
ЕрягяЧк) 14 феарт^ж 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и
единство със сребърен венец 
за аообан заслуги в обдаст- 

жпфориатквната и гра-
Ф«пг«я дейност и за при
нос в развитието ш братст
вото и единството между 
нашите нироди и внроиностиНАРОДНОСТ ■ ОЕР ЮГОСЛАВИЯ *

■ И 1425 Щ 17 нЩДрГтЯ^ПщЯмШГ

от РАЗГОВОРА д-р
ЯНЕЗ ДЪРНОВШЕК С РЪКОВОДСТВОТО НА СЪРБИЯ

Час по-скоро да се 

обуздае инфлацията
'ИШвНДПЕВИЧ И ОСТАНАЛЩТЕ РЪКОВОПИТРПНДн? ррп^?' та’ каза пРеДсе«т<Щ*т »а Пре 

ЛИКАТА. В РАЗГОВОРА СА ОБМЕНРНИЛМНРнт.Ппп Дсадателството на СФРЮ, ве 
НАЙ-АКТУАЛНИТЕ ЮГОСЛАВГТГИмспипЛйосоРй че не л*°же Да се 'отлага и 
И ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ* ИКОНОМИЧЕСКИ Председателството на СФРЮ

интензивно действува в тази 
насока. Във връзка с това

'

9Ш

НА 10 И 12 НОЕМВРИ СЕ СЪСТОЯХА ИЗВЪНРЕДНИ ДЕ
ЛЕГАТСКИ ИЗБОРИ В СР СЪРБИЯРъководството на СР Сър

бия смята, че е необходима 
цялостна и радикална анти- 
инфлцнонна програма, с по 
мощта на която да се пре- 

- махнат основните рричшш 
за високата инфлация. Тази 
програма трябва да бъде ре 
ализирана бързо и последо
вателно, понеже инфлацията 
застрашава основата 
формите. Според 
на сръбското 
не е реатна надеждата, че 
създаването на начални 
конни предпоставки за 
граждане на пазарна стопан 
ска система автоматически 
ще обуздае и намали инфла - 
цията. Някои мерки на ико 
номическата политика, осо
бено либерализацията на це 
нит е и вноса, доведоха в те

ритетнте на цените и други „
макроикономически параме- тои П°ДчеРта. че Програма

та на Комисията на Предсе
дателството на СР Сърбия за 

■АЛБАНСКИТЕ СЕПАРАТИС- обществена реформа е кон 
ТИ ПОЛУЧАВАТ ПОДКРЕ
ПА ОТ СЛОВЕНИЯ И ХЪР
ВАТСКО

Голям отзив на избирателитетри.

зистентна и твърде качестве 
на и като такава трябва да 
подучи място в плановите до 
кументи на страната за пред 
стоящия период.

<> НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ ОБЩИ ИЗБОРИ В СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ, КОИТО СЕ СЪСТОЯХА 
НА 10 И 12 НОЕМВРИ Т.Г. ГЛАСУВАХА 81,5 НА СТО 
ОТ ОБЩИЯ БРОЙ ИЗБИРАТЕЛИ НА ЦЯЛАТА ТЕРИТО
РИЯ НА РЕПУБЛИКАТА —
СКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЯ

Във връзка с политичес
ката обстановка и сигурнос 
тта в страната ръководство
то на СР Сърбия оценява, че 
най-новите акции на албан
ските сепаратисти в Косово 
имат за цел да намалят ефе
ктите на акциите на държа 
вните органи и прогресивни
те обществени сили за нор-

Говорейки за междунаци- 
оналните 
призмата На неотдавнашно
то заседаие на Председател
ството на СФРЮ, д-р Янез 
Дърновшек подчерта едино
душното становище на всич
ки, че е необходимо ведна
га да бъде прекратено вло-

на ре- 
мнението СЪОБЩИ РЕПУБЛИКАН-отношения през

ръководство
И това, както и останалите сведения, които ще спо

менем в този текст са окончателни. На територията на СР 
Сърбия без териториите на покрайнините отзивът на изби
рателите е 80,35 , във Войводина — 84,17 и в Косово 68,53 
на сто. Отзивът на избирателите в Белград е 7931 на сто.

Отзивът на избирателите в Сърбия без покрайнините 
е най-голям в община Голубац -— 94 на сто, а с един про
цент е по-малък отзивът на избирателите в община Деспо- 
товац. На трето място е община Лиг (88%), на четвърто е 
Косйерич (86%), на пето са Блане н Варварин с 84 процен
та. . . Във Войводина най-успешни в това отношение са 
общините Чока и Титов Върбас с по 95 на сто, след то
ва Нови Кнежеван с 94, Мали Иджош, Беочин и Олово 
е по 93 на сто. ... Подуево е община с най-голям отз!св на 
избирателите в САП Косово: 'гласували са 85 на сто изби
ратели. В Ораховац и Щръбце отзивът е 80 процента, в Ти- 
това Митровица — 77, в Глоговац и Зубин поток по 76 на

за-
из-

положениетомализация

жко материално положение 
регионите, които произвеж
дат енергия, основни сурови 
ни и възпроизводствен мате 
риал, чсакто и селското сто
панство. Високата инфлация 
все повече изостря разлки- 
те между отделни региони 
в страната. Лошите послед
ствия на сегашното положе 
ние най-вече се чувствуват 
именно в СР Съроия. Зато
ва е необходимо да оъде из 
вършена еднократна корек
ция на нарушените от ин
флацията отношения в

сто.

(Обширни информации за изборите в Боснлеградска, 
Димитровградска, Бабушнншка и Сурдулшнка общини по
местваме на стр. 4 и 5)
сюсшпосшсша □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□Лчраааппааср

В този брой
Пленум на ЦснтралнЬя ко-

Огкровсн диалог: Дърновшек и Мнлошсвнчпроблеми-

на СР Сърбия смята, че е не 
час ло-скоро да оъ 
нова Конституция

Малка анкетамежду! гац|ио- 
Разли-

ките в становищата по иай- 
-пажнитс въпреки всъщност 
не са такива, как вито из
глеждат и могат да1 се пре
одолеят с разумен и прин
ципен поход-— това е сди- 

оиепка! на д-р Д'ьр

шаването па 
п алтите отношения.

в покрайнината. Вражеска
та дейност на албдпеките ма 

и сепаратисти 
силна подкрепа и

митст па СК в Сърбия
ТЕ ГЛАСУВАХА ЗА ПЪРВИ 
ПЪТционалисти 

получава 
насърчение от политически
те стремежи и действия и, 
СР Словения и СР Хърват
ско. Броят на участниците в 
акциите на 
показва, че огромно алюзии 
ство трудещи се <и граждани 
от албанската народност са

КАНДИДАТЪТ 
1ЛАСЪТ ТАЙНО

ЯВНО
стр. 9.

стр. 3. „Монография на Димитров
град“

обходимо
де приета __
иа СФРЮ, която гце осигу
ри социалистическия харак- 
тео на обществото и шгге- 
г&тж на Югославия. Е^р 
гично е становището на СР 
Сърбия, че федерацията тр-

*бВа имки°Лсубек™витет' 33 против лаиионал-сспаратист 
дитичееки и^сио върши ката дейност, а това е ва-
Л^.Ш1ШЯТ^СИ в областта на же„ фактор за разрешава- 
функцията човешкигге сво „сто па мроолемите в Косо

пачо РчГ°Же^ат" ализоцията ,» инищияат.
ТО равноправие, народ. шестаяване па 'политика- с започнала. Тои сс съгла-
отбраиа, сигурността и щ “ „“оо“ и иай-висшите ои с мнението, че е веобхо-
шната политика. СР Р та органи па страна дамо час по-скоро да бъде
се бори за Социалистичес държавни Р приета нова Конституция па
ка федеративна република та „ Косово и укрепването ^ра]1ата
Югославия като демократи- иа едшиш фронт па преоре |Ш припуждват мпогоброй- 
ческа общност на равнопра е сили на всички на- „ите проблеми в икоиомм-

н народности. иаткмшости в покра ческата и политическата саг-нейните орга роди и народности в н \ Новата Конституция
активно трябва да'бъде кратка, мо

дерна и да съдържи съвре
менни решения .във връзка 
с човешките свободи.

Коментар

БЕЗ РАБОТА ПОРАДИ 
ЧУЖДА ВИНА

нодупша 
мошлек 1И ръководството иа 
СР Сърбия.

ПРИНОС КЪМ ИСТОРИЯТА 
НА СР СЪРБИЯ

сепаратистите

Днр Яне:» Дърновшек :»ая- 
ви, че Председателството иа 
СФРЮ е поело задачата да 
бъде носител на (инициати
вата за избработка па нова 
Конституция на СФРЮ. Ре-

стр. 10.
стр. 6.

Челниците в нронзводствбто ГААСмаБЪЛГДРИТБ'
в ЮГОСЛАВИЯ„ТРУДНО Е ДЛ ПРОИЗВЕ

ДЕШ, ОЩЕ ПО-ТРУДНО Е 
ДЛ ПРОДАДЕШ"!

стр. 7.

понеже пи това ОА*Отзиви
% оДА ВЪРВИМ В КРАК С 

ВРЕМЕТО!
„СТАРОПЛАНИНСКА ВЕ
ЧЕРЯ" — НА ЗЛАТИБОР

стр. 8.

впи народи
™;’тр*бваТдаИб»дат ефикяс. йнината изискват

1 самостоятелни в рабо ОТТОворпо отношение на вси 
б»дат отговор политически фактори в

Скупщината ««у страната.

ни и 
тата си и да Вршрсч^оГфЖя



НАС || ПО СВЕТА ^8$) И У
ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДВЕТЕ ГЕРМАНСКИ ДЪРЖАНИ

Капитулира берлинският зид,1 ЮГОСЛАВИЯБУДАПЕЩА: ЗАСЕДАНИЕ НА УНГАРИЯ, АВСТРИЯ, ИТАЛИЯ

РАЗДЕЛЕНИЕ НА РАБОТАТА _ .. отварянето ИА ГРАНИЦАТА ЗАПОЧНА НОВ'ЕТАН
■ и вадК1«ЕТО НА ГЕРМАНСКИЯ НАРОД,

че . тотяОчевидно е* ВСЯКА ОТ ЧЕТИРИТЕ СТРАНИ Е ЗА 
ДЪЛЖЕНА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОЕК
ТИ, КОИТО ПРЕЗ ПРОЛЕТТА ЩЕ СЕ 
НАМЕРЯТ ПРИ НОВАТА СРЕЩА "НА 
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПРАВИ
ТЕЛСТВАТА

род.
етап пече нищо не може да 
Ся,,1,с като //орано, Колело 

историята толк-о бър- 
длижи, че това никои 
можа.'/ //а лрсдлос/а- 

Тоиа особено не е мо
предпостави Хоие-

На У ноември бе „//[*>'
бит" и до известна стенем 
обезсмислен
амд, една от последните кро 
пости на студената 
Европа. С кш/итулираисто 
па гади изкуствена бариера 
поставена прел 1%1 година, 
е отпорена границата меж
ду двете германски държа- 

Решение за откриваме 
ил/ оч-

— ;и\ телскомупикицнопната система и 
пътната мрежа.

Очевидно доволен от постигнатото 
съгласно подп редее,цатеит 'на 'Омолипи 
изпълнителен съвет Алексапдар Митро* 
впч натъкна, че гоогрпчпфсекп така блп.л 
ките страни, а при това п добри съседи 
I* трябвало и по-рпно дп бъдат повече 
свързани е пътища, телекомуникации п

берлинският
го //а 
;ю се 
не е

война /»

ви.
жа./ ДД 
кер, който берлинския зид 

като някаква сшур-
През миналата седмица в Будапеща 

проведе заседание на равнище на лод- 
председател 1 пе на правителствата на Ун
гария. Австрия. Италия и Югославия. На 
съвместната конференция за печат е опо
вестено. че е приета политическа декла
рация за сътрудничество между повия' 
европейски четириъгълник", в която са 
заледит отделни сфери за по-нататъ
шно действуване.

Подпредседателите се завъртат с раз 
делени работи и задължения. Според до
говора Австрия ще изготви проект за 
запазване на човешката среда, а Унга
рия —- за по-силен импулс на предирнем 
ачеството. особено на малки смесени пре 
дприятпя с частен капитал във всички 
четири страни и за културни връзки. За 
дачата на Италия е да се грижи за трас- 
порта. особено за морския, а Югославия

ео
информат!шип системи.

Нп пролет, при новата среща па под
председателите па четирите правителства 
във Виена ще се обсъдят проектите, ла 
които бе постигнат договор в Будапеща.

Домакин ьт Джула Хорн, а след топа 
шефовете па дипломациите Алойз Мок 
(Австрия), Джапн де Микелис (Италия) и 
Будимпр Лончар са подписали съвместна 
деклерацня, в която ясно се изразява по- 
лнтнческата готовност за укрепване на 
добросъседското и четвороъгълио сътруд 
ничество в централна Европа. Според до
говори четирите министри ще се срещат 
един път годишно. Слсдаващата ще бъде 
г. Рим. При това се планира среща на 
председателите на правителствата по по 
вод 15-годншннната от конференцията 
в Хелзинки.

счита;/
пост попе за о/нс сто годи
ни. За щастие бетонът ко- 

7/остаьи- 
източни Ев- 
голяма сте

пи.
па гар/шца/а взеха 
погерманекмте пласти.

С десетилетия учено да не 
вярна и онова, което виж
да п чува с очите и ушите 
си, по само онова което 
„силната“ партия позволи и 
признае, болшинство от на- 
селението в Германската де
мократична република е 
огромно недоверие прие не
очакваната вест. В центъра 
па Берлин народът от двете 
страни се увссслява цяла

времетогато па 
Сталин в цяла 
ропа, и който до

и поради заслуга //апен
Хонскср най-много 
ГДР, започна да пука на вс 
ички страни.

стегна

0 На няколко дни преди 
да „падне“ берлинският зид 

на ГДР син раните./ствот о 
подаде оставка.

РЕАГИРАНЕ НА НАШИЯ СЪЮЗЕН СЕКРЕТАРИАТ НА 
ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

СОФИЯ: СЛЕД СМЯНАТА В БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА КРАЧКА НАПРЕДПАРТИЯ

ГЛАВНАТА ПРИЧИНА Е 

ЛОШОТО СЪСТОЯНИЕ
Решението на правителството на Германската демокра

тична република да отвори границата за своите граждани 
представлява положителна крачка по посока на премахва
не на административните бариери които приветствуваме ка
то принос към създаване на атмосфера на откривеност и 
доверие в Европа — оповести югославският Съюзен секре
тариат на външните работи. ..Югославия винаги се застъп
ваше за свободно циркулиране на хора и иден в Европа 
и по-шнроко, и затова оценяваме н решението на правител
ството в Берлин като крачка напред в премахване на огра
ниченията и остатъците от студената война, казва се в 
съобщението.

О КРАЯТ НА ЕПОХАТА НА ТОДОР ЖИВКОВ СЪЩЕВРЕ 
МЕННО Е И ОТКРИВАНЕ НА ПЪТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ 
НА НОВ СОЦИАЛИЗЪМ. ПОСТОЯННОТО ВЛОШАВАНЕ 
НА ПОЛИТИЧЕСКАТА, А ОСОБЕНО НА ИКОНОМИЧЕС
КАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА СА ГЛАВНИТЕ ПРИ- 
ЧНИ ЗА „ОСТАВКАТА" НА ЖИВКОВ

След неочакваната смяна 
на челото на Българската ко 
муннсгическа партия 
миналия петък, „Работниче
ско дело“ в неделя предаде 
първия си ко.ментар с кого
то обяснява тази смяна.

След като на първите си 
страници изтъква, че ноем
врийският пленум ще има 
преломно занчение за парти 
ята, държавата, народа и за 
всеки човек, и след като се 
привеждат най-значителните 
решения за свикване на 14- 

който ще се

В ваключителната реч на 
пленума, новоизбраният шеф 
на БКП Петър Млденов, до 
сегашен министър на вън
шните работи, между друго
то изтъкна, че „перестрой-' 
ката' няма алтернативи, че 
адм инистративно-комундува- 
щата система е станала спи 
рачка в развитието, че съ
ществуват множество проб
леми във всички области на 
живота, че България трябва 
да стане демократична, пра 
вова държава, че не трябва 
да страхува от плурализма 
на мненията и че партията 
отново трябва да завоюва 
верието на народа. Младе
нов заявил:

нощ. Пред ТВ камерите из
точните берлинци са изго
варяли само едно изрече
ние: .Дали не сънуваме"? 
При това мнозина са изтък
вали че са дошли да видят 
своите роднини, да се по
черпят и на утредем да се 
върнат и да отидат на ра
бота. За минаване на гра
ницата е било необходимо 
само личен паспорт.

С откриването на грани
цата започна нов етап в бъ
дещето на германския на-

0 След оставката на пра- 
телството (а пред отваря
нето на границата към ГФР 
оставка си подаде и Полит
бюро на Единствената соци
алистическа партия. На про
ведения пленум бе избрано 
ново партийно ръководство, 
а на Егон Кренц бе потвър
дена функцията на генера
лен 
Бяха
кове не, Политбюро, който 
почти цялостно измени съ
став му.

в

секретар на партията, 
избрани и нови чле-

П. Младенов

източно-европейски страни. 
Като една от причшхте се 
привежда и все по-годямо- 
1 о изолиране па България, 
особено от Москва. Реша
ващ фактор за смяната е по 
стояиното влошаване на по
литическата, особено на ико 
номическата обстановка 
страната. Като илюстрация 
ще приведем че вече дейс
твуват десетина алтернатив
ни групи, които все по-решн 
телно

тия конгрес, 
проведе към края на идваща 
та година и избирането на 
Петър Младенов за 
нерален секретар на парти
ята, ПЛ>аз>1 
благодарност на Тодор Жив
ков за дългогодишно и пре
дано действуване и служе
не на партията и народа. 
Именно, очевидно е (за се
га) усилието да не се създа
де впечатление, че Живков, 
който начело на партията е 
дошел през 1954 година, се 
сменява от поста генерален 
секретар (наскоро и от шеф 
ча държавата), но че се ка- 
уае за заслужно заминаване 
в пенсия на човек, който се 
доближава към осемдесет
ата и който чувствува че го 
напускат силите".

Все пак съществуват

ДЪН СЯОПИН Е ПЕНСИОНИРАНнов ге-

се ат тбока — За създаване на наис
тина успешен социализъм, 
за да бъдем рамо до рамо 
с цивилизованите страни, не 
сбходимо е крайно и безвъ
звратно да премахнем кома 
ндуващо-административната 
система и да не позволим 
да се явяват рецидиви. Вмес 
то тази система трябва да 
изградим самоуправително, 
цивилизовано, организирано 
в държава със социалисти
ческо устройство, съгласно С 
волята на народа.

В коментара на „Работни
ческо дело“ се изтъква, че 
в центъра на вниманието ще 
бъде човекът ,и неговите,сво 
боди, че услювия

ф Прието решение 
тие за по-нататъшното нконолнгческо разви-в

оти™ЙаСТТ В°ДаЧ Ся' лнлят секретар на ЦК Джан 
Целиш.

Както се оповестява в съ 
общението, оставката на Ся- 
ошш е приета и е взето ре
шение за неговата личност 
да се говори само най-хуба 
во, понеже е оценено че е 
верно служил на партията н 
държавата.

