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ВЪЗВАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА РК НА ССТН В СЪРБИЯ КЪМ ГРА
ЖДАНИТЕ НА' СР СЪРБИЯ ШШ 31 Ш 

* ДУШИДА СЕ СКЪСАТ ВСИЧКИ 

ОТНОШЕНИЯ СЪС СЛОВЕНИЯ
* СЪРБИЯ ОСТАВА ГОСТОПРИЕМНА ЗА ВСИЧКИ НАПРЕДНИЧАВИ И СВОБОД

НИ ХОРА И НИТО ЕДИН ЮГОСЛАВСКИ НАРОД И НАРОДНОСТ НЯМА ДА 
ЗАТВОРИ ВРАТИТЕ СИ. НИТО ЩЕ УПОТРЕБЯВА МИЛИЦИЯТА СИ КАТО 
СРЕДСТВО НА РЕПРЕСИЯ НАД ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ — СЕ ПОД
ЧЕРТАВА ВЪВ ВЪЗВАНИЕТО

ф В присъствие на представители на републиката,, регио- 
„Дървена звезда“ от Крушевац и мно-иа, работници на 

жество работници и граждани от общината, на 24 ноем- 
Босилеград се проведе митинг на който по поводври в

Деня на републиката официално бе открита фабриката
Икономическия и поли-Във връзка с решението на властта в 

СР Словения, с което беше забранен „ми- 
тингьт на истината“ в Любляна Председа
телството на Републиканската конферен- 
цня на ССТН в Сърбия се обърна към . които през цялата си история умееха да 
гражданите на Сърбия със следносто въз- кажат категорично НЕ на всяка неправ- 
вание: * дина, унижение и насилие, независимо от

Решението на словенските власти да цената, която трябваше да се заплати, не 
употребят сила против гражданите с до- приемат такова действие, пито 
бра воля, които искаха да донесат в Люб- съгласни да се унижават 
ляна хляб. и сол и истината за Косово молят Словения да не се _ о
представлява незапомнен -досега акт на Югославия и да не води антиюгосла , 
агресия над основните човешки права и антисръбска и аитихуманна политик 
свободи. Затова Председателството на Социалис-

^ „ тическия съюз на трудовия народ в Сър-
С тази своя постъпка Словения стана ^ия призовава всички институции и всич- 

единствената страна в Рвропа, в която са • ки трудови организации и ведомства в 
забранени народнпте сборове и са еуспеи- Сърбия да скъсат всички връзки със Сло- 
дирани гражданските права на соор и вения, понеже в тази република са су- 
договор, които се гарантират от консти- спендирани основните човешки права и 
тушпгге на всички демократически страни. свободи.

.Такива репресивни мерки никъде в Ю- Нито един гражданин на Сърбия не 
гославия не бяха приложени от деня, в ще моли Словения да остане в Югославия, 
който от нашата страна беше изгонен нито ще се унижава да поднася хляб и 
окупаторът. сол на ония, които са готови да стрелят

срещу него.

на най-мрачните сили от миналото да се за конфекция. Цехът е дело на
— икономически силни организации отзавърнат на политическата сцена.

Народите и народностите'' в Сърбия, тически мотив 
втрешността да 
ки изостаналите среди.

разширяват дейността си в икономичес-

пък са 
по-нататък и

В континуитета на дейността за разби
ване на Югославия това насилие над граж
дани на Югославия — сърби, черногорци, 
албанци, словенци и числящи се към оста
налите народи и народности, които предя
виха достоинствено идване в Любляна, 
представлява злодеяние над истината и 
правдината и манифестация на стремежа

Когато става дума за Сърбия, тя оста
ва гостоприемна за всички напредничави 
и свободни хора и идеи и нито на един 
югославски народ и народност няма^ да 
затвори вратите си, нито ще употребява 
милицията си като средство на репресия 
над човешките права и свободи.

Конфекцията разполага с 3500 м2 ползваема площ, от която 
производственото хале (на снимката) с 1500 м2

Проведеният народен ми
тинг бе митинг на братство 
^о и единството,

СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ
В ТОЗИ 

брой:
а открита 

та фабрцка за производство 
на конфекция, която работиОпасно влошаване на 

политическата обстановка ти в р{1мкпте на обществе
ното предприятие „Дървена 
звезда“ от Крушевац резул
тат на политиката на Съю-Интервю на Славчо Трън-

Председател спюто на СФ- ски на „Народно новнне“ 
НЮ ще се застъпва енерги
чно за последователно спаз 
паве па Конституцията ма 
СФРЮ и за спазване па ко 
нстйтуциоткостта и закон
ността, човешките права и 
свободи/ равноправието на 
народите щ народностите за 
рали демократическо разре
шаване па обществените иро 
блемиг н. 11о-11ататъ1!|1по ра
звитие ма нашето социали
стическо общество. В това 
оп Ю1 пот го П редседателс гво-

Конституцията на СФРЮ и 
са сериозна заплаха за ии- 
тегритета на СФРЮ. Пред
седателството на СФРЮ 
поиска от компетентния ор 
ган да оцени законната н 
конституционната състояте
лност на мерките и въз гю
лова на тези оценки Пред
седателството на СФРЮ по- 
късно ще съобщи та обще
ствеността собствените си 
становища.

13 рамките та конституци
онните СИ (ПЪЛНОМОЩИЯ. II ре 
дседатслството на СФРЮ ще 
направи всичко необходимо 
за всестранно обсъждане на 
проблемите, които възтмкпа 
ха около тези събития и ще 
предприеме мерки за р 
шаване на тези цробл 
Въз основа па собствените 
си становища, 
приети по-рапо, Председател 
ството ще се ангажира за 
установяване па сътруднича 
ство между републиките п 
покрайнините, отделно меж 
ду СР Сърбия (и СР Слове
ния, за да се преодолее ма 
станалото положение, 
може да остави д/ьлгосроч- 
11И тежки последствия.

На заседание, което се съ 
стоя на 4 декември т. г. Пре
дседателството на СФРЮ с/б 
съди актуалното лолитичес 
ко положение в страната 
по случай несъстоялия сс 
митинг в Любляна, мерки
те, с които беше 
митингът 
във връзка с тях. Лрсдссда 

СФРЮ оценя-

за на комунист! гге-оргакиза 
щщ от развитите среди да 
разширяват дейността си в 
11 коном.11чесК11 изостаналите; 
Този обект, в когото пона
стоящем работят 207 души, 

(На 6-та стр.)

От сцената 

е премахнат 

соцалисти- 

ческият цар

осуетен 
ги реагаранията

телството па
настанало опаснова, че, е 

влошаване на политическа
та обстановка, особено на 
междунационалмите оп гоше- 
ния, което отдалечава наше
то общество от необходими, 
те реформи и конституцио
нни промени и твърде мйо

на междуиаро 
Па Югосла

I
стр. 2

то. ще се ангажира и за по- ИЗБОРИ В МОК НА ССТН 
следовател!щ защита на ко- Б НИШ И В МОК НА СКС 
11гсшту]цюйпия строй и она- В ЛЕСКОВАЦ 
знаме па единството и тери
ториалната цялост лпа Юго
славия. П редее; щтси I ст вото
ще се застъпва за' обуздаша- 
1гс па .инфлацията ,и за иро 
веждата па стопанската ре 
форма, както и за цялостна 
реформа па Iюлит.шческата 
■и стопанската система, 
включително и изработка 
ша лова - Конституции па 
СФРЮ.

ГЛАС нл БЪЛГАРИТЕго иавредява 
диото положсиис стр. 3^

ОТ ИЗБОРНИТЕ. СЕСИИ 
НА ОБЩИНСКИТЕ СКУП- 
ЩИНИ

В ЮГОСЛАВИЯазре
сми.вия.

на СФ-Председателството които бяха/ /езадоволство
ис бяха спазени

РЮ
затуй, че 
становищата и препоръките 
му във връзка с митинга. 
Председателството па СФ) Ю 
подкрепя становищата и 
оценките та Съюзния изпъл
нителен съвет, в които се 
изтъква, че мерките, които 
бяха предприети във връзка 
с тези събития нарушават

изразява

стр. 4

Скромно тържество в „Пе
ти септембар“ в Сурдулгадп

което МИКРОМОТОРИ ЗА 60 000 
„ЮГО-ФЛОРИДИ“

стр. 6



Н А с__ I
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ВЛАСТВУИАШ.ГО

И Уг

! ПО СВЕТА
ИА ТОДОР ЖИВКОВ И СЛЕД НЕГО

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК СЛАВЧО ТРЪПСКИ, ЧЛ ЕН ПА БКП ИОт сцената е премахнат
социалистическият цар

На априлския пленум 
1956 изпуснахме интс-- х анкж йМкайетк 

;Е ЖЖж® —Г ЖЖКГ...
през
лигепцията. 7 очно е чс наш 
ш^можност да творят и да 
имат прана, да кажем, да 

създават. Но, от- 
им сс постиженията. 

Каква /де бъде по-на
татъшната външна иоаити- 

иа България, как 
развиват

Пръв който явно ДСАШСТН- 
фицнра лика на Тодор Жи- 

• вков след 35-щ:цшпюто му 
властвуване в НР България, 
на сесия на Народното съ
брание, бе старият комуни
ст, легендарен партизанин, 
генерал-под ковннк Славчо 
Трънски, понастоящем член 
на БКП и депутат — иосла- 
иик в Народното събрание, лп 
Тогава този стар воин (през 
1942 година като командир 
на Трънския партизански 
отряд. Трънски установи 
връзка със сръбските нар- па и повече 
тизанн в югоисточиа Сърбия мално о. на пример, някои 
и съвместно се бори с на- след петгодишна раоокг

единици) каза, че То- ръководене поста да осно- 
лицето «а боди на други го. 

самолюбието,

пишат, да 
ричат

— Да. Борим се и
се. изборим. Ан

това ще бъде четири и- 
още не 

Но няма да се 
някой да бъде на- 

тридесет, 
години. Пор

та ни зала - 
бъл- 

отиоше
кавам. че ще пред /не се
I арско-югослаиските
пия?ли пет години все

е известно. Веднага да ви кажа, че 
промени във външната по

па България няма
повтори 
чело на страната литика

да има. Няма да има про
ми към Югославия.мени

Ако дойде да някои проме- 
11И — те ше бъдат по-добри 
и по-иоложятелни.

и
шите
дор Живков е 
беззаконието, 
че е имал ..редки пръсти 11 

водил разкошен и раз- 
в своите ре- 

места.

А НА ПАРТИЯТА Е НЕ
ОБХОДИМ ПЛУРАЛИ
ЗЪМ

— На митинга на 17 но
ември пред чер/свата Алек
сандър Невски бе и лозун
гът „Свобода на македон
ките“. Какво е Вашето мне-

че е
вратен живот 
зиденции и 
Преди няколко дни той даде 

'■ интервю на ..Народне нови- 
не“ от Ниш, в което по
край дрегото казва, че иар 
Борис е имал четири рези
денции, а Живков трид 
сет.

ловни
> Това ще бъде 

прсмеш1те. 
шата страна от

1989, когато Жвков

една
Н6, във ние за решаването на ма

кедонския въпрос в Бълга
рия?

10 ноем
ври
бе разрешен от функцн- 

генерален секретар 
на БКП, въвеждате и 
други промени, 
всичко кадрови?

— Не зная. Човек може 
да издигне някой лозунг. Не 

- го видях. .Мисля че сега не
ята

преди е време дд ровим по маке
донския въпрос. В сегашния 
.момент трябва да премах
нем някои формалности във 
връзка с минаването на хо
рата от една страна на гра
ницата на друга. Съсед при 
съсед трябва да иде. А ние 
:ме съседи. Народите тряб
ва да другаруват. Вашите 
свободно минават гранила
та. нашите още не. Трябва 
да се изменят и някои мит
нически предписания.

— Югославянпте за вли
зане в Българи? заплащат 
15, относно 30 долара. Защо 
последва това решение?

— Всички подробности не 
-ми са известни. Известно

« ДИНАСТИЯТА НА 
ЖИВКОВ Славчо Трънски: всичко е било в ръцете на Тодор Живков— Петър Младенов е нов 

генерален секретар на Пар- 
промените в нашето пар- тията и председател на Дъ- 
тийно и държавно ръковод- ржавния съвет. Дойде и Д 
ство. И сега мисля същото някои други промени в По- 
което казах за Тодор Жив- литоюро. Сигурно е че ще 
ков и за отделни доскораш- има още промени. Покрай 

членове яа Политбюро. тези промени за «ас е от 
Живков е наистина харак- значение, че нашият народ 
теристика на беззаконие, са има доверие в сегашното 
молюбие. Народът му сля- ръководство. На народа да-
по вярваше, а той тази под- ваме гласност, пространство 
ържка знаеше добре за се- за комуникиране, за свобо- 
бе си да използува, каза дно изразяване. Желанието 
Тпънски 5 ни е да чуем гласа яа умни-Трънски. . . учените хора. Имаме

.много такива, но за съжа
ление досега бяха отхвър- 

Умните

— Дълбоко съм убеден в РАЗПЛАТА С ИНТЕЛИ
ГЕНЦИЯТА

дае... За' нас политическа
та криза с още по-страшна. 
Това са два фронта на ра
бота, които изискват пълно 
ангажиране от всички ни.

— Другарю Трънски, дъл 
го време не бе известно кол 
ко възлиза чуждестранният 
дълг на България?

— Длъжни сме осем до 
девет милиарда долара. Дъл 
говете трябва да се върнат, 
защото това е също както 
когато отидеш и търсиш 
заем от съседа. На утре 
дец трябва да върнеш за 
да получиш повторно ако 
сс наложи.

— Дали и в това отноше
ние трябва да се търси от
говорност от бившето ръ
ководство?

— Желая нещо особено да 
подчертая. Никой няма пра
во ни у нас, па и у вас в 
Югославия, да отрича всич
ко онова което е постигна
то в слсдовоениия период. 
Все пак е постигнато до
ста. Не може да се каже, 
че нищо положително не се

— Казахте, че политиче
ската криза е по-опасна и 
по-сериозна. Дали на този 
страх принос не дават и 
отделните алтернапевнп дви 
жения в България?

ни

— Много неща трябва да 
се изменят в политическия 
и държавен апарат. Зами
нават хора, които слушаха 
Тодор Живков. Дохаждат 
млади, умни и хора от ав
торитет. Обновлението на 
кадрите ще продължи. По
литическата

всич
ко значи бе в ръцете на 
Живков. Диалог нямаше, 
нали?

ф Другарю Трънски,

лъни в друг план. 
хора не ползувахме достат
ъчно. Застъпваме се за де- 

тшурализъм 
нашата

ми е, че решението е взела 
дъражвата като заицггно на
чинание .поради нелегално
то търгуване с валута.

— Другарю Трънски, през 
Втората световна война Вие 
воювахте в областта на Сър
бия. Уважават Ви сръбски
те и югославски бойци. Как 
во е сътрудничеството меж 
ДУ бойците?

— В сътрудничеството ме
жду борческите организа
ции през последно време 
нещо не върви. Имам много 
другари от войната

оостановка 
нашата страна не затрудня
ват алтернативни групи и 
движения. Това не са пар
тии. Те имат добри наме
рения и желания, каквато 

пример е екологичната 
група. В тях има 
ма Партията. Касае

в
мокрация, за 
на мненията. На 
Партия плурализмът е 
обходим.
идеи и предложения 
бихме само поради това че 

мнения >на

— Нямаше диалог, а мо
нолог. Какво казваше Жив
ков така се правеше. А той 
не можеше всичко да знае. 
Всякъде бе включен. Беше 
специалист за всичко. Раз
бираше се той и в иконо
миста и в политиката, и в 
образованието, па и в ези- 

Може ли един ръково- 
специалист

не-
Множество умни 

загу-
на

не уважвахме 
други. Желанието ни е на-, 

народ да обмисля, а- 
мога да кажа, различно. 

На, могат ли всички да ми
слят едно и също? Това не 
е възможно. Това не търсим 
от' нашия народ.

и членове 
_ се за

образовани хора и трябва 
да сс използуват за доброто 
иа народа. Поради принад
лежност към такива групи 
някои бяха изключени от 
Партията, уволнявани от ра 
бота. Сега. са върнати в 
Партията и на работните си 

, места.

шият
кока.

дител да бъде 
по всичко. Не може, дори 
и да' е енциклопедист. е случило и че нищо не е 

постигнато. В Съветския и пря-
тели в Югославия. Често се 
чуем н виждаме.

— Какво

ф Така беше пълни три и 
половина десетлетия. Съ
гласни ли сте че това е 
наистина прекадено 
лъг период на една ди
настия, както каза бъл
гарският народ?

съюз, когато 
Сталин, винаги 
че въпреки Сталин, съвет
ският народ е победил. И 
ние — въпреки Тодор Жив
ков и онези които са ръко
водили — казвдме че бъл
гарският народ се трудеше 
да работи и да живее. На
родът не е виновен за не
достатъците. Виновн|и сме 
иие челните хора понеже не 
мотивирахме хората повече 
и по-добре да работят. Ца
рува ураниловката. На хо
рата взехме земята и от тях Председателят ш гг,™™
направихме чиновници. Сел- Дърновшек в ионепепн.п Д ДаТелствот° на СФРЮ янез 
с;со стопанство така не мо- дневно официално постт,,, Дг0бед пристигна на трк- 
же да се Р^вива. Всичко публика по покана федерална ре-

сега трябва да се п9- С председателя в Бои пои™,? РпхаРД фон Вайцзекер. 
прави, относно да се изпра- външните работи Р‘а “ съюзният секретар па 
ьи, Тук трябва да се търси говош, „ II1 БУДИмир Лончар, който ше воли тгп-
евеитуална отговорност. По- 11 с Хапс Дитрнх Геншер Заплят,.,.,, * тт А* Р 
вторио изтъквам — народът да се срешце и с каниеляпп V, *Хи ° Дърновшек 
нека да работи, защото тря- ■ ‘Р Хелмут Кол,
бва да заработи за хляб, 
ръководството трябва да му 
даде възможност за това.

се пише за 
се изтъкваДЪЛГЪТ ВЪЗЛИЗА 8—9 

МИЛИАРДА ДОЛАРА . ще поръчнте на
своите приятели в Югосла
вия?

дъ- — Дали това е още един 
пример за отношението 
интелигенцията,
го време бе на

— Българският народ мно 
го очаква от новото ръко
водство, преди всичко в ре
шаването на политическите 
и стопанските проблеми, ка- 
квито очевидно има много. 
Какво е мнението Ви за се
гашния политически и ико
номически момент на Бъл-

към 
която дъл- 

маргините 
на обществените и полити- 
чеешг процеси?

Много здраве 
чие да продължи 
с-твото, 
създавахме 
световна война*.

