може циите на отбрана на научната ис
би тези „ниски цифри" счита за
по-добра преценка за броя на тина”.
Остава ни да се запитаме в
ясеновашкнте жертви, пито ще
се впускаме в разгадаване на мо- течение на една седмица къдо сазагуби Бобановата „етика
тивите, поради които Бобан за мо се
на научност, нейните стандарти,
говори.
Но
„ниските цифри" не
е ли
допускайки п асебе, си като исто- принципи и правила". И не
нанеговата
позиция
„отбрана
на
несъгласуване,
рик едно такова
истина"
хваната
в
мрежаучната
Бобан сам себе си оспорва.
политиВ същото интервю той имен- та на „идеологически и
но изказва съд, че отношението кантски причини"?
С. Клякич
към броя на ясеновашкнте жерт-

г,,™ ,!г

ления, така че изглежда, че на
нашата политическа сцена дей
ствуват повече партии и повечеполитики.
Като СК наистина няма много
да постигнем ако обръщаме глава
от тези проблеми, или ако се бъ
дем скривали зад различните ин
струменти на държавната полити
ка или кокетираме с носителите
на тези и такива явления- Вместо
това потребна е идейно-политиче
ска битка на откритата арена.
Марко Орландпч
__
| 1ЯМРТММК
Винаги когато сам, или като
^с с другари, идвам да ви отдам почест, изпълнен съм с дъл
бока тъга на приятелство и гор
дост, че бях с вас във великата
битка на НОВ — в битката за
освобождение на главния град
на Югославия •— Белград, в чиито основи на независимостта и
свободата положихте своите млади животи. Този паметник на бо
еца е потвърждение, че не сме
ви забравили, но и завет за поколенията навеки да се гордеят, че
са синове и внуци на щурмова-

«*

- :
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ците срещу небето, на воините,
които с безбройни атаки и боеве
допринесоха да възкресне нова
социалистическа, федеративна, самоуправителна Югославия,
Народен герой Пеко Дапчевич, при откриването
на паметника на партиза
нина ■— боец и освободи
тел на Белград

М1м.„пм.т„М1

■—„„„СД
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* &иг село ъг* сели^
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА
ПАРАЛОВО

ОБЩНОСТ В
В

Дойде ред и
на магазина

Дългогодишният проб
не на отдавна започнала
лем на населението от се
та акцня за прокарване
ЛО Паралово, Босилеградс
на телефонна ЛИНИя
и
ка .община, във
връзка
доизграждането на IIЯ КОЛ
със снабдяването, тази го
ко .махленски пътища.
дина ще бъде разрешен.
— Акцията във връзка
Именно, местната общно
с прокарването на теле
ст и основната органнза
фонна линия започнахме
ция на сдружения труд
преди пет—шест години.
,,Слога , занимаваща
се
Отначало добре . напре
търговия и гостилничардваше, но спря, за десети
ство, направиха съвместен
на стлъба и ето
по-дълдоговор и тези дни
ще
го време този проблем не
започнат с изграждане на
сме в състояние да разресграда, предназначена за
не отстъпваме от тази за '
селски магазин. Местната
селото ни твърде важна
общНост е обезпечила мя
акция. Основа, коего се
сто, а ще участвува и с
касае до разширяването
доброволна работа и стро
на махленските пътища,
ителен материал, а „Слотази година сме заплану'
га ще обезпечи цимент,
вали
разширяване
на
тухли керемиди, желязо
пътища до махалите: Ли
и .майстори, които ще над
вада, -Село и Падина. Заглеждат работата.
планували сме да рабо
— С години наред село
тим п на почистване на
то ни се нуждае от - мага
селския път във вид на
зин. Затова и този пробместносабооблагане от Бо
лем не слизаше от дневен
силеград до центъра на
ред не само на събрания
селото, въпреки че същи
на избирателите, но и на
ят е в добро състояние —
останалите
общественодобави Велинов.
политическите
организа
И още една акция зап
ции в местната общност.
ланувана за тази година
Още повече, че досега и
в местната общност Па
за най-малки потреби бя
ралово заслужава внима
хме принудени да отива- _ ние. Именно, всяко доме в Босилеград. По томакинство по няколко де
на ще работи в уреждане
зи начин
губехме много
то на селските гробища
време, особено по време
и да ги заградят.
на сезонната работа^ ко
Накрая трябва д^ под
гато всеки изгубен
час
чертаем, че заплануваните,
трудно се наваксва — под
на
активности в местната об
черта председателят
щност Паралово, Iшисти
местната общност
Ки
на заслужават внимание.
рил Велинов.
Още повече, че планът им
Освен изграждането на
не е голям, дето се казсграда председателят на
ва запланувано е малко,
местната общност Вели
но съществено. Толкова
нов ни уведоми, че в мест
колкото могат и да реалината общност не занемар
зират.
яват и останалите комупроблеми.
нално-битови
М. Я.
Преди всичко довършва

к\пм€*нтсщ_

РАЙОНА

желюша

СЕЛО ВРАБЧА

Нов председател на
Социалистическия

ХВАНАТИ МАЛКИ

СЪЮЗ

Тодор Димов от село Врабча, събирайки тези
дни лековити билки намерил бърлога на вълк.
Понеже вълчицата не . била наблизо, той взел
двете малки вълчета. Едното дал на децата на Франьо Ребрович от Врабча, а другото донел в къ
щата си в Димитровград.
Малкият „Вучко” вече яде месо, пие мляко
и се играе с внучетата на дядо Тодор. Сега е
като и всяко малко куче, а какво ще стане когато стане истински вълк ...

Тези дни в село Желю
ша се проведе
отчетноизборно събрание на ме
стната организация
на
Социалистическия съюз,
на което за нов предсе; дател беше избран Миро
л-юб Георгиев.
Също така беше раздви
жена и инициатива за вна
сяне\ на някои
промени
в устава на местната об
щност. Преди всичко, пр
едлага се Скупщината на
местната общност вместо
41 занапред да наброява
21 делегат, зарад по-голяма оперативност в рабо
тата. Също се предлага
изпълнителният .отбор на
Скупщината да наброява
п 9 вместо 11 души, както
досега.
М. А.

А. Т.
ЛОШОТО ВРЕМЕ ПРИЧИНИ ГОЛЕМИ ЩЕТИ В
ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

Най-много пострадаха
овощните градини
19 противградни станции
не е изстреляна нито една ракета.
Лошото време повреди
„Кити предавателя на
ка” така че не беше уста
повена връзка е .противградната защита във Вр^ия.
Според
груби прецен
ки овощните градини са
унищожени- с 80 на сто.