На пленума е обсъдена се 
ни гашната икономическа обет 

генера- ановка в Китай, като са под 
проблемите които 

трябва да се премахват за 
да укрепва икономическата 
система и да се задълбочат
реформите, конто ггрез по 
следното десетилетие дадоха 
резултати. Основните цели
са: да се спре инфлацията, 
да се намали покачването 
на цените, да се увеличи на 
иионалния доход и да се н°‘ 
А°б|рят условията в индустри 
ята и селското стопанство.

ноември, в 86-та
пт.„Ют1Ша е стаиал пенсионер. Това решение взел Це 
игралният комитет на Ки
тайската комунистическа па 
ршя на завършилия

търсят промени, как- 
то и това ,че през пролетта 
България изнася домати, 
сега внася сирене.

Проведеният „ноемрийски ,плет/м 
пленум" без съмнение пред щ п? г ™ 
ставлява теглане на черта г '^,ЪН ^яошш 
йод епохата на Живков и смттеп°Т„пДОоЖНОСТТа пре
откриване на пътища на нов сиГЗп пй , Во,$™?та коми- 
социализъм в България. соки пое? На Този

а

пети 
приел молбата 

да бъде осво

е превзел
пове

че причини да се вярва, че 
решението за оставката си. 
Живков не е взел по соб
ствена воля. Неговите мъки 
започнаха всъщност със съ
ветската перестройка, кога- 
то заяви че и България ще 
тръгне по път на промени и 
че ще проведе собствено 
„переустройство“. Проблем
ът се яви след товачкак про
кламираното да се проведе?

чертаниИСПАНИЯ

ПОЧИНА лдза това са 
демократично устройство на 
обществото, 
ще бъде принцип на държа
вната и партийна политика.

пасионария
РУРИ. известна "“сгетГкато лГшсп?°ЛОрес И6а-
е^гогребана Нвч^аП^*еД

Испания*. С" ЖИпот т” се бореше зт пспания и за идеята ня У е за
пния да се освободи 
ствяване на 
вот все пак бе

че гласпостта

а партия
Върху решението да се 

промени водачът на парти
ята са влияели и драматич
ните промени в останалите

от Франкизма Д~"а«сЯ 
идекиРтастънк.за
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ЦЕНТРАЛНИЯТ комитет НА СК НА СЪРБИЯ

КАНДИДАТЪТ ЯВНО-ГЛАСЪТ ТАЙНО
Изборите 

мунистите 
голяма

в Съюза 
На Сърбия са 

ка1п,т^>аХСЯ^а’ значител- 
СК ° ^«овление на_ ’ н? и повече от
ко!ш,бе ГОЛ^ акт на демо-
в спптргт3 ^ тв Сърбия и • Говорейки за стопанската 
пия ството. Не демокра- 'Обществена реформа М. 
макпяи^У^' НО на дело> Де- Петрович каза, че на Сър- 
и кптгн.^’ В която открито е необходима цялостна
в кптически ее разговаря, и единна реформа. Цялост
на 6 ^огло да се би- на> когато става въпрос за
която Йа Се ^ъде йзабран, в промени в обществото, а- е- 
^оято е могло да се слуша, данна, кагато е въпрос за 

® да бъДе слушан. А в- Югославия. Частично ггрове- 
к° т°ва на явна сцена, ждане на реформата е ои- 

„Пг критическия съд на об- гурен път за нейния неус- 
щ ствеността. ч пех. Затова са отправени

уЦенявашси досегашните многобройни изисквания до 
тзоорнн активности в Съю- ръководството на СЮК със 
за на комунистите на Сър- 
оия, изпълнителният 
тар на 
на ЦК

на ко-

° ЛАГАНЕТО СИ К А Н П И пИ ДЕМОКРАТИЧНА АТМОСФЕРА О В ПРЕД- 
ЛА1 АНЕТО И КАНДИДАТИРАНЕТО ЯВНО, А В ГЛАСУВАНЕТО ТАЙНО '

защо толкова дълго трае ко- 
оовската драма. Вижда се, 
че безпринципната коали
ция едно явно говори, а 
друго тайно работи. Сега 
на всички е ясно, че някои 
хора и на най-отговорни 
функции във федерацията 
до значителна степен са по
магали и все - още помагат 
терора над сърбите и черно
горците в Косово. Обаче то 
ва не ще ни обърка и за
страши. Понеже не сме ни 
то наивни, нито страхливи. 
Ще се борим за свобода, 
равноправие и достойнство 
на всички без оглед на на-

но
това

публики, а отправено сре- 
Сърбия, нейните ръково

дители, па и сръбския на
род, са безуспешна маска 
на действителния страх от 
единна и федеративна демо
кратична югославска държа
ва, в която няма да бъде въ
зможна употреба на Юго
славия по мярката на пар
циален и партикуляристичен 
интерес, нито решаване, с

ЗА ЧЕЛНИТЕ ФУНК
ЦИИ ПО ДВАМА КАН 
ДИДАТИ

щу

Централният 
тет на СК на Сърбия 
утвърди по двама кан
дидата за челните фун 
кцни в СК на Сърбия. 
За председател са пре
дложени д-р Богдан 
Трнфунович, сегашен 
председател и Томи- 
ца Раичевич, замест
ник председател на 
деловия
СОСТ РТБ Бор, , а за 
секретар на Предсе
дателството са канди
датирани
Миннч, сегашен се
кретар и д-р Влайко

коми-

своето активно отношение 
секре- и единство да обезпечи ця- 

Председателството лостност. на демократичните 
СКС Миленко реформи в страната.

отбор на

Миломир

Петкович>
Председателството на 
ЦК на Сърбия.

член на

Миломир Минич
което общите югославски 
решения, па и Конституция

та на СФРЮ, понякога нор
мативно, а понякога и физи
чески, ще се слагат извън,у- 

' потреба.
Сочейки за всички опас

ности на различни монопо
ли, добави Петкович, че в- 
сички маски са свалени и 
че под тях се препознават 
„озъбени лица“ -на онези, 
което довчера са замаоки- 
рани с фрази за демокра
ция, днес посягнаха и с най- 
- низки, фаншсоцдни, мор- 
бидни средства за осъщест
вяване ма своите мръсни 
цели.

Добро е, по мнението па 
Петкович, че се обадиха 
сътрудниците и съборните 
на Азем Власи. Сега поне 
безпогрешно знаем кои са, 
досега само предполагахме. 
Сега на целия народ е ясно

Д-р Влайко ПетковичПРЕДСЕДАТЕЛЯТ — 
НА ЧЕТИРИ ГОДИ

НИ? ционалност, верска или дру 
га принадлежност. Повече 
сме от сигурни, че югослав
ската общественост без ог
лед на силната пропаганда 
все пак ще види къде е ис
тината . и че националисти
те, сепаратистите и всички 
останали разрушители на 
Югославия, сдружени в мр
ъсни пактове и безпринци
пни коалиции ще бъдат де- 
маскирани и надделени. Не
основателните, безпринцип
ните критики, които се от
правят до сръбското ръко
водство на СР Сърбия, па 
и до целия сръбски народ 
от страна на отделни лица 
наи-добре говорят за тях са

Централният коми
тет на СК на Сърбия 
утвърди решение за 
въвеждане на функ
ция председател 
ЦК на СК на Сърбия, 
когото 
комитет избира с тай
но гласуване между 
повече кандидати от * 
своя състав. За това 
дали мандатът на пре 
дседателя на ЦК на 
СК на Сърбия в бъде
ла* ще трае четири го
дини без възможност 
за преизбиране, или 
две с възможност за 
още един мандат, ще 
се реши на Конгреса 
на СКС.

Д-р Богдан Трнфунович Томица Ршгчевич
Петрович в уводното си из
ложение каза, че тези 
бори са водени в открита и 
демократична астмосфера, в 
предлагането и кандидати
рането явно', а в гласуване
то тайно, при гарантирана 
възможност всеки по собст
вена воля и убеждение да 
избира между повече канди
дати. Такива избори произ
текоха от дълбоко започна- 
•гате демократични промени 
и начин на водене на поли
тиката, па с това и на кад-

С реформата недопустимо 
се закъснява, в условията на 
тежката обществена криза 
неприемлив е опортюнизмът 
и изчакване на развръзка 
на 14 извънреден конгрес, 
подчерта Петрович, като по
сочи, че натрупалите се об
ществени проблеми са таки- • 
ва, че изискват бърза и 
конкретна акция, понеже 
обществените и социалните 
тензии не търпят никакво 
отсрочване.

Говорейки за нападките 
срещу институциите и поли- 

да СК на Сърбия,

на
из-

Централният

мите и за техните намере
ния. На тези и такива кри
тики не трябва да се отго
варя, понеже са недостойни

ровата.
Тези избори са приемст

веност на една ясна, реши
телна, демократична полити- 

води СК. Това е 
че с тези из-

тиката
Петрович каза, че комунис
тите от тази република ре
шително и аргументирано — 
отхвърлят всички тези 
падки, както и разширява- ЛЕСКОВАЦ 
него на мним страх от раз

на сръбски хегемо- 
Югославия. Всичко 

което се заявява и 
някои югославски рс

за нашите отговори.
ка, която 
потвърждение, 
бори в Сърбия ясно е обоз
начена насоката, ло която 
се върви в създаването * на 
условия формалната да се 
замести с действителна де

па-

По свое убеждениеляване 
низъм в 
това, 
става в Завършиха изборните ак-, 

тивиости във всички 13 об
щини на Южноморавскш ре
гион. На челните функции 
дойдоха млади и способни 
хора, готови да сс изправят • бира. При тайно гласуване 
пред крупните и отговорни топа даде възможност на из 
задачи и последователно да опрателите за кандидатите . 
продължат започнатите про- да се определят изключител- 
цсси на демократизация. но по свой избор.

В изборите се показа, чс Обаче предлагането на по- 
Оомото заседание па ЦК па голям брой кандидати иов- 
СК в Сърбия е било намети лня в никои общински орга
на прелом в политическия инзации па ОК да се нару- 
живот и действуването па ши утвърдената 
СК в Сърбия. Прекъсната е класова структура иа орга- 
гграктшеата за жизнените ин пито, преди всичко на общи 
тереод на народа да се ре- меките комитети. Такъв оп- 
шава зад неговия гръб и из пт предупреждава в <1 
тласкани I шептелите па оио ящнте избори трябва 
ртюнизъм, шодитикапетво и търсят подобри 
калкулиране. преди всичко от техническо

Разисква шип а, водени на естество, 
изборните конференции в За разлика от предишните 
СК на Ю жиоморшюкм реги избори Този път при утвър- 
ои отличават отвореност, ждаването на кандидати за 
критичност и гласност. Из- пай-отюворци функции е от 
борците конференции ирсми бягпата хоризонталната рота 
наха в демократична атмо- цня иа кадрите, а също и 
сфера, при последователно предлагаме и избор на чле- 
приложеюю на принципа и попе, които повече пъти са 

ч критериите на кадровата по бираим в органите иа СК, 
литима, евидентиране и пред иди вече са избрани в орга-

белаганс на кандидатите 
публично, а на листите' за 
състава па органите и за фу 
мкпин имаШе повече канди
дати от броя, който се из-

тгге на другите обществе- 
Iю-цол1ттчески оргашгзащп!.

Такава изборна процедура 
доведе до повтаряне на из
борите в някои общини, ка
кто за членове на обарш- 
скнте комитети, така и за 
членове и секретар.% на пред 
седателствата на ОК на СК 
и делегати на МОК на СК. 
До повтаряне дойде и пора
ди това, че голям брой де
легати гласуваха за помал- 
ко кандидати. На изборната 
конференция в Босилеград 
е повторено гласуването за 
петима членове на Общин
ския комитет, както и 
два делегата 
СК...

В Сурдушгца не е избран 
секретар на Председателст
вото, с оглед на това, че 
един от двамата кандидати 
не е избран за член на Об
щинския комитет.

Новата изборна процеду
ра, при известни неяскостн 
и дилеми, 
показа като добър начин за 
осъществяване на кедровата 
политика.

мокрация.

НА КАНДИДАТИТЕПРИЕТА ЛИСТАТАТА

Членовите на ЦК на СК на Сърби* разгледа- 
V, и ггоиеха предложението на кандидатите ■» 
Ленове да оргашоге на СК да Сърби» н органи- 
™е™всюк от СК на Сърби». За членове на ЦК 

си да Сърби* за 11 конгрес ще бъдат предло- 
Иа«СК216 кандидата (избират сс 157), за членове 
^ Стат^гарн^ и<>мис«* на СКС са предложени да Статутар „а Надзирателната комисн» са

20 кандидата. Между 216 предложени 
, новия състав да ЦК на СКС — 60

са работници
сслскостпанеки нр 30 научни, култур-
“ ^п"ни работници, седам от здравеопа-

званаето. „„„тайни оргаяя са предложе-
и за отколкото се избират. За 14

ни повече ка1>ддаат , тръбна да сс изберат
извънреден конгрес н прс,ц1<>же)1И 24 кандида-
15 членови от с^' надзирателна комисн» на
СЮКЙсаСТпредаожеда^о.«"Ф*

---------
СК на Сърбия.

социално-33, а за 
предложени 
кандидати за

запредете 
да се 

решения,
на МОК на

следователно се
относнодвама 

все до 
до 11 конгрес на М. Момчиловин
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ДЕЛЕГАТСКИТЕ ИЗБОРИ В ОБЩИНИТЕ
Изборите в Димитров
град през фотообектива

ПКТН ДЕЛЕГАТСКИ ИЗБОРИ В ДИМИТРО В 1'РАД

Най-непосредствени и най 

демократични досега
Петите делегатски набори 

на територията на Димит
ровградска община успешно 
приключиха. Седемдесет и 
осем на сто от записаните 
5111 избиратели в сдруже
ния труд на 10 октомври, из
браха двадесет (от предло
жените на четиридесет ду
ши), конто ще ги представ
ляват в Съвета на сдруже
ния труд. Още пет избраха 
селскостопанските произво
дители на 12 ноември. На 
24 избирателни пункта бол
шинство от избирателите се 
обадиха още в ранните ут
рини часове.

ДИМИТРОВГРАД 
ЗА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ — 89 11А СТО БЮЛЕТИНИ

С огромно болшинство и Димитровградски община — 
избирателите се определиха за продседптел па Председа
телството на Социалистически република Сърби»/ да бъде 
избран Слободаи Мнлошенич. Той получи 9 480 бюлетини, 
или 89 на сто\

Избрани са н 25 делегати па Съоета па сдружении, 
труд. 20 делегати за Съвета на местните общности и 15 — 
за Обществено-политическия съвет па Общинската скуп
щина.

Снимка .N7 1: Зает /е и сдружения труд, най-често и>
нолзиаха полоиипчасопата почивка за топли закуска за да
гласува/. Така направиха и заетите в най-го.тямата димят-

ДИМИТРОВГРАД Димитровград". Такаров/радска трудова организация
а завършени две работи оез да се отсъствува от нроизвод-ГЛАСУВАХА 93 НАсто ствсикя процес.

Изборите в Днмн- 
тровгр адска общ(ша 
минаха успешно. Сега 
предстои избирането 
на носители на най-от- 
говрони функции в 
Общинската скупщи
на. Съгласно заключе
нието на Общинската 
конференция на Соци
алистическия съюз — 
до първата учредител- 
та скупщина, 
на сесия на Об 
ще се проведе на 27 
ноември кандидатите 
за този отговорен по
ст ще трябва да се 
представят със свои 
програми пред члено
вете на Общинската 
конференция на Соци
алистическия съю.

Както подчерта Ди
митър Гюров, предсе
дател на Общинската 
конференция на СС- 
-ТН, без оглед на къ
сото време, въпросно
то заключение ще бъ
де изпълнено.

която
щннека Е. Спасов от Градите

Снимка № 2: И заетите магазините на „ТъргокоогГ 
в съвета на сдружения тр\д. Дока- 

ю едните гласуваха другите бяха на услуга на клиентите.

в
избраха свои делегат

-:.►•у
%За Г. Алексич гласува за пръв пътда • гласуват за 

представители в с*.ветите на 
местните общности и обще
ствено-политическите съвети 
в общината и републиката 
10721 избиратели в община
та излезоха на 12 ноември. 
Както и

I 1. ■
Щу *

свои

гите са съгласни в едно — 
в тези избо 
имат възможност

всички се II 
бъде по-добре“.

адяваме да пири те наистина 
да изби

рат от почти двойно пове
че кандидати.' Избирателите 
чрез референдум . избираха 
председател на Председател
ството на СР Сърбия.

— „За разлика от 
гашиите, тези избори се от
личават с много повече де
мократичност, която се от
читаше още в пред избира
телната

досе-
в сдружения труд 

така и този път болшинст
во от избирателите 
бирателните кутии

к:пред из- 
се неме- 

ри още в ранните утрини 
На избирателните 

се намериха заедно 
тези, които до сега вече ня
колко пъти са гласували и 
тези които това правят за 
пръв път. И едните и дру-

процедура, когат.о 
имахме възможност да пред- 
лагме двойно повече канди
дати, а днес и да избираме 
°Т тях най-добрите. Хората 
имат довереие и от тези из
бори очакват много“ —

" ва Райна Гюрова,

Един ст най-старите изби
ратели в Градниье, Еленко 
Спасов казва: „Едно време 
имаше само две кутии, а 
сега има четири и има по
вече на списъка. Избираме 
тези,, за които считам че ще 
бъдат най-добри, 
нека

часове.
места у. Д

1

Снимка № 3: За 
учениците в средното пръв път в тези избориказ- участвуват икоято на

водят сметка защото изборния .ден бе зад изби-
а пък те

рателиите .кутии в 
роаградския втори район.

ДНМИТ-

За пръв път в тези избо
ри участвува Габриела Алек
сич: „Миналите избори, 
„отминаха“

ме
за, малко. Сега 

дето 
, по-

дойдох от Белград 
следвам, за да гласувам

да избера тези, за 
които считам, че са 
•добри.

къ

-точно
най-

своятаИзпълних 
гражданска длъжност“.

За пръв път. свои делега
та на тези избори избраха 
и 3236 селскостопански (про
изводители от общината.

ку-гаи се намериха “ам? «Л<еЛЮШа,,и д,РеД избирателните 
-ед това ги йка“ всХневнГ&^ЧВаНе «**&*«•

А. Т.

- Гюрова: най-демократични избори досега
А. Т*
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ДЕЛЕГАТСКИТЕ ИЗБОРИ В ОБЩИНИТЕ
В босилеградска община

В местните общности 79,74 а в труд 

овите колективи 88,12 на сто

>

° ний ОБШноаРЛ МЕСТЛ.ОТ ТОВА 37 В МЕСГ ■ 
ГЛАСОПОПАП4ТвптДс20^В ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ, (
ИЗБАРАХдбосилеградска община .
ГЛАСОПОДаВДТРПИ^воТ§Х -ПОКРАЙ ТОВА 7208-те ?
СЕ ИЗЯСНИ?дТ??^ов^„ТАИНО ГЛАСОПОДАВАНЕ \ ВАСИЛство нТср^ърби? ДС д ТЕЛ НА преДСЕДАТЕЛ ВАСИЛ

В 48-та ИЗБОРНА 
ЕДИНИЦА

ТАКЕВ ИЗ
БРАН ЗА ДЕЛЕГАТ В 
СКУПЩИНАТА НА
СРСПетите делегатски избори 

Босилеградска община ус 
пещно приключиха. Отзивът 
на избирателите бе на виоо- 
ко равнище и- без каквато и 
да е недостойна проява. Вс
ъщност, това е най-кратък из 
вод от проведените на 
ноември в трудовите колек
тиви и на 12 в местните об 
щности петите преждевреме 
нни делегатски избори.