и жела- 
приятел- 

съвместно 
през Втората 

(СЛ. К.)

което— Това е прекадено дълъг 
период. Човек трябва да у- 
мее и да почуетвува кога 
трябва да замине от един 
пост. Живков не се съобра
зяваше иа това. Живков гария? 
сега има 78 години. Дали 
човек в тези години може,

Дърновшек в ГФР
— Налага се да кажа, че 

преди всичко от биоложка Партията загуби доверието 
гледна точка, да изпълнява на народа. Народът загуби 
всички задачи? В тези го- доверието в Партията. Сега 
дини никога не бих поел да трябва да се възвърне, но

не само в Партията, но и в 
държавната власт. Имаме 
две кризи — политическа и 
икономическа. Нямаме до
статъчно стоки в

това
ръководя.

♦ Значи ли това, че Вие, а 
и сегашното българско 
ръководство се застъпва
те за въвеждане на ограг 
ничен мандат?

магази
ните, непрекъснато се уве
личават цените на стоките, 
никой не може да ги обуз-

Преди започването 
дава подкрепа ца 
вия.

иа Разговорите се узнава, чс Бои 
стабилността и интетритета иа ГОгосла-
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МОК НА СКС В ЮЖНО-ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
МОРАВСКИ РЕГИОНИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА МОК НА ССТН В НИШ

По-бързо стопанско развитие 

- първо яреоииство на 

СК о Южноноравски регион
Председател 

Тихоинр Живкович
ТО СЕ ПРОВЕ-

жша 'оперативна програма 
па активностите 
грация на няколко ключови 
въпроси, каза Митрович и 
предложи' на делегатите ед- 

такава програма да се 
на следващото 

заседание. Станимир 
Милован Ми

с концен-
ф За секретар е избран м-р Милан Гашич, досегашен се

кретар на ОК на ССТН в Ниш ф Приет е рефератът за 
предстоящите задачи и Програмата на активностите^ за 
предстоящите четири години Ние трябва да 
вим основна реформа на ССТН ^ Тон трябва да оъде

, кръстосват и сублими- 
Воислав Мичович, член

ЖДА“ 'напра на междунационаляите
са отделните ръ-нредложи 

първо
Стаменкович и 
лошевич в 1 своите изказва
ния се спряха на. все по-за- 
честилите явления на наци- 
аналистичеоко върлуване и 

каже кои проблем е по-опа- на подтурШге на кръвопо- 
сен за нашата страна —■ лития по повод оповесте- 
Косово или инфлацията. И 1ШЯ л,;Итииг в Любляна. Ми- 
единнят, и Другият разчек- шов11Ч с оцошсата за надви
ват държавата, предизвик- сващия национализъм, кой- 
ват .недоволство- и тняв и то според неговите думи 
най-сериозно застрашават недв0смислеию напомня 
основите на нашето обще- времето На '30-те години, ко- 
ство. Затова в интерес на се раждаше фашизмът,
нас самите и нашите деца, . и мнението, че вси-
в интерес на нашето бъде- ^ иападевия. срещу СК 
ще, трябва да раздвижи съшевременно са нападки и 
широка политическа акция ср(ДШ/ Социалистическия 
оповестената реформа в I Нашите противници
стопанството час, по-скоро ' че ако Се събори
и възможно, по-ефикасно да 1 ’ попадаме всич-
да започне да се провежда: ’ Мишовия,
Радое Костпч изтъкна мобн ,ки» 
лпзаторска роля «а Соци
алистическия съюз на такъв 
политически климат пред
ложенията на сръбската ко
мисия за реформа час по- 
скоро. да се проведат на де-

На изборната коиферен- ме на 
ция на МОК та СКС в Юж- отношения
поморавски регион, състоя- ръководители,
ла се на 24 нрември т. г. н «ай-отговорни
1) Лесковац, в чиято работа дори и на раз-
участвуваха д-р Влайко Пет функции, неистина
кович, член на Председател пРостРа>'я®а ® ководства и 
СТВОТ.О на ЦК .на СКС, д-р за отделни Р ват на
Добросав Бйелетнч, изпълни народи, “ Полити-

секретар наПредседа-. своите изоиржяи. и» ^ 
телството на ЦК на СКС ческият хем съста-
и Момчило Трайкович, сек- гфиспосооява сшрям ^с.

к »н.ггйрГ*4Л;
седател бе преизбран Зоран кедония, в * Р -
Яначкович. и така политическаобезпечава минава 

друга функ-

място, където ще се изявяват 
рат интересите — изтъкна д-р 
на Председалетството на РК на ССТН на Сърбия

Делегатите на Междуоб- 
щиноката конференция на 
ССТН в Ниш с тайно гла
суване на изборното засе
дание за председател на та
зи организация избраха Ти
хомир Живкович, юрист, 
досегашен председател на 
Изпълнителния съвет на ОС 
в Прокупие. От 64 присъст- 
вуващи делегата за Живко- 
вйч гласуваха 38, докато за 
неговия протнвкандвдат Сла 
волюб Матеич, професор от 
Алексинац своя глас дадоха 
11 души. За секретар е из
бран м-р Милан Гашич, а 
за който гласуваха 41 деле
гата. На заседанието също 
с тайно гласуване бяха из
брани и делегати за Репуб
ликанската конференция на 
ССТН на Сърбия — м-р Ра
дое Костпч, досегашен пред-

телон

на
то на

ми-
микрия

от една на«е
ция.

Д-р Петкович след 
подчерта:

— Времето и обществото, 
което живеем се характе

ризира с криза, неединство 
делби. У

иконо-

това

В работата на изоориото 
заседание участвува и д-р 
Воислав Мичович, който на
края се обърна до делегати
те с оценката, че под креда
та на народа и неговто е- 
динство с ръководството са 
съществена предпоставка за 
успеха яа реформите и че 
изминалите избори са били 
много повече от класиче
ското избираме. Изборите 
бяха истински демократи
чен факт и изискване Да 
се отстоява върху досегаш- 

програма. С масовото 
на изборите в Ко-

в
наси бройни 

всичко е разделено: 
мика, политика, идеология. 
Разделен е и СЮК. С уме
ла игра на националните 
бюрокрации непоаледък у^ 
порито се разделят и бой
ците. Поради това бойците, 
които се воювали в съща 
бригада срещу същ неприя
тел, за същи цели и идеали, 
днес мислят различно и раз- 

нашето нас
тояще и бъдеще. Не в за
висимост от това откъде 
водят потекло, но най-често 
от това в коя репуолика

лично гледат на
мата 
излизане 
сово, добави Мичович, а да 
ване на голям брой гласове 
за Слободан Милошевич ал-

Зоран Яначкович

Конференцията отдаде по
чит на пострадалите рудари 
в мина „Морава“ в Алек
синац, а доклад за актуал- 
ните идейно-политически въ 
проси и задачите на кому
нистите в Южиоморавски 

в осъществяването 
стопанската, обществена- 

реформата на СК, под-

живеят.
самците нанесоха сериозен Говорейки за новата Кон- 

ституция, д-р Петкович ка
за, че тябва да създаде но
ва логическа и конструктав- 

1 шституционално-норма- 
тивна структура на скуп- 
щинската система. Тя тряб
ва да афцрмира интересите 
на трудовите хора като ин
дивиди
производители и самоупра- 
вители и като принадлежа
щи на определени национал
ни отношения на територи
алните общности.

удар на сепаратистите и им 
доказаха, че те губят под-

в албанските маси.крепата
' Те в едно са и гаранцията регион на

на
че вече се 

же-
едияен фронт на борба

за твърдението, та II
песе Зоран Яначкович. 

Говорейки обстойно за 
изостаналост

създава този толкова
лан
срещу сепаратизма. стопанската 

яа Южиоморавски регион 
Яначкович между другото 
каза.

личности, като

Мичович след това гово
ри за реформата 
и подчерта, 
ческият съюз в бъдеще тр
ябва да бъде мястото, къдс-

и
ССТНпа

че Социалист!I- — Макар чс през измина
тия период се влагаха доста 
усилия,леоито са дали опре
делени ефекти и по някои 
показатели яа стопанските 
процеси в региона са по-до 
бри и сравнение със Сър
бия, това но е достатъчно 
да се достигнат но-разшпп- 
те среди. От 530 обмцши в 
страната Босплеградока об
щина се намира на 519-то 
място, Лебане на 490-то, Ле- 
скован а 424-то, Враня на 
409-то, Власотшще на 405-то 
и Владцчмц Хай на 404-то.

Такава икономическа об
становка и поточето обицшш 
на рстоиа 
здейсгвува 
стщндарт на трудещите се и 
гражданите *и застрашава 
със социални вълнения, по
неже е настъпило [дълбоко 
социално разслояване, и по
следен е аларм за бърза ц 
широка мобилизация па вен
чкн сили за промия а на та
зи ситуация върху основите 
па приетата политйка за сто 
папска реформа.

Участвувайки в работата 
д-р Влайко Петкович каза, 
чс причината за марушапа-

ганизмранс па 
ческия
гото констатира: 
а. I ис I и ческият съюз вече
престава да бъде трансфор
мация ма Партията и от та

па роля тряб-

'ве). В разискванията на кон- 
участвува и 

предсе- 
СКС в Бо-

съюз и между дру- 
„Со1 ш- ференцията 

Живко Стоименов 
дател яа ОК на 
сплеград. Спирайки се глав
но върху стопанското н об
щественото развитие на Бо- 

община Стои-

■■■■■«■■■
то ще се появя ват, кръстов- 
сват и сублимират млтере-__ в и н и ;

НАШЕТО БЪДЕЩЕ
РЕФОРМАТА 
РЕС НА сито па гражданите. Вои

слав Мичович се сиря по
зи иеолагодар 
в а всс по-бързо да сс осво
бождава. Трябва да сс ор!а- , ,а-гагП»к върху явленията па 
I «измра и да действува та
ка, че всеки гражданин да 
има чувството, чс това е 
негова организация, в

осъществява

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ сшюградска 
менов между другото каза:

— Може да се каже, Ме в 
стопанското

предло-С допълнителни
мнения, делегати »е 

реферата за пред- 
и Програ-

активпостите
в прсдстоя-

дсмоитмране па Югославия, 
изразяващи сс чрез онове- 

коя- стявапе за напускане па 
младеж ката, I и 1сатедската 
и други съюзим организа
ции, както 11 натрапваме на 
схема па еднопартиен пшки 
политичсск/и плурализъм и 

1 в рамките па това подчер-

жения и развитие на- 
крачка на1пред,приеха 

стоящите задачи нравихме
това е още недостатъчно 

за преодоляване на дълго
годишното изоставане и за
това все още се намираме 
в редиците на. иай-неразви- 
тгггс среди в региона, Ре
публиката и, страната. За 
-бързо стопаяско развитие, 
задачите на СК са по-добра 
организираност в трудовите 
организации, но и още ио- 
голяма и по-бърза помощ на 
решона и Републиката.

на ното може
своите I гол п рически 
и интереси: и влияе върху 
процеса на политическо ре
шаване“.

дамата 51а 
ССТН в решона

избирателен период.
права

щия
задачи , която пряко въ- 

върху Жизнения
За предстоящите 

тази организация говори 
Кости ч, досега- 

МОК
ла ПО-мим-р Радое 
шен председател 
на ССТН в Ниш, които мс- 

иодчерта —

па че мис не сме шито за 
еднопартийна система пито 
за партии. Щс строим соци
ализъм но споя мярка, зая
ви Мшпович.

ф ПРОГРАМА ПА ПОЛИ
ТИЧЕСКИ ДЕКОРАЦИИ

та,
жду другото 
„'В предстоящия период 
то първостепенна задача на 

части на / гап шя

ка-

всички
фронт остава търсенето па 
конкретни решения за уско 
рсяго преодоляване па ико
номическата криза и окон
чателното
галопиращата инфлация, 
кто най-скстремНа изява па 
тази криза. Трудно е да сс

В разискванията, крито 
след това станаха и за пред 
стоящите задачи ц за Про
грамата па активностите д-р 
Любиша Митрович оцени, 
че предложената програма 
е програма иа политически 
декорации. На нас ни е пу-

Той също подчерта, че 
меладунационашите

политическата об- 
в общината са

отно-С тайно гласуване са лз- 
брапп Председателството па, 
МОК на ССТН, иадзйра го
лей отбор и • председател а 
на секциите.

шения п 
становка 
добри.(и аобуздаване

ка-
В. Димитров

/
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ИЗБОРНИТЕ СЕСИИ НА ОБЩИНСКИТЕ СКУПЩИНИОТ
ДИМИТРОВГРАД

БОСИЛЕГРАД

По-добре да се 

ползват местните ресурси
Избрани най-отговорни
те в Скупщината

и:,бран Пстьр Милев, на Съ 
вста на местните общности 
Зоран Геров и та Общество- 

съвет Иван

11оиои:*брапитс* 
на Общинската скупщина и 
Димитровград 
учредително заседание «Ф<>- 
исдепо па 27 ноември избра 
ха челните хора н Ск.удщи 
пата. За председател от пре 
вложените двама кандила- 
гп Наспи Милев и Нсбойша 
II напои, с тайно гласуване

делегати.

ОС е избран Спаско Спасков, а за сил ГЮнапчои, досегашен Дп 
Сотиров. — „Време е вече , ректор па Службата за об

ществени щриходп, а на. не
гово място. Райко Стойнев, 
инспектор в тази служба. 
Стоилко Смилкдхв е секре
ти на Секретариата аа па 
родна отбрана, а аа дирек
тор па Геодетското унрав

па първотоф 3;» председател на
председател на НС на ОС 
да се обмисля за по-рпвномерно развитие иа общината 
относно същото да се насочва към селските центрове 

суровините, което ще нредствлива по- 
по-голямо число месиш общности 

за живот н работа на 
Спасков

I \,'у‘\ юл итичее* кия 
Янков. За заместник нредее 
датсл. па Скупщината е иа 
бран Зоран Герои.н източниците на 

ускорено развитие за 
относно ще се меня ват условията 
село“ — подчерта между

ВАСИЛ МИЛЕВ с роден в
Димитровград прездругото

. На състоялата се на 28 но 
см ври учредителна сесия на 
Общинската скупщина в Бо 
силеград бяха избрани, т. е. 
наименувани лица на най-от 
говорните постове в ОС, не 
йннят изпълнителен орган и 
на общинските органи на уп 
равлението.

тайно гласува- 
в новия

Чрез
делегатите

състав за председател 
ОС избраха Спаско Спасков. 
досегашен председател 
ИС иа ОС. От присъствува- 
щите 55 делегати за него 
гласуваха 29 души, другият 

Васил Захариев по 
20 гласове, докато ше

ст лнечета бяха невалидни. 
Преди това на отделнзгге за
седания на

не
на

В. НиколовВ. Милевна С. Спасков С. Сотиров

ление Владимир Стоименов 
конто и сега изпълняват те
зи длъжности. Тези секре
тари и директори по пост 
са и членове на ИС, който 
ще наброява осем души. За 
членове на ИС са избрани 
и: Иван Пенев (из областта 
на стопанството^ д-р Влади
мир Величков (обществени 
дейности) и Панайот До
йчинов (местни общности). 
За секретар на ОС лак бе 
наименуван Никола Савов.

дина. Основно училище е за 
вършил в Димитровград, 
средно икономическо в Пи 
рот. Полувисшо нкономиче 
ско-комерческо училище сле 
два в Белград, а заедно с 
това н Подбиеше химичес
ко-технологическо училище. 
След това следва технологи
чески факултет в Белград 
като стипендиант на „Ти
гър“. Магистрирал е в За
греб. Десет годишг работи 
като самостоятелен техно
лог и ръководител на про
изводство на синтетични 
смоли в ,Суко‘. На спецналн 
запия н усъвршенствуване 
няколко пъти пребивава в 
САЩ и Лондон. Две годи
ни работи като директор на 
ТО ..Братство“, а сега , се за 
нн.мава със самостоятелна 
търговска дейност. В СЮК 
е йриет като 18 годишен 
младеж.

делегатите се определиха за 
ВАСИЛ МИЛЕВ, конто от 
прнсъствуващите 53 делега
та получи 37 гласа. За пред 
седател на Изпълнителния 
съвет с 47 гласа като един
ствен кандидат е избран В Е 
ЛИН НИКОЛОВ, досегашен 
директор на ООСТ „Ниша
ва", юрист по професия. За 

Изпълнителния

вет Васил д-р ‘Захариев, сме 
циалист в Здравния дом, а 
на Съвета на местните об 
шности Славчо Владимиров 
ол Райчиловци, работник във 
фабриката

Посредством явно гласу
ване за председател на Из
пълнителния съвет на ОС бе 
избран Сотир Сотиров, до
сегашен секретар на Секре
тариата за общи и управи
телни работи към ОС. За 
нов секретар на този секре
тариат бе наименуван Ва-

канидат 
лучи

за конфекция.
съветите бяха из

на съ- 
на Съ

брани председател 
щите. За председател

сдружения труд бе
членове иа
съвет от редовете на граж
даните са избрани Цветан 
Сотиров, Миряна Алексич и 
Сретен Ангелов. За делегати 
в Скупщината на междуоб- 
щинската общност са избра 
ни Васил Милев (по функ
ция), Саватне Иванов, Ан- 

Павла Михаи-

вета на 
избран Славчо Миланов, ди 

инак шефпл. икономист, 
на счетоводството в „Изгра Очаква се делегатите в но 

вия състав на ОС и избрани 
те и наименувани лица да 
дадат. по-силен импулс в ра
звитието иа'^икономически 
изостаналата община. На се 
сията Спасков (след избира 
пето му) посочи няколко не 
посредствени 
пред, всред които: завърша 
ване на започнатите 
и обекти, по-ускореното иро 
дължаване на модернизира
нето на регионалните пъти
ща, програмното нарочване 
и ангажиране на средствата 
от местното самооблагане, 
да се прекъсне с бавността 
и стагиирането в развитие
то «а местните трудови ор
ганизации, да се извърши ва 

разширяване

на Обдня“, за председател
ществено-политическия съ-

гел Таков и
лова.

Преди заседанието на Ску
пщината са проведени учре 
дителни заседания на трите 
съвета и избрани председа
тели. За председател на Съ
вета на сдружения труд е

задачи зана-
СУРДУЛИЦА

акции
А. Т.Народът каза: 

Милан Величкович БАБУШНИЦА

Избран нов председателф Досегашният директор на комуналната трудова органи
зация „Власина“ спечели най-голям брой гласове на ре
ферендума и делегатите на трите съвета го избраха за 

Общинската скупщина в Сурдулица
На изборната сесия на 

Общинската
Бабушиица, състояла се ат 
27 ноември, тази година, н 
непосредствено след всеоб
що допитване с избирател
ите (референдум), новоиз
браните делегати се вслу- 

избира- 
телния аудитории и с тай
но гласуване за нов предсе
дател па Общинската скуп
щина избраха д-р МИРО- 
люр ЙОВАНОВИЧ,

избирането на председател 
на съвета «а местните об
щности ще се проведе до
пълнително.