В края на миналия ме
сец
лошото време, при
дружепо от градушка на
несе големи щети на сел
ското стопанство в южно
моравски регион.
Наймпого пострадаха овошки
те и посевите, зйщото про
тивградната защита не де
йствува навреме въпреки
предупрежденията, че над
писват черни облаци. От

ОПАСНО

Изминаха почти два месеца ,от

НА

люша поради което станаха редица оплаквания и протести.
Делегация на местната общност беше на посещение при прешиГСкъДето получи'оттоворГ^че
щина, къдего но \
Тна:
ще се зачита мие
СТИхват
та общност, а все още не е™
недоразуменията по този ъ, Р
Отстрана па местната общ
направено запитване до оощ
ния правозащитник защо
пото място се продава па
лице, а ие на местната общност, М1 И нГйзбориото събрание на, чу, че под голям натиск са склоно той все още не ее произнася, Обши ска,а конференция па Со- шинда отстъпят въпросното мямакар че неговата дума може да циа жегическия съюз в Дими- сто „ ,;Каракашево” (в .центъра
внесе спокойствие.
/
г

/
/

Кога ще се строи
пътя до воденици?
Съобщенията от Дими
тровград до село Мъзгош
стават с големи труднос
ти.
Именно
участъкът
от пътя до селото в дъл
жина от 2 км — от Пъртопопински воденици до
селото е разбит и рейсо
вете на „Ниш-експрес” С
мъка пристигат до центъ
ра на селото. Крайно вре
ме е да бъдат" взети мерки за поправката му.
Мъзгошани
предлагат
и друго решение: да се
поправи този участък, а
също така да се направ
ят и 900 метра от пътя
от Мъзгош към Моинци
н по такъв начин се съз
даде възможност за кръговратно движение: Смиловци — Моинци — Мъз
гош.
М. А.

РАЗТАКАНЕ

тровград тези дни, па най-високо
равнище, председателят на Скуп
щината па Местната общност Ва
сил Визов изнесе категоричното
тел се произнесъл така и така, становище па местната общност
п „Каракашево" да но се строи
от своя страна и няЮои прнвър
мелница, а па друго място.
женици-па идеята (разбира ее те
Всичко това беше прието с
зи, които живеят далече от ней
на селото) да 'се удонлетво- одобрение, обаче не се действува.
11е сс действува в смисъл да
^искапе^о па Манонлов пускат
слухове, че ползата от мелницата ее „примирят духовете”, зощото
е огромна, отправят остри и гру- ако атмосферата и по-нататък. се.
^
адрсс„а ръководите- нажежава, лоено може да се сти^ |( мест||ата общност ... Тези гне до нежелани явленияОт началото па „играта" няс „равен-опит да се проведе
‘бранно па група, граждани, раз- кои ходове се изпълняваха светсс всевъзможни ко
А през пялото тона време сс
„тиха надпревара". Отвреме-
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мъзгош

на Желюша) на Манонлов, щам
дали „зелена улица” — Изпълни
телният съвет на Общинската
скупщина веднага решава, а сега,
когато положението се е услож
нило, не действува. Не бнва да
губим от предвид и мнението на
професионалната служба на „Сточар", че посочената локания не е
подходяща за мелница .
Би трябвало да се постъпи в
духа на казаните на Общинската
конференция на Социалистичес
кия съюз думи да се оказва
повече помощ н съдействие на
местните общности, а не да бъ
дат оставени сами на себе сн.
Случаят с Желюша ярко говори,
че бавно се минава от думи към
дела.

М. Андонов
СТРАНИЦА 7

ИЗ ДЕЙНОСТЛ ИЛ ЧЕРВЕНИЯ
ВАБУШНИЦА

Средствата на
самооблагането да
се използуват донрай
Средствата от местното ганмзация иа някои мест
самооблагане, конто са ни общности, тяхното не
на
събрани през изтеклата основателно протакане
година в Бабушнншка об- време да решават пробщпна са били разпределе- лемите. От друга страна,
нн: 30 на сто нД самоуа- н някои законопрсдгшсаравителната общност на ''пия, относно решения "а
интересите за местни и органи н тела не са в съзнекатегорпзирани
пъта- вучие е интересите иа меща, 10 на сто иа самоуи- стните общности. Така наравителната общност за пример Фондът за насърч
физическа култура и 60 ване развитието на изоста
на сто на местните общ- ващнте общини обуславя
пости за реконструкция местните общности да по
и построяването на кому лзуват отпуснатите сред
нално-битови обекти, Са ства чрез специализирани
мооблагането е ■въведено организации за това (паза период от 5 години (.ДО пример чрез предприятие
1991 г.) в пари 2,8 на его то за пътища „Ниш"), ко
върху кадастралните при нто от своя страна отходи и 2 иа сто от лични- стъпват работите на под
те доходи на заетите и изпълнители, а те пък не
личните приходи. По този изпълняват навреме поеначин миналата година са тите агажименти. Това
събрани към 95,5 милио- особено се отнася до пъ
на дннара, а местните об тищата Звонци — Ракита
щности еа имали от ДВД- н Звонци — Звонска бас още ня, вследствие иа което е
ги източници
' 161,65 милона - динара. Или настъпило погасваие на
средстобщо през 1987 година републиканските
в касите на местните об- ва. В тази насока е зак
щности са постъпили над лючено да се предприе
мат мерки, за конкретно
257 милиона динара.
договаряне с нзпълннтеИзразходването' на тези -ли, които доставят писмесредства по отделни мест но предложение и се зани общности не е вървя
ло е еднакъв темп. Оттук дължат да спазват сроко
фактът, че общо са израз- вете.

К^ЪСТ В ДИМИТРОВГРАД

Курсове по здравно просвещение
В организация па Чериеиия кръст в Димитровградска общмпа сс ирооеждат курсове по здрав
1Ю просвещение и първа
медицинска помощ. Както ни уведоми Симеон Ко
стоп, секретар па ОбщНиската ор га и изация на
Червения кръст, с курсо
вете еа обхванати всичструктукп възрастови
ри: пионерите, младежта и възрастните, За последпитс курсовете стават
по местни общности и
организации,
■ трудовите
Курсовете се ировеждат според Програмата
па Републиканския отбор
па Червения кръст,'3 ле
кгорн са главно лекарите
на Здравния дом в Дими
тровград.
Ведно с това сс върши
и подготовка за обир те
ко състезание по първа
помощ. Първокласиралите се екипи ще участву
ват на регионалното съре
вноваиие иа 30 май, което ще послужи като пре
сепваме за републиканско
то съревнование.
Трябва да отбележи, че
доседим 1 гтровградчани
га имаха голям успех в
тези съревнования- Подготовката върви успешно
и сега. Известни главобо
лия създава липсата на
униформи, но се очаква и
този проблем да бъде раз
решем с помощта на ня
кои трудови организацип в града.