Захари Сотиров, председа
тел на Общинската конфе
ренция на ССТН в Босиле
град, мексду другото подчер

та, че (официална 
все още няма) обща харак
теристика е, че и този път 
избирателите твърде отговор 
но изпълниха своята общес
твена задача. За това гово
рят и фактите: в местите 
общности гласуваха 79,24 на 
сто, а в трудовите колекти
ви 88,12 на сто, или от 9096 
гласоподаватели' в местните 
общности гласуваха 7208, а 
в трудовите
2367 гласуваха 2086 души.

оценкав
На проведените в 

миналия петък деле
гатски избори в сдру
жения труд Васил Та- 
кев, председател на 
ОС в Босилеград е из
бран за делегат в Съ
вета
труд в Скупщината на 
СР Сърбия. На този 
делегатски пост го из
браха работшщите в 
стопанството в 48-та 
изборна едшища, коя
то представляваха об- 

Власотинце, 
Владичнн Хан, Църна 
Трава, Сурдулица и 
Босилеград.

БАБУШНИЦа
Изборите в Бабушнишка общо 16 334 глаооподавате- 

общйиа характеризира голе- ли. Това показа, че мнози- 
мия отзив на гласоподавате- на печалбари нарочно са 
лите. И общинската избира- дошли да избират свои 
тел на комисия, и останали- представители, защото тоя 
те структури страхуваха, че път избираха, а не само 
поради големия брой печал- гласуваха, 
бари, отзивът ще бъде око
ло 65 на сто. Според непъл
ните данни, с които разпо
лага комисията и изборите 
за съвета на сдружения 
труд проведени на 10 т, 
м. от общо 3979 избиратели
те са гласували 3269 души, 
или 82,5 процента. Избрани 
са 19 делегата. Единствено 
в Здравния дом изборите 
ще се повторят. За още че
тирима души е гласувано • 
на 12 т. м. оТ селскостопан
ските производители. ‘

На 54 избирателни пунк
та в общината (два в Бабу- 
шница) за обществено-поли
тическия съвет и съвета на 
местните общности на ОС и 
РС дб 16 часа на 12 ноемв
ри са гласували 11 677 ду
ти или над 75 процента от

10
на сдружения

За отбелязване е, че до 10 
часа гласуването е завър
шено в Масуровац, до 12 — 
в Киевац, а селата Войници 
и Лесковик — до 16 часа. 
Интересен е примерът на 
Радининце, село най-много 
пострадало в миналогодиш
ните юнски наводнения, 
него изборите се състояли 
под открито, но това не по
пречило да гласуват 330 ду
ши от 334 гласоподаватели 
(четирима отсъствували от 
селото).

Инак от общо 16 334 запи
сани гласоподаватели — гла 
сували са 14 219 души.

колективи от
щините:

В. Б.
В

Инак, на 57-те избирател
ни места от това 37 в мес
тните общности и 2А в тру
довите колективи, гласопо
давателите в Босилеградска 
община избраха 59 делегата 
за трите съвета на Общин
ската скупщина (по 25 в Съ
вета на местните общности 
и Съвета на сдружения труд 
и 9 в Обществено-политичес
кия съвет). Съгласно избор
ната процедура избрани са 
и учредени 67 делегации, 37 
в местните общности и 24 
трудовите колективи.

Ст. Н.

вДИМИТРОВГРАД СУРДУЛИЦА

Заемът върви бавно Само един делегат не е избранОсвен това съгласно реше 
нието на Републиканската 
конференция на ССТН, гла
соподавателите чрез тайно 
гласоподаване 
и за председател на Предсе 
дателството на СР Сърбия. 
От евндентиранитс 
кандидата, най-голяма под
крепа получи Слободан Ми 
лошевич — 97 на сто, или от

4^ Отзив на избирателите: 76,66°/о в петък и 81,66% в неде
ля ф На референдума за председател на Председател
ството на СР Сърбия Слободан Милошевич беше гласу- __ 
пан 98,25 на сто избиратели ф Мнодраг Ристич е избран " 
за делегат в Съвета на общините на Скупщината на СР 
Сърбия

те служби за план и раз
витие, които трябва да на
правят нови развойни про
грами, с които ше може да 
се конкурира за средства 
от заема под девиз „нито 
една трудова организация 
без развойна програма".

на заем за се изяснихаЗаписването 
стопанско развитие на Сг 
Сърбия на територията на 
Димитровградска оощина 
върви твърде ~ 
татирано е на първото 
дание на Коирдинанационно 

Общиската кон 
Социалистичес

четирибавно, конс- 
засе

И в Сурдулншка община, дидата за 79 делегатски ме
ста в ОС в петък и неделя 

делегата: 
Обществено-пол нтиче- 

съвет, 21 в Съвета на

то тяло при 
ференция на 
кия съюз, проведено на тре 

тази година.

както и в цялата републи-
делегат- . бяха избрани 78 

21 в
гласувалите 7208 души за не 
го се изясниха 7001.

ка, извънредните 
ски избори бяха твърде ус- 

, петни. От общо 18.087 изби- ския
ратели в общината в педе- местните общности и 36 де- 
ля гласуваха 14 690 (81,66 на легата в Съвета на сдруже- 

Нр сго). В петък, когато бяха 
ГГ-1 гласувани делегати в Съве- 
БЦ та на сдружения труд

Общинската скупщина и 
Иж делегати в Съвета на сдру- 

труд на Скупщината 
СР Сърбия отзивът беше 

малко по-слаб - 
В местните

Все пак онова, което за 
пръв път се явява в стано- 

ие само на едно 
в Социалистическия

ти новември

Като се тръгне от тази кокста 
клона на , витата ния труд.

Както се и очакваше Сло- • 
бодан Милошевич спечали 
огромно мнозинство гласо
ве на референдума за пред
седател на Председателство 
то на Социалистическа ре
публика Сърбия. В Сурдудн- 
шка община той беше гла
суван от 98,25 на сто «изби-

1 ация и факта че в 
Нишка банка в Димитров - 

залисал 11 ДУ
\тТЯЛО

съюз по изобщо е залагане и а
ССТН общсствсно-поград заем са

12 са дали подарък, а 
колективи и

то на
литическата общност да въ-ши, жетгн

ло-ненодредственот трудовите 
общности трудещите

за образование 
_ об

пазстанови 
контакт с изтъкнати елеци-4 
алисти от общината намира 
щи се на работа или

76,66 на 
общности 

Рома-
СС, в

рггс* сто.
Чуркошша ч Горно 
попие и в село Паля отзивът 
па избирателите е

Общността 
и основно

35 милиона динара, а по 
в Бел

в-нзпитание к ратели, които взеха участие 
в реферидума. Останалите 
кандидати — Михал Кертес, 
д-р Мирослав Джорджевмгч 
и д-р Зоран Пят 14 — полу
чиха от 100 до 200 гласове.

Мнодраг Ристич, досега
шен председател на Общин
ската скупщина в Сурдули- 
иа е (Избран за делегат в Съ
вета па общините на Скуп
щината на СР Сърбия. Про
тив кандидат му беше Ран
гел Тошев, доскорошен пред 
седател на Общинската кон 
ференция на ССТН в Сур
дулица.

отго-
об-

,«т 
Я 1 стопро-

що ш нетен.ворни постове и извън 
/ципата, дори и в чужбина, 

изтъкна Дими-

добно е положението
банка, координа- Според думите па Драган 

Антнч, председател па Об
щинската изборна комисия, 
избирането па делегати в 
Общите ката скупщина не 
беше успешно само в една 

делегат- избирателна колегия. Това 
е избирателната колегия на 
сурдулипишто занаятчии, ко 
ито пс .(избраха свой деле
гат в Съвета на сдружения 
труд на Общинската скуп- 

. щипа, понеже в деня на из
борите голям ' брой от тях 
са били на работа навред 
по републиката и страната. 
Затова изборите в тази из
бирателна колегия ще се 
повторят на 17 ноември 

М. Я. (днес). Значи — от 176 кан-

градската 
цИонното 
дица становища 
засилят активностите

заело ре-тяло е които, катос цел да се 
за ва

натър Гюров, )председател 
Общинската коиферешд 

ССТН и председател
ия С още нещо се характери

зират настоящите 
ски избори о Босилеградска 
община 
талиите листчета имаше ию 
повече души, така че изби- 

пс само че гласу- 
имаха възможност

писване на заема. нана
Необходимо е най-наг/ред 

на се координират 
актив/гости във вързка зае
ма и с тях да се запознаят 
трудещите се и гражданите 
в общината, с цел да се уве 
личи интереса за записване 
на заем. Освен записване на 
заем в трудовите организа
ции, активностите трябва да 
се насочат и към съответни

тяло коекоорнииацио! п гото 
то следи записването на за
ема, финансово, а още пове

па гласоподава-всички

че със знание могат да да- 
I ю-бързо

рачелите 
заха, но 
и да избират. Почти всички 
избирателни мест бяха тъ-

прииос за
го развитие на своя роден
дат

край. ржествсио украс е!и г. С. Мшшч 
К. ГеоргиевА. Т.
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от ЗАСЕДАНИЕ ИА РАБОТНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ В „БАЛ 
КЛИ-КОМИАС"

от СБОРА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ В ТО „БОСИЛЕГРАД“

ЛИПСВА ВЪТРЕШНОТО 

ИНФОРМИРАНЕ
За по-голяма дис 

циплина и по-тясна 

сътрудничество* ФИНАНСОВОТО ПОЛОЖЕНИЕ Е ТРУДНО, А ПО-ЗНА
ЧИТЕЛНИ ИННЦШАТИВИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО МУ 

' ЗАСЕГА НЯМА, РАБОТНИЦИТЕ ТЪРСЯТ ДА БЪДА Т И И- 
ФОРМИРАНИ ЗА ВСИЧКИ ПО-ЗНАЧИТЕЛНИ МОМЕЙ- 
ТО ИЗ РАБОТАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ИМ, НЕ СЕ 
СЪГЛАСЯВАТ ,ДА ИЗГУБЯТ ДОСЕГАШНИТЕ СИ ПОЗИ
ЦИИ" И РАБОТНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ ДА ПОЛУЧИ 110- 

КОМПЕТЕНЦПИ И ПРАВА. РАБОТНИЦИТЕ

ШОТОСТОпЖвА^1 °Т РЬК°ВОДСТВОТО ЗЛ Л°-

Сфужшшисто е друга орга- 
ин;тцин, разкъсване на едру 
жаиапсго, е какво ще се за 
пимана организацията им, т. 
е. предприятието ще реша- 
»»ит работниците па сбора, 
а не работническият

бе предложено. При 
тона нрааилпнка за личните 
доходи, правилника :«1 тру- 
допите отношения и нрааил 
пика за дишиллиитриите от 
1ЮШСШ1Я ще' приемат рабо
тниците на сбора, а не чле- 
новате на работичссзспя съ
вет.

Лрисъсгоувал 
на засеели ние на Работниче
ския сшст а „Балкап-Ком- 
пас". Обсъждаха сс деветме 
сепиите финансови иоказатс 
ли и някои други въпроси от 
дейността

една дума — на работници
те в „Балкан-Комиас“ не им 
е лошо.

Отчетено беше, че е мо
гло резултатите да бъдат и 
по-добри. И това, разбира 
се, е па място.

неотдавнасъвет
какго

На състоялото се в мина
лия петък събрание на за
етите в пронзводственоюбо- 
ротнта и услужна

в компетенция на работниче 
скня съвет, кпктч) това бе 
предложено в нроектостату- 
та. Дали имат лош ошгг е 
действуването на сегашния 
работнически съвет шш не 
нскаг да .лапусна^ властта 
си“ те предложиха и приеха 
няколко измення в докумен 
та, конто трябва да прие
мат до 5 декември. За ста- 
туення въпрос, па пример,

на тази трудо
ва организация. От финан
совите резултати в този тру 
дои колектив човек не може 
да остане недоволен. Недо- 
полеп може да бъде само 
спя, който не вижда, или 
не нека да види какво е ос 
ъщестнено...

О За да могат занапред 
да се осъществяват още по
добри резултати ще трябва, 
между другото, да се въдво 
ри по-голяма трудова аисци 
плина и отговорност, 
първо всеки си гледа своята 
работа, а после да надник
ва в чуждата; да се устано
ви но-тясно сътрудничество 
между набазната служба и 
отговорниците по заведени-

трудова 
организация „Босилеград“ до 

дойдохаизява пак натрупа
лите се трудности н несери
озното поведение ;на едно 
число работници - 
хването им. Л сега 
върдн, че работшщнте в та 
зн най-гол яма стопанска ор-

Колко
пието в организацията и кол 
ко работшщнте са немнфор- 
мнрапц н револгирани спи- 
детвлетвува и следният с|>а- 
кт: организацията на девет- 
месечието е отчела зап/ба 
ог над 9 милиарда .динара, 
а оповестената информация 
за стопанските резултати и 
изобщо за стопа!шспансто- 
нзостала. Работшщнте не бя 
ха доволни от една част ръ 
ководнн лица като подчер
таха, че не са осведомени и 
с Шестмесечните резултати. 
Негодувайки 
плановата и останалите 
фесионални служби 
низацията до края на месе
ца да изготвят щатен анализ 
за стопанисването и да пред 
ложат пътища за решаване 
на натрупалите се трдности.

В. Б.

е трудно лодоже-

катов према-
се пот-

След забележката, че не 
са дошли всички членове на 
съвета, се изнесоха данни и 
пояснения за работата през 
първите девет месеца на го 
дината, приравнени към ре" 
зултатитс от шестмесечието. 
Почти по всички показате-

СИНДИКАЛНО (БЕЗ)ДЕЙСТВУВАНЕ

Преди събранието на трудещите се в ТО „Бо
силеград“ бе провенено заседание на синдикална
та организация в колектива, на което бе избрано 
ново синдикално ръкводство. За председател бе 
изоран Боян Зарев, шеф на гостилннчарската 
дейност за секретар Захари Миланов, а нов ка- 
сиеР е Пван Димитров. За делегат в Общинския 
синдикален съвет е избран Митко Димитров.

Приемайки отчета за финансовото състояние 
в синдикалната организаци. (понастоящем в син- 
дшсална'гс каса има 30 милиона динара), члено
вете на Синдикатите отправиха остра забележка 
по адрес на досегашното ръководство 
неща: неподготвения н неизнесен 
пата работ ана организацията 
к действуване

ята, за да не се случва в нл 
няма би-кои заведения да 

ра, сокове и др. а в склали — резултатите са три до 
четири пъти — по-добри! Та 

например 153 заети в „Ба 
лкан-Компас“ са осъществи
ли доход от 158 723 098 дина
ра, или 3,68 пъти повече от 
първите шест месеца; бру- 
т о-печалбата възлиза на 
18 849 670 000 динара, или 4,16 
пъти повече от бруто — пе 
чалбата 
средният личен доход е уве 
личен почти два пъти (а на 
самото заседание се взе ре
шение същия да бъде пови
шен чувствително) и т. н. „С

да ги наш! Сетне, необходика
ма е по-геляма отчетност в 
работата, като за изпълне
нието на задачите се инфо 
рмиргт компетентните лица. 
На заседанието се изтъкна, 
че ако само част от посо
чените задачи се изпълнят 
— резултатите биха били по 
не с 20°-г> по-добри.

те потърсиха
л ро

в орга

на шестмесечието;поради две 
тчет за досегаш- 

и недостатъчното

М. А.
ганизация в общината — на 
постоянна работа работя над 
270 души — не са информи 
рани поне за по-значителни
те въпроси в работата на 
организацията. Покрай дру
гото една от причините е, че 
сборове на трудещите съв
сем рядко се провеждат, ра 
ботническият съвет не ги ос 
ведомява с решенията си, а 
партийната и синдикална ор 
ганизация не предприемат 
начинания да се подобри въ 
трешното информиране.

Обсъждайки проектоспора 
зумението за организиране
то на агропромишления ко
мбинат „Лесковац“ в духа 
на Закона за предприятията 
повече души (изтъкнаха, че 
е необходимо да се преизву 
чи дади „Босилеград“ и за
напред трябва да остане в 
системата на тази сложна 
организация или не. Без ог 
лед че приеха проектоспора 
зумението, според което то 
зи комбинат от началото 
идващата година ще стопан 
исва като сложно предпия- 
тие, работниците подчерта
ха, че засега сътрудничество 
то с този комбинат е незна
чително и че се налага или 
същото да се подобри или 
да се сдружат с някой друг 
агролромишлен комбинат.

№ РД60ТА ПОРАДИ ЧУЖДА ВИНАкиметтлй
♦ Работното място занапред няма да бъде гарантирано 

на никого, особено на онези които не изпълняват тру
довите задачи ф Но, неспособните ръководства не 
могат да провеждат стопанската реформа ако само 
уволняват „прекобройните“ работници, а не предла
гат програми и решения за по-успешно стопанисване 
•ф Един неотдавнашен пример от Босилеград потвър
ждава как ръководните хора не бива да се отричат от 
работниците

и здравословното състояние
нява тази длъжност. Делештоте Ж
не се съгласиха с решението на челните хора в друже
ството, го анулираха и върнаха ловопазача на работа 
Цри това делегатите констатираха че не трябва па инат 
само един ловоназач (на което ги
сг?Л 1̂11л^1н1,1ЯТа ’ Н° С ОГЛед обстоятелствата в обла- стта на лова и довече.

р * ки„^;ш,в,„несе^::!с™еният-ще *“•* та-
-,ии РабОТНИЦИТе в стРаиата в началото на идващата го- социалните разлики 1яването ще се увеличават н

^п-Се намерят преА един сериозен и съдбовен въ- въпроси все пак търсят 03 малки- Някои
та? а КОЙ ще бъде Уволнен от рабо- (както в посочснияРсл уч-нта^д ’ Трябва га1 И може ли

известна'та съдба на почти всеки пети зает, както Дини работи в дружество™/,? Ачгелов, конто девет го- 
предвестява съюзното правителство, ще бъде продикту- само външнатаТцота? т™- раоо™1ка Да се покаже 
вано от пазарните обстоятелства и осъщес?вявщ,ето на на работникачи,е™ °Ва лн да се каже „сбогом“ 
™™;с„каяа реФ°Рма. Правителството предвестява, чс но, както . в посоташ Тт^“10 състояние е наруше- 
ТЯР Сиит илиона работници могат да останат без рабо- челни хора в дружеството^4™' штъква*а Довчерашните 
™„™ИТа Се‘ Че 663 работа ц'е останат онези които в скаме работници я Т°’ И на края бива ли да отпу- 

оргаииза«™ и колективи и сега няма какво е материална относно* осигурим каквато и да
да работят и онези които не изпълняват трудовите си В назалното??!/10 социална сигурност?