скупщина впредседател на

На първата сесия на Об- *
щинската скупщина в Сур
дулица в новия състав, коя 
то се състоя на 28 ноември 
т. т. Милан Величкович, ин 
женер по химия и досега
шен директор иа комунал- 
ната трудова организация 
„Власина“, беше избран за 
председател на ОС. Така де 
легатите на Общинската ску 
пщина проведоха волята на 
населението в Сурдулишка „ >
община, което на състоялия х
се на 26 ноември референ- А
дум „подари“ на Величко- 
вич най-голям брой гласове, I

планираното 
на цеховете, конто откриха 
организации от вътрешност
та. Трябва по-добре да се 
ползуват местните суровини

На сесията не бе избран 
и председател на Изпълни
телния съвет на Общинска
та скупщина, за да се даде 
възможност и на председа
теля на ОС активно да' у- 
частвува в избирането иа 
най-близкия си сътрудник. 
Той ще бъде избран на след 
ващата сесия на Общинска
та скупщина. . ч

\ 1
Ш

в селското стопанство, ооо 
бено

шаха във волята на
из животновъдството, 

след това в горското и ми
нно. дело, разбира се с фи

Щ >у
В: * нансова помощ па съответ

ни организации от региона, 
републиката м страната 
на Републиканския* фонд за 
насърчаваме иа шсоиомиче 
ски изостаналите 
Развитието иа туризма и го 
етилиичарството, каза Спа 
сков, трябва да съгласува- 

М. Величкович ме с развитието на туристи
соподаване избраха делега- Чесюия комплекс на Власи- 
ти в Скупщината ага Между- на> а за фосфатите трябва 
общинската регионална об- да обмисляме и за ангажи- 
що(1т в Лесковац. Това са. рапето иа. средства от зе- 
Костадин Момчилович, Ми- ема и иа чуждестранен ка
лаи Величкович, Спаволюб ггитаЛ/ доколкото това не мо 
Маринкович и Боривое Ста жем да иагяравим в ртубли
нкович. ката и страната.

, лекар 
в Здравния дом в Бабушни-
ца.и

На съвместната изборна 
сесия на - 
Общинската

трите съвета иа ' 
скупщина 

общо 59 присъствуващи 
легати, за д-р Миролюб йо- 
ванович
Богдан Цветковцч — 15 

4 за, Миодраг Иаичич —

краища. Благодарейки за оказало
то му доверие, д-р Миро
люб Йованович 

за „своя“ програма как вгок- 
и АД развитието на община

та през следващия период. 
Застъпвайкш

от
де-

ШНов подпредседател на Об 
щинската скупщина в Сур
дулица е Славолюб Марин- 
коивч, който същевременно 

председател на Съвета

изнесе игласуваха 42,

е и
на сдружения труд. Драган 
Ристич е председател на Об 
ществено-политическия съ
вет, а Радослав Булатович 
е председател на Съвета на 
местните общности.

осем
делегати.

се преди всич
ко за приемственост 'На 7 отделни заседания 

съветите за 
обществено -1 - 
съвет_ е избран Драган Бо
жилов, за председател на 
съвета . на сдружения труд 

^ Драган Игнятвойч,

в раз
витието, той изтъкна, че ще 
продължи започнатите ак
тивности, конто трябва 
допринесат за 
укрепване на стопанството.

на
председател на 

политическия
да

материалното
Делегатите на Общинска

та скупщина чрез тайно гла С. Ми кич В. Б. докато
Ст. Н.
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I

ОК НА ССТН В БОСИЛЕГРАДНА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НАПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА РК ЗАСЕДАНИЕСЛЕД ВЪЗВАНИЕТО ПА 
НА ССТН В СЪРБИЯ I__ ШИ УКРЕПВА РОИШ СИДИМИТРОВГРАД

ИМА СШ Ш №Ш На последното заседание изтйопм .период, чрез^ раз- «^^обстшотката^на Ко- 
щи?ске^аеД1"конфер^щия“ на “на действуване, в ра- сово^ Укре^ането ”федера_

п̂йМЖтВ- м-кззггядоминираха 'три: отчета за общата актив о прогресивни
работата на Републиканска- алис-ииесии ^ са. сР]и с отделна подкрепа
та конференция на ССТН Сърбия, ирактику подрастващето
за период от. 1986 до 1989 съвместни сек- ра^тническата класа,
година, проектопрограмата съответни комисии и се {,игениията и гражданите 

йната работа през на- ции от останалите обще- лигенцшгга и 
стоящия период и информа-. ствено-политтески органи р^ис^аики върху инфор 
цията за ограмотяване на зациии Скупщинманията, за ограмотяването 
^ уводното изложение по ^^ГТфе^ти защото на ^растштте, за кое^- 
отчета за работата през из- отделни проблеми и в Р глигооов инспектор за об- 

. теклия период на Републи- си са обсъждали тр - оазова1ше и възпитание при
канската конференция иа но и са взимали съ® Общинската скупщина. ПредССТН. председателят .Та ОК решения за разрешаването ^бщинскат^ск^щ
на ССТН в. Босилеград, За- им. улвдГ на аМИЯтГи взе ре-
хари Сотиров, между дру- ■ • _ ...йи„„ пя се ангажират вси

изтъкна, че въпреки Когато пък става дума за Яяектй същат.а ус-
обществено- проектопрограмата за пред- чки \ «ряпичипа Още стоящата работа на Репу- пешно да се Ре^шзира^ Още 

бликанската конференция и повече, че става яума 
въобще на Социалийтиче- акция от широко обществе 

Щ СР Сърбия, но значение. Инак, става
че са на- дума за ограмотяване на

лица до 40-годишна въз-
които нямат свърше

на единна
По повод насрочения п вързки между отделни пред 

непроведен митинг иа ис- приятия от общината и 
тината в Любляна й възва- Словения. По време когато 
нието од това на Пред- сз разширяват деловите вр 
седателство на републикан ъзки изобщо в света 
ската конференция на Сб трябва да ги късаме. Зато- 
цналйстйческия съюз на ва той, осъждайки постъп 
Сърбия, в Димитровград ката на ръководството на 
на 1 декември се проведе Словения, се застъпи всяко 
съвместно заседание „на предприятие в общината да 
председателствата на Соц напр 
палистическия съюз и Общ анализ в 
ниския съндикален съвет, да се видят възможните по 

— „Истината е една и от сладним от това. 
пея ръководството на СР — „Жалко е това което 
Словения в никой случай' на рождения ден на .Рспуб 
не може да избяга, йзтък- ликата се случва, изтъкна 
на в късовото уводно из- Никола Стоянов, председа 

1 ложение Цанко Костов, тел. на ’ Общинския коми- 
председател йа Общинския тст на СК. Ние жител и+е 
синдикален съвет. Традици . на общината Югославия ви 
онното приятелство между ждаме като нам единстве- 
сръбския и словенския на па родина н осъждаме пое

тънката на Словения. Съ 
щевременно най-решително 
отправяме апел до най-вис
шите органи на СФРЮ да 
реагират на съответен ,нач 

а ин и не позволят разбива
не. на Югославия. Как да 
провеждаме на дедо рефор 
мит е ако още повече ^е

ние и творчески 
на

поколение, 
инте

за неави в най-къс срок 
тази насока ‘ за

тото
затруднените 
-икономически условия, все
общата активност иа Соци
алистическия съюз на СР 
Сърбия е иа задоволително 
равнище в конституционно
то устройство иа Републи
ката, включвайки и двете й 
покрайнини. При това Со
циалистическият съюз, дато 
фронт на трудещите се и 
гражданите, е имал особено 
значение. Крачка напред е, 
подчерта Сотиров, че през

род изковано в революци
ята е гаранция че ръковод 
ството на Словения няма 
да успее в своите намер- 
ния*

— ..Няма лош народ, 
само лоша политика, изтък 

- на Петър Тасев, делегат в 
Съюзната скупщина. Спо
ред него проведените „от
делни Мерки“ в Словения 
представляват провеждане 
на дело на неотдавна прие 
тите амандманн в Консти
туцията на Словения. Той 
особено изтъкна, че най- 
-лошото в настаналото по 
ложение е фактът че дър
жавните органи все още 
си мълчат, докато народът 
псе повече страхува 
бъдещето на 
Васил Милев, 
на Общинската

ския съюз на 
Сотиров подчерта, 
белязани редица 'задачи и
делм^штамание1 заслужават: но основно образование а 

активностите във такива както подчерта 1ли- 
горов в Босилеградска об
щина има 180 души.

задачите и
с осъществяванетовръзка

икономическото и обще- 
възраждение на Ре-

затварямеразединяваме, 
з собствени граници.
- От съвместното заседа

ние е прието събощение, в 
което най-остро се осъждат 
приетите мерки в Слове
ния и дава пълна подкрепа 
на становищата на РК на 
ССТН в Сърбия, От пред- 

СФРЮ,

па
ствено
публиката, осъществяването М. Я. .

ДЕЛЕГАТА НА 11-ят КОНГРЕС НА СКС ОТ БОСИЛЕГРАДСКАСРЕЩА И РАЗГОВОР С 
ОБЩИНА

Кризисното положение ще преодо
леем с акционно единство

седателствата на 
Централния комитет на 

за СЮК и Съюзния изпълните
лен съвет се търси да прек 
ъснат пътя на откритото

Югославия.
председател

скупщина - разбиване на Югославия и
към

новшца поради редица при
чини не се реализираха. О- 
питите с няколко реформи 
в тази област не дадоха^ же
лателни резултати. Затова 
очаквам настоящите репуб
ликански, а след това и 
югославския конгрес на Съ
юза на комунистите да взе- 

ста-

На Единадесетият 
грес на Съюза на Комунис- 

СР Сърбия, кому- 
от Босилеградска 
ще представява,

кон-
да не остават глухи 
мрачните намерения на ръ 
ководството на Словения 
я неговата все по-открове 
ка подкрепа на сепаратис
тите на Косово, които ис
кат да разбият Сърбия, и 
Югс главня.

че няма югослав- 
човек кой

изтъкна, 
ски ориентиран 
то да не осъжда постъпка- 

Словенця. Но за об- 
най-важно в мо

тите на 
пистите 
община 
ВИНКО АНДОНОВ, препо
давател по математика

образова-

та на 
шината е 
мента да се видят последи 
пите от прекъсването на от 
ношенята 
майки предвид стопанските

в
сред нош кол ския

център „Иван Кара
иванов“ в Босилеград. По 

повод па десетина де- 
преди започването

разговаряхме с

със Словения, и- телен
А. Т. ме конкретни и ясни 

новшца във връзка с този 
въпрос. Подрастващите по
коления да се насочват в 
духа на социалистическия 
самоуправитеяен и югослав
ски патриотизъм, да се об
ърне по-полямо внимание 
на идейността и качеството

възпитател но-образова-

този нана
Конгреса 
шего:

Другарю Андонов, в 
стрената обществе! ю-1 жоно- 
мическа обстановка понас
тоящем и занапред най-важ
на задача ме само за Съюза 
на комунистите на СР Сър
бия, но и изобщо за Съюза 

югославските кому!шет11 
па обще-

БОСИЛЕГРАД
ПЗО-Оказва се подкрепа на 

становищата на РИ 

на ССТН в Сърбия
наВ. Андонов телння процес.

Роден\р“мА=- в 
ските комунисти. Затова о- село Зли-дол, Босилеградска 
баче нужно с далеч по-голя- община. 1лен е на СЮК от 
мо акционно единство пре- година. Завършил е
дп всичко в редовете иа прпроднскматематггчески фа- 
СЮ.К, а след това и в ос- култет в Скопие и вече 32 
.аналите общественхмюлн- години е гимназиален пре- 
тнческн органи ц тела. По- подавател по математика 
голяма трудова дисциплина, преди в гимназията, а сега 
отговорност и целенасочено и средношколския образо- 
пзиолзувапе па всички До- «отелен център „Иван Кара- 
ма.шш природни ресурси. пванов“ в Босилеград. Деен 

С оглед па факта, че сте 0 « обществено-политически 
делегат от областта па въз- работник. В два мандата е 
I п ттател цо-обрЗ;ювателната директор на Общинската 
дейност, сигурно е че ако иашшмеска школа при ОК 
ви се удаде възможност да 1,а в Босилеград
вземете участие в дискусии- Ава лтандата член на Об- 
те. ,'дискусията ни що биде щннекия комитет на СК в 
от танц област. Босилеград. За всеобщия му

— Да. \ Възпитателиюобра- принос н във възпитателзно- 
дейност е важ- образователния процес и в 

компонента ш.и' псеоб- обществено-политическата
активност (иостиел е на

па
е осъществявалото 
ствената и 
форма.
мнение във връзка с. този, 
може би превъзходен за и> 

съществувапе

бе дадена подкрепа иа изис
кванията иа обез! 1раве. I ите 
сърби и черногорци на Ко
сово, които 
щат истината 
ския словенски 
зи народ истината им не 

понеже бюрократизи- 
словенско ръко-

След като ръководството 
и властите в СР Словения 
не позволиха на 1 декември 
в Любляна да' се проведе 

за истиианата иа 
и становището и

стопанска ре-
Какво е вашето

искаха да съоб- -нататъшното
Югослдвня, като братска 

равноправни 
пости, об

митил г 
Косово 
възваиието

си на брат- 
народ. То на

общност
народи . и народ 
шсствеп въпрос?

— Кризисното положение 
не е оТ скоро. То датира 

Сега обаче

на Предссдател- 
ССТН в Сърбия 
организации и знае, 

в републиката да ралото се 
всички връзки с 

и колективи-

па
ството на 
трудовите 
колективи му съобщава лъживодство

и* му предлага иеприемчиви 
северозапад- ' отмо1цения с братските 

и народности в
И а събранията се

от по-отдавна, 
достига кулминации н вече 
загрижава всички 
ски определени хора. .Мок- 
дупацноналпнте н. мождуре- 
публикапскн отношения се 
влошават. Продължават н 
несъгласия та, ра:вшлш1и ге ип 
довс делби п блокади в ръ- • 
ководиите републикански п 
фодсратмшин орган ш. Изо- па 
пачават се .становищата па 
АВНОЮ, вършат се разлпч- 

шцдове пашадкн па 101-1А 
,ц редица други .противоре
чия. Всичко топа пряко се 
сгразява върху осъществя
ването па основните ип раз
войни насоки и въобще вп»р- 
ху укрепването 
Л1 готическите и-к самоуправн- 

Затова

прекъснат 
организациите
те в тази наша 

република 
ио-големи

югослав-па-
СРВСИЧКИ роди

в Бо- Сърбия, 
даде

събрания. п редседатслстваго
бе ССТН в. Сърбия. Още (поне

се има предвид, че 
хляба и солта, които ис- 

нопесат

въвна организации
община се про- подкрепа па 

РК на
пълнасилеградска

ьедоха протестни
най-енергидао

ма

зоватслпатДНа тях
осъдено решението 

па властта в
практически

ага орга- че ако
щестиепо-полАттчеокия п сто 
папски живот. Затова смя
там, че. ш (възпитателно-об
разователната дейност, как
то и останалите обществе
ни дейности не трябва да 
бъдатъ поставени в рамките 
па отделиш региони и ре
публики. Същите трябва да 
бъдат единствени с общо- 
югославско задчепие.

Иа 13-ия коигрос иа СЮК 
възпитателно - образовател
ният процес бе добре , пое- 

рч реализиране ига приетата таиечг. Обаче* приетите

Словения, 
бяха

няколко признания « (награ
ди, между които Орден на 
труда със сребърен венец и 
Осмосептемвррийско п\ю- 
лично признание. Затова и 
при предлагането и при ут- 
върждане, а по-късно и при 
1 юбираДеТо му за делегат 

предстоящия републи
кански партиен конгрес, ко
мунистите в Босилеградска 
община не се колебаеха ка
то му додаха пълно дове- 

М. Я.

паи ите 
с което 
отвзети 
олавскитс

Словения дакаха в
юго* сърбите и

властите в Словения от топо
лиЧерногорцитенаправагга 

«граждани свобод-
оръжие.
югослам-

със оила истрана- 
сс и граж-

риха
Същевременно от 
ското ръководство се търси 

обсъди иеприемчииите

ддижат , вно да се 
та. За трудещите

н БосШ(еП,аяск‘1 
С' иай^грубо

човешките

об* па социа-даните 
щипа това 
рушаваие на

свободи.

папа да
па словенскотоотношения

ръиводство.
оттошения.талпи

без как вито н да с дилема, 
‘.изходът е в цялостното и иа 

югославски просто-
права и

всичкисъбрания 
още , веднаж

ста- рие.На протестните 
същевременно

М. Я.
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РАБОТА ЗА НАД 400 ДУШИОТ 1 ЯНУАРИ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА

ТО „Комуналац“ 

обществено 

предприятие
См ши Янич говори ча пости 
ж шията и .ча афирмираие- 
го на народностите в СР Съ 
рбия и изтъкна:— „Цървена 
звезда" дава пример как тр 
яГ.иа да нравят развитите и 
да дават принос в развити- 

изостаналите и кра- 
оГлмини. Изграде 

поили

да IV приобщи към пп-(От 1-па стр.) |Ю н
развитите среди.

Преди да пресече лента
та и официално дл откриеа наскоро ще бъдат приети 

мпо щтчение зГ^азпитнего'

Републиканският Ф< 
:»ц насърчаване ршшити- 
на икономически исюста 

пални* краища, председател 
я е па Скупщината на Ме- 
ждуобщнпската регионална 

Лескоиац д-р Сло

Нггмглеградеката общи и ш. 
Както подчерта Пасив Та* 
кей, ръководител па фабрм 

обект

няма
апечп•па >

сто иа 
й гранични
мата тук фабрика те 
ие върху спирането на ми 
тапията. Подчертавайки, че 
народностите в СР Сърбия 
лапапред оше повече шс се 
афирмират в развитието, 
Инич изтъкна сшютеиостта

нд
е г< >ката, този стопански 

ааедпо е изградените досе
га п е плели, конте» ще се 
е*| рият ще повлияе община 
т ио-ускорено да се разни <,Г»п,пост в

От началото на 1990 годи 
на комуналната трудова ор 
ганнзацня „Комуналац“ 
Димитровград 
ществено предприятие от о 
собен обществен интерес 
Това решение прие Изпъл 
нителннят съвет към общнн 
ската скупщина в Днмнт 
ровград на заседанието си 
от 21 ноември. Същото ре
шение трябва да потвърди 
и Скупщината. Основната 
дейност на бъдещото обще
ствено предприятие остава 
и досега: снабдяване на на
селението с питейна вода, 
поддържане на чистотата в 
града, градската канализа
ция, поддържане н урежда
не на градските гробища, 
зелените плещи, пазара и 
обществените клозети (кон
то засега в града не същест
вуват!).