МЕЖ ДУНАРОДИ И Я ДЕН НА
КРЪВОДАРИТЕЛ И ГЕ
I

по повод

Признания на димитровградчани
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Не минава пито един юбилей или
друго тържество на кръводарителите, на което
поне
и
градска община има широка основа и затова
ознамерезултатите не изостават. Тази година „се
нува 125 годишнина от създаване на Червения
кръст. По този повод и по повод П май — Международен ден на кръводарителите на 14 май
в Алексинац се проведе регионално тържество
бяха
на което на най-добрите кръводарители
връчени признания на Червения кръст и Завода
за траисфузия ,на кръв от Ниш. А наи-доори в
Нишки регион през миналата година са оили
кръводарителите от ТО „Сточар” и ТО „Братство” от Димитровград, за което са получили
грамоти.
Тържественото събрание на Общинската организация на Червения кръст в Димитровград,
на което също ще бъдат връчени награди и
признания на многократни кръводарители, ще
се проведе', към 25 майА. Т.

М. А.
БОСИЛЕГРАД: СЪСТЕЗАНИЕ ПО ОКАЗВАНЕ НА

ПЪРВА ПОМОЩ

Победител: училището от Бистър
Центърът на Бабушиица
Инак средствата за по
ходвани над 193,7 милио
спортния
на динара, а над 63,35 ми строяване иа
лиона динара са останали център в Бабушница са
цялостно използувани. Съ
неизразходвани!
Веднага изниква въп- браните 25 988 856 динара
росът: при наличие, кога- са похарчени до динар,
то много местни общнос като са построени покрив
ти се оплакват, че нямат над съблекалнята набавсредства за разрешаване ка на дограма, построявана най-належащите кому - не на водопроводна мрепроблеми, жа, тампониране на иг
нално-битови
защо средствата от само-, рището и поставяне на
облагането не се използу
бордюри,
,Накрая едно е ясно:
вани докрай- Още повече,
когато <ре знае че всеки практиката ;от миналата
дневно поскъпват работи- година не бива да се повтори и през настоящата,
те.
Очевидно е, когато ее а запдануваните задачи да
посочва в отчета, по кой- се изпълняват срочно й
- то тези дни разисква и качествено.
скупщина,
Общинската
Ст. Н.
че се касае за слаба орСТРАНИЦА 8

В тазгодишното общинско състезание по оказване
на първа помощ, организатор на което беше Общинската организация на Червения кръст в Босилеград,
участвуваха 5 отбора. Състезаваха се ученици от подведомствените училища: Босилеград, Бистър и Горна
Лисина и два отбора иа Образователния център» Състезанието се проведе по предварително приета програ
ма, а участвуващите в състезанието се състезаваха по
оказване на първа помощ на болен или повреден, до
машно лекуване-и хигиенско-епидемична защита
Обща констатация е, че
състезателите
проявиха
висока отговорност в из
вършването на задачите,
т.е. бързо, правилно и хи
гиенично превързваме иа
рани, бързо и внимател
но пренасяне на ранени
и качествена помощ, кое
то е крачка напред в ов
ладяването на знанията и
умения в тази област.
Изненадва обаче фак
тът, защо в състезанието
не участвудаха отбори на
подведомствените учили
ща: Горна и Долна Люба
та. Причината най-вероят
но е в неактивността и

несериозното отношение
на съответните преподава
тели в тези две училища.
Оценителната комисия,
след .всестранно съблюда
ване на всички състеза
телни елементи, за побе
дител провъзгласи отбора
на бистърското подведом
ствено училище в състав:
Даниела Арсова, Чедомир
Захариев, Раша Младе
нов, Златко .Митков, Лимонка Станкова и Дание
ла Стоилкова под ръко
водството на преподавате-,
ля Стоян Максимов със
736 от 900 възможни точ
ки. На второ място с 683

точки се класира отборът
на босллеградското, а на
трето с 639 точки отбо
рът на горнолисинското
училище.
В състезанието на сред
ношколците със сто на
етб точки първо място
зае отборът в състав:
Гордана Кирилова, Борка
Такева, Малинка Стояно
ва, . Весна Такева Мирита
Милчева и Катица Дими
трова.
Първокласираните два
отбора ще бъдат предста
вители от Босилеградска
община на междуобщинското състезание, което
ще се проведе утре в Лесковац.
организа
Общинската
ция на Червения кръст в
Босилеград на най-успеш- ,
ните отбори и състезате
ли присъди съответни на
гради: шахматови табли
и книги.
М. ЯБРАТСТВО « 20 МАЙ 198»
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ПРЕД ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА В СУРДУЛИЦА