Лентяите сигурно трябва да заминат. Без когато трудовата гюйот СТВ° И в стопанската рефор.ма 
работа обаче ще остане голямо число работници пора- на ще се .?аботка ръка трябва да има своя це-
% нГ^а%Тсто?н№7ГиГ^печатр^>таа неГ^^ъответн^1111^0^^^ нГб^вГдамеъ

водтште^Ги 0Арга"4 “е рщаТо™
тарят на отйгт^? Са подписали председателят и секре- рат работата та вепчк? Не Са=в състояние да организи-

ааатев кааа йита&клгяк

на

Работниците бяха съвсем
единствени когато разисква
ла за предложения проекто- 
статут на бъдещото им пред 
пргиятие. Те обаче не се съ
гласиха в компетенция 
сбора да 
то на статута чрез референ 
Дум, а всички по-значителни 
документи и въпроси да са

ръ-на
остане лриемане-

На стотици хиляди нетЬу- 
застрашешт лица. В. Божштов '
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ЩШШШ ' ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНИЯВАЙТЕ СЕ!Комунист
Орган на Съюза на югославските комунисти 
и на съюза на комунистите в Сърбия Брой 1698 година Х1ДЧ 

Белград, 17 ноембври 1989

ЕРА НА КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИИ
Г̂

 КОНФЕРЕНЦИЯТА на Съюза на ко
мунистите, на Косово в края на миналата 
седмица, започна ерата на конгресите и 
конференциите на Съюза на комунистите, 
която ще привлече вниманието на нашата
и световната общественост. Многобройни- 
те проблеми, дилеми, лутания, търсене и 
прояви в периода между двата конгреса 
на СЮК, както и множеството промени 
и тежнения които в последните години и 
месеци се появиха на сцената на социа
листическия свят, представляват „гердан“ 
на шията на историята, която е едвам 
осъществена. Разноцветността на елемен
тите, които съчиняват това украшение 
търси голямо ангажиране на всички, а 
специално на революционните сили, ка- 
къвто е СЮК и това по направлението
на всестранно определяне на същината и 
облика на всеки от тия елементи. Със ста
рите средства, а особено по дирята на соб
ствените заблуди и илюзии, или с езика 
на символите и шифрите, това не може 
да се осъществи. Поради много причини.

От конферепцнята на Съюза на комунистите на Косово

младежта, а изглежда, че най-малко сме 
съзнателни — ние самите'. Затова се и 
държим като че ли трябва вечно да ос
танем такива каквито сме, като че ли 
нищо на тоя бял свят не може да ни из
ненади, а изненади — искали това или не 
— се въртят пред нашите очи като кар
тините на екрана в киното. И що е това, 
за бога, което трябва да стане да бихме 
повярвали в изненадите, да бихме поч
нали да живеем с тях? Сигурно не на
шите ежедневни размирици, вербални 
иинг-понг партии, изконструирани карти
ни и привнждання, затваряне и измами 
и т. н. Ето защо от конференциите и кон
гресите очакваме да бъдат на равнището 
на историческата им задача, със своята 
работа да допринесат за избистряне на

всичко това да бъде още по-тежко: сме
сиха се старите и новите знаци. „Карам
бол“ освен в някои части иа страната, за 
щастие няма, обаче вербални псувни на 
водачите и на пътниците има в изобилие.

Една от тях, а може би и най-важна, 
е че Съюзът на комунистите не е вече 
това, което беше, нито обективно може 
да бъде и остане такъв, какъвто е. Време
то и неговите цивилизационни обществе
ни, политически и културни плодове, в 
битието на същия направиха и промени. 
Обаче, има схаващания, а и преценки, че 

изменения са незначителни в

Всичко това става в момента, когато 
един период се завършава, а нов ражда, 
когато на новия строеж трябва да ее осъ
ществяват нови планове и проекти, кога
то в света и у нас се явяват нови мате
риали и идеи и когато са потребни нов 
ентусиазъм и възход. А колко такива 
нещо има в сегашния момент, на прага на 
ерата на конгресите и конференциите, не 
е тежко да се утвърди. Малко и недоста
тъчно. Вместо това съществуват игри по 
системата тегли — дърпай и това между 
проектантите (чети: ръководствата), меж- 
ду тружениците (чети: хората). Всеки от 
тях своя кон хвали, всеки своя визия има, 
всеки своите погледи предлага, а никой

неговите
сравнение с всеобщите промени, през кои- 

нашето общество и социалпе
сият изобщо. Резултатите и

то минава
тическият
промените — според тия преценки — до
ри са под равнището на постигнатите про
мени в обществото и света изобщо, така 

постигнато се обозна- 
изоставане. Та- 

са в дълбока ко- 
момент, за-

че и това което е
чава с транспарента — 
кива гледища и мнения 
респонденция с историческия

—■ да кажем и това — промените,
бяха

нещата, да се върнем към същността а 
не към формата, да станем сила, каквато 
бяхме, каквато желаем да бъдем, а реал
но не сме. Да бихме постигнали това не 
бива да се занимаваме с ежедневните

не ще да утвърди, че истината е само ед
на, в тясна връзка е времето и простран- 

момент. Така из-
щото
постигнати между двата конгреса

спонтанни и непредвидени, откол- 
бяха последица на желанието и енер- 

1ията за умишлено изменение и присо- 
нособяваяе към исканията на времето. То- 

СЮК, както и от всяка не-

ството, с исторически^
че Съюзът на комунистите и на-повече 

кото 1 пада,
татък се труди да бъде бригадир, въпреки сблъсквания, престрелки, свади и ежби 
факта, че за тая рабош пече има „вождо за дре0ш, нли малко по-крупни неща, пи
пе“. Съюзът на комунистите трябва дава търси от 

гова част, в ерата на провеждането на 
яай-висшите срещи, да посвети пълно вия-

иаги недефшшранн докрай. Вместо това 
да си начертаем път, по който ще вървимобръпе шапката и да сс откаже от ръко

водната роля в името на държавата, или 
някой друг, своята съдба да вземе в свои
те ръце, на прага ни новата ера (чети: 
участъка от пътя) да преразгледа 
свои, жизнени, политически, обществени 
и идейни коорадшшти и пъз основа на 

да тръгне където трябва да тръгне —

заедно, с всички ония, които вярват в 
нас, а топа е .пътят към социализъм без

мание иа това.
Толкова повече, защото изминатият 

е много храиав, 
, със

страх, заплахи, милостиня, следоватено 
към социализъм на богати и доволни хо
ра. Но направим ли така, може да ни се 
случи, за жал, да чуем това, което най- 
тежко ни пада — а д и о.’ Тогава ще бъде 
късно да утвърждаваме отговорността, да 
търсим отговорните, да говорим какво би 
било когато би било. А да не би било, 
както може да бъде, да запретнем ръкави 
и прало — в реформите.

ттш!~=^
литическото) движението. Движението но 

повече тече по направлението на 
„лявото“ и „дясното“ пра

не се зачитат

исичкн

топа 
и реформи.него все 

порицаване на 
вило,
нредимстата и 
и порядъка. Кръстовищата, които по тоя 
път сс умножиха в сравнение с някои 
предходни негови участъци, останаха или 
остават без светофари, пък движението и 
поради това върви тежко. Пътниците се 
движат като махалото не часовника.

Много заблуди и илюзии са зисети до- 
1сга за да може само от това да сс живее. 
Кма много шифри и символи в нашето

което ще рече, че
закономерностите на реда

общуване. Много се хвалим, когато се 
касае за нас, а прекадено критикуваме 
други за това, което и сами правим. Всич
ко това

Влайко Кривокапнч

съзнават мнозина от пас, а преди- 
нашите трудещи се, интелигенцията, 1 Адпо — довиждане, сбогом.МНО
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2 Комунист

СЛЕД ОБЩИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОНФЕРЕНЦИИ II СК В СЪРБИЯ

ИЗБОРИ, А НЕИЗВЕСТНИ
Че I» тели избори идва и до пе-ко „стаж“ и политиката. Особено за 

желателни процеси поканват резул- опели, над коиго се намират дока- 
| атите па гласуване някои общин- ' лателства на /трофесионалност. п 
ски организации, в конто между но- ратно, най-малко доверие е лроя- 
голям брой кандидати на новите пепо към дългогодишните 
общински партийни органи па лис- от „общ тип“. 
гага па нсинбраиите имц много ра- ,
Потници, младежи и сслскостопан- Но смислът на наборите, па и на 

Новоизбраните тени тъкмо навършени в оощински- 
1 СК на Сърбия,

ТОВА. ЧЕ КАЦДИДАЦИОНИТЕ ЛИСТИ В СК СА 1Г1РН11I.ЛIIII С! 
ИЗМЕНЕНИЯ НЕ Е САМО ПОСЛЕДИЦА НА НОВА ОРИЕНТАЦИЯ 
В ИЗБОРИТЕ. НО И ИЗРАЗ НА ДОВЕРИЕТО В ХОРАТА. КОИТО 
СА ПРЕДЛОЖЕНИ пол шини

Нещо, което до преди няколко ма да получи подкрепа па балата, 
години предизвикваше големи отпо- мито ще успее за известно време да 
ри, сега е обикновено: изобрите в запази. Наистина и .гакиаа опити е 
Съюза на комунистите,' както и в имало н в този избори. Забелялапи 
останалите- обществено-политически са преди всичко в опели сроди, в 
организации, протичат със задължи
телно тайно гласуване между по-гол- 
ям брой кандидати, отколкото е ис-

ски производители.
комитети така са останали бел пред- те оргапиланши в ............
видения брой па опели, които инак безспорно не е (само) в обстоятел- 
са Малко в партийните органи. И стш/го пик ой да не бъде, но в това, 
преди са л/тмт.рдаванп листи 
по-голям брой кандидати от оня, ват, да бъде избран на. съответната 
който се избира, за които се са грн~ Функция. Това е и една от стой

ностите на тазгодишните избори в 
Съюза на комунистите в Сърбия. 

Повече СЬ* наистина голям брой кандидати 
и в първичните, и в общинските ор
ганизации членството и неговите де- 

м «борим легати са избирали най-добрите, или
че такива

коиго коптниуптетът па политиката 
на СК к» Сърбим с отъждествен с 
минавало 14) на кадрите от една на 

обходимо_ за изибране. което тази друга професионална политическа 
^ общинските организации ла фулкния. Членството обаче такива 

СК в Сърбия донесе много промени, 
чннто досег едва трябва да се ана- и теле 
л изпра.

Г>сл че някой, когото /членовете уважа-

есен в
жили кадровите комисии и групи, 
младежи, работници и селяни са 
имали, какъв ли парадокс, 
сво!I Iпредставители!

опити нарече хоризонтална ротация 
кандидати не получиха дос

татъчен брой гласове. Така ла ; иърн 
иьт липсваше доверие ла опели, кои
то при гласуваното винаги са „полу
чавали".

Но и без тези анализи може да 
се каже, че тези избори допринасят 
за значението на определенията на 
членството,, първичните организации 
и техните делегати. Понеже могли

Па някои тазгодишни
■ конференции забележело е и това, онези, за които считат,

могат ;ц! бъдат. А броят на канди
датите, .да кажем, за членове на ОКобщини 40 1,0 ° имало кворум гькмо, кога- 

та е трябвало да се гласува за нови
членове на органите на СК. Това или председатели, които е предла

гало най-широкото членство, в по-

Но как така в .някои
потенциалните председатели са до- 

са кадровите комисии тази есен да опявали до листата на общинските 
предлагат, кого искат и да предла- изборни конференции, при формал- 
гат свои ..проверени" хора. но всеки на подкрепа на първичните оргамм- 
е трябвало да" има предвид, че в зацни, за да останат с след това 
един момент делегатите на членство- без достатъчно гласове и за мяс
то на Съюза на комуннетити са са- нство в комитета? Понеже, 
ми пред имената на онези, които би стане някой председател първо раз- 
трябвало да бъдат начело на об- бира се трябва да бъде избран в 
щинските партийни организации, комитета. Добрите познавачи 
Става нещо следователно на съвест борните активности изтъкват 
и лични определения на делегатите сега 
кой от_ по-големия брой предложени бено в 
ще изберат. Онова, което ставаше 
през изтеклите седмици, принадлежи 
следователно в редицата на важните 
демократични промени в Съюза на 
комунистите, но самият факт, че в 
толкова непренабрегващ брой об- обаче че 
щински организации е имало из
вестни проблеми при избирането на 
председател или секретар на коми
тета е един от показателите, че те
зи промени в партийната база не в течение на публичното разпсква- 
само са приети, но и цялостно изпол
зваш!.

понякога се довежда във връзка с 
факта, че право на глас па общин- мечето общини наи-дооре показва

колко са били неоснователни твър-ските конференции, както и на кон
гресите, освен делегатите, имат и делията*- че в малките и неразвити- 
дотога на шиите членове на общин- те среди няма достатъчно добри и

способни кадри. Членството очевид-за да ските, относно централните коми
тети. С това се изявява континуи- 
тетът на политиката, но проблемът предлагани много нови хора, и то 
е |В това, че понякога с този конти- 
пу|пет трябва да се прекъсне, ка

по мисли по-другояче: навсякъде са
на нз-

чс и
някои политически сили, осо-

| по-малките и неразвитите |КЪВТО е случаят в някои общински
с организации ла СК в Сърбия след мените и реформите, за които Съю- 
„ Осмото заседание 

гайнзацпи в Косово.

тъкмо онези, конто по тяхно мнение 
могат да понесат бремето на про-

среди се опитват да натрпят, а 
след това и докрай да се борят за 
собствена кандидатура. И дори да 
получат формалната Подкрепа 
едно чекло организации. Показа се 

тайните избори с повече 
кандидати такива натрапвания могат 
отсносително леко да оспорят. Така

п с човечето ор- зът на комунистите се застъпва.

Това е именно онова, което о.х- 
рабрява: в първичните организации 
са предлагани няколко пъти повече 
кандидати, отколкото е необходимо, 
което означава, че и членство ечн-

па
юсшоааасшсшаосюоапасюпаоапастаааоаапоас

МАЛКО АВТОРИТЕТ. ПЪЛНО 
ОТГОВОРНОСТИсе случва, че онези, против които

та. че мнозина могат успешно в то
зи момент да се борят за полити
ката на СК на Сърбия и СЮК н за 

Тези избори са ннтерецн и по реформите. Тези листи, препълнени 
това, чс както в някои предишни, 
възможните кандцдатц за ръково
дещи функции не са -се съгласили 

някои среди отноше- да бъдат на изборните листи. По-
е „посочено задъл- нията на силите вероятно са такива, неже функцията на председател и зи* конто са предложени. Но лро-

жението и отговорността на всички че гФеДи тайното гласуване някой секРстйР в много общински комите- мените в изборите в Съюза на кому-
организации и органи съгласно на няма достатъчно подкрепа в иро- авТоритеТ’ «четите не трябва да се отделят от
“товияР^боритеаДваЧСъ1 1̂а ^кому- ™ВОПОСТЯВанст° "а тези „самокап- па тези длъжности се Арси"мо°же
листите да се проведат до края де- дидастващи се . И обратно — кан- Да се каже, да компенсират всич-
Мократично при ключова роля и дидатите, конто наистина се ползват |<м чедостатьци и слабости в рабо-
пълно уважаване на мнението на с 'подкрепата ма членството пълна татана много техни предгаествени-
членството и първичните организа- подкрепа получават тъкмо . чн. Л тези избори, покрай това, съз-
ДИИ. В този смисъл, е казано на спо- Р получава! 1ъкмо при гаи- дават проблеми и така, че -оня. кой-
менатата заседание, „трябва публич- ното гласУвапе на, делегатите. то не е избран поема на плещите
Но да се осуетят било какви опи- ~ сс бремето на „губещ“
ти кадровите решения да се натрап- ,,а оИЯ» в когото членовете уж нямат
ват извън волята на членството и доверие. Затова за' мнозина
демократичните принципи“. 0 ' ,ю~удобно да не се

риска па тези кандидатски 
Не е

ие главно нищо ие се казва, което сюасшопсшасшосшопооаоастаасизоааааоЬааоп
може да напомня за несъгалсие
с неговата кандидатура за предсе-С това по най-добър начин е от

говорено и на своеобразния призив. дател или секретар — не получават 
който Председателството на ЦК на достатъчен брой гласове 
СК в Сърбия на заседанието си от 
4 октомври отправи до партийните 
членове. Тогава

с имена затова не са само последи
ца на новата ориентация в избори
те, но и израз на доверието в онс-

ии за чле
нове на ОК. В

останалите промени н реформи. Те 
са съставна част на тези съвкупни 
все още само започнати реформи.

и „сразен"

все още 
излагат иа

листи.
ни реше,, статуса ма онези. Браннслав Раднвойша

които ие са избрани на една листа 
да кажем за състава па ОК на СК. 
Дали онези, които не са получили 
достатъчно гласове на делегатите иа 
конференциите па Съюза

КОНТИНУИТЕТ НА ПОЛИТИ
КАТА ИЛИ КАДРИТЕ

^□□□□□□□□□□□□□□аоааа1;,ооаоаоа|;]паоаппаапс
иа кому-

пистите, са легитимни кандидати 
листите ма други организации 
изказваното недоверие на 
фереиция означава

Тази ориентация е инак после
дица на по-широк процес на 
кратизация в Съюза 
те и

иа
демо- или 

една кон- 
и край иа оста- 

камдидатури?’ И дали поради 
такова отношение спрямо онези, кои 
ю губят изборите 'мнозина 
зват да участвуват 

'• те листи? 1

на комунисти- в 
обществото, особено в СТС I 

иа Съроия през последните две то- I 
дини, в чиято основа е афирмация- щ 
та на ролята на членството общес- I
твеността и отговорност в работата, 1
от една и оспорване иа бюрократич- § 
«ОТО, форумио, лайно 
името на партийната база и общес- * 
ствеността, от друга, страна. Това е Й 
един от

палитеи ;> ш
ще отка- • 

па кандидатски--решаваме в

Въпрос е и въз.основаЩхЖ*. па какво
делегатите, на общинските конфереп- 
иин се определят

възможните ' отговори за I 
кризата, в която СЮК и общество
то се озоваха. Понеже за избор' между 

кандидати. Понеже 
в повечето, об-

по-голям брой 
в много, ако не и

кому още в 
такова време, когато работниците 
излизат иа улица щ и иск и ор га и изаци и 

това какво са
и когато оставки 

си подават и много обективно 
важни органи, институции 
пости от общинските комитети и 
техните

не е посочено у 
постигнали в предйш- л 

‘ пери°Д предложените кандида- V 
- “ню, каква с тяхната изборна * 

програма. Делегатите все пак обаче '
онези ОГЩеделяли 11 ?'о най-често за 
очезн, конто са по-нови, с

ТЮ- 
И ЛИЧ-

ти,
председател и, “пада наум ч 

, да предал га за изобр оня, който ля- ^

по-мал-

✓



Комунист 3
КРИТИЧНА ТОЧКА НА РЕФОРМА ТА

I ш

РЕКА БЕЗ БРЯГ Запазване на при
вилегиите

Неприемливо би било простор за 
отстъпване пред възможните после -

ма стопанството, да се осъществи дици| от безузпешните мерки на се 
стопанска стабилизация и да се от- прСн в запазване на печелените 
крие нов инвестиционен цикъл. То- привилегии, така че били създадени 
зи период не. смее да бъде прекале- ДВ€ успоредни монетни системи в 
но нълъг, та цените и доходите да Югославия: девизна и динарска. С 
не загубят основното си свойство на предложения та на някои решения 
необходими информации за приема- Валутния закон това би си се и .
не на икономически решения.