предприятие ще се образува 
надзнрагелен отбор от се
дем члена, от конто трима 
ще бъдат назначени от Об
щинската скупщина като ос
новател

става оо

\ штшШШШШМна предприятието, 
а останалите четирима от 
Работническия 
„Комуналац“. Задачата на 
надзиратели и я отбор е да 
контрол 11ра сто! ии I пе иа 11 с го 
на нридирпятисто. да пре
гледа годишния отчет, годи
шната равносметка п пред
ложеното .разпределение на 
печалбата. За това в писме
на форма осведомява Работ

на политиката, ръководство 
СР Сърбия к народа70 иа

у. републиката. Никой ие мо 
як., каза той, да отдели на
рода от ръководството, осо 
Сено сгг Слободаи Милоше-

еъвет па

присъству
приеха с дълготрайни апло
дисменти. Говорейки за ре
формите Янич изтъкна, че 
инфлацията се 
яи за дутш. . 
рбия се застъпваме за ком
плексна програма за обузда 
валето й, и очакваме съюз
ното

'вашите|.ич, което

заканва да 
Затова в СР Съ-ническпя съвет и основателя 

(Общинската скупщина) и 
посочва евентуалните про
пуски в работата на Работ
ническия съвет, директора 
иди другите органи п отго
ворни лица.

правителство в това 
предприема 

Без това
отношение да 
конкретни мерки, 
стопанската реформа е осъ-

Слоббдац Янич: Политиката па СР Сърбия доказваме 
с дела. Фабриката н Босилеград е още едно такова 

постижение
В общественото А. Т.

.ела па неуспех.

РИ^ГбО^ИЧЕГРАТ! ВОДСТВОТ° НА ПВЦ КОНДЕНЗАГ°- Конфекцията, която ще се 
в Босилеград 

ше се камери не само на до 
магшшя пазар, но ше си про 
бива пътища н в чужбина. 
Генералният 
..Цървена ззезда" в Круше- 
вац Мирослав Иллч подчер
та, че босилеградският иех 
е петата им поредна фабри 
ка и че сега в организация
та им работят къ.м 2100 ра
ботници. Този гигант започ 
на да се създава преди три 
десетилетия и от една ши- 

работштшща стана 
организация, която е извес
тна в страната и чужбина. 
До края на годината ще се 
осъществят 
общ доход, от които над 10 
милиарда динара ще се за
работят на чуждестранните 
пазари, преди всичко на За 
пада.

Ш произвеждаЗАЕМ ЗА РАЗВИТИЕ 
НА РЕПУБЛИКАТА

От 50-те работници, кол- 
кото работят в Цеха за 
произведство на ПВЦ в Бо 
силеград, 33-има души за 
писаха заем за стопанско 
възраждане; на СР Сърбия. 
От скромните си лични до 
ходи за целта те отделиха 
36 милиона динара, от ко
ито половината като под
арък.

През изтеклия месец 
ботниците в този колектив

директер «апроизведоха около 10 
яди бройки 
и целокупното производст
во бе предназначено

ХИЛ I
кондензатори

V

Йза чу
ждестранния пазар — Пол
ша. За да не изневерят чу 
ждестрания потребител, т. е. 
за да спазят срока за дсь 
ставката и

и и
■:Тятдоговореното 

количество, босилеградски 
те „електронни“ работиха 
всяка събота и на Деня на 
републиката.

V Ж ..ЙЕГ-
И най-малките на митинга: ученици от Основното 

училище
ра

тникаВ. Б.

СКРОМНО ПРЕДПРАЗНИЧНО ТЪРЖЕСТВО В „ПЕТИ СЕПТЕМБАР“ В СУРДУЛИЦА

Минроглотори за-бОООО „Юго-флорнщГ 85 милиарда

100 \Г. Ползваемата площ 
на производственото хале е 
54С0 м-\

— Производството па ми- 
кромотори има хубава пер
спектива 
конференция Стаменко Ян
ко вг-ч, директор ига ООСТ 
„Пети септембар“ п под
крепи! твърдението си с фа-

ка, които ще произвеждат 
836 000 микрометри за 
60 000 „юго-флор| 1ди“.

Новият цех па „Пети ссн- 
тембар“ в Сурдулица с най- 
-гол ямата 
стиция 
СР Сърбия
няколко години. В пето са 
вложени 77 милиарда дина
ра, конто са обезпечени от 
собствени източници (21,4 
м и ] ии арда), Р01 губли кан ок м я
фонд за насърчаваше разви
тието па изостаналите кра
ища в СР Сърбия (23,5,) „Ю-
ч7шпКа“п ~ Лескоиац (3,7), ЗОИЛ „Дунав“ (4,5), 

комерчески
я така « чуждестранни' 1ИЗТОч

пици (6,2 милиарда динапа) 
Пронзводствената 
в новия цех ще 
ра в рамките 
чеството. иа „Пети 
бар“ с английската фирма 
„Лукас" ,и швейцарската 
Фирма „Мес“. Тук 
да се добави, че 
ждането «а попия 
забравена

♦ ®-навия цех’ „които беше официално пуснат в 
действие на_25 ноември са вложени 77 милиап 
Аа **"1ара ♦ Когато се оформят всички произ
водствени линии, в новото хале ще работя? 215 
работника, които ще произвеждат 836 000 ми- 
кромотори годишно ф- На тържеството в цеха 
реч произнесоха Стаменко Янкович, д-р радо- 
люб Мицич, Жика Радойлович и Дейвид Боувг 
представител на английската фирма „Лукас“

През изтеклите три десе
тилетия този крушевашкнзаяви ша 1 грес-
колектив не е имал загуби. 
Сегашната

стопанска ашве- 
в южната част па успешност се поен, през последните твърждава и чрез личните 

доходи. Очаква се през този 
месец средният личен до

ход да възлезНе на 10,4 ми
лиона динара. Това обаче 
не значи, че колективът ня 
ма проблеми. Покрай извее 
тннте трудности в областта 
на текстилната

кта, чс с вееш нов тип ав
томобили увеличава 
броят па лшкромоторите, 
които се вграждат в шовп- 

Напрйлгер в 
„застава — 750“ е вграден 
само един микромогор (за 
чистачките на предното ст
ъкло),. докато в „юго-флори- 
да“ се

се
В момента, когато 

мическата криза разорява 
всички пори на обществе
ния живот, а политическа
та криза остро застрашава 
единството и териториална- 

Югославия, 
трудещите се .на „Цървена 
застава“ *от Кра/гуевац 
„Пети септембар“ от Сурду
лица, който работи 
«овна организация на 
женил труд на крагуеваш- 
кия стопански гигант, от
белязала още 
трудова победа, 
ември т. г. в село Бело

Изгражданетоик о по па този 
цех започна ма 2.юли 1988 
година, а вече Към 
първото полугодие 
годила бяха

те модели.
края та 
на тази 

монтирани пър
вите машини. Наскоро 
това бяха приети 
на нови работника

сукцесивно активи
зиране ма новИя цех. Всяка 
нова машина, която беше' 
■монтирана веднага беше 
включвана в производство
то, а същевременно се

след 
двадесети-

домаш-
кредитита цялост на пи промишле

ност обектите на фабрика
та в Крушевац са стари и 
несъответни за работа. На
лага се да се модернизира, 
което ще даде възможност 
да се въведе сървеменна те- 

може да

вграждат 15 микро- 
дготори. Затова, добави Ян-започнаи на
ковтч, вършим интензивна 
подготовка засе реа/лнзи- 

сътрудни- 
септем-

като ос- реализация 
в рамките

в асдру- йа втората фаза, 
на която ще произвеждаме 
системи за

уве
личаваше и броят иа ново
приетите работници. До о- 
фициал1ното пускане 
ха в

корекция иа ав
томобилните фарове 
стема за

хнология, която 
прокарва пътища на стоки 
те на най-пробнрчнвнте све
товни пазари.

една цепна 
На 25 по трябва и сина це- централно заключ

ване на бравите. Вече 
работен

при изгра
чех не е

по- предпразничмите 
емврийски дни техният брой 

Сурдулица, беше официално нараста па 74. Когато се 
пуснат в дейтвие нов цех - оформят всички производ

ствени линии, в новото 
ле ще работят 215 работии-

по- е из-ле, стопанския квартал на
проект наекологията: 

строена е станция за
втората

проектосметната й
по- фаза, а 

стойност е 250
неутра 

отпадъчшите во-лизания иа 
Ли с 200 м2

милиарда дн-за производство «а автомо- 
билни микромотори.

ха- иара.ползваема площ 
и компреоцрска сташцшя със .

К. Георгиев В. Б. — М. Я.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНИЯВЛЯТЕ СЕ!Комунист
Орган на Съюза на югославските комуниста Брой 1700/1 година ХЬу1
и на Съюза на комунистите в Сърбия Белград, 8 декември 1989

КОНСТИТУЦИЯ ЗА ВСЯКА ФРАКЦИЯ
Дали комунистическата идея исто

рически е изхабена .или е хулигански зло
употребена — е въпрос, който все по- 
-чесго се чува в югославските политиче
ски

гославскага сцепа отново да изЛезнат ка
то политически победители.

Тава охрабрение никак не е случай
но. В Хърватско, пък например, са осно
вани пет опозиционароки партии, чиито 
чел!ни хора са бивши водачи на, хърват
ското масово движение. Техните нацио- 
иалистичесики интонирани политически 
програми, със. становища Дори да се ра
збива Югославия в името на някоя нова 
независима Хърватско, тъкмо са момент 
за определяне на комунистите. Национал
истическите програми може да привле
кат националистите, но все пак това е 
остатък на обществото. Обръщайки се 
към изхода от кризата и към модерните 
световни течения, на комунистите се да
ва шанс в демократичното съревнование 
да поразят носителите на обществения и 
политическия консервативизъм, не поста
вяйки под въпросителен знак своята иде- 
я. Малодушието между комунистите е 
Последица на обстоятелството, че кому
нистите дълго време не са били в със
тояние артикулирано да утвърдят соб
ствените политически цели и чрез орга
ните на властта да наложат такива прав
ни и икономически същности, които да 
осигуряват повече социализъм, социална 
правда и демократически живот в обще
ството.

-приемлива и за кои обществени слоеве 
и класи. Обаче, тая институция говори, 
че конфляжтите не се водят само във 
фронталната борба между комунистите и 
опозицията, но конфронтациите стават и 
вътре в същите кръгове. Тия процеси -не 
са с второстепен характер, но са израз на 
неединетвото в самия Съюз на комуни
стите около икономическата и политиче
ската стратегия на бъдещото югослав
ско общество. Състоянието в Югославия 
е такова, че всяка фракция би желала да 
има своя конституция като основа за уре
ждане на политическия и июономически- 
я живот в страната. Съюзът на комунисти 
те не намира отговори за тоя, вид преди
звикателства, защого и самият е изправен 
пред собствената си инилоот, с разпада
нето на образеца на бюрократичеоки мо- 
нолитизъм, което е предпоставка на не
говото демократическо обновление. Но, 
ако тая ентропия се спира като отбрана 
на бюрократичесюия социалистически фу- 
ндаментализъм и ако се това нарече спа
сяване на Съюза на комунистите тогава 
е оигурно, че югославската политическа 
сцена е изложена на I гекретически има- 
гинации.

деления. Малодушието и резигнаци
ята в Съюза на комунистите — на една, 
и агресивната опозиционерока алтернаци- 
я — на друга страна, не предлагат само 
политичеоко съревнование, но и реален 
страх демокрацията да не се заплете в 
собствените си различия и отново не пре
дложи безпоконствие, запретано в бал
канското буре с барут.

За ония, които не се плашат от пре
дизвикателствата 
тите и за такива развръзки не са скрити 
С всички разбирания 
вителсгво и обективните трудности, в ко
ито се намира, ,в тая страна вече никой 
няма добри убедителни извинения за хи- 
перинфлацията и за нейното социално 
лоробяване на мнозинството от югослав
ското население. Пред тия аргументи па
дат всички идеологии, толкова повече за- 
щото югославската икономическа и по
литическа криза се протегна през цяло 
едно десетилетие, порицавайки демокра
тическия социализъм и неговата сива зо
на на живот с по-малка или по-голяма си 
ромащия. Ясно е, че ситемата на прежи
вяване е неприемлива и че тя не може 
да бъде основа за технологически и об
ществен прогрес. Нито една икономиче
ска криза в света не е траяла едно пълно 
десетилетие и Югославия по това ще бъ
де предмет на куриозни икономически 
записки, още повече, че за сериозни тео
ретически размишления няма много при
чини. Икономическата криза в Югосла
вия е - продукт на политическа непосле- 
следователност и на вярването, че с пе
чатането ма пари и с .широкото бюдже
тно потребление може да се осигури ра
звитието.

на реалността аргумен-

за съюзното пра-

Сложноетта на политическите отно
шения не намалява (напротив) грижата 
яоно да се дефинират политическите це
ли на постпартийния социализъм като от
говор на въпроса за (ие)-актуалността на 
комунистическата опозиция. Комунизмът 
действително не би имал перспектива ако 
би се свел на сегашната овоя политиче
ска мярка на вътрешните конфликти и 
'автаркичности по отношение на проце
сите в съвременната европейска левица. 
Откриването към прогреривните течения 
с единственият шанс комунистите на ю-

Най-сетне комунистите трябва да бъ
дат съзнателни за своята отговорност за 
икономическата и политическата криза, 
която произвеждат със своите взаимни 
конфликти: Защото, опозицията, която 
сега настъпва, не е глас за Югославия и 
социализма, но против Югославия и про-- 

социализма. Политическата грамот
ност търси необходима осторожност и 
към ония, които идват от миналото.

Миленхо Предрагович

тпв

Такъв -. подход може да бъде основа 
за осъществяване на политическа мощ, по 
и това в кратък период, след което са 
неизбежни социални сътресения. Защо
то, печатането на пари без покритие в 
стоки и услуги е равно на диверсия, ка
ква в икономиката на една страна може 
да има само систематическо и разпро
странено пласиране на парични фалсифи- 
кати. Върху такъв икономически <кон- 
цепт не може да се изгражда нито до-

Основи и издирвания
Всички участници м 

почналите, по и покрай тоаа бур
иите • разисквания по предстоящите 
конституционни промени (иъп феде
рацията, републиките и покрайни
ните) са единни п оценката, 
пите решения не биаа да се разли
чават от осиопните решения, приети 
па Второто заседание на АВНОЮ 
(Яйце, 1943). При топа едни дослопно 
се иозопапат па решенията на 
АВНОЮ, докато други шпорят за 
принципите п духа па заседанието, 

•па което се решапало за съдбата па 
Югослапия. Но, педнага след тая, на 
нръп поглед, малка рдзлнка, надой
доха големите и същестпсните разлики.

требно решенннята да бъдат обоб
щени че по-късно в пригалането 
нм, всеки тая обобщеност да тълку
ва и ползва както му отговоря. На
пример, една от недвусмислените 
решения на АВНОЮ е, че държав
ното устройство на Югославия тря
бва да бъде — федеративно. Обаче 
някои от - предлеагачите на новите 
конституционни решения от СР Сло
вения и СР Хърватско, които не 
споменават решенията, но прници- 
пите и духа на АВНОЮ, смятат, че 
имат право, когато предлагат аси
метрична федерация или конфеде
рация. ч

Разликите са видими н се касаят: 
До това по кой път да се стигне до 
новата Конституция на Югославия. 
Официалните оратори в Словения 
твърдят, че този документ трябва 
да сс основава и произтича от кон-

(Нн 2-рп стр.)

едвам за-

оворие пито легитим!итет па която и да е 
сила в обществото. Ето защо днешната 

съдържа заряди на конфликти от
X че но-

криза
друг вид, в които доминантно място има 
борбата за политическа власт. Например, 
какво значи когато хърватска синдикална 
върхушка формира своя отбор за 
твяие на Конституцията, освен недоверие 
в подобен отбор при редовните общес
твено-политически институции. Но, това 
същевременно значи и опит на борба за 

чрез нормативно уреждане на об
ществото, борба която няма правила на 
игра и много политически скрупули. Дру
го е нещо чия конституция ще бъде по-

(0
ь-
Xизго-
<

Никои нс може да порече факта, 
че нито едно изречение п решени
ята на АВНОЮ не 
нито двусмислено. Тогава още не е 
имало „междуреиубликанскн игри“ 
и пазарлъци пък и не е било по-

власт
е нито неяоно



2 Комунист
"VКОМЕНТАРИ

I СОЦИАЛНА ПОЛИТИКАМАРКЕТИНГ

Господари на 

„своето пространство“
Едни градят, 

други разграждат
Ако сам не чуе човек почти не някакъв ден „Д“, по започваме един 

Гш повярвал в някои данни, идващи процес, който за съжаление дълго 
от различни извори, а се отнасят до очакваме. Има още как голям брои 
онова което нй очаква е провежда- хора. които знаят какво и как тряб- 
не на стопанската реформи п слагаме на да со работи, коиго в гова, кос/о 
във функцията Й целия носи ипстрУ* възнамеряват да направят са готови 
ментарнй. Така преди двадесетима да вложат не само собственото си 
лена можахме да чуем от Радиша знание, но и средства. Между тях 
Гачич инак министър в Съюзния из- има и чужденци, които без оглед 
пълпителеи съвет, задлъжвп за труд, че са предпазливи, поради общата 
трудоустрояване п социална полити- обстановка, понеже влагат памет и 
ка, че в процеси па реформа/а без пари, още как вярват в нашия чо- 
работа ще останат два милиона юго- иск и работник. Повече отколкото 

работници. Разбира се, не правителството и неговите министри, 
изведнъж, по без работа ще оста- А тези хора, не само че не мислят, 
нат. Дори и да не съм съвсем ясно че реформата в Югославия ще ДО-

са песе два милиона нови незаети, но 
дълбоко вярват, че е възможно да 
се * трудоустроят още много повече 

Милиони хора на улицата. Па то- иови работници, и то по-значително 
ва е сведение, което не влява само съобРазена йена на труда от тази, 
страх па азетите и незаетите, по е 
достатъчна причина за социален пре- работим. Такива не мислят, че на
врат в страната. А издумано е с шите хора са безделници, не им пре- 
учудващо спокойствие ца министъра, ^ сегашното />сзделие на нашите 
чисто мшшстарство в този случаи работници но денгубата, 
спешно би трябвало да се преиме
нува в ресор за незаети и чисто со
циална защта.