Целият месец е младост
Настодщият месец за
гнат по пътеките на свомладите в Сурдулишка об
бодата. Ще посетят памет
щина е под знак на Деня
пика на Ратко Павловнч
на младостта. В този сми
Където ще се проведе час
съл той е |и месеД на
по история, а разузнавате
ударни дни. До изява ид ' лните патрули на Власииа
ват професионалните ре
ще проведат съревновазултатп на младите рабо
дите художници,
Всъщтници В производството И
ние. Този ден в Сурдулив процесите на труда. Мла
ца ще се изкажат и младите в общината досега
ност, с тебешир по асфал
организираха
повечето
та, както носи името тази
турнири, изложби и кон
активност младите худо
курси, от които едни все
жници на свободни асфа
още траят.
Характерно
лтиранн площи ще потза всички младежки ак
върждават
таланта си.
тивности е голямата лю;
При това, на този ден в
бов, с която младите ма
градскня парк пред паме
нифестират
досегашните
БОСИЛЕГРАД
си постижения и стреме
жите си занапред.
По случай празника
' на младите и рождения
ден на другаря Тито мла
дежки
активности
са
запланувани във всИчки
среди — казва Ненад ЙоИ тази година младежи
ванович, секретар на Пре
те и пионери, съвместно
дседателството на ОК на
с числящите се към гра
ССМ в Сурдулица.
Все
ничното поделение и тру
пак главните, ще се прове
дещите се в Босилеградсдат на 25 май н в навече
ка община, достойно ще
рието на празника в Сур
отбележат 25 май — Деня
дулица. От 20 до 25
на
на младостта, за което вепример ще се
проведат
чс се вършат последните
мирови излети, когато мл
подготовки. В Общинска
адите ще посетят паметни
та организация на ССМ в
места и което ще
бъде
Босилеград, ни уведоми
още един удобен момент
ха, че според изготвената
за тачене на традициите
п приета програма и тази
от НОБ. До 24 ще прикгтю
година младите от Босиле
чи съревнованието в об
градска община празника
ластта на производството
си
ще отбележат с разлн
Този ден ще бъдат орга
чни културно-забавни ма
низирани концерти, в ко
пифестации, спортни със
ито ще участвуват култу
тезаиия и гимнастически
рно-художествените
дру
упражнения, с които щс
жества „Коло” от Белгр
символизират неразривно
ад, „Стив Наумов" от Бито съдружие на нашите на
тола и „Първи май” от
роди и народности и ре
Сурдулица. Последното на
шителната им готовност
утре деи ще се предетав
за преодоляването на вся
гражданите
ви пред
какъв вид антисоциалисКлисура ц Божица.
и иацмтически прояви
На 25, май разузнавачи
оналнзъм.
те и Фериалците ще тръ

-тника на загиналите бойци през НОБ пионерите
ще бъдат приети в редо
вете на младежката
организация, а на тържесг
вено заседание на ОК на
ССМ на най-заслужили и
изтъкнали се в активнос
тите младежи и органи
зации ще бъдат присъде
ни и връчени признания
и награди.
Младите в общината не
са забравили и добровол
ния труд, който характе
ризира
действуването
им. До края на месеца
на младостта
ще бъдат
организирани повечето ло
кални
младежки акции
по залесяване и подобря
ване на жизнената и тру
дова среда.
В. Б.

С културни н спортни
прояви

поетите-средношколНа майските Срещи на
ци в Югославия, които се състояха на 12 и 13
май » Кикинда журито присъди пет равн I р
първи награди, сред които е и Ана Николова
Ниш. По-доле поместваме награденото СТИХОТВОрение на А. Николова „Неделя”.
Ана НИКОЛОВА

Неделя
Деца в прахта
рисуват цветя,
желките желаят
да останат желки
понеже
/днеска е неделя
Масите са поставени
__./ ден на хармония*
мирише на овощия и утроби.
Епилог:
О, пладне
ще останеш сама,
бъдеш ли
сфинга, сечиво
или любовница.
сърбохърватски^ Ст. И.)
(Преведе от

Инак, според приетата
програма по чествуване, в
навечерието на празника
по улиците на града ще
се проведе колоездачен
пробег отделно за пионе
ри, а отделно за младежи.
Запланувано е и факелно
шествие с лагерен огън,
а с залата на Културния
дом, по повод Празника
па младостта, щс бъде
устроена(викторина в ко
ято щс участвуват учени
цп от основното и средно училище, както и чие
лячцн се към ЮНА.
На сампя ден, заплану
ван с тържествен парад,
в който освен пионери и
младежи ще участвуват и
трудещите се и числящи
тс се към граничното по
деление. Парадът ще нрнк
лючи па спортното игри
ще, където щс се прове
де централното тържесг
во. Тук пред миогобройпн
тс зрители ще се проведе
разнообразна и съдържа
културно-забавна
тел па
програма, в която що уча
стнуват:
ученици пе само от босилеградското ос
нопно училище, ИО II ОТ
подвсдомство
останалите
пп училища, Средпошко
лекият образователен цеи
тъР, числящи се към гра
ничния гарнизон, както и
деца от предучилищната
са
възраст. Запланувани
и редица спортни състезапия по футбол па малкм врата, шахмат, тепмс
па маса, а средношколцитс и учениците от босиле
градското основно учили
ще ще се представят и с
гимнастически упражиемия*

м. я.

ПРЕД ТАЗГОДИШНОТО
БОСИЛЕГРАД

БРИГАДИРСКО ЛЯТО В

Подготовката е в пълен
разгар
Адаптационните
рабо
ти за предстоящото бри
гадирско лято в, Босилег
рад са в пълен разгар и
вече навлизат в заключи
телен етап. Строителната
оргаиизация „Изградня”
усилено работи
върху
адаптирането на училищ
мата сграда на основното
училище, върши
доизг
раждаме на някои необ
ходими обекти за бригади
рския стаи, а Горската се
кция работи върху из
граждане на пътища до
местата, запланувани за
залесяване.
Председателят на Общ
инската конференция на
ССМ в Босилеград, ГЕОР
ГИ ТОДОРОВ ни уведоми,
че подготовката се про
вежда според запланува
ния темп и до началото
на първата смяна същи
те ще приключат.

де организирана в Босилеградска община, ще
работят общо 16 бригади:
по.пет в първата и трета
и шест във втора смяна.
В първата смяна ще ра
ботят бригадири от: Ба
ня лука, Бор, Белград, Кр
ушево и Изток.
Във втора от: Кощево,,
Савски венац, Голубац,
бригада на Движението
на гораните на СР Сър
бия, Парачин и Бачки Пе
тровац, а в трета от: Алек
сандровац, Лайковац, Пи
рот, Сува река и Сомбор.
Да кажем, че и общест
вено-политическите . орга
низации и другите субек
ти вършат подготовка за
сърдечно посрещане на
бригадирите.
Общинската
организа
ция на ССМ в съдействие
с останалите субекти е
раздвижили
инициатива

Вече е известно' колко
п откъде, щс бъдат брига
дирите, конто в трите сме
ни трябва да залесят над
600 ха голини. Именно на
тазгодишната МТА ,Зласина — 88” която през сл
едващите три, а ръзмож
по е и пет години щс бъ

за провеждане на летен
турнир по
футбол
на
малка врата, покровйтел
на който е вестник „Вече
рие новости”, а предприе
мат се и други активнос
ти за по-съдържателен ку
лтурно-забавен и спортен
М. Я.
живот.