8977 на сто годишно напълно пиГ л-рсене на валута за спекулативни 
тира нереалната надежда °е Тъздт" ЦеЛИ' ПовтаРя"ет° ка та* грешка 
ването на началните законни у^о- “ВД '°к™мвРиис«та инфлация не- 
вия за формиране на пазаоня'г гп- , исжн° 
панска система само по себе ще до- НИ6 Въ?ху инфлацията 
принесе за спиране на инфлацията.
Напротив, стана много ясно, че хи- 
перинфлацията не само застрашава 
реформата, но и прогресивно вло
шава

сторило. Тоя закон се състои и от 
нве части: едната за ония, които Ще 
стопанисват с динари, а другата за 
ония, които ще стопанисват с ва
лута.да бъде съставна част на цялостната 

антииифлационна програма. Разпола
гаемите валутни резерви и възмож- Вторите, привилегированите — 
постите за допълнително заборчва- по мнението на Комисията — биха 
не, както и репрогамирането на дъл- имали възможност да обезценяват

мптипа ™ ^ гЯве даваТ възможд5>ст Да се в°да динара, да поскъпват валутите и из- илюция свьр- ефикасна и целесъобразна политика куствено и неоснователно да увели- 
на вноса, за да се обезпечи конку- чават своя доход. Това е най-сигур- 
ренция на Домашните производите- ният път на се осеуети динарът да 
ли. За целта трябва да се намали вземе функцията на национална ва- 
извънмитническата и митническата

ще има , възвратно влця-

Порадц паричната 
зването на възможното„„ увеличение

а личните доходи с увеличението 
на жизнените разходи (с минус 10 
на сто) подтиква по-натаъшиия хоп

радикална и градивна антиин- Комисията ШПа' Според' мнението на 
флационна програма. “^ията> "яма реална основа вяр-

Това са елементите, от които из- лечието Чя-.^В°РИТе За РазпРеАс- 
хожда оценката на Комисията на шмТ», Че п™'ога не ФУ"<- 
Председатслството на СР Сърбия за- хипепшлАаниятяР°ГГои°7ЯТ точно в 

' въпросите на стопанската реформа д,. ,а' ^°Р” и
в съобщението, което бе дадено в оазмепи5?Т™“1!? различните 
началото на настоящата година. Ин- л,,т‘е .. гпш1 у а П° отрас-
флацията като обществен и мора- к-.. ^ б" Се
лен проблем, който внася неспокой- ‘ р г-тпиТГ™11™' °^с"
ствие сред населението, разслоявай- 3.. Ж-1П това" п*Кпп^Р'/КТ'/*>а'
ки го социално, а отнема възможно- папската песЬопмп^6ч^в^РИВа " СТ°~ стта на гтоплнгтпптп па съчтяпе ег- па1|ската Реформа. Здраво пазарно Е™, Е, стопанството да създаде ус стопанство не може да съществува 
ловил за радикално провеждане на без здрава национална валута и 
антиинфлацнонната програма гово- това КОНвертибилна валута нГ кон- 
ри. че нейният удар не само че не вертнбилността не се постига с пъл- 
е осуетен, но и че досега предприе- на ДОлариЗация на стопанството но 
мените отделни мероприятия на ико- обратно- с оспособяване на динара 
номическата политика не са имали за ВС1!ЧКИ негови функции в домащ- 
характер на програма, нито от сто- ното стопанство и международното 
панството премахнати инфлационни- п.пащане Минирането на реформа- 
те генератрн. та с Проекта на валутния закон

трябва спешно да се осуети, а след 
това да се съсредоточим върху из- 
готовяне и провеждане на съответ
на антинфлационна програма.

Югославското стопанство почти 
инфлационно преливане реалния до- десет годнии е изложено на действу- 
ход допринасят и самите меропри- ването на силна инфлация, която в 
я тия на икономическата политика.
Те много засилиха наличните и съз
дадоха нови механизми за прелива- бочината на кризата. Ето защо на 
не на дохода между секторите и Югославия е потребна радикална и 
отраслите и с това на мнозина от- цялостна антииифлационна програма, 
неха възможността за равноправно която трябва широко на се поста- 
стартуване в началото на стопанска
та реформа.

Ножиците на цените и нататък 
остават отворени за сметка на сел-

стопакство. На' друга страна, яние, в което се явяват големи и 
- високолиберализн- ненадейни инфлационни загуби

печалби. Затова Комисията конста
тира, че постепенното намаляване

условията за благовременно 
приемане и провеждане на обмисле
на. лута. С това се премахва и послед- 

защита на домашните производите- ната бариера на хиперинфлацията, 
ли, по-точно казано тази защита на когато националната монета вече не 
домашните производители, по-точно е нито мерило за цените, нито сред- 
мазано тази защита трябва да се ство за пестене, 
сведе до разумно и целесъобразно » 
равнище, което ще рече: ония, ко
ито произвеждат качествена продук
ция могат да съществуват в създаде С П II И 3. Л Н И 
мия конкурентен амбиент. В рамки- ^ ^ “у,лп 
те на политиката на вноса отеддно ПОНЯТИЯ 
внимание трябва да се отдели за г ^ 
защита на домашното производство 
от дампинга, понеже този внос пред 
ствалява некоректна конкуренция и 
не дава шанс на домашните произ
водители, дори и когато повишат и- 
комомическата си ефикасност, да ден план. Затова трябва да се обе- 
спечелят тази неравноправна борба: ■аини и осигури синхронизирано дей- 

В центъра на антиинфлацнонната ствуване на икономическата и со- 
програма трябва да се камери борба Циалната политика на всички рав

нища, включително и федерацията. 
Същинският начин на водене на со
циалната политика е в утвърждава
нето на най-ниския личен доход. То
ва е износът, който трябва да осъще
стви работникът на най-прости ра
боти за цяло работно време и със 
средни резултати на труда и който 
трябва да обезпечи утврърдения ми
нимум на жизнения стандарт на ра
ботника н семейството му.

когато И

меро-

Цялостната програма за спиране 
на инфлацията налага да се съгленат 
последиците от действуването на ан- 
1 «инфлационните мерки на социа-

та за защите на стойността на ди
нара. Това изисква не само да се 
откажем от политиката на бърза де- 
пресиация на валутния курс на дина
ра и от разликата между домашните 
и чуждестранните цени, но със ста
билизация на динара да бъде прек
ъсната спиралата: намаляване на ва 
лутния курс на динара — поскъпва
не на вносните компоненти на про
изводството — покачване на цените 
на новопроизведените стоки — ново 
намаляване на валутния курс.

ПОДРИВАНЕ НА РЕФОРМАТА

Най-лошото е. че за едно такова

последно време прерастна в галопи
раща, което достатъчно открива дъл-

от тези кредити с години не се от- 
плащат, макар че не са ре програми
рани. Непоследователно се реализи
рат и някои междудържавни спора
зумения. Цялата сложност на вън
шните финанси се вижда от факта, 

„ _ че само в периода 1986—1988 годинаи странчиво удължаване на срока в от страната са „изтекли“ 8,947 мили- 
които трябва да платят дълговете си.
Дълга години у нас върлуваха така 
наречените юго-менителннцн, които

Изграждането на стабилна финаи 
сова система изисква да бъдат създа 
дени условия, при 
предприятия няма да имат възмож
ност да продължават „живота си“ 
е несъществуващи пари или с едно-

ви, напълно и последоватлно да се 
провде. Екстримно противопоставе
ните интереси и конфликти, са за
кономерности за едно такова състо-

които лошите

ското
под режима на

цени преработвателната про- 
чувствитс#шо подобри

положение. Увс- и а инфлацията в по-дълъг скрок тр- 
цените на основните 

също и на

арда долара. Докато отношението 
между дадените заеми и получени-

тва^есъществуващн"^тариГ С премах шею^ме^н^атеш^0^ 
ването им ‘ще се увеличи нуждата 
от пари. В това отношение ще по
могне и изграждането на стабилна

ЛА СЕ ЗАПАЗИ СТОЙНОСТТА НА фийансова система. Както и при вно ;
са, в рамките на здравата валутна 
политика, която .трябва да се. води 
са необходими валутни рестрикции, 
по нс и валутен шок. Ако би се 
приложил валутен шок. най-вече ще

рани
мишленост 

своето относително ябва да се остави като крива пъте
ка, която ни води в ощеличеннето на 

суровини и енергията,
възпроизводствени матери- 

бавно и неравномерно, 
само чс бе спру

тените лихви е едно към десет. По
ради това е недопустимо голям от
лив на нето капитала само чрез лих
вите. .

по-голе
ми неволи.важните

али течеше 
така че на края нс
по но положението на тил проми- ДИНАРА 
водсвени групи в ЛОША ВАЛУТНА ПОЛИТИКАСпоред оценка на Комисията из

ходни пунктове па радикалната и 
всестранна антииифлационна про
грама трябва» да бъдат пълното поли. 
тическо съгласие от обществен ас-

точно по времето
та на инфлацията. Ако това състо
яние лродаджи, посочените сектори
а с това и много региони в чиято
структура преобладават гия отрас 
зи шссе озоват в незавидно ико
номическо положение.

ши
Макар че с последните констнту-

. ____ „„„„ циоинп промени е дадена възмож-
пострада производството, което заед иост Народната банка на Югосла- 

останалнте твърде неблатонркя-по сиект и ограниченото увеличаване ТШ1 последствия щс предизвика драс 
па цените и дохода при изграждане
па стабилни отношения между па- пазарни стопанства. Нейният баланс

Да бъде по-тежко, либерализаии- циооалпата ни валута и валутите в рамките на цялостната антиин- също не е консолидира,, и е нзточ- 
яга на вноса течеше по един псо- |)а най-големите пи външни нартнъ- флацно]ша програми, слсд радикал- 1Шк на многобройнн дефицити На- 
чакван ред на пешата. Първо ое ори от икономически аспект, май- мо намаляване па инфлацията, тря- родната банка на Югославия не е в 
либерализиран вносът на суровини .напред трябва да се разрешат изве- г>|1а да сс извърши радикална фп- състояние да установи валутна н 
и възпроизводствепи материали (ко- СТИитс проблеми е бюджетни,е де- цапсоиа рс<|х>рма, която, освен иро- финансова дисциплина в страната, 

е допълнителен натиск върху фИцити и прекаденото потребление, мст, пъ|1 валутната политика и снето нита пък да контролира всички лз- 
цените им), докато катосед^ага рестриктивна ват,у,- ми^Ц^оОх^ т^янана едшив- точннцц на (не) регуларната емненя

За нашата страна като цяло при минати, па динара). Безотговорното "а пари. При такива условия царод- 
сегашннте условия този подход е управляване е финансите в по-дълг ннте банки в републиките и покрай- 
пай-добър. Той не подразбира не- период предизвика тежки деформа- мините вършат функцията на цен- 
,,ос родствено „замразяване“, з о,- цип в стопанския живот. Бюджегьт трална банка на собствешгге си те- 
крива пространство да се извърши. ,ш федерацията е неуравновесен, 
корекция „а цените и корекция "а върши се дефицитно финансиране с Р ^рии-
личните доходи въз основа „а съот- немощта лакратко^очнн кредита Нс ще „ съмнеш,е1 че лошите съ„

., 1/тпт кг/пед па дина- уг първичната емисия на ггародпа
^ Това ш ределепне създава въ- та банка ма Югославия, а съюзният юзнн вътрешни и външни финанси 
зможност с о,гора върху цените „ бюджет не изпълнява редовните си и лошата иалутно-креднтиа полнтн- 

гс води успешна иконо- задължения към стопанството и бай ка какТо „ високите дефшднти на 
мичеейа „ развойна политика при ките. След това федергишята не съюз11ата държава „ Народната бал

ите кредити . 'Ги^ер^“» • ГйтГщТед ВВЬЯЖ ттЮ^Гс фн ка „а Югославия са една от оакп,-

се"'Й: ^ ог =ГЖ ^ "Р” *
инфлация от на сто вместо осъ- «йон га 'а^в ,Г()[ШР „рсустройствЬ държави и делови Партньори. Много 
шествеиата <п 48 „а сто ескотиият ,у|>и

01 ш не стана автономна и не се под
готви, да върши функията си както 
и централните банки в развититетичпо шамаляпане па заетостта.

С"ГО
намалението на 
преработвателните отрасли 
жани под яловата закана с. „интер- 
вентен внос“ - вместо да бвде ли- 
Оелализпран вносът на примарнигс 
промишлени стоки и търговията но 
тоя начин дошла в положение, в

в интерес на потребителите 
би избирал свои- 
иабавка на.стоки, 

на вноса би

ето
— самостоятелно 
те източиипи за 
Такава либерализациязадържаването па преко- 

с които в 
по

намалила
мерни валутни резерви,

(На 4-та стр.)
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МРЪСНИ ИГРИ и ЛКТУЛЛИО

НАСЪСКВАЧИМНОГООБЕЩАВАЩИТЕ
ХУМАНИСТИ кога/оНикога е огорчение четохме пее- субпсрпшша дейност у иас,

1Н н гледа-чме епимкп (пън месиш гола „вестниците п Ю10слииия по-,/о- 
пите па чел е ип: 1П ига) за апгпюго- оре от нае работят“. Какво ои днес 
еланекпге демонстрации на усташ- I ааал, ако беше жил. „Хриатски 
км ю и албански мражееки емигра- тйедтшк", „Господарски гласник" и 

и Цюрих, брюксел п душ ,Виселик у среду“ порили 
европейски градоне, и Австралия п 
се сърдехме на тамошните пласт, 
конго гм подкрепиха п приемаха.
Днес същите тези демонстранни

опитите сбдешпвд' процес на сътрудниците па а.ин
КЕЛМЕНДП В ИПШКИЯ ВОЕНЕН СЪД ДА СЕ ОКАЧЕСТВИ КА
ТО ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЦЕС СА НЕРАЗУМНИ. ОЦЕНЯВА 1ЮЛМ)В 
НПК ВЕЛКО М11ЛИЧ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА С1.ДА

това /оч
но н момента па ттай-големия 
раж са забранели и прекъснаха ла 
паличат, А бяха лук и пода по отно
шение па някои информативни сре- 

със същата структура участници дства и Хърватско и Сломения, кои- 
гледаме и Любляна п Загреб, стлцо то днес младите албанци и Косово 
чака е наклонност п подкрепа от паечл-киат сре/ну сърбите, блъска/ 
латерч.бскп и ат пютослаиски /тас- ш в смърт, подтикнат’ на убийства и 
троени движения и органи тапии, терор!

ннп
III-

Коцняпчим, сетне ди, адвокат. аананиа н следното: „Н
аанпи

ПЪРВО Япез
Даря 1:1евтнжар-Беблер. а нлй-по- името па отбраната искам да 
дар непосредствено преди започва- и да заблагодаря преди всичко па 
пето на съдебния пропее в Титова председатели на съвета и па този 
М«тровила. и Председателството па съвет, както п па колегата прокурор 
Републиканската конференции на за коректното дкржаппо н отпоше- 
Социал«етическия съюз в Словения, мие. какчо па твърде профсснопазп > 

гласно поискаха аболииня за и широко водения процес". Така го
вореше оди и адвокат. Така беше н

Албанските националисти/ сена-Някога а чужди леми, които при 
ечаха нашите фашисти бетл.лци и ги ратисти и терористи днес намират

идва-ЯСНО 11
Власи и сътрудниците му. конто ..та 
ка успешно" организираха мартов- във Военния съд в 11пнг 
сакта контрареволюиня в Косово. А днес иредеедателетното па 
Председателството на „фронтата" „фронтата" от дсжелата елата гз I • 
издаде и отделен документ, в които има въпросителна на съдебния при

иска нсс в Нит! Навестява

подковяха за връщаш* н страната, главна опора и подкрепата, 
убиваха дипломати (все докачо < т,- щц от Загреб и Любляна, а пл от 

терорът, пе заигра п ''< прана.папа мечка 
пред гяхпача врата) п прехвърляха

Кой е можал ;ла помисли, че на
родът тт ръководството на сд/та по-

в еI раната атентатори п дпверсак- 
411, а днес домашните убивци 01 
същият строй, с наклонността па ап- крачпииа — а това ;шес в отчая-
М1С1.рбскача п апгиюгосланска коа- птте се прави от Косово. — «не т;.рс т
линия, убиват служебни липа, които от Хърватско и Словения да слре-
защпщанат човешката свобода и еу- чат па тези пространства да не се

между другото освен че се 
аболииня за Власи и сътрудниците 
му, се отправят ругатни към всеки, 
ю. като сс уверяват югославските 
народи, че така ..мръсни" не ще ни 
приеме Европа.

се дори П|,з- 
можостта. че процесът е бил ме 
само „политически" по и нпспепп- 
раи. При вешгкп посочени дока «а 
тслства и забележепп признания!

всрепитета па страната. раздор
лтче «т албанките, да прекъснат с

и омраза сред сър-ра лта.твач
Наистина неразбираемо!

Нима в Европа 1992 година, се Някога нашите дппломагттпи. ле- подтикването на терор и проливане:
питат тези загрижени евроийци. г. Нима чака пе се прави и в Ев- рядко н по цената на живота, се па кръв. Затдото. това не е чсст-
многообещаващн хуманисти, иодгзт- рома? остреха спетът да узнае истината за по. реакцнонарно с. ттеХумашто н
вяме изолации н политически про- Югославия, а днес ги има, които за кривмчна постъпка! Реагирането //а
песи? ... и в ..политически проце- _ Цпма тя пе се защищава от у- сметка па тази същата Югославия Сойштте от Загреб и работниците в
си” се включва и съдебния процес бтзш н техппче сътрудници.* Но В(;диг пропаганда срещу не* (в/ще- Корабостроенето в Сплит будят на-
срещу сътрудниците на Кел мен ци. изглежда, че всичко това пс с би-, кстсулч.т Ивица Дротвгч в Австра- деждата. че разумът ще надделее
проведен в Нншкня Военен съд от -ю Достатъчно ма Председателство то |лпя се намери сред водещите в ап- безумието, че сеячпге на омразата 
11 до 26 февруари миналата годила! '*? 1 спуолнканската конференция пл Ипсръбската кампания, срещу впие- , пал тот г.е бъчят (л- «-течи
А касае се. да напомним, за некол- Социалистическия съюз на Слово- [ нането па заем за развитието на Д гие.ш * конто мълчат с
пина млади албанпп бивши помии- пия. Те искат своята истина и до Сьропя)! . 1 4 ■ 111,1
цн, които помагали на убиеца Кел- |1СЯ стигат използвайки като арп- ’ кръв^‘"кокт^със с<^ствена1оТси то'
менди на 3 септември 1937 година “Юнги вс.н.ко. което им падне па ум. «.'внасяне в ,;едсмне подт11кват „аСнлне, тря5ва
да стреля в спящите си другари — _ чранам усташкп и друг екстремен ... 31ШЯТ че чито ’ *
войници и така извърши голямо пре- Може оп ще им оъде по-дозре емигрантски; печат, а днес у нас мо- ' и,,~т ' ' ' д,_
стъпление. Четирима от тях сбил: да попитат майката на- Апдрея Пре- гат. да се купят вестници, конго се- ^ - които
Сафет Дудакович, Сърджан Симич. шеРи* сд,!а от жертвите па Кел- ят отрова и разпиляват омраза сред нш» тяк-я ко~
Горан Бегич и Хасим Джеманович. менДИ, конто останал инвалид след хората и народите, открито пропа- ,.п\п»пят к сС
II още шестима тежко наранил. стрелоата в Парачин, каквб мисли шрат антикомунизъм, антисръбство е ° на С1Фоиге

за съдебния процес. Надявам се. че п аптпюгославство. Устаткият пьр- - черногорците в тази покрайнина. 
След всичко, което направил, въпросното Председателство и нея ,ЗСПец и^лнч 1971 година по време ,*!01,1,Т-?|151,П'М|^С взимат оразвн

нГстНтД~ите мГеАб1„дТедЪа?,а, "РеДСТаВЯ? ' ^— - «е тряб- Пата Гдо^^теб^ -
ма сътрудниците м\ Аодиджедаил ва да хвърляме пари за
Алимани. Паязид Адия. Ризах Джа- Велимтт Фмттпт.,. *
кли. Африм Мехмети и др. е съдил * с .шгрантскн печат, предназначен за

«легален Нека не мислят, че мирно ще се 
наслаждават ст сепаретата и ще 
се любуват в мъките и драмите, кои
то изживяват Косово и Сърбия, пе 
поемайки и самите

По повече съображения не бих 
искал да коментирам исканията за 
аболиция на Власи, но не мога да 
остана равнодушен към оноза. за
дето и съдебният процес в Ниш се 
приобщава към това 
дни полковник Велко Милич, пред
седател на Военния съд в Ниш, кой
то едновременно беше и председа
тел на съдебния съвет в този про
цес. — Всичко това е неразбирае
мо! — категорично твърди този опи
тен военен юрист, защото не може 
да се прави сравнение между прес
тъпление и политика“.