Перефразнраикн известния диалог то сдружение на пропагандните агоц 
от филма „Казабланка“: — Рпк, от цнц (ЕААА), във връзка с новините 
коя сте националност? — директор- в 'Пазарните комуникации, които ще 
ът на Шестия югославски преглед на нн донесе 1992 година. Той посочи 
пазарните комуникации Драган Ко- трендовсте, конто пече съществуват 
сановнч на тържественото открива- или се съзират: 
не на прегледа в Порторож каза: ч— Обединените страни па Европа
' — Ако днес някой ви понита: „От в 1992 година ще бъдат пай-голим 

коя сте националност?“, мисля, че от единен пазар и над 320 милиона 
болшинството попитани ще получи потенциални потребители, 
следния отговор: ..Аз съм влюбен в 
пропагандата“.

Така ще бъде в Европа, а какво 
ще стане с югославското стопанство, 

Дали наистина този югославски когато се Няма предвид фактът, че 
преглед премина в съзвучие с очак- само няколко часа след изказва//е- 
ванията — като среща на привърже то на господин Темпест „Дело“ вън 
ницп на новото и напредничавото? от конкуренцията откри самостоя- 
До каква степен политическите и телна ирезентация „Моя дежола“, а 
националните раздори повлияха въ- след това всички състезатслскн ак- 
рху масовостта на прегледа и жела- цин на мпогобройните агенции има- 
телния 
’89“?.

слапскп

чул числото, милиони всякак 
споменати, останах учуден.

на „Порторож ха републикански цвят (Флисбп, Са- 
моирнсвек на ОС Домжале(...) Но 

Любознателността е още по-силна има време до 1992 година. Ино вина 
и поради актуалността, която остана гп бяхме търпеливи, 
зад конгреса на ЗСМС, който завър
ши едни ден след началото на сре- зарннте комуникации, в който учес 
щата (състояла се на същото място) твуваха над 560 специалисти от тази 
на пропаганднетнте от всички кран- област имаше време в състезателска 
ща на страната. та част на Прегледа да се пред-

Вероятно това е мотивирало под ставят голям брой агенции (ИН, 
председателя на Стопанската камара АЕП, „Борба“. „Политика“, „Цървсиа 
на Югославия Дагмар Шустер, след звезда“...) с 11 цялостни пропагаи- 

приведе най-важните лозунга дни. компаншг. Бяха излъчени на 
на конгреса на младите в Словения, десетки и десетки обяви, плакатни 
да каже. че зад пазарното стопан- пропагандни средства, 
ство, което е ясно -определение. за Получихме впечателние, че същест- 
съжаление се крият и нашите раз- вува голямо подобие в решенията и 
лики в тълкуването на неговото съ- методологаята, макар че креатив- 
държание, вярвайки, че именно раз ността получава все поголяма изя- 
витието на пазара ще намалява раз ва и е все по-видим фактът, че тепъ 
ликите в идейния и практически под Рва трябва да се води борба против 
ход към неговите закономерности, скромните капиталовложения на юго 

До това щастливо време остава славското стопанство в маркетинга 
записано игнорирането на прегледа и пропагандната дейност. Миналата 
от представителите на ТВ Белград, година сред ставата за тези цел дос- 
отсъствието в състезателск&та част тигнаха едвам 8,5 долара на един 
на прегледа на известаната агенция жител. Заради сравнение ще посо- 
,,Дело“, присъствието на малък брой чим. сведението, че някои страни са- 
представители на средствата за ма- мо за обяви дават от 102,7 в Израел 
сова информация (имаше ги три- до 457,9 дрлара на едиц жител в 
десетина, а от стопанството имаше Швейцария, 
над 150 пропагандисти)... Общо взе-
ТИ ДанОЦВе ' пението »а капиталовложенията в- гледа в Порторож. Но ня- маркетинга, ще живее дълго. Това
кои каза че това са дреболии, с ко- е валидНо „ за Прегледа в Порто- 
ни° ежедневието рож който (каква случайност) въз-
инак^А имаш? и П°" нагРади пропагандната кампания под
инак._А имаше и нещо ново. название „Господар на своето про-

по-инакво, ново и полезно за юго странство“. В момента пространство 
славските пропагандисти беше изка то ни е нужно, за да бъдем госпо- 
зването на господин Алстер Темпест, дари не на републиканското, а на 
секретар на европейския троен про- „глобалното село“! 
паганден комитет (ЕАТ) и директор 
на външните работи на Европейско-

юго-нмндж

по която всички ние в Югославия
На VI Югославски преглед па па-

Кой не вярва нека ги пита какво 
мислят за това кой най-вече ден- 
губи в Югославия. Такъв бързо и 

Нещата именно са доведени до ^ заобиколки ще узнае, че юго- 
абсурд. Докато на една страна съ- славската денгуба най-напред е в 
щнте тези ресори н министри опо- най_деЛотворнато ръководство, уп- 
вестяват незапомнена безраоотгша, равления „ безбройни нясптшш. 
от друга страна, носителите на про- * 0 СПОСобни за един миг да
екти, които би тряовало да оенгур- събо „ разградят всичко онова, 
ят социална сигурност на онези, ко- ^ лпгги41 „-«-гяжпат или възна- 
нто ще останат без работа, съзна- ?сряватР д^ нз^а^? И още Хо: 
ващн вероятно, че настъпилата си- те Чшенно 'хъкмГпорадн това много 
туация може да донесе заряд, които И
опасно да запретн на обществото, повече се страхуват да влагат в Юго- 
Но тъй като това може да се осъ- славил, отколкото ги плаши общата 
ществи единствено със средства, ко- политическа обстановка, въпреки че 
ито не съществуват, трябва на този 
или онзи начин да се вземат от ос-

като

амбалаж...

/

я считат за твърде рискована.

Примери за това не трябва да 
И тук кръгът се затваря. С над- се посочват, ннто да се търсят в 

ници на солидарност, с увеличено далечно минало. Пресен е примерът 
отделяне за общи резерви и на дру
ги типични начини с данъчен ха
рактер, най-напред още ще обедни Задар, а още по-пресен на загрео- 
трудовите организации, след това се ски „Уникум“, фирма, която ще сло- 
паупеенра и останалото трудово на
селение, па всичко отново. Накрая 
всички ще бъдат в състояние на со
циални потребности, докато соцн- работника, само поради инертността 
ална защита няма да има отникъде, на бюрокрацията и кроене само на

нея известна някаква правда. Ако е 
така в Загреб, как ли е другаде. На
истина някъде е и по-добре, като 
например в Истрия, където за твър
де късо време, (разбира се според 
наши схващания, са създадени 20 
частни Предприятия, още толкова 
се подготвят, а едно създаде и чуж
денец. като пръв в Югославия. Ни- 

тогава трябва да учудва, че в
отс^.твиг?!43? V~ме™° в Босна и Херцеговина“. ,И в тези Истрия всеки втори гражданин е 

ститщдаите на всички наши социа- дийация и каквато да е^ефтащщ нсто*““ Реше,пмт?,1,ГдрНпто“’" “" Тр''доустросП' локате безработни

схващането на неговите привърже- Списъкът иа различни поелложе- I!?!’'!' имало напомняне или ™' и технически излишък.
и^ж^ювскиГюш'с вГГ рад това че‘™е ““зачитана''голямата д И да. се върна към началото.

== «гггж «Р адж Х:сте“рагне се—
гуциите на републиките и покрай- нали връх в разискванията по спор- са падналисттрп6* жсРтвите, които ното правителство
^юзн1таТРКоВ„ститД^„яПРСъгГснТосъс ГсР^ло^н™ ЖГГ В Предввд всички ^шиТриз“ ™ЩО дз Нищо няма
Съществуващите разлики, различни то на народа ад отцепление Тогавт митическата, икономическата, соци- 1ане НИТо от неговото
са и мненията за бъдещите пълно- и в държавното и: в [партийното ият?»™’ гморалната- междунационал- на тРУДа, ако това

нГрГ^о^а .«К ЙтаДйЖ а ™ Т" .™е^0к^о=: И “ ^ ~ «а за-
ята, както се твърди в Словения и остри делби' на една’ страшГбяха Г,3™13 страНа Днес не е по-малко храшава1ЧН броики за безработните. 
Хърватско, би трябвало да се при- представителите на ^ловенг^ и Хъп ле^п?3Т^мт°ТКОЛКОТо «е била в да- Ще 00x3116 му, каква ли случайност,
емат решения само при съгласието „атско, а на друга предстадителте то?. „ 943 ГОДИНа' Ак° е така а единствено , името - Радиша
?™ИЧКИ р6публики' На това пък на останалите федер^ ед™? '10ВЗ Веото потвърждават и едната „
другите предложители, зачитаики в този момент стана ясно „5 ???'■ ДРУгата страна, тогава отговоп- (Труд — србохъюватскп
свободите и независимостта на вся- сла™ еМ°Т път да^бй авишов! в°Яйий К°ЯТ° Т°ЧИ° 1Трсд11 46 тодшп, Радшна). Ср р хс№ Р<Щ “ 
ка република отговарят, че би тря- ски белези, че престава да бъде засе^птеп?' °я УШН° Яизявиха всички 
бвало да съществува един минимум „федерация, засипвана на равнопра- пример на’он^я, ^итГдие^от™?
от необходимата регулатива необхо- вието на сърби, хървати, словенци, ™ат и решават за новата Консти-

македонци и черногорци, относно 1У,ЦИЯ' ?ош за съДбата на Югосла-
на народите, на Сърбия, Хърватско най-важен документ.
Словения, Македония, Черна гора и ’ РАСТК0 Й0ВЕТИЧ

таналнтс заети.

| на строителство на частен хотел в
Следователно, който разбере зна-

жи катинар на вратата, вместо ви-
сокопродуктнвно да трудоустрои 500

Каква е това политика?

И докато това се случва на тази 
страна, мнозина са онези, които, не 
мислят, че реформата започва огБобан Митич

ОСНОВИ И ИЗДИРВАНИЯ
ма(От 1-ва стр.)

ня-

труда в съюз- 
от всичко няма 

да ос-
министерство 

не му стане по-

димо съгласуване на равнището на 
цялото общество, защото голяма част 
от причипкте за настоящата юго-

КАРМЕЛО ВЛАХОВ



Комуиист 3

СТРАТЕГИЯ НА РЕФОРМАТА В АГРАРА чкяггаивШГ" ;т7' -- ♦Пробив към пазара \Щ9/. щ

ш
'..-Л
•*ЯМ1ту 1 ™?ЕЖЕ СЪЮЗНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ с МЕСЕ- 

ЦИ»ОТЛАГА ПРИЕМАНЕТО .НА „ЦЯЛОСТЕН КОНЦЕПТ НА 
^гЕРАРНаТЛ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНАТА ИКО- 

КОМИСИЯТА ЗА РЕФОРМА НА СР СЪРБИЯ ИЗНЕ- 
ЕЕдСВОЯТА, ПО МНОГО НЕЩА, ЦЯЛОСТНА И ЙЪЛНА ПРО
ГРАМА ЗА МЕРОПРИЯТИЯТА

ИйН:< ‘ ШЬ'ш
0 >щж%!ш 9 шРазличните схващания за 

природата и причините,
За успеха на стопанската .ре- 

които форма — според оценката иа 
аграрния сектор на югославскЮ Комисията — необходима е аяс- 
то стопанство доведоха до дег тивна аграрна политика, особе- 
радация и тежко състояние, а но когато се има предвид, че аг- 
с това и до характера на меро ропромишлиното производство- 
приятията, конто може да раз
движат напред, освен лутаиия- 
та, без съмнение

ш ш

пряко и «косвено влияе иа създа |
Шването на около половината от 

це даваха въз- обществения продукт на цялото 
можнюст за рационално дефи- стопанството, което е от същес- други мероприятия, аналогии на лагането, основаващо се върху 
■щтране на тоя въпрос. Още по- твено значение за стабилизаци- мерките иа държавния протек- чуждестрениия капитал, увеяиче 
-числени са разликите по отно ята на целокупното обществено ционизъм, които прилагат стра ние на производството за потре 
щение на значението на отдел .възпроизводство. Такова зиаче- ните с пазарно стопанство и раз бите на туристическото стопан
ките фактори в това. Причина 

. та за сегашното състояние — 
бавното

Шб*М

ние на стопанството и на обще- вито агроиром нищено произвол ство, производството на храна с 
ствено-иконоимическите специфи ство.

развитие, големите го- чности на агропромишленото Според .мнението на Комиси- ки препараяи; 
дииши колеоания, нерационал- производството по отношение ята тежестта на бъдещето раз- професионална селскостопанска 
ното пазене и защита на почва на другите обществени области, витие на агропромишленото про служба за. издигане на произ- 
та, стагнация и упадък на про- подчертаният аграрен протекли-’ изводство трябва да бъде, преди водството на именията на земе 
изврдителността на - труда, под
държане на .низко .равнище на

по-малка употреба на химичес-
развитието на

снизш в международната тър- воички, в промяната на лроиз- делците и развитието на същес- 
говия и икономически интервен водствената структура в полза твените компоненти на инфра- 

селскостопансщгге произведения ционизъм в аграрната политика на развитието на животновъдет структурата, неоходими за раз-
за пазара — Комисията за сто- в напредналите страни, налагат вото, на индустриалните култу- витието на селото и' селското
панска^реформа на СК на Сър- обективната нужност агропрсхми ри и иа производството предназ стопанство,
оня дефинира така: шленото производство и в на начено за износ, основавщи се

,Дългодишният диспаритет шата страна да има .отделно, предимно на реализацията на
привилеговано положение в сто стратегически най-важните прог твените стопанства, земеделски- 
панската система и в , икономи- рами по уреждане на почвите в те кооперации, (земеделските 
ческата политика. Такова поло СР Сърбия кагго „Дунав — Тиса стопанства, на професионалната 

възпроизводствени .материали и жение трябва да се обезпечи със — Дунав", „Мачва", „Неготин- и научната служба и на другите 
средствата на труда, които пол- съответни икономичеоки меро- ска низина", „Поморавие" и ДРУ важни субекти в агропромишле- 
зува агропромишлиното произ- приятия,. отговарящи на услови- ги, а след това на: уедряване ното производство е съществена 
водство, влияеше върху намаля- ята на пазарното стопанство, на именията на перспективните зе- предпоставка за осъществяване 
ване на акумулативната и въз- специфичностите и потребите на меделкжи стопанства и тяхното на развойните цели, и затова е 
производствена способност, ба- агропромишленото . производст- оспособяване зр пазарно стопа- потребно: да се организират раз
вийте промени в произвдетвеиа- во да стопанисва за пазара. нисване; уреждане, защита и за ковиДНи облици на кооперации
те структура, върху по-малкото Дългосрочната, цялостна, кон лазване на земделските площи, те и ®ез органичаване на дей- 
полузване .на възпроизводстве- зистентна и устойчива аграрна развитие на производството с ността по основата на акцио- 
ните материали от, които зави- политика, .освободена от идео- компаративни ттр еддим ст в а в нерство, влогове и. на други ви
си интензивирането на произвол логически и други предразсъдъ- производствените райони и на дове на капиталовложения; да 
ството, бавното, оборудване със ци, трябва да премахне воички съвременните технологии; заоил се °Рганизират селскостопански- 
съвременни технически средства ограничения, да обезпечи еднак- ване на пазарно перспективните те тРУжениЦи и нрез други ви- 
и упадък на съвкупната мотива- ви условия за стопанисване на обществени предприятия и земе дове На организиране като ди- 
ция на призводителите за раз- обществените предприятия, на делски кооперации; изготвяне и Ректно свързване на селските 
витието на производството осо- земеделските кооперации и ц-:41 реализация на общи развойни атопани с хранителната проми- 
бено в стопанствата на земедел другите облици, да обезпечи ся програми, увеличение обема, ас шленост и с търговските органи- 
ските производители." гурност иа производството и ортимента и качеството на пред ^Обществените °рганизацияТа

Организираността на общес-_на цените на селскостопанските
и хранителните произведения в 
сравнение с цештге на основите

стопанства да 
се осъществи във вид на създа
ване на съвременни предприя
тия за агрооборот, обоснован на 
вложения капитал, при което 
трябва да се пренает всички 
положителни опити от досегаш
ната практива в процедурата 
трансформацията : 
ващите комбинати в

Интерес и мероприятия
Интерес е на СР Сърбия в ните цени, ни равнището на сре- -малко на равнище на 10 на сто 

Югославия цялостно, на равни- дните производствени разходи от комерчсското потребление; 
щето на страната да се при- за средна производителност и
емат съответни единни и дъл- средна акумулация на съвкун- селективното кредитиране
госрочни мерки в аграрната по- ното стопанство, като ключов *;ьс :,1К1,[И1Ч’.т«ц) но-голнмо но-ста-
литика, които ще създават иеоб- параметър при интервенциите на в,,лп0 учиетие на бюджета в
ходимите условия за осъществя- стоковите запаси на пазара п ус- кРеДитиРаието на производство-
пане иа развойните цели в про- ловията на намалено нредлага- 10 311 екладовете и запасите на ппшлгаио-л тигне съгласие 
изводството и потреблението на не на селскостопанските и хра- ВС1,0Ш1ите селскостопански и р а Чял°стна, съо-
селскостопаиските и хранител- яителпите нрозиведении; хранителни произпедения и с срочна програма
ните произведения на единния отделна лихва ползуваме на иа- вапнпт гтп 1!'гг^т1ер0ПрИ^!ТИЯ_
югославски пазар. В рамките иа — оснособяпаис на пазарни- личните потенциали, които са та трябва д ’ В Репурлика_ 
тия мерки трябва да се обез- , те стокови запаси |ци поемат важни от становището на съвку- на ппоггтмя

всички предложени количества „„ото развитие на СР Сърбия и аграрна политик“' ще 
на селскостопански произведе- развитието иа югославското про- навакса липсата на единни
пия

по
на съществу- 
. _! предпри

ятия.

Доколкото на равнището ' на

в аг-

цялост-
печи:

— защитните цени за основ
ните селскостопански произве- ме-

от режима на защитните изводство, в което СР Сърбия РопРГМтия в аграрната полити-
дения на (равнище, което на цени, утвърдени па ривнището участвува с над 48 на сто, а в ™Ка На РавниЩето на страната,
производителя със средна про- на Федерацията, когато пазпр- стоковото производство е около
изводителиост на труда ще га- ните цени са под защитните це- 50 ни сто, в производството на

на сто, нарантира сигурност и мииимал- ни и да имат пазирни запаси на пшеница с около 60 
иа печалба; най-важните селскостопански и Царевицата с 65 пц сто и в из-

— режимът на ориентациои- хранителни произведения най- Носи е около 50 процента
Й, Мпркопнч



СИСТЕМАТА И КРИ,ЧАТА

КОМЕНТАРИ
чува становището за разбирането на 
демокрацията V нас. „Една опция ис- 
каМдемокрация без нейният осповш,
припнии един човек — едни глас, 
по затова пък се застъпва за много
партийна система. Втората опция 
ппомовира принципът един човек — 
един глас, яо ме желае миогояартии- 

система".