ОТ ИЗБОРНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МОК НА СЪЮЗА
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ В ЛЕСКОВАЦ

Сплотени в акциите
О За председател избран Йован Коцевски от Вра
ня, а за секретар Никола Димнтриевнч от Владичин
хан.
Междуобщинската кон
ферсицця па Същза па соI а и\л 11СТ1шеската младеж
в Южпоморавскн реги
он избра за председател
едного
в предстоящия
дишен период ЙОВАН КО
ЦЕВСКИ, делегат от Вра
ня, а за секретар па Пре
дседателството I к\ МОК па
ССМ беше избран НИКО
ЛА ДИМНТРИЕВНЧ ог
Владичин хан.
Конференцията прие от
чет за досегашната си ра
бота и план па работа до
май ча идната година, в

който се набляга върху
укрепването на единство
то в акциите зарад по-ус
пешпо
разрешаване
на
сложните проблеми, пред
които са изправени мла
дите.
В разискванията наймного се говори за проблемите по заемане на ра
конституционните
бота,
амандмани, чествуването
Депя на младостта и ме
тода на работа па общнн
на
ските конференции
Съюза на социалистичес
М. М.
ката младеж.
СТРАНИЦА 9
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СЕКРЕТАР НА РЕПУБЛИКАНСКАТА СОИ
В БОСИЛЕГРАД

ЗА

КУЛТУРНА ПРИЗМА

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

По-добрн дни за основното образование
основното ‘ Прн това бе изтъкнато и
Неотдавна
стимулаучилище „Георги Дими неадекватното
възнаграждаване
тров” в Босилеград посе тивно
ти секретарят на Репуб на просветните работнисамоуправи- ци — личните доходи на
ликанската
телна общност на интере заетите в основното обсите за основно образо- разованне в общината даванне (и възпитание Дра леч изостават зад лични
голюб Павловпч. Целта на те доходи в останалите
посещението бе, да се общини.
След съдържателния, ра
запознае с общото състо
яние и с проблемите, с зговор п след разглеждакоито се среща основно не на няколко училища
то образование и възпита бе договорено, до начало
то на следващата учебна
ние в общината.
В разговора, в който година (1988/89) цялостно
освен представители от ос да се завърши първата
новното
образование и фаза на изграждането на
възпитание, участвуваха и училищния интернат в
обществено-поли- Босилеград, а неелектринякои
тически ръководители от фицнраните 19 училищни
общината, между другото сгради в някои села да
Павлович бе запознат, че бъдат електрифицирани,
въпреки видимите пости- Републиканската общност
жения, които са резултат трябва да обезпечи отдел
на щедрата помощ на об ни средства за адаптация
щността, основното обра на съществуващото пар
зование и възпитание в но отопление в училищобщина, ната сграда в Босилеград,
Босйлеградска
все още се среща с ре и за адаптиране на всич
дица проблеми:'без основ ки училищни сгради в от
ни нагледни средства, по делни села, които са в
ради
което обучението твърде лошо състояние,
все още се провежда ве както и средства за обез
че по надминати методи. печаване на нужни съвреБОСИЛЕГРАД:

ПРОГРАМАТА ПО

ГРАНИЧНО

менни нагледни средства,
с което възпитателно-образователния процес да
се осъвременим и издшне
на по-високо равнище.
Що се касае до въпро
са във връзка с материал
мото положение на прос
ветните и други работни
ци от основното обра.човапне и възпитание, секретарят па Рспубликаискаата СОИ за основно
образоване и възпитание
подчерта, че вече се пред
приемат отделни активно
сти, същото да се реша
ва на по-адекватеп начин.
т.е. да се предпрпемат
съответни мерки за еднакво награждаване на вси
чки й за създаване на ед
накви условия за работа.
В това отношение първата крачка вече е направена. Именно за април
личните доходи на заети
те в основното образова
ние и възпитание са уве
личени и средният личен
доход на преподавателите
възлиза
от 250 000 на
300 000 динара.
М. Я.

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Гости от Кюстендил
Съгласно неотдавна пр
иетйя} и подписан Прото
кол за крайгранично сът
рудничество, между Босилеградска * община (СФ
наРЮ), и Общинския
роден съвет на град Кюс
тендил (НРБ), през мина
лата седмица в Босилеград се проведе първата
тазгодишна среща между образователния център „Иван Караиванов"
от Босилеград и Единно
то
средно-политехничес
ко училище „Неофит Ри
леки" от град Кюстендил.

Всъщност това бе първата*от заплануваните две
срещи, между тези две
възпитателно-образоватег
лни ведомства. Втората
ще се проведе през окто
мври т.г. в Кюстендил.
Тогава босилеградските
средношколци и група пр
еподаватели ще бъдат го
сти на своите колеги- от
град Кюстендил,
Инак, и тазгодишната
среща между посочените
две училища, както и
досегашните, премина в

размяна на опит, методи
и съдържания във въз
питателно-образователн
ия процес, преди всичко
в областта на природнотехническите предмети,
където учениците от пър
ви и втори клас от,, боси
леградското средно-профилирано училище и
ученици от девети и десе
ти клас на ЕСПУ „Неофит Рилски" се състезава
ха по предварително договорени предмети,
М. Я

ДИМИТРОВГРАД

Договор — сцена прави
Станаха вече четириде . малка—тясна за съвремен
сет години откакто е напр ните потреби на димитавен културния дом, днес . ровградските самодейци,
център за култура в Дипоклонници на театрално
митровград. Тези дни при то изкуство,
ключи реконструкция на
за реализация на -вече
електрическата инстала- - изготвения проект ре
ция, която тъй като бе
конструкция на сцената
ше дотраяла можеше да
и разширяването ^ са не
предизвика пожар. Сега
обходими около 80 милио
с тока всичко е в ред, об на динара. Републиканска
аче до дотраялата сце- та общност за култура
на всеки чак може да пре е съгласна да участвува
дизвйка злополука, осо- с половината от необхобено когато там се раздимите средства при ус
вие буйно хоро на само довие центърът за култу
дейците.
Същевременно ра, относно Димитровгр
сцената е и сравнително ад да обезпечи другата

половина. И Републиканс
кият изпълнителен съвет
обуславя своето съгла
сие за капиталовложения
само ако за тази цел са
обезпечени необходимите
средства.
Изхождайки от тези факти, същевременно зачитайки необходимостта за
реконструкция на сцена
та, стопанско-политическият актив на общината неотдавна се съгласи
чрез сдружаване да се
обезпечат 40 милиона ди
нара. Договора вече е
реализиран.
А. Т.