Река без бряг отговорност (II 
последствия) ад съучастие в престъп
ленията.

каза тези
(От 3-та стр.)

то с най-отговорна аа стабилността 
па динара, трябва да бъде вменено 
в дьлг смешно да приеме 
ма заздравяване

мото непрекъснато увеличение. Тук 
са и основните причини за непрек
ъснатото обезценяване

програма 
па националната нн 

валута, самостоятелно да върши фуц 
кцняга си във 1 *

на динара и 
високите лихви на Народната опака 
на Югославия, с помощта 
се покриват дефицитите. С механиз
мите на валутната регулатива, осо- 

И вместо все по-нататъшен ко- оеко с политиката па лихви върху 
ментар той изнася пред нас цяла задължителните резерви, и с мер- 
купчина от обвинения, „отбраната“ |5ите па фискалната политика това 
от разни протоколи и присъди. Три бреме се премества върху плещите 
военни съда и четвъртия — съюзен, иа стопанството,и по този начин са 
значи гражданския, се установявали увеличават производствените разхо

ди, цените и инфлацията. Докато не 
се разрешат тези въпроси, пс 
да се обуздае инфлацията.

, валутната политика и
контрола на деловите банки 
ти страна. Налага

на конто
в цяла-

- се да се мрем а- 
хне заборчвансто па федерацията от 
първичната емисия.

При определянето 
па средства за социалната 
■нужно възможно г 
обремени доходът па

па източници 
защита е 

по-малко да се 
стопанството и

об
ири 

доходи, 
от мму-

. вината на сътрудниците на Кел мен
ди и са утвърдили, че сс касае за 
— престъпление.

п да се въведат непосредствени 
лагапияможе

ЗЯ( гражданите с високи
ходи, 
доходите от

п върху- нереалнитеЗатова КомисиятаНа съдебният процес в Ниш в 
първия ден присъствували и видни 
професори-юристи и никой от тях 
не е имал пито една забележка 
хода на съдебния процес и „употре-' 
бата“ на закона.А

смята, че ком- 
петентините органи на федерацията 
трябва спешно да( уведомят Скупщи
ната на СФРЮ

имуществото и - 
Ществото в оборота, особено 
луксозните

върху
изделия — се казва меж 

ДУ другото в съобщението на Коми
сията- па Председателството 
Сърбия

II I за действителното 
състояние на държавните, вътрешни 

в края на проце- и външни финанси и да .предложат 
са, непосредствено преди произнася- програма за санация ка същите. На 

нею на присъдата/ Байрам Келмсм- Народната банка

на СР
за стопанска реформа.

на Югославия, коя Й. Марковци
Саво Кръжавац

Комунист Урежда едшпта
ВЬ" " отговорен редактор па всички издания 
„Комунист“ Влайко Кривокапич. замесгаик гла 
веп II отговорен редактор Борислав Вучетпч 

р г Главп” и отговорни редактори иа републш ан
декември .964 година „Кому,№'^Дн“ Мом^''.
Орден народно освобождение, а с указ от 30 Хафрулаху Новак йД„^^1ВКО 1!ег’'14’ РеД>кепЖ Гте^ен0 °РДе11 и Л Л—■

Витомир пне™РпГС,;.^нпат.ИЗДаТСЛСК''я 
отговорен редактор на всич- повил тамегтннк 

на „Комунист;: Влайко Крнвокагшч. зам(-стник

лСг. алгвтг •т**п”'“ «.«ляв. тл№Р5Рг
Издава НИРО „Комунист“.

ски отпоспо^чъгпл!“1 четвъРтк ,,а сърбохърват- 
тннппп. ^рватскосрърски (кирилица 

съвет на изда- ,П1Ица)'. словенски, * 
за Сърбия: Миломир Пет-4 езици, а в съкратени 

председател Слободаи Йова- италиански, унгарски
словашки езици.

гла-
нп

С указ на Президента на

п ла-
македонскл, и албанскиДиректор на НИРО „Комунист“: 

Сударюки, главен й
КИ И1ЦШМЖ издания на български, 

румънски, руслнски и



*&щ,с±ел&
ЧЕЛНИЦИ В ПРОИЗВОДСТВОТО

«Трудно е да произведеш 

по-трудно да продадеш!“
!БЕЛЕЖКА

Не го интересува...още
За прояви, каквато ще изнесем, обикновено 

казваме, че са пример на безотговорност, или при
мер на лошо отношение. Преди известно време 
в „Нишава“ Димитровград било отправено искане 
до Института за горско дело в Белград да изпрат
ят сцепиалисти, които да извършат трасиране на 
горски път в местността „Беле воде“ някъде между 
Скървеница и Врабча. Било

лзотвоЬн^им^^юлу^^о^И^хВдй11^
В сегашния период на га

лопираща инфлация

дойде да погледа 
то“.

Да кажем и това, че Пе
тър Алексов 
ръководител в цеха на „Ниш 
—експрес“ в Димитровград 
и като такъв почти няма ра- 

.. ботно време, защото когато 
е нужно трябва да работи 
и преди, и след пладне. А

„стадо-

е технически определено и време 
кога специалистите от Белград да дойдат, дори 
в „Нишава“ и по телефона направили справка. 
От Белград им отговорили, че пристигат в насро
чения ден.

И когато специалистите дошли от Белград и 
се, озовали в Димитровград, оказало се, че няма 
кой да ги води. Агрономът Никола Димитров, кой
то бил най-уведомен по въпроса, и който ги тър
сил и по телефона (в предишния ден) отишъл в 
отпуск по болест, а никого не уведомил, че ще 
дойдат специалисти от Института по горско дело 
в Белград, за да се намери друг човек.

Много неприятно се чувствуваше директорът 
на „Нишава" (за чиято сметка трябваше да се 
извърши премерването на бъдещия горски път) и 
от един до друг се. разпитваше има ли кой да 
помогне на другарите от Белград. Най-после взе
ха специалистите с кола — та при Димитров, той 
да оправи в работата.

На следващия, ден пак сварихме специалистите 
от Белград в Димитровград. Казаха ни, че са свър
шили някак ^работата си.

Дали Димитров се е върнал на работа или 
не е, не ни е известно, но дали от него и тези 
около него, които са били задължени с трасира
нето на горския път в „Беле воде“ ще се поиска 
отговорност не знаем. Трябвало би, защото един 
път трябва да се направи това, защото не бива 
да се излагаме пред други, пък и ако въпросната 
задача е била вменена в дълг на Димитров, тряб
вало е да я изпълни както следва.

Малко
в касапницата на „Сточар“ 
не може да.се намери свин 
скодпа и друг вид месо, там 
да не са заинтересовани за 
такова производство. Наис-

е чудно, че когатохората
търсят начини и въаможнос 
ни как да смекчат 
последици и си обезпечат до 
пълнител ни

нейните

приходи в семе
нните бюджети. Една 
зможностнте 
стопанство. Достатъчно е да 
се хвърли поглед на ридщца 
та и веднага се забелязва, 
че пустеещи преди десетина 
години сега са порядъчно об 
работени.

Петър — Пеша и Цветан
ка Алексови от Димитров
град също са потърслщи так
ъв изход, но в животновъд
ството, по-конкретно в сви
невъдството. Построили са 
свинарник в Козарица и ця 
лото си свободно време пре
карват тук, угоявайки сви
не. Ценна е помощта и 
двете им дъщеря. С една ду 
ма, цялото семейство се е 
енгажирало — и резултати
те наистина са внушителни.

Тези дни Петър Алексов е 
продал на земеделската ко
операция „Сточар“ 25 свине, 
за които е взет около 20 ми

от въ- 
е в селското

на

М. А.лиарда стари динара.
— Наистина трябва голям 

труд, на може да се припе
чели и добра пара — споде 
ля Пешо. — Цялото свобод В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
но време прекарваме тук, 
защото добитъкът си е до 
битък: иска добри грижи. 
Онова, което е по-зле м ко- 

особени главо
... .. '

Петър — Пеша Алексов Селското стопанство и обществените 

определения в разрез
ето създава 
болия е, че няма кому да 
продадеш произведеното. Ка 
зано с най-обикновени ду
ми: трудно е да произведеш, 
а още по-трудно да прода-

всичюи 
знаят,
„ Н иш-експрес“, движещи се 
по пътищата в общината, са 
износени, дори стопроцент- 
но отчислени. А той все пак 
трябва да подпише, че са го 
дни
тежко поднася едно такова 
бреме.

димитровградчани 
че автобусите на

тина те са изкупили сегаш
ното „производство“, но до
говор за по-голямо производ 
ство, като че ли не са заин 
тересовани да сключат.

Инак да напомним, че Пе 
шо сам си набавя храна, вси 
чко работи сам, не получа 
ва никаква професионална 
помощ на специалисти—жи
вотновъди от земеделската 
кооперация и да не е „Сен- 
ко“, , ветеринарният лекар, 
трудно би се справял. Той 
му помага на всяка крачка, 
дава напътствия и винаги се 
откликва на молбите му да

Въпреки, че производство 
то на здрава храна е едно 
от основните определения, 
а едно и от условията за 
ускореното И успешно прео 
доляване на настоящото кри 
зисно положение, селското 
стопанство в Боснлегр адска 
обйдина, все още не е наме
рило онова място което за 
служава. Впрочем и в ре
золюцията за обществено- 
-икономическото 
на Босилеградска община за 
настоящата година е набаля 
зано, чс селското стопанство 
трябва да бъде задача с пре 
димство на всички субек
ти. В практиката обаче е 
друго. И в отдела за селско 
стопанство към Общинска
та скупщина и в трудовата 
организация 
покрай / нругото занимава
ща се и със сслскостогшска 
дейност, вместо да е първо 
степенна то е все още, вто
ростепенна задача. ,С години 
наред в областта на общес 
твенил сектор нищо не се 
предприема да се разрабо
тят отделни обработваеми 
площи. Наистина п послед
но време, с формирането на 
овцефермата някои площи 
са превърнати б изкуствени 
ливади. Обаче, само това 
ли е? Какво става със зе
меделието, с ’ отглеждането 
на (житни и друга видове 
култури? Почти нищо.

Ог друга пък страна сел 
скостопанските Производи- 
гели, сами, без каквато н 
да е професионална или пък

деш.
На въпроса търси ли сът

рудничество 
та кооперация „Сточар и на 
мира ли общ език с тях, 

след известно колеоание от-

материална помощ все по
вече негодуват, при това*и 
занемаряват земята, която 
до преди известно време 
ги е препитавала. Затова не 
е за учудване, че много об 
работваемн площи са обра 
снали с бурени и че от го 
дина на година изораните 
нивя са все по-малко.

Очебиещ пример за това 
е и настоящата есенна сеит 
ба, която поради неблагопри 
атното време все още не е 
приключила.' В отдела по 
селско стопанство към Об
щинската скупщина ни уве 
домиха, че тази есен по от 
ношение на дишалата годи 
на ще бъдат изорани десе
тина хектара по-малко. По
добно ще бъде и през про
летната сеитба. Причината 
е не само, че на село са ос 
танали хора в напреднала 
възраст, но и това че на 
селското стопанство се гле 
да като на маловажна об
ществена задача. Изостава 
грижата на тези които са 
компетентни за развитието 
му. Не обезпечават навреме 
сортни семена и необходи
мото количество минерални 
торове. Липсата на тези въз 
производствени материали, 
а без тях не може и дума 
да става за интензивно раз 
витие на селското стопан
ство, без оглед на това, че 
то е наше обществено оп
ределение.

със земеделска за употреба и затуй

Свиневъдството обаче 
онзи „вентил", станал при
страстие в свободнбто 
вромс. С построения свинар 
пик, в който може да отгле 
жда и над 60. свине, с плано 
ветс, които има, но които 
все още не може да реали
зира, поради несигурност в 
производството и нерешения 
проблем па селското стопан
ство, Пешо споделя, чс мо
же да сс осигури добър по 
минък. Той разчита, чс с ра 
зрешаването на проблема за 
аграра ще се създадат подо 
бри условия за сслскостопаи 
ско производство (И че мно
зина, които искат, ще могат 
наистина да припечелват до 
бри пари. А дотогава трябва 
да се изчаква. Това „чекапс" 
обаче нанася вреди ме са
мо ма такива хора като Г1е 
шо, които искат да оползо
творят свободното си вре
ме, но и на обществото като 
цяло, включително и на Дн 
митровградока община, чн- 
ито касапници зяят полупра- 
зни, а не се полагат грижи 
възможно повече хора да се 
привлекат 
сслскостопа! 1СКО 
ство. Въпрос, на който реди 
ца компетентни би трябвало 
да дадат отговор.

говори:
— Аз искам да сътрудни

ча, да се обвържем с дого
вори, но трудно се споразу 
мяваме. Готов съм и да УД- 

производството, но пос-

е

му

воя
ле остава въпроса: кому да 
продадем?

развитие

.. - -гг,

За улеснение на произ
водителите

„Босилеград“
Ог началото на идната година ще се намалят мигнн- 
07 ^благипри вноса на суровини и компоненти за облаги ”тк;ии торо„с, средства за защита

и животните, амбалаж за мляко, както 
компоненти за производство на храна за

Защитата -‘^Го%Г=Г™°в,^а иГот^- 
въвеждансто на еезош- юз1|ият и„|ъл1штелси съвет,

даждия върху този внос щ решСния ще нред-
съгласно тези предложи , допълнителното
пише: размера. и нахшка «а хранителни
насърчение на износа ш „ иа съоръжения и
нроизводения, либерал «ия а лското стопанство, лис- 
татаРГ”(веде,Г^ ТаШкоито при внасяне ее плащат

отделни облагания, компетенция
Това се мероприятия от мерки от ком-

ФвРУМИ, а ''Ро^уб;Шките, покрайнините и общините. За- 
петенци^аРгГУфИемането на девет такива мероприятия.

ня Социалистическа федеративна рспуб- 
приеме решение с ребаланса 

се обезпечат допълнител- 
впоса па храна на стои-

ческите 
производство на 
на растенията 
за протеински 
добитъка.

ни

па съюзните
с допълнително

прошзвод-
сега се

„‘Йв трябва да 
на бюджета па федерацията да 
пи средства за стмиулираие на 
Г^т от 1249 милиарда динара.

лика
М. Я.Ст. Николов
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ЗА КАКВО

ПИШЕШЕ уьттгсгВт и ИМ В КРАК С ВРЕМЕТО
видело, ги все пак с 

бъде казана, безтрудно излиза на 
исти1Ш и има право да 
оглед иа това, че на мнозина не се ха
ресва. Средствата иа бюрокрацията за 
отмъщение са лоши, тя никому не про
щава, защото е заслепена от постовете 
си и удобните кресла.

Затова и вестник

Унажисмц другарю Иван Николов,

Нашата статия в последния брой
„Брпство" (10 новември 1989 год.)

По повод 40-годишнината на печат на бъл- 
Югославия и 30-годи-гарската народност в

на вестник „Братство“, редакцията 
на в-к „Братство“ в рубриката за КАКВО 
ПИШЕШЕ БРАТСТВО ще ви предава мате
риали за отделни събития 31 случки, 
тавни в първите броеви на вестника.

вестник
мк направи дълбоко впечатление, така че 
дълго обмислях върху нея. Вие сте един 
млад, с право рсволтиран свободомислещ 
младеж, което потвърждават и литера
турните пи начинания, за които сега няма 
да говорим; който навреме постави въпро
са за разобличаването на „плешивите ге
рои" — бюрократи, които благодарение иа 
постовете си се криеха зад политиката 

СК и усърдно прокарваха иамерени-

шнината

„Братство“ трябва 
акцията за разобличаванепомес-

да се включи в 
на местните бюрократи, с които има не 
много приятен опит. 
трябва да се нарекат с верното им име, 
всеки „някой“ и всички „някои“ имат 
свои имена и трябва да се знае кои 
Защото ничия собственост не може да 
бъде една трудова младежка акция, също 
както и онова, което се „ограбвало от 
нея" не може да бъде „отнесено от ви
хъра". Затова приветствам всеки опит и 
наслои ние актьорите в многобройните „мес 
стии афери“ да се разобличат пред об
ществеността. От Босилеград такива иа- 
сТоюги* има и това трябва да радва все
ки почтен човек. Вие, другарю Николов, 
в това също можете да допринасяте с не
преките ви намерения и аз (може би ед
на от малобройните засега ви почитател
ки) в това силно ще ви поддържа. Само, 
че аз ще се опитам от своя страна да 
разкрия някои други „местни дейности" 
иа бюрокрацията в една друга община, 
а това е Димитровград. В него за редица 
пропуски с години се мълчи, но тъй като 
времето за „табу-теми“ е минало и тъй 
като грешките не се забравят и прощават 
нека поне вървим ако нишо друго, а то 
в крак с времето. Зашото връщане назад 
няма.

Всички аномалии

ЗВОНСКА БАНЯ са.па

Рекорден брой 

пееетитеяи
ята си.

Тези дейности иа бюрокрацията с го
дили бяха маскирани е фрази и „опитни 
похвати", които най-малко бяха необходи
ми па все по-обедиилата работническа кла 

която бюрокрацията лукаво сеса, зад
криеше. Ма страниците на прогресивния 

С1* Сърбия започна разобличава-
Виепечат и

пето на бюрокрацията, което, както 
казвате „едно време е било немислимо". 
Немислимо е било и „местните богове" в 
малките общини да бъдат разобличени, 
защото топа са били табу-теми, напълно 
недостъпни на обществеността, винаги на
парфюмирани п блестяща опаковка. Обаче 
тъй като времето никого не глади и не 
щпдн, започнаха някои истини на излизат 
на видело. Започнаха на страниците на 
нашия вестник да се обаждат читатели и 
да именуват престъпленията и лошите по
стъпки на местната бюрокрация (писмо
то на Тоше Тодоров от Райчнловцн, Брат
ство, 22 септември т. г.), в което според 
казаното тези постъпки заслужават пълно 
наказшше. Без оглед на това, че истината

От месец и половина Звонска баня е. пъ
лна с гости, дошли от различни краища на 
страната ни на лекуване и курорт.

На 650 матра надморска височина, с по- 
развяващо хубави природни красоти в окол
ността си и силно нзцернтелна и „подмлад
яваща“ вода, тя все повече привлача внима-
нието на хората които искат окрепление и 
отдих.

Тази година управата посрещна сезона с 
по-добра уредба на банята: басейните са пре
уредени, разширена е електрическата мре
жа. а в ресторанта винаги се намират раз
нообразни ястия и разхладни питиета.