НАШ НИ Е ШАНСЪТ?Има сериозни хора. е научно ре
номе и авторитет. ^епготиьрде уП'- 
аитедно доказаха, че 1Ф1 Юртсла 
вия изпълнява твърде
«Хкс«с'титупраиеи^шГедна демокра- жълто. Такива, кивито сме, няма 
тчеека1 държавна общност. Ако то- да ни искат" мито толкоз необходи
ма е т,Ша а защо и да «е повярва- митс така наречени свежи пари на 
ме чщото Ок-удотз шията на сне- белосветскпте финансови институции 
темата “удължава е ескалнращ „ „нвестнторн, въпреки че широко 
теми. н върху политическо и на пко сме разтворили врата "« '”,1'реш1к>- 
номпческо поде, така че възниква то стопанство. Защото сме чрача 
въпросът дали е декласирано да па голям риск.
си зададе въпрос по един кои Какъв тогава пи е шансът да се 
път подред накъде това ни отвеж- отърисм от самодоволството, замря- 
дат най-висшите ръководства и съ- лото съзпанио, соченето пръсти ма 
провойсдахците ш политически аър- _ 0Т „балканската .механа" ?
хушки? Да ли това което днес се 
случва не е ^връщане" дълг на при
добивките на АВНОЮ, в които вепч 
кн навред по страната се кълнем?

Този вид заклнняния неминуемо 
е възпроизвела и противоположност 

клетвата. По

югославския кораб. Поли- 
бъде успешна, тя тряо- 

ип да хармонизира отношенията ■ 
обществото (държавата, обществено 
стга). Това условие може да се ос
ъществи доколкото, покрай добрата 
поля, сч.щсствува и ефикасна и Де“ 
мократпчоска сситема, която едва- 
лн не по правилата на своя собствен 
автоматизъм ще разрешава кофлик 
тите и съгласува интересите в общ
ността, но п па гражданите да га
рантира цп|1нлизоваии свободи и пра 
ва, а политиката да държи под явен 
контрол.

цията па
•IIIката за да

па
Но и тази досетлиаост говори, че 

“ доближала '^кага Р-пръ-чка-
СФРЮ би трябва-та. Между другото

да презеити- 
ра документ, с който се раздвижва 
инициатива за гласуване иа новата 
конституция, Доколкото наистина 
гражданинът (с всички свои сво
боди и права) с стожерът иа систе
мата как в най-новите деклерапии 
с прокламирано, а моделът на кон- 
С1 итуционното устройство да Сгьде 
докрай изведен върху този принцип 

че с това комплексът 
отношения ще бъде

Ако политиката водим, както До
но представлява нищо. Несега\рябва да бъдем прекадено сръчни 

тълкуиачи, за да се заключи, че па- 
право попадаме вьв извънредно по
ложение. Обаче, доколкото се уеш- 

И нови „коперниканския обрат" (че 
политиката съществува поради Юго
славия, а не обратно) и разумът над 

а политическите водачи се 
мрепръиат в хора е добра воли — 
гоям е и нашият и техен пише. (Раз
бира се. бъдещото време би трябвало 
да покаже да уш всички 
сред ръководителите са разрушени

Проектите па настоящите реформи 
оп трябвало да отговорят па въпро
сите до каква степен тези очаквания 
са реални. Теоретичните и лрагматнч 

ходове, които се забелязват в ико 
комическите реформи, говорят, 
1Пк1Можец югославски копсснзус и 

най-чувегвителвите въпроси (та 
дедогматн.занпи). Оба-

— известно е, 
иа иациналните 
облекчен от актуалиите манипула
ции и абсолютилации.

на същят процес 
този начин югославските народи 
народности, трудовите хора н граж
дани този Ден наРепубликата иосре 
щат скарани и разделени както ни
кога досега (в тази федеративна об
щност). И докато свстьт доживява 
интегративни процеси, нашите въ
трешни граници са все ио-чевръстн,
по-5&ли.Т?овЙГсънят ^Европа и Д* ли о възможен раннонаае" за- 
’92 остава само сън, макар всички гършек. които очакваме.) 
звезди петолъчки, кодкото са на по- Тези очаквания, значи недра:ши 
литическото небе. ги боядисаме в рат напълно нов подход в павша-

пп че е
лелее. Затова е и необходимо да се ус

кори процедурата в конституционни 
те реформи, защото времето —■ Фак 
тор брутално предупреждава и на
помня за изпуснатите шансове. Иска 
ме да вярваме, че този няма да бъде 
изпуснат. Зарад Югославия. Бе:* нея 
сме нищо.

към
ка наречените 
че, с бързината па охлюв се напред
на когато става дума за решенията.мостове

би трябвало да сложат подконто
обществен контрол главните моно- 

властта. По този начин вс-поли па
че като подигравка в Югославия се Драган Кабадаич

ХРОНИКА
Искания заработи събирайки който винаги безстрашно защита- в цялото европейско раоотническо 

горски плодове, например, откол- ваше светините на родината: къщ- движение падна тук между първи- 
кото да работи в рудник. пия праг, плевника, своята гора. :е жертви на отораннтелната во..-

Накрая искам да замоля всички своята самобитност, правото да жи на иа своя народ. Затова същевре- 
Ш компетентни органи и организа- вее на своето и от своя труд, в менно Колуоарската оитка и смъ- 
§ ции да предприемат нещо в полза дружба и сговор със съседа, право- ртза на интернационалния вожд на 
в на рудниците за въглтца с под- то свободно да мисли, да се опре- раоотнлческою движение, разнесо- 
К земна експлоатация, които представ деля , н осъществява историческата ха по Европа ^славата на сръбския 
I? ляват един важен стопански отрас воля на своя народ, насочена към народ и и обезпечиха трайно не- 
■ ъл. Това правя, защото при нас всеобщия обществен напредък. - торическо значение на тия прос- 
л миньорите се формира мнение, че транства, на които и 1941 година.
® никой не може или не ще да ни Така както Колубарската оитка под ръководството на ЮКП ще се 
с помогне. Защото ние всякаде гово- влезна в световната история на ос- издигне освободителното пролетар-

вободителните войни с блестящите ско знаме на партизанските бойци,

пикът повече

рим, изнасяме данни, доказваме по
ложението- на целия отрасъл и с стратегически дела на Путник, Ми- които със свърхчовешки усилия и

шич и Степа Степанович, така и гериозъм извоюваха свободата за 
политическата история на сръбско всички братски народи и народнос

ти и откриха пътя на социалисти
ческото им развитие.

това всички са съгласни, а след 
ШЛ това пак оставаме в същото поло- 
Щш. ' жение. Никой нищо конкретно не 

предприема. Крайно е време да се 
предприеме нещо. Рудниците търс- 

|1§|§ ят да се доведат в равноправно по
ложение с останалите стопански от

От речта на Добросав Бмелетич 
сбор на Врабче 

бърдо по повод 75-годишнината 
на Колубарската битка и загива
нето на Димитрие Туцович.

на народния
расли..

Вукойе Маркович, от Алексинац 
загина със своите другари в га
лерията. (От речта му на Третото 
заседание на ЦК на СК на Сър
бия, 6 октомври 1986). ПромянаНе искам да се спирам на ико

номиката и финансите, защо съм 
квалифициран работник — минъор, 
но все пак искам да изтъкна един 
голям проблем, който измъчва моя 
стопански отрасъл. Това е проб
лемът с цените, които само за вк- 
глшцата от подземна експлоатация 
все още са под контрала на комле~ 
тентите съюзни органи. Това е за
напред така нелогично, когато це
ните за възпроизводствените мате
риали, стоманата, дървото, взрива, 
транспортьорите се увеличават все 
ки ден. Ние миньорите сме в теж
ко положение, защото ни се огра
ничават и цените и личните доходи, слепена от тежнението за поробя- 
Това едно с друго не върви. Зато- ване. А 
ва не е чудно, че ние нямаме ра
ботници, нямаме специалисти, ня
маме квартири и др. защото работ- ербекият войник, воин

Туцович На политическото ръководство 
ча Сърбия се дава забележка, че 
го е виновно за висички неволи, а 
такива нотки има и в изложението 
на Пецогич, в което се говори за 
нъкакъв неидентифициран сръбски 
национализъм, пък затова може да

Колубарската битка още ведиаж 
в историята иа човечеството пока
за, потвърди, че безграничното же
лание на сръбския войник, патриот 
да освободи своето отечество *— 

,е неизбежната представа, която да
ва воля да се преодолеят всички 
неволи, откривайки същевременно, 
че най-дълбокото безсилие е тъкмо 
в това, че вярва в голата сила за-

Щ# ^ остане съмнение в сръбското ръко 
водство и неговата политика. Сър
биято, югославското и европейското ра 

ботническо движение отбелязва 
ъртта на Димитрие Туцович 
своя

имаше избори и резултатите 
показаха за кого е сръбският на
род. В Сърбия се нещо промени и 
старото не може

см- 
като

най-голяма загуба в целокуп
ния вихър иа Първата 
война.

да се върне с 
и нападння.световна никакви заканина тая сила и нечовечнрет,

тук, в световно известната Колу- 
барска битка се Михаиле Швабич

то Иа Председателството на СО 
иа СУБНОР

на заседание-Най-последователниятпротивопостави 
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Й ТАЛАНТ ЛИВ ФУТБОЛИСТСРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С МЛАД

шанс пю лгамш мгоон7 Ж о IФйзичзекз култура сС/|] РI
Младост“ най-много у- 

Заха-ПЬРВА ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ 
— ПИРОТ

Стефан Миланов, е е-
дин от младите и талант 
ливи футболисти, които 
чакат удобен момент да 

място в първия

важава Раденко 
риев и Йордан Глигоров, 
а от младите Асен За- 

които и желае да
т„Партизан“в 

златната среда
Щ

рев, с 
играе.

Онова, което отделно 
охрабрява, е че Миланов 

отличен ученик. Ре
довно учи уроците си, а 

футбола, добър е

заемат
отбор на „Младост“ от 
Босилеград. За Миланов, 
треньорът Георги Геор
гиев, казва, че става ду- 

талантлив футбо- 
ио време «а зимната па лист, чието време тепър- 
уза, лесно може да се ва идва. 
юлучи напролет ,,Парти- Може би вече в пред-
зан" да опадие на дън!о ( стоящото футболно пър- 
то на табелката и съвсем . венство (пролетен полу- 

I сезон) ще заиграе и за 
първия отбор.

Миланов, казва, че не-

, а г-
■у-т
Щ

■

*

■ ■ 1

е и
ма за

освен 
и баскетболист.Завърнди есенния дял 

на футболното първен
ство в I общинска фут 
болна дивизия — Пирот. 
„Партизан” от село Жел 
юша „опря” някъде в оре 

. дата на табелката. В на; 
чалото на сезона изглеж 
даше, че желюшани ще 
се класират високо. Има 
ха и Добри 
но колкото повече пър
венството се развиваше, 
толкова повече спадаше 

, и нивото «а пората, ко 
ято „Партизан” показ
ваше ттред своите верни 
привърженици. В първи 
те няколко мача „Пар
тизан” имаше така да се 
каже хандбални победи 
от 13:2, 11:2, 7:3 и т. н, 
въпреки че някои мачо 
ве игра с 8 или 9 итра-

1 л
' ■ Шм На въпроса ни какво 

е мнението му за край
ното класиране на „Мла
дост“ Миланов, подчер-

'.<И

да заглъхне.
Затова с нетърпение о- 
чаквам, кога треньорът 
Георгиев ще ми окаже 
доверие в първия отбор.

Надявам се че няма да 
го изневеря. Впрочем и 
аз както и всеки друг 
сйортист голям съм 
тимиста — подчерта Ми
ланов.

Инак, Стефан Мила
нов, е симпатизьор на 
футболния отбор „Цър- 
вена звезда“ ,от Белград, 
а образец му е младият 
футболист Владан Лу- 
кич. От футболистите на

та:
Не би било добре ако | 

така се получи, за.щото 
този спортен 
се ползва с големи сим
патии не само в

— Убеден съм че пър- 
място на табелкатагово място е едно в за- вото

е наше и идната състе
зателна година ще се на
мерим |в по-горен ранг 
на състезания. Единствен 
конкурент ни е отборът ■ 
на „Моравац“ от Преде- 
яне. Но предимството е 
на наша страна.' Впро
чем двубоят в есенния 
полусезон, когато извою
вахме убедителна побе
да потвърждава това.

щитата и това по лявата 
страна. Досега е играл в 
няколко приятелски ма
чове, и редовно за мла-

колектив

резултати, седо
Желюша, но и навред 
В' Димитровградска общ дия 'отбор. 'Постоянен е 
ина. Счита се обаче, че

оп
на футболния от

бор при средношколския 
образователен център „И 

Караиванов“ в Боси- 
общност ще намери на- леград. Редовен е на тре

кировки при това и от
личен ученик, примерен 
и активен младеж.

— Футболната игра 
причинява удоволствие.

член
Желюша има сили и оре 
дства и че тази местна ван

чин да помогне на лю
бимия си хлуб „Парти 
зан”. Ето и табелката, 
макар че някои от 11-те 
отбора в тази футбол
на дивизия -не са одигра 
ли всички мачове.

ми
М. Я.

чи. РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ тридесетина минути, когато 
и резултатят гласеше 0:0. 
Но след като отбелязаха 
първия гол, футболистите 
на „Асен Балкански“ започ
наха да сноват по терена и 

О „АСЕН БАЛКАНСКИ“ — „ОМЛАДИНАЦ (МАЛОШИЩЕ) да правят съищноки егзиби- 
7:0 (2:0) шии. Домашният отбор съз

даваше шанс след шанс, а 
на няколко пъти бяха „раз
клатени“ стативите на вра
таря на „Омладинац“. Тези 
интересни шансове доставя
ха удоволствие на полу- 
премръзналите зрители.

Но зопачнаха да „падат“ 
и голове — бдин след друг, 
един от друг по-хубави.

Но от всичките седем — 
най-хубав беше четвъртия. 
Сингана Димитров от 30 
метра със силен удар „из
прати“ проектил в ъгъла, 
който правят напречната 
греда и лявата статива.

И резултат от 7:0 в пол
за на „Асен Балкански“ е 
малък, ако се има в пред
вид колко димитровградча- 
нк имаха превъзходство във 
второто полувреме.

Но дойдоха лоши дни 
за ,,Партизан”. Зареди
ха се поражения и неус 
пехи. И макар че този 
отбор, реално гледано, 
е' един от най-добрите 
в тази футболна дивизи 
я — се класира на пето

БАЛ ПО СНЕГАОстава още да се оди 
граят Пощар — Звезда 
Слога — Пощар и По
щар — Хайдук.

■ ■■

Димитровград, 26 ноември 1989 година. Спортният цен- 
тьр ..Парк“. Теренът посрит със сняг и негоден за етра. 
Времето прохладно, и слънчево; зрители — 200 души. Гол- 
майстори: Зоран Христов — 3 гола, сетне Ядран ХР"”"В- 
Сниша Димитров, Емил.. Иванов и Алскса.здър Сгаш ов 
по 1. Жълти картончета: Петър Иованович („А. Балкански ) 
и Милаи Попович („Омладинац“).

Съдията Братислав Миловановнч от Алексинац — от-

Д. * Ставров

*
161 35: 8 (—27)

2 26:14 (—12)

2 19:14 (—5)
3 20:14 (— 6)
5 39:43 (— 4)
4 15:19 (— 4)
3 18:16 (— 2)
5 26:25 (— 1)
5 16:29 (—13)
6 28:42 (—14)
6 10:28 (—18)

10 7 2(2)Напредък (Извор) 
Младост4 (Мали суводол) 10 
Пърчевац (Пирот)
Звезда (Блато)
ПАРТИЗАН (Желюша) 10 

' Танаско Раич (Пирот) 
Хайдук (Костур)
Есрад (Барйе чифлик) 10 
Слога (Велико село) 
Победа (Държииа)
Пощар (Пирот)

14(0)7

12 личен. \5 3(2)10
6, С. Станкович 6, Г.10 АСЕН БАЛКАНСКИ: М.

Соколов 7, Т. Соколов 9, Я 
Христов 9, М. Тодорович 7, ' вич). 
С. Крумов 7, Д. Митов 8, П, 
Иованович 6 (С. Златковлч)
А. Станков 8, Е. Иванов 7 
С. Димитров 8, 3. Христов

(0)9 5 кович
Стамеиковнч 5 (Г. Йовано-

1005
В последния кръг на футбо 
лното първенство в Регио
нална футболна дивизия —

83(2)10 3
73(1)39
7 Д11М1 ггровградс кнхе2(1) Н*Ш11

футболисти ,изпълниха“ съ
щински бал по снега. Внсо-

3 8.
ОМЛАДИНАЦ: С. Младо 

5, С. Мишия 6, С.
43(2)19 ловим

Миливосвич 6, В. Здравко- 
6, 3. Ков.114 6, П. Ми 

5, 3. М птровнч 5,

42(0)10 2 ко- поразиха отбора на 
„Омладинац“ от Малошнще 
край Ниш. По твърде теж
ък терен домашният отбор 
се мъчеше само в първите

вич
лемкович 
Д. Стаикович 5, Д. Здрав

207 1

място^ Главна {причина 
е — недоимъкът на ма 
териални средства. Месз у 
ната (общност в с. Жел 
юша като че лн обърна 
гръб на „Партизан”. 
сега единствено

Димитровград му оказ 
ва финансова помощ, но 
тези средства са недос
татъчни.

14 8 2 25:19 18 (2)4Единство
Мрамор
Борац
ОФК Ниш

Рудар
Палнлулиц
Сиърлиг
Будучност
Поносслац
Радпичкп
Куршумлпн
Асен Балкански
Младост
Прогрес
Омладинац
Сннджелнч

Съобщение 13 8 0 32:24 165

514 7 16 (2) 
29:10 15(1)
25:16 15(3)
23:21 15(1)
22:20 13 (3)
23:22 13 (1)
20:19 13(1)
18:20 13(1)
23:24 12

24:162

13 7 4 2
СОФК-а 13Съобщаваме, че цената па некролог без 

изработка на клише е НИ) 000 динара. Некро
лог е изработка па клише ще струпа 100 000 
плюс цената на същото в печатницата.