Две забележителни
културни начинания
Нушич интересование съ
С пролетта, културният
що имаше (в сравнение с
живот в Димитром рад ка
изложбата разбира се по
то че ли оживя. Начално
малко), но имайки пред
с 1-ви май (в чиято чесг
вид обстоятелството, че
най-често се й устройват
различни културни мани това е реприз, броя 113 пофестации) в Цс1 тт.ра за сетителите задоволяваше.
култура а разбира се и С тези едноактовки „Хри
сто Ботев" взе участие на
сред гражданите останаха
Регионалното съревновазабелязани две културни
събития — първата само ние на самодейците в Достоятелна изложба на ху-‘ левац и за съжаление не
дожиичката Миряна Ден- спечели някое завидно мя
сто, но причината е в не
кова и рспризът на едполодготвеактовките ог Нушич, с ко достатъчната
ност на артистите и може
иго се представи Самодей
пият театър „Христо Бо би настъпилата малодуш
тев". Разбира се и за две но!). Повечето от артисте културни събития има ност (надяваме се врементите и досега са изпълня
ше много заинтересовани.
вали някоя от ролите в
И тъй като за Димитрсвкомедиите на Нушич и
град с право можем да
кажем че е град па ху- , малко е изненадващо мана сцената.
дожниците, в койго са из- лодушието
Във всеки случай тези
грялн няколко - сьвездия
опитни артисти — Момталанти, заели почетно мя
чило Андреевич, Слободан
сто върху небосклона на
родната култура, в плея Алексич, Николина Ганче
дата на по-младите худо- ва, Олгица Антова, Славча Димитров, Славчо Ан
жници сега се нареди и
името на талантливата ху тов, Весна Николова и поновите Олгица Боянич и
дожничка Миряна Денкова. Със само 26 години Любен Иванов изпълнява
получила е бройни приз- йки ролите си все пак се
нания и награди, между харесаха на разноликата
които да споменем само димитровградска
публи— 1985. год. — присъжда ка. Този нушичевски внуй се награда за мозайка ' шителен, сатиречен и приот фонда на Академията емчив за зрителите жанр
в Белград, 1986 — награда
имаше и свои разновид
. за живопис „Петър Луба- ности три различни порда" и 1987 — награда на становкн, същи артисти
Университета за живопис
обаче~в други роли и со
и изкуство. В Димитров лидна сценография на Ди
град, за който като роден митър Илиев. А „Аналфаград тя каза, че го мно бета" носител на действие
го обича получи бройни то
(осмиване на един
пожелання и честитки за околийски началник) бе
нови награди и успехи-...
ше Момчило Андреевич
и още нещо, което е гю(подпомаган от останали
вече от награда
това те артисти). Във „Два по
е особеното интересова пова" дойде до разводнение за нейната изложба и
ние на действието, повече
големия бр°й на посети- се* бързаше
отколкото
телиГ, Нейните портрети внушително да се произ
(„Старец", „Жена”, „Ста- несат ролите от страна
РеЦ — И”» „Старец и ТВ", ' на артистите и във „Свет„Дядо Васил"), натюр-моски 1рат", която е фарс в
ртите и пейсажите са съ- едно
действие участие
здадени със светла вяра взеха почти всичките ар
в красотата и живота, ка тисти и благодарение на
кто и със завидно посто максималните
усилия
янство. Около тях грави края на театралната ве
тират дарования и разли чер беше и най-силен.
чни съдби, амбиции и пр.
Във всеки случай театъ
И в трите жанра (портре рът в отбелязването на
ти, натюр-морт и пейса 100-годишния юбилей влажите) детайлите й задърга всичките си възможни
жат погледа като символ, усилия с още нови пред
разкриващ копнежа по ставления да даде своя
нещо, което ще дойде принос в предстоящия те
или носталгията по нещо,
атрален сезон.
с което сме се простили
Във всеки случай) кул
безвъзвратно.
турният сезон в Димитро
Що се касае до трите вград продължава. Необ
едноактовки
„Аналфабеходими са само нови идеи
та", „Два лопова" и „Све и нови похвати. Разбира
тски рат") от Бранислав се и хора!
3. Тодорова
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Физическа култура (Г^|^Т)
РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

Високо поражение
ФК „Единство” (Бела паланка — ФК „А. Балкански”
4:0 (1:0)
'

-

1.
2.
3.
4.
: 5.
, * 6.
Ц' 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

слабо и затова претърпяха високо поражение. Ос
вен това и съдията Драга~н Леткович от
Пирот
сечеше играта на гости
те, показвайки им картон
чета като от шега, а за
домашния отбор с лека
ръка присъждаше и дуз
па. При такива обстоятел
ства димитровградските
футболисти не можеха да
избегнат поражение.
В следващия кръг „Бал
кански"
ще играе про
тив отбора на „Младост"
от Габровец край Ниш.

д. С.

Прогрес
Слога
Ястребац
Палилулац
Рудар
Иедннство (Пирот)
Слобода
ОФК Ниш
Йединство (Бела паланка)
Курпгумлия
Асен Балкански
Задрутар
Младост
Будучност
Борац
Раднички

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
24
23
24
24

15
12
13
10
11
11
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6

5
10
6
10
5
5
6
5
5
7
7
6
6
3
7
3

4 68:16
2 35:14
5 46:23
4 50:31
8 37:30
8 42:36
10 31:43
11 35:38
11 43:49
10 33:45
10 32:51
10 35:31
11 28:41
13 32:42
11 29:57
15 30:59

35
34
32
30
27
23
22
21
21
21
21
20
20
19
19
15

БАСКЕТБОЛ — РЕГИОНАЛНА ДИВИЗИЯ

Победа прн гостуване
БК „Партизан” (Ал. рудни
ци) — БК „Свобода" 79:81
(36::И)
на
Баскетболистите
„Свобода" успяха да забс
лежат победа в четвъртия
кр7,г на регионалната басйетболна дивизия-

ха по-добри от отбора па
„Партизан"
(Алсксинашаиа известен едва в края
ки мини).
Победителят на мача ст
на играта, когато гостува
щият отбор остана с че
тири играча.
Д С>

АТЛЕТИКА

Улично надбягване в Пирот
сс

Тези дни в Пирот
улични бяганроведоха
на
ния в
организация
СОФК Пирот и „Тигър В тях участвуваха и леко
атлетики от Димитровград от АК „Железничар и
се класираха МНОГО добре.
В категория пионерки
от I до VI клас и па 1000
метра второ и трето място спечелиха сестрите Да
Камено
пиела и ЮДИяиа
ВИ ОТ Димитровград. В ка
тетория пионери от I Д°
БРАТСТВО • 20 МАИ >988