За сега в Звонска баня има над 250 гос
ти, предимно от НР Събия, обаче интересът 
не престава. Ежедневно управата получава 
заявки от различни места, но не е в състоя
ние да им осигури места.

Един нов, просторен ресторант и хотел с 
около 200-250 легла, какъвто отдавна очак
ва Звонска баня, би значил много за банята 
и за целия край.

Здекка ТодороваД^виленкова

„СТАРОПЛАНИНСКА ВЕЧЕРЯ“-НА ЗЛАТНБОР
о С ТОЗИ ТРУД ГОТВАЧЪТ ГОРАН МЛАДЕНОВ ОТ „БАЛ- 

КАН-КОМПАС“ В ДИМИТРОВГРАД СПЕЧЕЛИ ВТОРО 
МЯСТО И СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

Младият готвач на „Бал- 
кан-Компас“ от Димитров
град Горан Младенов отбел 
яза хубав успех на съревно
ванието на гостилничарско- 
туристическите работници в 
Сърбия, проведено на 27 и 
28 октомври в ресторант 
„Сърбия" на Златибор.. Г.
Младенов участвува със 
„Старопланинска вечеря“ — 
шопски специалитет от с —
Брайковци в Димитровград
ска община.

— „Старопланинска вече
ря“ се състои от пълнени чу 
шки, сарма, фасул и накрая 
агнешко печено — казва Г.
Младенов. Разбира се, задъл 
жителка е салатка, а и ху
баво вино. Обслужва се в 
битова обстановка.

Инак освен Горан Младе- 
нов на срещите 
ни чарско-туристическите ра
ботници в Сърбия на Злати
бор от „Балкаи-Компас“ 
ствуваха още трима души:

Успехът на Младенов, ос 
ъществен в надпревара с ня 
колко стотни готвачи от ця 
лата реггублнка сигурно ще 
даде насърчение и на други 
готвачи и келнери, работе
щи в заведенията на „Бал- 
кан-Компас" занапред да уча 
ствуват на подобни съревно 
вания. Шопската кухня е бо 
гата и разнообразна н дава 
шансове на успех.

келнерите Ивко Мишгч и 
Драголюб Момчилов и гот
вача Йордан С^ Димитров.

Трябва да се изтъкне и 
това, че при изпълнението 
на своята „програма" Горан 
Младенов употребил и бра- 
йковски килим, изработен 
преди 95 години.

МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
в Д. ЛЮБАТА

Нови младежки 

партийни надри М. А.

В слънчева и просторна стая на Дома 
младежкият актив провежда събрание. По 
пейките седят младежи и девойки: селяни, 
ученици, учители, студенти. Редуват се раз
искванията по точката: изтъкване на най- 
добрите младежи и предлагане на партийна
та организация да ги приеме в СК. Много 
положителни черти, внимателно обсъждане 
на слабостите — колко мнения? И все пак 
основното мерило е — как работят в об
ществено политическите организаци, какъв 
е престижът им сред другарите и постари- 
те жители, каква е тяхната идейно-полити-

на гостил-

уча

СЪХНАТ ГОРИТЕ И В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАческа издигнатост. ..
След дълга, обстойна дискусия имена

та на няколко младежи влизат в протокола 
като кандидати.

ЧИТАТЕЛИТЕ ПРЕДЛАГАТ

ЗАСЕГА РЕШЕНИЕ Е-ИЗСИЧАНЕТОРу5рикаНай-голямото признание ’ 
от младежката организация за тяхнатта ус
ърдна работа е дадено — предложени са за 
примане в партията.

Партийната организация ще

спектошп^на тоанЛкг^!-ДСКа община- каито са една от пер- 
воболне на собствешишт ВвЧе някалко години създават гла-
жен^даТе с™рТ^Тт!х ЬКакт^ “• КОИТ0 Са 3аДЪЛ'

»* “г “™ йя ЖЕг/еклгтор"-
* ОС •

стъбла да се секат Зп „ е1а Решение е изсъхналите
га се всички отпадъци от нзсъ^Л^ТЯВа болестта’ нала‘ 
налите) да се премахна? (след сеченето и пад-
осуетим разшишванетг/ „Т ^?рата- с чел колко-толкова да 
взе решеше за болестта, миналата година ОС
тя вдрави „ пртПзв^г™ На изсъ*нал»те стъбла. Това 
бва да се спазва^налш? ° ире,мее За сеченето обаче тря-,

а от общшеката Гул<бТз^Ч'СОбСТВеНШ;ът да си погьР'
чене, подчертава щшмоп Да П(хпучи- Разрешение за се- 

Горската секция, която 
щината пюлага усилия да 
горите ои. ..

им
Снимката дава „вечен жи 

вот“разгледа
предложението на младежката организация 
и предложението ще стане действителност. 
Едно здраво сътрудничество същствува ме 
жду младежта и Съюза на комунистите 
Долна Любата. Не само тук, когато; се пре
длагат членове на ОК, но във всички 
благоустройството на селото, 
културно-просветния живот и пр. А млад
ежката организация в Д. Любата се нареди 
ла между най-добрите в Босилеградско.

на много важни момей 
ти от миналото и трябва да 
се пази. Мнозина- нашенци 
имат снимки, които пазят от 
забрава 
събития от

интересни хора и 
миналото на на

шите краища. Тези снимки 
грябва да се запазят, и зато- 
ва предлагам на редакцията 
на в-к „Братство“ да въве
де рубриката „Албум“.

Стоян Евтимов

в

по
издигане на

си.

Предложението Ви, 
рю Евтимов, приемаме 
шно.

Ст. Арсов
„Братство“, 1. август 1959. год.

друга
раду 

Редакцията

има доста борови гори в об- 
спазва решението и да защитава

В. Б.
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МАЛКА АНКЕТА БАБУШНИЦА

Те гласуваха за първи път ДВОЕН ПРАЗНИК
Тези дий образователно-твъ 

зпитателният
по отдалечените селища в

център „Вук общината живеят и учат при 
Караджич“, в Бабушница че < подобри условия, 
ствува своя празник. На ра-& На просветните дейци за 
ботнициге в това образова- 25, 20, 15 и 10-годшНна рабо-
телно заведание, което през та бяха връчени юбилейни 
изтеклите 28 години, е пости 
гнално завидни резултати, бя 
ха връчени редица призна1

награди.■*

йИ Също така в хола на цен
търа беше организирана из 
ложба на творби ца учени- 'вия.

Между другото центърът е 
носител и на наградата „6 

' септември“, най-високо приз
нание в Бабушиинжа общи 
на. В рамките на центъра от 
1985 година работи и интер 
наг, в който .учениците от

ците и текстилния отдел, ка 
кто и на ученическия вест
ник „Поглед“, посветен на 
делото на Вук Стефанович 
Караджич, -чието име носи 
той.Д. Иванова 3. Александров М. Евтимова

В д. Ч.
пор«- к» постове по повече 

избори, над дидати, така че 
-младежи и девойки в нзбиоам

Боаиеградска община изля- Р ' ' МАРИНА ЕВТИМОВА, у-
зоха на избирателните мес- ЗОРАН ' АЛЕКСАНДРОВ ченнчка от средношколския
та и гласуваха за предло- незает от село Райчиловцн ■ образователен център „Иван 
жените кандидати за отдел- „ Караиванов“ в Босилеград:
ните съвети на общинската деж ™3Д — Напълно споделям чув-
и репуоликанска скупщина. * гласопотавшГе тел «твата с Даниела и Зоран, 
даване™ °6 ПЬрВО ГЛЗСОП;> «авлява отделе* л,оме„П' бе"“ ърж™“ вя-

Това бе повод да споде- ш™ва%оверне,Т’и аз 'да да- рвам, че и останалит<: мои
^ДАНИЕЛА ИВАНОВА вам НЯ^ОМУ д°веРие’ много тТеИНЦИ ** ° таКОВа мне-

ДАНИЕЛА ИВАНОВА, ма- значи. Инак, гласувах за о-
шиношкка в Общ1шската незн кандидати за които
скупщина в Босилеград, и- смятам че са най-добрии,
нак от село Раичиловци: активни и последователни

Първото ми гласопода- дейци за 1промените, които
ване потвърждава, че съм търси реформата; За укреп-
вече зрял човек и че вече ването на братството и един-,
мога равноправно с остана- ството. 
лите - пълнозрели хора да у- 
частвувам в укрепването на 
делегатската система и въоб
ще в обществено-полнтичес-

в Конституцията на СР Сър
бия.

кан- 
можах да

ни
зоо

ДИМИТРОВГРАД
;

УРЕЖДАНЕ НА 

УЧИЛИЩНИЯ ДВОР
Регионалната самоуправи- 

телна общност по горско де 
ло в Ниш трябва да обез
печи 10 милиона дина
ра за озеленяване и уреж
дане на двора на образова
телно-възпитателния център 
„Йосип Броз Хито“ в .Дими
тровград.

Както ни уведоми директо 
рът на центъра Милча Цен 
ков, за успешно Изпълнение 
на тази задача ще са необ

ходими още средства — око 
ло 50 000 000 динара и се тъ 
реят допълнителни източни-На бюлетините имаше по 

повече кандидати така че 
имах възможност да из
бирам в правия смисъл на 
думата.

Повечето от кандидатите 
за Общинската скупщина ми 
бяха познати. »

ци.
Акцията трябва да извър

шат младите горани при Об 
разователно-възпитателния це 
нтър, които и досега се про 
явяваха в разни залесителни 
акции. Значи, само ако часРадва ме и това, че. с пър

вото гласоподаване и аз 
дадох принос при избира
нето на председателя на 
Председателството на СР 
Сърбия,, Слободан Милоше- 
вич — човек който даде го
лям принос' при промените

по-скоро се разреши въгтро 
са със средствата.Крачка напред е това, че 

повечето от тях се изибрат за 
(пръв път. Обаче не ми ха
ресва чЬ и сега имаше мал
ко млади на кандидатските 
листи.

М. А.кия живот.
Радва ме, че първото, ми 

гласоподаване не бе само 
гласуване, но избиране. На 
бюлетините имаше за всич- М. Я.

БАБУШНИЦА !
ДИМИТРОВГРАД: В КЛУБА НА САМОДЕ ЙЦИТЕ Войници и горани 

заедно залесяватНаскоро нова програма
Във връзка с разрешаване 

то на настъпилите проблеми 
Клуба на самодейците в 

Димитровград, а за които Пре 
дседателството на Общин
ската конференция на Съю

социалистическата
младеж в Димитровград не
отдавна прие решение за 
скъсване на договора 
завеждания клуба Милорад 
Николов, е създадена инвен 
тзгризационна комисия, 
ято да извърши тези дни и и 

След това 
ОК

Традиционното сътрудничество между армей
ците и Съюза на младежта в Бабушншпка общи
на се развива и в залесяването. Тези дни бригада
та на младите гораий в Бабушница и армейците 
са залесили 15 х<усгара голини. В акцията се вклю
чиха и учащите се. Към армейците се приключиха 
и 300 ученици от основното училище ,Иво Лола 
Рибар“ в Бабушница.

в

за на

I ьс
— Традиционното сътрудничество между ар

мейците и гораннте продължава — изтъкна тези 
ДНИ Мирослав Джорджевич, председател на Дви
жението на младите горани в Бабушница. Тази

ко-

вентаризация. 
Председателството 
на ССМ планира да намери 
ло-щатно решение.

есен имаме намерение ч да засадим 10 000 борови 
фиданки.

на

И така с младежка песен на уста, армейците 
и младите гррапи създават ценно богатство — мла
ди ГО[Й1.

Именно, планира се да се 
изготви занапред програма 
з» съдаържанието на рабо
тата на клуба, като се^ на
стоява, както някога той да 
стане любимо място на мла 
дитс в Димитровград. В съ
действие с Акциониата кон
ференция на Съюза на со- 

младеж

М. А.

От представлението „Баноиич Страхнпи“

В КЛОНА НА МЛАДЕЖКАТА КООПЕРАЦИЯ В „ДИМИТРОВГРАД“пиал исти ческ ата 
при Образоват ел но -възпита- 

,.Йосип Август, септември и октомври —най-доходницентъртелпии „
Броз Тито“ в Димитровград 

изготви култургго-за-ще се
бавна програма, ще се въве 

като ври и октомври. В тези ме
сеци, както подчерта Пей
чев, средно се е осъществя
вал доход и от но 180 до 200 
милиона динара.

— В клона вече не се на
бира само „проста" работна 
сила — казва Пейчев г— по 
същия вече оказва и инте
лектуални услуги. Чрез кло

на па младежката коонера ра, а месечно сродно дости 
пия са били препращани ра . га от 7—8 милиона динара.

Понастоящем се обсъжда

\В клона па младежката 
кооперация в Димитровград 
задоволително трият . ръце. 
От дец па ден работата все 
повече спори и се развива. 
Както ни уведоми завежда 
щият на клона в Димитров 
град Драголюб Пейчев — в 

година досега най-до-

някои новини,дат и
клуба се превърне в място 
за отдих и развлечение.

Също така, ще бъде въве 
депо и редовно работно вре 
ме в Ютуба па самодейците. 
По такъв начин се очаква 
да се „възвърне“ старата 
слава на клуба, която напо
следък загасна. М. А.

ботиици в пощата, митница
та и др. трудови организа
ции, а от известно време 
насам 8 души работят в ТО 
„Братство".

възможността същият да се 
ангажира върху някои тру
дови задачи и в най-големи 
те трудови организации в 
.Димитровград“ и „Свобо-Диевио клона па младеж 

ката дсоопорация осъщест- да“, 
от 300 до 800 000 динатази

ходгги са били август, септем М. А.вяват
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ
„МОНОГРАФИЯ НА ДИМИТРОГРАД“ | ДИМИТРОВ" В НОСИЛЕГРАД

ПРИНОС ШИ ИСТОРИЯТА НА СР СЪРБИЯ Мюм е пиелш
ангажираност на родителите

/

Говорейки за книгата про- 
фссор д-р Джордже Кпеже- 
инч, рецензент на книгата 
натъкна, че е било крайно 
време да се реконструират 
п запишат .събитията. Гои 
също изтъкна, 
фшта иадмипаиа далеч мес
тното 
1ч> сега е 
та да се намери в ръцете на 
учениците, обикновените хо- 

' ра, аащото само по точи на
чин тя ще живее.

I Тоздравяиай кн I ци тсъстау- 
ващите, Йоваи 
председател па Общински* 
отбор на СУБНОР, както и 
на редакционни отбор на 
книгата, изтъкна, че автори- 
тре на книгата — Сърбислаи 
Златкович, д-р Цветан Васев 
и д-р Гаврило Вндановнч — 
Сазда са 
труд, за да опишат най-важ
ните събития нрез посоче
ния период от историята на 
Д и м I ггров град. Н еос пори I мо 
е, 'изтъкна той, че моногра
фията представлява принос 
към историята на НОБ н 
порицава действието на раз
ни фалшификатори на гази 
част от историята на Дими
тровградско" .

В издание на Института 
за съвременна история от 
Белград и Общинския отбор 

СУБНОР в Димитров
град, тези дни излезе от пе- 

,Монография на Дими
тровград от 1877—1945 годи
на“ По този повод на ос- 

в Днмитров- 
се състоя промоция на

Исмсикаи

на
шемие, колкото можем да 
бъдем по-реални при оцеи 
и валето. И в това отноше
ние има известни пропуски, 
което неблагоприятно се от 
ралява при някои ученици. 
Всичко това по една или 
друга причина се отразява, 
върху успеха и поведението 
иа учениците, с което аз ли 
чно ис съм доволен — под 
черта Михайлов.

Михайлов ни уведоми и то 
яа, че отделни ученици не 
се държат, съгласно учи
лищният режим. Някои до 
ри рядко се забелязват в ка 
фанетата. консумират алко
хол тютун. На улицата не 
се държат пристойно. На
истина това не е масово яв 
ле ние, но все пак трябва да 
се обърне по-голямо вни
мание в това отношение. 
Тук голяма помощ, могат 
да окажат родителите, 
повече се ангажират за сво 
е то дете, как то и по-голя
мо ангажиране на младе- 
ж ките организации.

Съгласно годишната ггро- 
грама за работа, към среда 
та па ноември приключва

квалификационен

чат че мопогра

значение. Според неми ноември 
градкнигата, на която присъсг- 
вуваха главният и отгово
рен редактор на книгата и 
директор на Института за 
съвременна история д-р Пе- 
тар Качевенда, професор, 
д-р Джордже Кнежевич. 
един от двамата рецензен
ти, техническия редактор 
на книгата Светко Релнч, 
Сърбислав Златкович. един 
от тримата автори, както ■ 
многоброннн гости.

първият 
период от настоящата уче- 

( бна година когато възпита- 
! те^пго-обралователиите 

домства сумират успеха и 
I поведението на учениците 

н|»ез изтеклите зри месеца, 
анализират

ВЛОЖИЛИ ГОЛЯМ май-пажпо кшъга-

ие-

рсалилйрането 
на учебните програми и 

! предприемат съответни мер 
за подобрение на усяс 

народния театър от Пирот. ' ха и „а поведението.
Какъв е успехът и поведе 

нието иа учениците и основ 
училище „Георги Ди- 

в Босилеград и ка

Откъси от книгата четоха 
артисти от димитровград
ския самодеен театър и от \ ки

А. Т.
ното 
митров

ЮБЛЕЛЕТЕ НА .БРАТСТВО1* И .МЕСЕЦ НА КИГАТА* - В БОСИЛЕГРАД | «ви мерки се предприемат 
юълелгле. пл занапред, сподели дирек-

1 торът на училището ВЛА
ДИМИР МИХАЙЛОВ. — 
Възпитателно-образователна 

: та програма се реализира 
I съгласно заплануваната про 
| грама за работа. При от

делни преподаватели обаче 
има и малки отклонения в 
това отношение. Именно,

1
ПО ПОВОД

Изложба, промоция на 

книги, литературно четене
ако

пост иа българската народ
ност в Югославия и 30-го- 
дишннната
..Братство“ и издателство 
..Братство“. Изложбата от
кри председателят на Об
щинската конференция на 
ССТН в Босилеград, Захари 
Сотиров, който между дру
гото подчерта, че информа
тивно-издателска дейност на 
българската народност въз
никнала и се развивала ка
то резултат от ангажиране- 

СР Сърбия върху 
провеждане

■ ПРЕДСТАВЕНИ ДВЕ НОВИ КНИГИ ■ УСТРОЕНА ИЗ- 
" ЛОЖБА НА ИЗДАТЕЛСТВО ..БРАТСТВО" Я ЛИТЕРА

ТУРНИ ТВОРБИ ЧЕТОХА: АФИРМИРАНИ И НАЧИ- 
НАЮЩИ ПОЕТИ И ПИСАТЕЛИ

вестникна Междуобпшнският 
за подобряване възпитание
то и образованието във Вра
ня неодавна за просветен съ 
ветник за български 
възпитателна работа и обща 
организация в основното и 
средно училище в Босиле
град, в основните училища 

Божнца н Клисура избра 
Пене Димитров от Босиле
град.

Димитров е завършил бъл 
гарски език общо езикозна
ние на филологическия факу 
лтет в Белград. Бе препода
вател в средношколския пен 
тър ,Д1в. Караиванов" в Бо
силеград, а до заминаване
то на новата хтьжност ди
ректор на Центъра за кул
тура в Босилеград.

На този 
избран на 
мандат.

Нов
просветен
съветник

завод

се отразява живот и бита 
от нашите краища с висо
ка художествена стойност..