Поканваме всички наши абонаменти, кои
то не са си

6 4 3
В 14 7 3 4

14 5 5 4

14 6 2 6
издължили абонамента за 1980 

да направят това в най-скоро време.
Тава най-много допри 

иесе клубът да. почне Да 
запада, гкато края на есе 

дял на първенство 
с десетина

14 6 2 6
година
Чековите записки трябва да изпращат 
следния адрес; Издателство „Братство“, 18000 
Ниш, Кей 29 декември 8. Текущи сметка на 
„Братство“ е 62500-603-9529 СДК — Ниш. 

Абонирайте се на в. „Братство“ за 1990 
Годишен абонамент ва вестника е

14 6 2 6па
13 6 3 5УШИЯ

то завърши 
играча и само 'грима чле 

коигго

14 12(2)
11(1)

5 2 7 21:23
ч21:25
25:30

14 75 2
паве на управата, 
да носят бремето на ПР° 
блемите. 
елначи, е тревожно. Ако 
нещо не се предприеме

9(1)14 4 I 9година.
50 000, а полугодишен — 25 000 динара. 14 4 0 10 17:40 8

14:33 2
Д. Стпвроь

Пол ожени ег о,
14 1 5 8
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ОБЩНОСТ ЗА КОМУНАЛНА И ПЪТНА ДЕЙНОСТ\
.ЗАКРИВА СЕ САМОУПРАВИТЕЛНАТА 

В ДИМИТРОВГРАДЗА КАКВО
ПИШЕШЕ ,

ьрдггатч?*
/

Ново име за същата дейност
остана неясно какво се ме 

това. Защо в самото:шпоЧ1ш с работа от пана
ма следващата година,Ни последното заседание 

Изпълнителния 
към Общинската скупщина 
н Димитровград между дру
гото бе прието и решение 
аа закриване па Самоунра- 
аптелиага .общност аа кому- 
ИШ11Ш, пътна п жилищна 
дейност, Вместо пея се фор
мира Фонд за пътища, 
муналпа дейност и урежда
не па строителните площи.

Ос1шнател иа Фонда е Об
щинската скупщина, а ор
ган , па управление е Упра
вителен отбор ог II члена, 
конто също се назначават 
от Общинската скупщина с 
мандат от четири години. 
Фонда застъпва и представ
лява директорът на Фонда, 
когото също назначава Об
щинската скупщина. Фондът

пи с
устройство нищо не се ме-

— тъй като 
Фонд ПО

ЛОТО
когато фактически ирсста- 

работата па Самоугира- 
общност. Всички 

па Са- 
общност,

съветпа
По повод 40-годишнината на печат на бъл
гарската народност в Югославия и 30-годи- 
шнгшата на вестник „Братство , редакцията 
на в-к „Братство“ в рубриката за КАКВО 
ПИШЕШЕ БРАТСТВО ще ви предава мате
риали за отделни събития <и случки, помес- 

първите броеви на вестника.

ми освен името,
новосъзданеняят' НС

и т ел пата
прана и задължения 
моулрашп сяната 
отнасящи се до средствата 
н областта ма пътната и ко 

дейност превзема

сма всички заети и висчки 
дейности с ^изключение на 
жилищната. 
когато управителният отбор 
направи статут /\а Фсл«да със 
съгласие 
скупщина, много засега 'не
познати неща ще стана'/ 
ясни. Най-важното е подчер
таха членовете на Изпълни
телния съвет — Фондът да 
продължи така успешно да 
работи как го досега работи 
Сам «управителната 
пост за мътна и комунална

Най-вероятно

ко мумалма 
Фондът.

В компетенция 
създадения Фонд 
граждане й поддържане иа 
местните и мскатегоризира
ни пътища, изграждане и 
поддържане ма комунални 
обекти, уреждане, ползува
ме и защита ма строителни- 

, те площи и строеж и сто
панисваме с деловите моме-

Общинска/анатавни в
на ново- 

са: из----------------------------------------------------------------—
МЗ МИНАЛОТО НА СТРЕЗИМИРОВЦИ

По всяка вероятност село Сгрсзпмирои- 
твърде старо селище. Като нзпестонцп е

шосеен пункт, намиращ се кран един съоб
щителен нерв, конто в миналото, особено 
през турското робство е бил твърдо оживен, 
селището не е могло да оъдс незабелязано 
от пътниците, между конто имало п знатни 
хора. Така например в нътеиисаннето на 
Венеднкт Курнпешпч, конто пропътувал Ба
лканския полуостров през 16 век се споме
нава и Стрезимнровци (Страшнмнровац). В. 
Курнпешпч на път от Дубровник за Цари
град. минал през Враня — Сурдулица — 
планината Чемернпк — Стрезимнровци и на
татък през Знеполе, за което казал, че е ху
баво п добре обработено, след това от Со
фия за Цариград. През Стрезимнровци В. 
Курипешич минал на 30 септември 1530 го-

обш-

дейност.щения н града.
На членовете иа Изпъл

нителния съвет като че ли А. Т.

БОСИЛЕГРАД: КАК ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ В ОБЩИ
НАТА?

ДЪЛЖАТ 1,2 МИЛИАРДА ДИНАРА
ф В Боснлеградска община ил/а над 5 хиляди данъкоплат

ци. От тях 280 са занаятчии, а останалите почти всички 
селскостопански производители. Досега всеки десети да
нъкоплатец не е изпълнил задължението си

ято досега достигна над 1603 
на сто, тези задължения са 
сравнително низки.

Високата инфлация е гла 
вната причина, която дикту 
ва шюкупните годишни да
нъци и облагания да си уве
личат от утвърдените 10 на 
13 милиарда динара. Сел
скостопанските произволите 
ли в общината обаче, както 
подчертава Йованчов, мо

гат да бъдат спокойни, по
неже е запланувано 
средства да обезпечат зана
ятчиите, чиито 
много повече увеличени от
колко то това се планира
ше в началото на годината. 
В службата заявяват, че до

дина.

За тази година по рдзлич 
ни основи (върху дохода от 
селското стопанство, личния 
доход от занаятчийската де 
йност, за здравна

казва, че най-много дължат 
занаятчиите и едно число сел 
скостопаиски производители, 
които не искат да заплащат 
средства за инвалидно-пенен 
опна осигуровка. В община
та на пример има около 2 
хиляди селскостопански про 

водители и членове на те
хни семейства, които за та
зи осигуровка трябва да за 
платят 1,15 милиарда дина
ра. За някои производители 
тези средства може би пре 
дставляват 
бреме, но това е само мо
ментално. Те всякак не ми
слят за бъдещето си. т. е. 
да заминат в пенсия.

Колко са високи данъци
те и облаганията на нашия 
селскостопански производи
тел?

ОТКЪДЕ „ЗУБЪР”

В средна Европа и на Балканския по
луостров много месностн. планини и про- 

наричат „Зубър- . II в Димитровград
ско с думата „зубер” се именували скалите 
над с Каменица, по пътя към Сенокос, как
то и една от скалите при село Поганово.

Някои учени предполагат, че това 
звание — зубър — показва, че в тия мес
тности преди много векове е обитавал ди
вият европейски бик, наречен бизон или зу
бър, който сега е изчезнал. Днес няколко 
егземпляра се подържат в диво състояние 
с големи и организирани усилия в Герма
ния и Полша. Освен това в Северна Амери
ка и сега живее в големи стада, но защи
тен от закона в специални прородни резер
вати, сродникът на европейския зубър — 
американският бизон. Зубърът се отличава 
по това, че има дълги косми на предната 
част ст тялото си.

защита, 
за инвалидно-пенсионна оси 

. гуровка и прочие), на тези 
данъкоплатци бяха опреде
лени данъци и облагания на 
стойност 
динара. Имайки предвид, че 
тези средства представляват 
значителна 
скня бюджет, Службата за 
обществени приходи в Боси 
леград увеличи ефикаснос
тта си, така че 90 на сто 
от плана е реализиран. Се- 

' та данъкоплатците от общи 
пата на обществото дължат 
1,2 милиарда динара. Тъй ка 
то за икономически изоста
налата община 
ства не са малки полагат 
се усилия числото на нере
довните данъкоплатци въз
можно повече да се намали, 
т. е. длъжници да останат 
само тези, които наистина 
не са в състояние да изми- 
рят дълговете си.

чее се

тези
от 10 милиарда

доходи сана-
част в общин-

.допълшггелно"
края на годината ще увели
чат още повече активността 
и ефикасността сн (процен
това изразена тя сега възли 
за 90 на сто) и че ще успе
ят да изпълнят задачата сн. 
Надяват се, че със занаят
чиите, конто задълженията 
си главно

тези сред-
нзпълняват към 

края н началото на година
та няма да имат по-големи 
трудности. Подчертават оба 
че, че н това число не е око 
нчателно н че същото зави
си с какъв темп ще се ус
корява инфлацията до крал 
на годината, т. е. че същото 
може пак да се увеличи.

— „Когато се касае за да
нъка върху личния доход от 
селскостопанското произво
дство, който се изчислява 
върху кадастралния доход, 
данъците не са високи, каз
ва Йованчов 
тава, че в сравнение с ми
налата година са увеличе
ни с около 230 на сто. Има
йки предвид инфлацията, ко

ВНУШИТЕЛНИ ЦИФРИ като подчер-
Васил Йованович, досегашен 
директор иа общинската слу 
жба мо обществени приходи

При отчитане дейноста иа низовите ор
ганизации на ССРНЮ в Белград, бяха из
тъкнати редица цифрени показатели, които 
нагледно показват мащаба и интензивния 
обществено-политически живот на членове
те на ССРНЮ в нашата Комуна.

I

В. Б.

албум
Дядо Васе 

кара лед
Ето няколко такива данни:
В периода межда IV конгрес на ССРНЮ, 

състоял се през 1953 год, и V конгрес иа 
ССРНЮ' — организациите па Социалисти
ческия съюз в Димитровградско дадоха пад 
5 000 0С0 доброволни трудочаса!

Членовете на Социалистическия съюз в 
Димитровградска община

Дод стария дървен мост 
Драговищица в Босиле

град някога съществувала , 
необикновена мина: там е 
ваден лед, който е употреб
яван в ледиицата на един
ствената боснлеградска сЪ- 
даджийка Арсена Милачко-

па

в различните стро 
ител-ии акции спестиха на общността около 
300 000 000 динара. '

Особено се изтъква село Сенокос, което 
само при строенето иа селския кооперати
вен дам, млекопреработвателната работилни 
ца, пътя към с. Каменица, строежа на че-

ва.

На снимката, която-е напра 
вена през зимата иа 1955/56 
година е дядо Васе Ризов — 
Радил с -воловете 
теглят

шмата в селото, поправката на училището 
и пр. дадоха над 900 000 доброволни трудб- 
часа! си, конто 

кола, пълна с лед. 
Снимката -ни изпрати 
ият
Босилеград Стоян Етвимов.

Цв. Еленков 
„Братство", 16 юли 1960 година маш-

редовен сътрудник 10т
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ОБЩИНА
безработицата в димитровградска

АНТИФАШИСТКА ОРГАНИЗАЦИЯ В ДИ- Най-много среднистиСЪЗДАВАНЕ НА НАРОДНА ВЛАСТ И 
МИТРОВГРАД

СЪЗДАВАНЕ НА НАР0Д30 

СВОБОДИТЕЛНИТЕ ОТБОРИ
в края иа ™р“дааеВна нето^Гстажант/и даш- 

месеца от тази година т е осътцестве« само с 31
списъка на пезаеттец» Д сто понеже от 132 лица
дштровгр адска община са стажанти са приети

- били 783 лица. От тях за пъ като ^ и то в „Сво-
рви път търсят работа 625 “мо иц * „Димитров-
или почти 80 на сто. Квали Д 20 ^ Основното уни
фицирани и среднисти са гртД ^ здравния дом по 
най-много — дори 51'7_ н ма и Митницата двама

На бюрото моментално “Г един. Ос-
има 6 дактилографи, 1 п таналите трудови организа-

йгг-,- - 7““ри, чо н Дори с бегъл поглед на
иичари^^техшнци по физика списъка на нетрудоустроени- 
0 юристи 8 даномисти, ,4 те и нуждите на димшров- 

иижеиери технолози по гу- градските трудови органи- 
маоство 5 възпитателни за зации е видимо, че има мно- 
предучилищна възраст, по гв суфицитни. кадфи, котгго 
трнмПдапломирани юристи, трудно могат да шшерят 

пекари... съв- работно място на терито- 
купнсГоколо 250 със средно рията на общината. Затова

|=ГиИ3^о^=ПИа
—Уличава постояно. Работа

телната общност това пра
ви редовно. Само за „Ци- 
ле“ са оспособени 40 неза
ети, които вече работят в 
„Циле“. Има средства за 
пособяване на още толкова 
и активностите в тази насо 
ка са в ход.

ше ■никакво влияние върху работата 
на общините. Заради туй и зарад 

история в Белград и Общинският отбор на ^амия фашизъм, народът не искаше 
Съюза на бойците в Димитров гад издадо- п
ха монография „Димитровград 1877—1945“, 
която тържествено беше представена на 
8 ноември в Димитровград. Тъй като за 
монографията чиито автори са Сърбислав 
Златкович, д-р Цветан Васев и д-р Гаври
ло Виданович' владее голямо интересова- 
ние, ще публикуваме в няколко продълже
ния, материали от нея.

сто.
Неотдавна Институтът за съвременна

нито такива учреждения на властта, 
макар те формално да не провежда
ха нациоршлно угнетение. Чувству
ваше се необходимост да бъдат създа
дени нови органи на власт, такива 
каквито се създаваха под влиянието 
на Народоосвободителната борба и 
социалистическата революция в на
шата страна.

Шовинистическите елементи раз
пространяваха слухове, че в Цари- 
бродския край наново ще започнат 
да владеят сърбите и че ще се върне 

Югославия, а с

Народът в този край, както и ос
таналите народи и народности в на
шата страна, не искаха да се върнат 
старите общински управления, кои
то съществуваха в бивша Югославия, 
и които бяха в служба на окупато
ра и минаха на страната на домаш
ните предатели. Зарад това в тече
ние на Народоосвободителната бор
ба и социалистическата революция 
се премахваха старите ненародни об-

В началото на годината и 
в резолюцията за обществе- 
нополитическо развитие на 
общината е било предвиде
но увеличение 
4 на сто. В изминалия девет 

настанени

режимът на стара 
него и националното и др. угнетява- 
ие на българската народност, 
че като единствен изход за народа 
се предлагаше организирано да иска 
тази територия да остане в граници
те на България. Такава пропаганда 
намираше свои привърженици благо
дарение сръбските националисти и чет 
ническите елементи, [Които вината за 

Сърбия стоварваха

осна заетите с
така

месечен период 
са на работа 132 лица, ко
ето
сравнение със същия период 
на миналата година. Ново- 
заетите главно са заемали 
местата на пенсиониралите 
се или'по други причини на 
пуснали работните места, 
ца, тъй като новооткрити ра 
оотни места не е имало. От 

89 на сто са' в

е с 43 на сто повече в Имайки предвид изисква- 
стопанската рефор- 

намаляване броя на
нията на 
ма за
заетите (технологически из
лишък, или просто ненуж
но заети на определени ра
ботни места) то на лице е, 
че заплануваното настанява
не на незаети в общината 
през тази година не може 
да се осъществи.

щини и се създаваха, както на осво
бодената, така и на цеосвободената 
територия, народоосвободителни от
бори като органи на нова народна 
власт. В този край, отделно се нена
виждаха общинските управления и 
околийското управление, които под 
натиска на монархофашистката дик
татура вършеха национално и друго 
угнетяване. Зарад такива посъпки на 
управляващия режим, желаейки не
гова промяна, населението на избори
те в повечето случаи гласуваше про
тив правителствените кандидати, от
носно за сдружената опозиция. За 
да придобият властвуващите кръгове 
гласоподаватели в бивша Югославия, 
в предизборната кампания правеха 

отстъпки на избирателите,

ли
наокупацията 

върху българския народ а не върху 
фашистките управители в България. 
Целта на тази пропаганда беше бъл
гарската народност да се отдели от 
останалите югославски народи и на
родности да не участвува в Народнр- 
освободителната борба. Благодарение 
правилното тълкуване политиката на 
Комунистическата партия на Югосла- 

във връзка с националните мал
цинства, което правеха бойците на 
Царибродския партизански отряд на 
събрания и в постоянните контакти 
с народа това намерение на вражес- 

елементи беше разобличено. Та- 
пропаганда губеше почва благо

дарение правилните 
дение на 
народното имущество, както и зак
люченията, които се приемаха на сел
ските събрания, а особено в дейност- 

Народоосвободителните отбори 
след тяхното създаване на тази те-

ТЯХ ПОЧТИ 
стопанството, а само 11 на

извънстопанските де-сто в 
йностп. А. т.

ИЗ ДЕЙНОСТТА- НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Които искат 

нямат къде
ВИЯ

ките
каваотделни

служеха си с корупция и купуване 
на бюлетини.1

то е и най-подходящо за 
провеждане на 
вратите са 
Как тогава може да става 
дума за каквато и да е ор
ганизирана 
подчерта председателят на 
младежката организация в 
село Църнощица Жарко 
Стоянов.

Неотдавна писахме, че 
младежката активност в 
Босилеградока община е в 
застой. Повечето първични 
младежки организации без- 
действуват. Младите пасив
но се отнесоха и в послед
ната изборна активност. По-

постъпки и пове- заседания 
ни затворени.бойците и зачитането на

Централистическите общини, кои
то създаде българската окупаторска 
власт в този край с кметските на
местници по селата като неприкосно- 
вени господари, бяха много по-лоши ория
от старите общински управления, не р и
само зарад това че представляваха Първият {местен (селски) Наро-
окупаторска власт, но и зарад това, доосвободителеи отбор, който бил съз- 
че бяха държавни фашистки инсти- даден в' Сенокос през май на 1944 
туции за ограбване на народа, на- ГОдииа и активната му дейност на 
пълно подчинени на по-висшестоящи- линията на Народоосвободителиото 
те държавни органи и дето народът движение, съдействието на отряда и 

тази система на власт, няма- създаването на партизанска база в 
_______________________________село Сенокос допринесоха хората да

активност

та на
ради това п тяхната застъ- 
пеност в различните общин
ски органи н тела е недо
статъчна. Подобен е Инак в разговора с предслу
чаят и в различните форуми седателя на младежката ор- 
в местните общности. При ганизация в село Църнощи- 
това обаче има отделни ца узнахме, че лщадите от

това планинско село тази 
и то проявяват отделни же- година участаували в няко- 

* лко селски активности, пре
лапия за различни видове да вснчко в разрешаването 
младежки активности!, оба- на комунално-битовите про- 
чс нямат инто най-основни 
условия за това. Такъв е 
случаят с младите в местата 
та общност в сеацо Църно 
щнца. За тях помещеиията 
п сградата иа четцрнклафо- 
то училище в махала Прл- 
дол си затворени.