Вълнуваща и
мъжествена игра
..Младост” (Босилеград) : „Алакинци" (Алакинци)
3:1 (1:1)

С

Бела паланка, 15. 05. 1988, игрището на „Единство”,
теренът тревист. Времето слънчево, зрители 500 души.
Голмайстори: 1:0 — Горан Джорджевич в 10 минута;
2:0 — Горан Михайлович в 58 мин.; 3:0 — Горан Личич в 62 и същият играч повиши на 4:0 в 70 минута.
Жълти картончета: Любнша Таков и. Петър Йовановнч
в „А. Балкански".
ФК „БАЛКЛАНСКИ":
Милко Соколов 6, Тошко
Соколов 6, Лю.биша Та
ков ^5, Синиша Димитров
5, Новица Алексов 5, Алек
сандър Станков 6, Драган
Дончев 5, Синиша Иван
ов 5 (Новица Костов), Др
аган Митов 5
(Николай.
Миланов) Емил Иванов 5
и Петър Йовановнч 5.
Футболистите на „Асен
Балкански” не повториха
добрата игра от предиш
ния кръг, когато убедите
лно поразиха отбора на
„Ястребац” от Блаце. То
зи път играха много по-

БОСИЛЕГРАД: МЕЖДУ ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИ
ВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУПА , ЮГ”

VI клас димгпровградчатака:
пи сс класираха
Александър Арсов спсчсли трето място, Игор Камеиов седмо, Горан Камс
иов осмо, Деян Савов довето.
На 1 500 метра, гшоисри VII и VШ клас
първо място спечели Ду
шика Деянова, Псги^ По
рои зае трето; па 2 000 мс
•гра, пионери, родени, 1974
година, първо място спечели Неиад Петров.

д. с.

Босилеград, )5 май 1988 година. Игрището „Нескара край Драговищица. Времето и терена подходящИ
за игра. Зрители около 300 души. Голмайстори:
за
„Младост”: Р. Захариев в 44 мнута, В, Захариев в 53 и
М. Цветков от дузпа в 55 минута, а Р. Радойчевнч в 2
минута за „Алакинци”. Съдия на срещата С. Станкосич. от Сурдулица.

НОВО ПОРАЖЕНИЕ НА
„ПАРТИЗАН"
И в двадесет и пър
вия кръг на първа общин
ска футболна дивизия Фу
тболистите на „Партизан"
от с. Желюша претърпя
ха поражение..^ Те загуби
ха срещу отбора на „Борац" от Барйе чифлик с
2:0 и спаднаха на послед
но място на ' табелката.
Ако искат да отстъпят то
' ва място на другиго, ще
трябва да доложат много
повече усилия, знание и
умение в
предстоящите
мачове.

Д.1 С.
Още от първия съдий лно навлезе в наказателски сигнал ясно се виж
мото поле на гостуващия
даха намеренията на гос,
отбор,
където иепозволе
туващия отбор. Да се за
ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРА
но- бе спрян 1В атаката и
върнат, от твърдия
те
ТА СОСТ „ТИГЪР" 88
съдията
съвсем оправда
рен край Драговищица,
но показа на бяла точка.
ако не с две, поне с елСигурен реализатор на
В иай-голямата. трудо
на точка/която ще ги за- * дузпата бе Цветков. Този
ва организация в Пониша
Държи във върха на табе
гол прекъсна всички наде
вието СОСТ „Тигър” от
лката. В това отношение
жди на футболистите от
настоящата година запо
футболистите от Алакин-.
Алакйнци.
чва да се организира мал
це още от самото .начало
ка дивизия по футбол на
Отборът на „Младост" .
насочиха играта. Здраво
малки-врата. В нея ще У4
този път игра в следния
защитаваха своята врата,
от
аствуват 9 отбора: 7
състав: В. Гонев, В. Иведна грешка на вратаря
ков, А. Васев, П. Стоянов
Пирот, по една от Димит
на домашния отбор, гос(Б. Тасев), В. Тасев, Йровград и Бабушница. Ди
а когато в 2 минута, след
Глигоров, М. Глигоров, В.
визията ще се разиграва
тите откриха резултата и
Захариев, Р. Захариев, И.
по системата пролет-—ля
поведоха с 1:0 амбициите
Рангелов и М. Цветков.
то, всеки понеделник..
.им още повече пораснаха.
Следващият десети кр
Този резултат гостуващия
ъг на пролетния полусеВ първия кръг ТО „Ди
отбор имаше до пред са
зон футболистите на „Мл
митровград” победи отбо
мия край на първото по адост” гостуват на Жбера
на „Вътрешна автогулувреме, когато две мивац на футболния отбор
ма” от Бабушница с 3:0.
иути преди съдията Стан,,Вихорн".
кович да даде сигнал, Р.
Захариев, след добре мах
Д. С.
м. я.
върлена топка,, с глава
улучи целта и изравни ре
РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТ НИ ИГРИ
зултата.
полувреПрез второто
СТАРТУВА ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТА
по-добра.
ме играта бе
разделени в шест групи.
Работническо-спортни
Домашният отбор силно
На старта още пролича,
те игри в Димптровградсве, да разбие бункера пр
започнаха.
община
че главна дума ще имат
сд вратата па гостуващия
ка
Най-иапред стартуваха от
отбор, а от друга страна
отборите на „Тигър”, „Ст
борите по футбол на ма
■настояваше, с дълги пасоочар”, „Свобода” и СВР.
участвуват
лка врата, а
футболиститс от Алакин
продълСъстезанието
18
отбори,
почти
от
всич
ци 1Ю всяка цена защита
жава в неделя на 21 май.
ки организации в града,
ваха всички пътища към
вратата си. Тази защита
обаче не издържа дълго.
ПРОДАЖБА
В 53 минута В. Захариев
Продавам
къща в Димитровград с дворно
резултата на 2:1, а след
МЯСТО 800 квадратни метра на улица „Сутйеизлъга вратаря и покачи
ска” № 14.
две минути М. Цветков си
За справки се отнесете до Георги Георгиси, Пиш, Катнчева 3/10, тел.: (018) 43-470.
ФУТБОЛ — МЛАДША
ВЪЗРАСТ
ТЪЖЕН ПОМЕН
л
На 28 май тази година
ОТЛОЖЕН МАЧ
се навършват шест месеца
от смъртта на мил дядо, баПионерският състав па
Асен Балкански” огероща и свекър
чи своя мач от иродпосКръг Ва регпоиаллединя
пата футболпа дивизия
срещу „Железничар” от
Ниш, която трябваше да
от село Прача
сс одиГрас на 15 май в
Този ден но гробищата
Ннш. Причината е — бил
в Прача, в П часа ще подсе
с зает теренът на „Жслез
тим неговия гроб и ще по
ничар”.
ложим циетя- Каним близки
В' последния кръг ииа
н познати да ви се придру
че пионерите па „А. ЪЬлжат.
кански” «ще се срещнат
ОПЕЧАЛЕНИ:
в Димитровград е отоосинове Йордан н Митко, дъщери Грозда, Иванка и
ра на ,Прогрес” от Пирот.
Младежкият състав на
Добринка, снахи Светлана н Иванка, зетовс Станос,
А. Балкански” победи в
Мнлуши II МарлИ, внуци и внучки и останали родПирот „Единство” с 4:2.
ний.
________________
___ :_____