Със сюжета и мотивите 
на втория сборник разкази 
присъствувахците запозна 
Миле Николов — Присой- 
ски, който между другото 
изтъкна, че 
сборник разкази на Симеон 
Костов. И в него основен

По повод юбилеите: 40 го
дини печат на майчин език 
и 30 години и издателство 
„Братство“, както и тради
ционната култът» на мани
фестация „Месец на книга
та" през миналата седмица 
в Босилеград бе устроено 
тържество, на което в при
съствие на ученици, препо
даватели и любители на ли
тературата бяха представе
ни две нови книги: „Някъ
де край границата“ антоло- 
„гия от разкази от автори на 
писатели на народността, 
чийто съставител е Миле 
Николов — Присойски и 
„Вълшебната фея“ сборник 
разкази от Симеон Костов, 
вече известен писател от 
българската народност в 
Югославия.

На тържеството, което бе 
устроено по повод представ
янето на посочените две кни 
ги разкази, за първия гово
ри Прокопи Попов, един ог 
рецензентите като подчерта, 
че М. Николов умело е на
правил подбора на разкази 
с различен жанр и че в тях

език,

Б

това е трет
то на
практическото 
на политиката на нацнонал- 
мо равноправие. Полити
ката на Съюза на комунис
тите

мотив е човекът и това чове
кът на днешното време.

В рамките на манифеста
цията свои творби четоха 
Симеон Костов, Миле Нико
лов — Присойски, Прокопи 
Попов, Арсо Тодоров, Рад
ко Стоянчов, както и учени- 

средношолския 
образователен център: Го
ран Петков, Елизабета Ми- 
това, Невенка Митова, Ясми- 
на Спиридонова, Емил Асе
нов и Ивана Рангелова.

По повод тази 
манифестация 
риите
Босилеград бе устроена под
ходяща изложба посветена 
на 40-годишнината 
формативно-издателска дей-

и коституцио! I шгге 
принципи за правото на на
родностите на роден език 
да се информира и учи, да 
тачи и развива своя нацио
нална кудтура и традиция, 
които приемствено и прин- 
ттино са вградени и « нова
та Конституция, на СР Сър
бия, ще бъдат основа, вър
ху която и занапред ще се 
насърчава и развива инфор
мативно-издателската ' 
пост иа българската народ
ност, при по-нататъшно все
странно ангажиране на в- 
сички субекти.

отци
пост Димитров е 

четиригодишен

П Димитров В. Б.

културна 
в просто- 

на библиотеката в дем- въпреки че досега всеки у- 
ченик трябва да има бележ 
ка по всеки предмет, има 
ученици без Бележки. И 

още нещо. В началото на 
учебната година вземе ре-

Когато пък 
по-нататъшната работа Ми
хайлов на преден план 
тъква няколко факта. Пре
ди всичко осъвременяване На 
възпитателно-образователния 
процес, по-обстойни подго
твил на преподавателите и 
по-тясно сътрудничество на 
класните преподаватели с 
родителите.

Отделен проблем, който 
бе досега, а по вс*гчко личи 
че ще бъде присъствуваш 
и занапред, е недоимък на 
учебници по български е- 
зик от първи до оемп клас.

Да кажем и това, че тези 
Дни се провеждат учителско 
родителски срещи, на конто 
родителите да се включат 
настоящото състояние, от
делно с успеха н поведение 
то на ученшште, а с цел и 
роннггелите да се включат 
в подобрението на същия.

става дума за

из-
па ин-

М. Я.

БОСИЛЕГРАДСКИТЕ САМО
ДЕЙЦИ ИМАТ ВОЛЯ И ЕН
ТУСИАЗЪМ________________ НЯМАТ СРЕДСТВА ЗА ГОСТУВАНЕ
ф Ентусиасти на драматич- ставиха пред съгражданите 

ното и сценично изкуст- си 
во желаят да се пред
ставят пред зрители в 
други среди, но нямат 
средства ни за основни 
потреби. Под въпрос е и 
сегашното им намерение 

поетично-сценичното 
произведение „Бой иа Ко
сово“ да се представят в когато още един пъг бе гьот- 
Димитровград и Княже- 
вац

волята и ентусиазмът за да 
се постигат резултати, казва 
Асен Михайлов, 
длъжноста

палите разходи от 26 милио
на все още не са покрити. 

С „Косовски бой“

с поетично-сценичното 
произведение „Бой на Косо
во“ в режисура на Горан Ав 
рамович от Лесковац. Осо
бено доверие спечилиха но 
време на премиерното 
представление по повод Ос 
ми септември — Деня на ос 
вобождението на общината

изпълняващ те има
ха и имат намерение да се 
представят и в

директор в цен
търа за култура. За целта са 
необходими и други среди. 

Нямат обаче средства ни за 
основни потреби. За

средства, ко
ито самодейците и Центъра, 
където те са събрани-нямат. 
За подготвяне

си
запла

нуваното гостуване в Дими
тровград и Княжевац 
средства даже ни 
воз.

с и за (премиер
ното. представление на „Ко
совски бой“ иа пример бяха 
направени разходи от 93 ми 
лиона динара. СОИ за обра- 
зовиие, култура и физичес
ка култура оказа помощ с 
34 милиона динара, а ОС с 
33,5 милиона.

'Нямат 
за пре-

Убедени сме, - 
да се „затворят“ 
на младите ентусиасти, 
ито ое готовят да носят 
мето иа културата.

върдена старата истина: в 
общината има ентусиасти и 
таланти, но трябва да се от 
крият, да се насърчават.

Но, не е достатъчна само

че не трябва 
пътищата

ко-Ентусиастите на драматич 
ното и сценично изкуство в 
Босилеград успешно се пред

зна

така че оста-
В. Б. М. Я.
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Шизичаскз куАтуца.Д/пФрф ТЪЖЕН ПОМЕН

На 25 ноември тази година се навършва една година 
от неочакваната смърт на нашия мил и незабравим съпруг, 
татко и свекър •

РЕГИОНАЛНА
ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ

ЩЕ СЕ ПОМНИ 

ВТОРОТО ПОЛУВРЕМЕ
А

ИВАН 
МИТОВ 
— ЙОВЧА

л

!

от Димитровград

По този повод ще посетим 
гроба му в 11 часа на димит
ровградските гробища. аА. Балкански” — Младост” 4:1 (0:0)

^центьп>ВГпаД’ “2 яоемвРи 1989 годйна. Спорт- 
лачно 2, ”Па!рк 4™еренът тревист, времето об- 
Хоистеп ДУ1™. Голмайстори: Зоран
ксанлъ^ с МИНУТа' Петър Йованович Гб5, Але- 

Р Р18™“® в 75 и Ешщ Иванов в 85 минута
! ОП ТлхПа За /,Ас6Н Балкан°ки”- а Славчо Аризанов 
в 90 минута (от дузпа) — за’ „Младост” от Габр 
вац Жълти картончета: С. Аризанов („Младост”).

Съдията Влада Цветковиц от Ниш — добър.

ФК „А. БАЛКАНСКИ:
М. Соколов 8, Т. Соко
лов 8, Т. Рангелов 6, М.
Тодорович 8, М. Джорич 
8, С. Крумов 5 (Я. Хри
стов), П. Йованович 7,
А. Станков 7, Е. Иванов 
8 (Д. Дончев), 3. Стефа
нов 7, 3. Христов 8.

ФК .МЛАДОСТ”: С.
Маркович 7, 3. хМитро- 
вич 6, С. Кошгч 6 (Г. Йо 
ванович), 3. Стаменков- 
ич 6, 'С. Миленкович 7,
Н. Митрович 7, С. Мар
кович 6 (Н. Ранджело- 
вич), С. Иванов 6. Д. Пе 
ТКОВ1ГЧ 6, С. Аризанов 6.
С. Воинович 7.

друг по-хубави. На мои 
енти

ният
играчите ща А. Бал 

каноки" правеха същин
ска егзибиция в надава 
телното поле йа ,,Мла-

Опечалени: Съпруга Ратка, син Слободан, снаха Ема и дъ- 
щера Жана. -

До 25 ноември тази година изминава една тъжна го
дина от преждевременната смърт на нашия мил син и братдост .

С последната победа 
димитроапрадчани малко 
поправиха позицията ой 
на табелката.

.4о-

ИВАН МИТОВ 

— ЙОВЧАхно щастие обаче — и 
гостите от Габровац не 
проявиха по-силен инте- 
рес за отбелязване на гол 
и първото полувреме за 
вършн с най-непопулар- 
ния резултат — нара» 
но (0:0).

Димитровградчани бъ
рзо прежалиха мача си 
с ОФК „Ниш”, когато. 
съдията прекъсна мача 
и когато ги ощети. Слу
жебните лица занапред 
ще трябва Да обърнат 

внимание

от Димитровград

Този ден в 11 часа ще посе
тим вечния му дом на димит
ровградските гробища и ще 
положим цветя.

щ
тш,*.

' тВторото беше същин
ска

по-сериозно 
как съдийските тройки 
изпълняват задачата си, 
защогго се има впечатле 
ние, че ,,А. Балкански" 
на някои съдии *не( е при 
сърце.

Опечалени: Майка Юла, сестра 
Зора, зет Веля, брат Витко и 
снаха Йорданка.

противоположност 
на първото. Като чели 
публиката не гледаше 
състава на „Балкански" 
от първото полувреме. 
Димитровградчани заиг
раха добре, свързаха вси 
чки линии и в резултат 
на такава игра и резул
татът бързо се промени 
в тяхна полза. Един след 
друг. започнаха да се 
редуват голове, един от

Преди една година на 25 но
ември ненадейно почина 
шият мил дядо

В неделя, на 19 ноем
ври „А. Балкански” ще 
гостува в Бързи брод кр 
ай Ниш, където ще се 
орещне с отбора на „Бо- 
рац”.

ЙОВЧА—ИВАН 

МИТОВ
Футболистите, на „Ас

ен Балкански" от Дими
тровград на 
мач показаха две лица. 
В първото полувреме иг 
раха слабо, незаинтересо 
вани, без идеи и без да 

.довеждат в опасност вра 
тата на Маркович в от
бора на „Младост" от 
с. Габровац край Ниш. 
С тази игра много напо 
мняха и „Балкански" от 
последните няколко кръ
га когато загубиха немал 
ко точки и като гоеш 
и като домакини. За тя-

последния Д. Ставров
Мили дядо, ние никога няма 

да те забравим!

Неговите внуци и внучки: Бо
рис, Ивана, Пелена и Драгана.

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

13 1 24:18
25:16
22:18
20:13
29:23
26:10
21:19
19:17

17(1) 
15(3) 
15(1) 
14 (2)

4
13 6 4 3
13 7 3 3
13 6 2 5
12 7 0 5 14

6 412 2 13(1)
13(3)
13(1)
13(1)
12(2)
П(1)

На 26 ноември тази година се навръшва13 5 4 4
13 6 2 5 ЕДНА ГОДИНА13 6 2 5 I8:17

2 5 8:1613 5 от смъртта на нашия дшл и незабравим съпруг, баща5 2 6 20:23
21:23
23:26
13:38
11:33

22:18

13 и А«ДО5 2 ' 5 1012
9(1)13 4 8
63 0 1013

5 0813 0
15(1))3 3713 СТОЯН

НИКОЛОВI ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — ПИРОТГостите не 

дойдоха Опечалели: съпруга Лалка, дъще
ри Спаска, Елка и Миряна; зетьо
ве: Станул, Гнле и Янко, множе
ство внучета, родшши, близки и 

познати.
За край-поражениеФутболистите на „Пар- 

с. Желюша не 
мача си от де- 

кръг срещу отбора 
Блато.

тизан“ „ПАРТИЗАИ“ (ЖЕ-О ..МЛАДОСТ“ (МАЛИ СУВОДОЛ) — 
ЛЮША) 5:0 (2:0)одиграха 

сетия
на „Звезда“ от ~ 
Блатчани не дойдоха в

ТЪЖЕН ПОМЕНМали Суводол, 12 II 1989 
„Младост".

дядира п димната пауза ще 
прекара н средата па табе
лката. Ще трябва да се иа-

На 16 ноевмрн, тази година, се 
навършихагод, игрището на 

Димитровград, ^където тр рсрет/т неравен, зрители — 
ябваше да се одиграе ма нрави анализ па постигнато

то. Явно е; че никой пе мо 
бъде доволен. Нуж-

ЧЕТИРИ ТЪЖНИ ГОДИНИСъдията Люби ига50 души.
Милькович — добър.ча. от трагичната смърт на нашия 

мнл >г никога незабравимличи,' че 
комисия,

жс да
по с да се извърши консоли
дация па състава па отбора, 
като сс подмлади с пови 
играчи, които ще могат да 
посят бремето па играта и 
да осъществяват подобрй ре 
зултати.

По всичко Футболистите на „Парти-гъстезателната
НИКОЛА Ц. 
НИКОЛОВ

ще регистрира аш)" от с. Желюша неслап- 
с 3:0 в полза на 

тъй
са осведо-

вероятно 
мача - 
„Партизан“, 
блатчани не

; защо не са дошли, 
последния кръг „Пар заслужено 

в Ма-

но завършиха есенни* сезон. 
И мача и М. Суводол игра-като

ха с 10 играчи и претърпяха 
ражеш/е от со 

отбор на „Младост".

от Трънскн одоровцимили но Неговият светъл и благороден лик вечно ще помним и 
носим в сърцата сн.В

тизан“ ще гостува 
ли суводол, къ*ет°мше

лидния
Сезонът завърши, но „Пар Опечалено семейство: 

НИКОЛОВИ
Д. С.играе с отбора на 

дост“.
лизан" не успх да се консо-Д. С.

СТРАНИЦА И
НОЕМВРИ 1989.„БРАТСТВО“ 17



ХЛРМ&Р* сатиРа * забава
АФОРИЗМИКАРИКАТУРЕН ЕКРАН ЗА ВРЕМЕТО

♦
Опия, танго наблюдават времето 
през прозореца псе едно им е да
ли попи или е слънчово.

♦.Откъде да оная какво е времето . 
напън, 
кресиплх). Не знам, ама 

и тъка не е!
макпгато съм :к«1Л»р.таи

Ф
Някои се ориентират ма времето 
по закуската, обсада и вечерята.

I*
Люто осое, па поглед- 

атлък направиле „мои
За някои, конто и миналото съну
ват щастливо бъдеще, ме същест
вува сегашно време.

Оиамдеи бе говедар у 
V» що е гора исечсиа! Ь 
синове“. Ай де, и рпбир ам да се сече, ама щх се

и работи домакински. Да се отсеча това що е 
прекарало, ааськало, трулядкво. . . Ай де и здра-Ако ти о прогкзиала къщата, ня

ма какво да търсиш и основите, 
я виж дали не трябва да подме
ниш покрива.

но дърво да се отсече, па да се прави сметка и 
има и догодина нещо. Ада остане пешо, та да 

ония — йок! Запуцале та исекле иай-мазшгге, 
най-здравите дъбили ,1а се греят.♦

Най-подходязцо време ;»а писане 
на мемоари е преди да е време. Идем тека, па си мислим: викам: е море 

деца, да са наши деди и бащи тъка секли, къ- 
ко вие що сечете сега, ние да немаме сенйа ка- 
де да седнем е. Ама они и ние сме правиле смет- 
■ за вас, а вне правите ли сметка за вашите 

• деца дека и они требе да се греят. И кой йе 
дозволмл да се прави той лом?

Преди дваестина годин нас км забрания да 
не кастриме шума. Дошъл Боянчо Горсйио тъ- 
гай, та у Станчова кория ми марйирал три дъ- 
бици да скастрим. Нема нн за едни нарашляк. 
А я чуваше комай педесс брави овци. Мислим 
се, чуди се, що да работим. Гладна стока са 
яе чува. Шума не дават да се насече, сено 
Е1ема. . .

*
П. ИЛИЕВ „ЗВУК“ Размисляйки само :»а себе см, за- 

бравих за времето.От 7-мня международен Уошоп
копките 1985. д. Милорад ГЕРОВ

ХУМОРЕСКА — Господ нрави рай па земята, та дано 
забравим как ни изгони отгоре.*

— Каквото и да стори, никога няма да 
забравя рая небесен!

— Той иска да му простим и пак да го 
славим, както на небото го славят всички 
— рече му Ева.

— За нищо на света — каза Адам. — За 
мене той вече господ не е, щом двамката 
ни изгони от рая заради една ябълка.

— Ще си потърсим друг господ: по-доб- 
ър и по щедър! — изрече Ева яда си.

— И ще намерим! Стига сме се плашили 
от господ на пази подобен! - 
с нея Адам.

Но щом изрече тези думи, пад главата 
на Адам и Ева заваля бел сняг и вечното 
лято си отиде, а заедно с него и дървета
та хлебни.

И останаха Адам и Ева сами да изкар
ват хляба си за през зимата, хляб горчив и 
нелесен.

Не знаем само: 
на Ева и Адам е по-горчив от днешния н 
дали и те са се страхували от инфлация?

Стефан МАНАСИЕВ

За вечното 

лято
отвърна Адам.

Когато господ ги изпъди от рая, Адам и 
Ева гладуваха и зъзнеха от студ доста, 
понеже Адам още не знаеше да оре и 
сее, а Ева ке бе научила да тъче на стан.

Но като ги видя самички и безпомощни, 
бог ги съжали и изпрати при тях вечното 
лято — да им е топло и удобно. Пусна в 
реките (много риба и -препълни \гарите • 
наоколо с всякакви животни, а накрая 

стори тъй, че и хляб да се ражда по дър
ветата, които нарече ХЛЕБНИК.

И заживяха Адам и Ева, пръст не пом
ръдвайки, понеже всичко се имаха от бога 
дадено.

Ала имането с труд не е спечелно, омр- 
ъзва човеку по-бързо от немането и затуй 
Ева рече веднаж на Адам:

Върте, сука, па смето та аркза толкав бю- 
люк пощо-защо. И не само я. Тъка биде по де
лата община. От тъгай на селяците ни дойде 
надал, па надал, па ева съга долдоме до про
ся чина.

съгласи се

Тъгай не давашеа гранКа 
га дела кория зарамнн н никому ншцо. Про- 
дадат дървата, па сн куп ат лимузини, намещал, 
таквна работи. А тая гора е раснала с векове!

да отсечаш, а съ-

дали тогавашния хляб Не умеем да се сетим на овай дънъшен 
н това сн е! Секой бре живее од дънъ-свет

сЬс за йутре и гази и кшцн кока кутре че ста
не потоп.

У ОВНя години коку видим 
живее. Секоме сливи, закламе 

ве, кон»н, овци. Како са почели 
мш(е още за некоя година.

А после? После

све се од гото- 
козн, воло- 

н това че за-
вина

ИНФЛАЦИЯ'ЩпШ&ФШШа от що че се живее?
Слушам овня от големето доброутро да 

лят коджа бор не насадиле. А бре, 
дна Ьн по селсКнте

ва-
верно, наса- 

утрини п пащалъци, ама ж
за ш« требат години. Не е това — онова, та час-ком да порасне!

,*-ВС Ме стРа Д® не дойде дън и ти* борйе 
да Вн прогласат за промашена инвестиция Ога 
там каде се сега зеленеят борйе едно време се 
белеше» стада овци.

Арно: може 
тъка не е!

така требе да бцде —

Стоимен Шляларата

ама и

Директор-и „в«а1 
Димитров.

Лт*. ач».

-и—отговор Ч»-~В*-Р
деже»

ОДК — НИШ.,т
Коопя* М 2, Ле-