Владимир
Йорданов

д. с.
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СТРАНИЦА И

сатиРа * забава
ХУМОРЕСКА

Отстоял ма думата си
Отидох при един твърде важен дру
гар в общината. Важен другар, па си
казвам, най-добре е да се обърна към
него.
Разгорещих се аз за наместените
конкурси в нашата община, разкрити
кувах трудовите организации, които
обявяват наместени конкурси и обя
ви. Разказах с какви трюкове и шашми си служат и как успяват да изи
грават закона. Другарят се чуди и се
кръсти. Всъщност не се кръсти, казах
че е другар, но просто се чуди и пита
на глас:
— Нима това е възможно?! Па това
е човек просто да не повярва.
Виждам,_че е настъпил правия мо
мент, па се пожалих на важния другар
как наскоро една фирма ще разпише
Конкурс, който е създаден като за ме
не, но какво струва, когато нашироко
. се говори/ че този конкурс ще се раз
пише за директоровия племенник. Ко
гато това чу, важният другар удари с

юбрук по масата и крясна:
— Е, тази няма да стане. Давам
ти думата!
Накрая важният другар ми потър
си основни данни за този, уж наме
стен конкурс, какви са условията и
подобно. Всичко това записа в своя
бележник, което у мен вдъхна извест
на доза па оптимизъм.
Оттогава мина месец. От онази тру
дова организация получих освсдомеиие, че не съм приет. Не отчайвах
много, понеже на конкурса не е приет
пи днректоропия племенник. Значи
опя твърде важен другар отстоя'Дума
та си.
А знаете ли кой е приет? Неговият
син. Да, синът па този важен другар
в общината.
Но няма връзка. Не се сърдя. Важ
ното е, че този другар държи на ду
мата си!

ИЗ „БЛЯСЪЦИ НА ОСТРОУМИЕТО”

Зоран Живкович

Талаит-бездарност
Неотдавна един другар отишъл
при председателя на Общинската
конференция на Социалистическия
С*,юз в Бабушница. Когато попитал
къде е той, един майтапчия отгово,рил: „Отишъл да тресе сливи!"
— Не се шегувайте — казал гра
жданинът — как ще тресе сливи,
когато сливите сега цъфтят.
/ — Именно! Отишъл да ги тресе,
за да се опращат — казал съответ
ният другар.

Погрешното направление погубва и найсилния талант.
Н. Г. Чернишевски

Ст. Н.
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ
Урежда редакционна колегия

Само за празник, државаи или црквен,
до] ду из варош деца и унучетща. Тъг ни
се и стрсде на куНу наеме]у, а село се заЬпти със шарене альинйе.

Старити син, Бора, веч почел да си
личи на деду. Коса му се проредила, смакнул веце. Деца му циг.ъава. Мушкото сту
ди ра за агронома, а женското че да буде
апатекарка. Снашката /'копала очи.
Младитн син, Миле, направил шйе.мбе
ко скотна жаба. ЕЬеговата жена се намазала прека] очи, па гледа к’о бодл»иво говедо. Има]у само черку. Врцкава, к’о покоф
на баба-Таска.
Бора беше бистро дете, па га дадо’ у
школу, учител, постаде. Миле беше слаб
Бак, па ]е морал на печалбу. Али, он положи некакъв пепит у опиггину (и тоз със
частевтьанье!) и постаде предузимач. И
гле съг: Бора се стиснул к’о лед у стовну,
а Миле вози бесна кола и широко му окол
Ш1цу.
Оборща су лю)и, ободаца су ми исто,
али не могу да се начудим и надзверим:
како може од бистро дете да
~ постане сирома’ човек, а од слабог Бака да постане
богат човек?! Да ли уе поважно да се од
сомураво, дете направи човек или од малтер зтрада? .. . Не могу да будем паметан,
па то] ти ]е!
На пооду, учител>ат ми рече: „Тате, юш
малко, па чу ]а у пензщу. 1а би’ се 'вДрнул
дома .... Е, помисли’ си, боже да те несъм
ни давал у школу!

/,

БрятстВо

Ми, сел>аци, остаремо и осамсмо. СелсЬи домови опустеше, дворови у траву урастоше. У пол,е, овде-оиде, види се понсНи
грбав старъц или недъгава бабичка како се
потпира]у на магику.
Млади побегоше из село у град. Школе
оглувеше. У последгье иеколко године у на
ше село не изведоше наводу младу невесту
и пс завика бебе.

1а закла’ на]убаво ]аггье. На ручък,
збра’мо се сви у голему собу. Они ]еду, мо]е
ерце сито, па и само гледам.

Талантът минава, само характерът остава.
X. Хайне

■П'

Е, мо] ба.|а-Мапчо!

Тека би и за общ а Први ма]. Дощоше
и мо]ти синове, със целу породицу. Бабата,
Цвета, процъвте. Усминула се до уши, зуб
иигде, а она се не сеча да тури шаку на
уста.

МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ

Талантът не се увеличава от аплодис
менти.
Овидий
Средният човек не се грижи как да
убие времето, а талантливият се стреми да
го използува.
А. Шопенхауер
Талантът съвсем не е в това, да изми
сляш събития, а да умееш да се възползу
ваш от тях.
О. Е. Скриб
... съдбата на всеки могЪщ талант е да
бъде представител на известен момент от
общественото развитие.
В. Г. Белинскн

Дзверен>е

Деца си отидоше, дом
/
ни оглуве, бабата врза чело, а ]а се дзверим какво да ра
ботим, ]ербо йе знам на ко]у чу4 страну!
А^д у здрав]е!
Тодор ДушничКи
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