, -младежки организации ко-

според
блеми в селото. Активно се 
включили си проведените де 
легатски избори, което по
твърждават с факта, че 
жду петте членове на избра 
ната делегация двама са 
младежи.

разберат, че това е наистина нов ор
ган иа народна власт, който задушва 
националната свобода и който съвко-

т В течение на предизборната кампания 
последните предвоенни избо- 
носител на правителствената 
Милан СтоядиновиЧ\ в об-

ме-по време на
ри, за които 
листа беше ренно се различава от по-раишпите 

органи иа властта, както от обЩин- 
управлеиия в бивша Югосла- 

така и от фашистката диктату-

Желюша било докарано известно 
царевица, която трябвало да 

„бедните селяни" за да

м. я.щина 
количество ските
се раздели на 
гласуват за правителството. . . вия,

ра, която запеде българският окупа- 
Този отбор и Сенокос формира

ч'. . ;’с— Не рядко се казва, че 
пие младите бездействуваме.
Не включваме се в обще
ствено-политическия живот,

. в разрешаването иа кому
нално-битовите проблеми. В 
това може би има и съот- Г- 
ветиа истина. Обаче не ви- 'V* 
наш това е по наша вина.
Его например ние младите 
в село Църнощица искаме, 
но нямаме къде. В училище 
то в махала Придол, къде-

Рангел Диичсв, 
местния Народо- 

Сенокос от 8 ан-

2 Писмено изявление на 
по-късно председател 
освободителен отбор в 
рил 1975 година и 
Сенокос от 31 март 1974 година, дадени

тор.
Гаврило Видаиович—Сазда.2 По-къс
но, след {премахването на окупатор- 
ската власт и създаването на свобод-

V
на \»/

V VГеорги Медаров от V1-

на "•IV %(
автора. ца територия, във Висок, през

* Сърбислав Златкович, Развитието на ^44 годииа беше |създадеи и местен 
народоосл^щ—ки= Народоосвободигелен отбор в село

Каменица, ^ СЛЕдВД _

юни

>л
валето на 
„Братство", Мост бр. 31.
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КШШШШШнови ИЗДАНИЯ

„НЯКЪДЕ КРАН ГРАНИЦАТА“ Творчеството на народността се 
нуждае от компетентна оценка

ОсвобождениетоБезспорен е един факт: н периотат пасттали&в явк 
—циците, някои от които (слооодви к- ' гпаиишгте
и др.) са спечелили слава и празтгания и твъигршт^ 
на нашата страна. Самият факт, че от ^ I*.естиеии 
към петнадесетина художника, заот-ршилн У^ десетина 
академии а Белград, София и в ^и ^адиве Десстит а 
ст.с завършени тюлувисше художествени шк<ми ” 
толкова художници - самодейци, говори за наистшиедиа 
внушителна бройка художници, и.маики предвид броя 
населението от българската народност. ,,,

И литературното творчество също са постигнати до
бри завоевания. Издадени са няколко десетки кпити 
90) па различни автори — от стихосбирки, соорняци р 
кали до романи и драми. Към двадесетина активно тво- 
речпи писатели и поети ежегодно се представят пред широ
кия кръг читатели с нови произведения.

По-скромни са постиженията на драматичните твор
ци, относно на самодейците — артисти, въпреки че за га- 
стролите на димитровградския самодеен театър ,,Христо 
Ботев“ наистина могат дя се кажат доста похвални думи, 

ежегодното им високо представяне на различни

1989 Г.Л АНТОЛИГИЧЕН ИЗБОР НА РАЗКАЗИ II НОВЕЛИ О „БРАТСТВО“ — 
^ <> РЕЦЕЗЕНТН: Д-р САВА ИЕ.НЧИЧ И ПРОКОПИ ПОПОВ

Озаглавеният сборник „IIя- 
къде край границата“ със 
самото заглавие подсказва 
за мястото, където изниква 
това творчество, тъй като 
представените творци са 
родени главно и Димитров
градска нлн Боашеградска 
община. За самите тпорин 
в края на книгата са дпде- 

осповнн биографични 
данни н данни за тяхното 
творчество; относно за нпн- 
-ценното написано нлн ну- 
бдикувано от тях.

пик Методи Петрол, шле- 
стсл повече като карикату
рист и илюстратор (донсот- 
доиш» на Н-к „Другарче“ н 

па учебници 
ла училищата пи народност
та и други учебници).

Шш-сеше едни' хнатц 
читателят на едно 

може да се срещне
където 
място
с почти всички по-значител 

творци на ч българската 
народност, творещи от Ос
вобождението до днес. Кни
гата е сборник от различни 

съдъжанне (тематична 
насоченост), жанр (разкази 
н новели) и обем произве
дения. Тук са застъпени П 
творци от „най-възрастно
то" до „най-младото" поко
ление (кавичките са упо
требени условно).

Съставител на този збор- 
е Мште Николов —

много повечени

1к*з претенции да оценя- 
ииме дали предложеното л 
сборника е и ннл-лнеокото 
постижение па отделни ав
тори, може да се каже л 
общи линии, че иредложе- 
пите творби (разкази и но
вели) поотделно за всеки 
автор „шпорят“ за тематич
ната му определеност и за 
жанровата му насоченост. 
Трудно ще бъде па чита
теля да получи от прочете
ното и сборника ясна пред

става за прозаичното твор
чество па онези творци, за-

ЕГО

ЛИ

застъпени 
автори: Марин

В книгата са
следните
Младенов, Мило Николов —
Присойски, Детко Петров,
Прокопа Попов.'Симеон Ко
стов, Стефан Николов, Ха- 
ралампи Иванов, Новина И- 
ванов. Иван Борски (Ванче 
Богоев), Зденка Тодорова и стъпени тук с но един раз

каз нлн новела, захцото без
спорно една творба сама по 

Художествено оформле-. се5е си „е казва ншцо по- 
-задълбочено за един автор. 
Тук това нс може да сс 
приложи за онези автори, 
застъпени с повече свои 
творби.

ник
Присойски, също еднц от 
творЦнте на българската на
родност. Той е и автор на 
уводната статия, в която об
стойно говори за повода и 
потребностите от един та
къв сборник. Наред от про
диктуваните потребности на 
училищата на българската 
народност, в конто се изу
чава и творчеството на пн-

с оглед на 
регионални и републикански прегледи.

Тук отделно бихме изтъкнали и високите постижения 
на нашите карикатуристи, преди всичко на Методи Пе
тров, които с участието си на изложби на карикатура у 
нас и в чужбина са си спечелили завиден авторитет.

След посоченото, читателят с основание се пита: кое 
тогава тревожи? Веднага ще отговорим: тревожи липсата 
на компетентна оценка и на художници, и на литературни 
творци, и на карикатуристи и на драматични изпълнители. 
Малко са и монографиите за отделни творци (засега само 
за художника Слободан Сотиров е излязла монография), 
няма задълбочена критическа статия за творчеството на 
вече афнрмирани писатели — например за Марин Младе
нов, Миле Присойски и други.

С други думи: в редиците на народността няма ли
тературни, ходежествени, драматични и други критици, 
които да се произнасят за отделни художествени произ
ведения и да дадат компетентна оценка на постигнатото от 
творците на българската народност. А безспорно е, че има 
какво да се каже и за творците поотделно, и за техните

Момнр Тодоров.

ние. на сборника е направил 
димитровградският худож-

В заключение все пак мо
же да се каже, *че книгата 
е ценна в няколко отноше
ния: преди всичко на едно 
място са събрани повече 
творци, предлагат се твор
би с различно тематично 
съдържание и стилистично 
оформление, с разнообразна 
художествена стойност. Чи
тателят, единственият кой
то трябва да оцени книга
та, щс може с основание да 
направи това, понеже са 
предложени 20 разкази и 
новели:

постижения.
Оттук изниква въпросът: наистина ли няма хора. 

конто могат да дадат такава оценка или пък недостатъчно 
се насърчават да правят това? Струва ни се, че отговорът 
лежи във втората част на въпроса: малко са поощрява
щите мерки.

Тук нарочно не говорим за огромните постижения на 
нашите научни работници, изявили се а различни полета, 
понеже обикновено те се добре оценяват от компетентни 
хора, но извън редиците на нашата народност.

За да се преодолее това незавидно положение в кри
тиката (художествена, литературна и др.). струва нн се, че 
е необходимо да се организират кръгли маси, дискусион
ни трибуни или други фор.мн на публично обсъждане 
(промоции например), на които творещнте в критиката би
ха могли да кажат думата си, а и сами да сверяват сво
ите оценки с оценките на читателския, зрителския или лю
бителския аудитории на изкуствата.

Значителна роля в тази насока трябва н може да 
изиграе издателство „Братство", по-специално списание 
„Мост“, културните домове в нашите общини п други кул- 
турнн и образователни ведомства на народността.

Сг. НИКОЛОВ

Настоящата бележка за 
сборника има за цел да на
сърчи и подтикне и читате
лите и професионалните из- 
сследаватели на творчество
то на българската народ
ност да откликнат със свои 
отзиви, да дадат своя оцен
ка на книгата. Именно това 
ще бъде в полза и на твор
чеството на застъпените ав
тори и на самото издател
ство „Братство“, за да мо
гат да сверяват своите ори
ентири с интереса на чита
телите. Ст. II.сатели от народността, ин

тересуват се и други изда
тели (на сърбохърватски и 
на езиците на други народ
ности) от }?представителна“ 
книга, която ще им даде 
възможност за превеждане.

В уводната статия задъл
бочено се разглежда твор
чество на народността от 
различни аспекти: време на 
поникване и развитие, жан
рово определение, стили
стично оформление. Озагла
вена „От разкази до рома
ни“ изобилствува с. много 
авторски данни и данни за 
творчеството, така че чита
телят получава цялостна кар 
тина за творчеството на лезнвди тю повод Деня 
българската народност (пре- ,на Републиката твърде 
димно прозаичното творче
ство), едно от най-младите, 
явили се от Освобождени
ето насам в СФРЮ. Това 
хронологическо описание за 
автори и тяхното прозаично 
творчество дава възмож
ност на читателя да навле
зе в „проблемността“ на 
творчеството и да се за
познае с основните насоки 
в развитието му.

ИЗЛОЖБИ Усиех па художника 

— самодеец Милорад ГероЬ
На петата традицио

нна изложба на югоолав
пението от българската 
народност като поет, по

го ме зарадва, Геров на въпроса нн за 
получената награда.

Инак организатор на 
изложбата, както и в 
предишните години е „За 
водът за вестникароко- 
-издателока и пропагаи 
Д«а дейност на ЮЖ, 
Железничарски музей, 
Белград. На изложбата 
са участвували 55 худо
жника от цялата страна 
с по няколко картини. 
Геров с получил награ
дата за картината „Дим 
над железничарския под 
лез”.

защото 
я получих като худож
ник и работник на тру
довата организация, при 
надлежшца към

оките железничарски рр 
ботаници — художници, 
окултори, графици и дру 
ги, състояла се на 23 но 

' ември 1989 година в Му 
зея на Югославските же

ггеже е автор на три сти 
хосбирюи, печатани в 
Издателство „Братство”. 
С художествена работа 
са занимава само като 
любител, ио резултати
те му и на това поле са 
на завидна висота. Член 
е на художествения клуб 
„Джуро Оалай” в Бел
град .и е .участвувал на 
повече изложби, в стра
ната и в чужбина.

— Наградата, която 
пблучих «е е първата мн 
награда за изобразител
но изкуство, но най-мно

Югос
лавските железници. Пр 
еди три години на чет
въртата поредна излож- 
оа не бе присъдена ггьр 

награда, а втора, ио 
ради обективни 
ни. Тъй

ва'
високо признание спече 
ли и нашият художник 
-самодеец, инак поет, Ми 
лорад Геров. Той 
второто място за живо
пис.

прили
ката» това е и

райтисоко (признаниезае
изобразителноза изкус

считатво, може да се 
за първи!. Наградата е 
парична и

Следва да (напомним, 
Че Милорад Геров пове 
че е известен на гаасе- атестирана с 

документ — сподели М. Ст. Н.
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БЕЛЕЖКАТА „НЕ ГО ИНТЕРЕСУ-ОТГОВОР НА 
ВА“М II ЕНИЯ

СЕЛЯНИ, СЪЕДИНЕТЕ СЕ! Не съм виновен■ ■

„Браство“ бр. 1425 от 17 ноември 
ана бележка под

Във вестник
1989 година на 7 стр. е публикув 
заглавие „Не го интересува“. С оглед, че не съответ- 

действителните факти, давам следния

Значи,неговите стремежи./ Затова трябва да се поз
драви създаването ма Сел- Селският съюз може да про
сии съюз. Той трябва да се съществува само ако иаис- 
развие в силна политичес- типа бъде селски, 
ка организация, която няма И точно тук е главната 
да се бери за власт, но за опасност- за яегй. 1ази ор- 
мястото, ролята и интереси гаиизация трябва да се бо- 

селянина в общество- ри за създаване на стабил
ни условия на стопанисва
не, единен пазар, а с това 

единна
Югославия. Това е причи- 

дето създаването

В началото на 50-те годи
ни в -Югославия настъпи 
погром на аграрната' поли
тика. Напусна се колекти- 

V визацнята, но старата ’ от
живяла идеология продъл
жава до наши дни. С десе
тилетия наред югославските 
комунисти нямат ясно де
финирано отношение по въп 
роса за социалистическото 
преобразование та селото. 
Успехът на социалистичес
ката революция се мери с 
динамиката на промяната 
на социалната структура в 
полза на града, 
години, когато селяните ма
сово" напускаха селото и 
..бягаха“ в градовете.

Опустяха стотици хиляда 
?;ектари обработваеми пло
щи, унищожиха се овощни 
градини, добитъка силно се 
намали и се разпродаде в 
безделие. а старият начин 
на живот 
редна култура 
забвение/Промените в ико
номическата структура нуж 
но предизвикаха промени п 
в сферата на 
надстройка.

ствува на 
отговор.

Идването на проектанти от Института по гор
ско дело в Белград иа 1 ноември 1989 година за 

горски път Бела вода — Скървени-
те на 
то. проектиране иа

Острушко, договорих на 26 октомври тази 
присъствието на завеждащия по горско дело

го-за стабилна мИзлишно е опасението, че и 
Селскйят съюз може да се 
развие в самостоятелна по
литическа партия и да заст
раши водещата роля иа Съ
юза иа комунистите. Поне 

Това бяха ~ селяните нямат
да се борят за .кресла. 1е 
единствено искат на. агра- 
ра да се посвети толкова 
внимание, колкото той 
своето значение трябва да 
има, а селянинът да стане 
човек, чпято работа ее пла- 

А това яе 
пито 

е в

ца
дина в 
в ООСТ „Нишава“.

Според договора, проектантите на трасето тря- 
ваше да заведе завеждащият горско дело и с не
гово съдействие да се разрешат и другите евентуал- 

потреби (работна сила и под.). Този иаш договор
на „Нишава“ в

мапата
Селски съюз (не изървн глад
ко, а неговите инициатори, 
са' изложени на игападки, 

основават новапретенции като че
партия и под.

ниотговорноКонкретно п
всички общини селяни

те трябва да се организи
рат и да излъчат свои деле- 

всичкн окупщини

с Института стана в помещанията 
присъствието на два агронома.

От понеделник, 30 октомври до 4 ноември 
година бях в отпуск по болест, който прекарах у

въвно
1989

гати във 
от общината до федерация- 

бъдат избранища и уважава, 
е 4 нита забранено, 
опасно. Напротив, това 
общ интерес. Тъй като 
ществуващнте 
организации,
муннетите и Социалнстичес- да се 
кият съюз не проявиха до- в
статъчен интерес, 
ссбност да действуват в об
ластта на аграра, защо 
задача да не се отстъпи на 
оня,
вен жизнен .интерес за нея.

дома си.та, които да
демок ратичн а процеду р а

.гласоподаваме. За идването на проектантите беше запознат 
оперативният работник в ООСТ „Нишава“, който е 
трябвало да им окаже необходимата помощ. Защо 
в този ден не е бил на работа завеждащият горско 
дело в „Нишава“, журналистът е трябвало да се 
осведоми в „Нишава“.

При мене у дома представител на 
доведе проектантите на 1 ноември 1989 година, кои
то запознах, на картата, с трасето на пътя и още 
същия ден те отидоха да проектират. Както личи 
от изнесеното, критиката е отправена на погрешен 
адрес.

по
тайнопри

Само така момее да се сла- 
--- което още може 
спаси. За съжаление, 

вече

съ-п вековната на-
политическн 

Съюзът на ко-
паднаха в си, онова

ония села, където
селяни 1НТПЦО не моженяма

та се направи. Там са нуж
ни не само политически, но 
и дълбоки социални про

мито спо-духовната
„Нишава“тая

Нищо не може да отрез
ви хората 
то глатьт. Днес,

настойчиво чука

така добре, как- 
когато той

меня.
Излишно е да се очаква, 

че които и да е ефикасно 
учредяване може да води аграрна по

литика. Опитът от разни 
експерименти, измислени в 
креслата на политическите 
„гении“, от колективизация
та до Закона за сдружава
нето
селскостопански производи-

който има иопосредст-
натака

вратата на работнишгте . 
въпроса за повторно въз
раждане на селото е актуа
лен, колксто и нуждата да 

на то-

При самото 
Селския съюз трябва да се 

той да бъде Никола Димитроввнимава щото
ипростадемократична, 

ефикасна организация.
може да се остави

Все яде. От отговора 
зи въпрос до 
степен ще зависи и 
та на реформата, 
на страните, 
одолявали подобни икономи 
чески кризи ни учи, че наи- 
-напред трябва да произве
дем достатъчно евтина (и 
здрава) храна.

значителна
съдба- нея не

простор за бюрократизира- 
национа-

йндивидуаш штена
Опитът 

които са пре-
не, политизация,

и подобни отрица- тели може да послужи ка- 
явления, която разяж- то урок. На нашия селянин 

никой нищо не му е дал, 
Той са-

лиз.ии 
телни 
дат
тическата система

икономическата и поли
па Ю го ните ще му даде. 

мият достатъчно е способенславия.
Изхождайки от трезвия, 

проницаем и остър дух на 
селянин .може да се

да се избори за своето мя- 
обществото ако вече 

има достатъчно широк гръб 
и корави ръци да произвеж
да храна.

За съжаление официални
те политически и държавни 

застъпват до- 
тази стратеги-

с го в
органи не се 
статъчно за 
чески

кашия
каже, че той сигурно нямаважна задача.
да бъде член -на организа- 

която нс отъждествявависоките ли- Иван НиколовАстрсяомски
уви и ниските изкупвател
ни цени на селскостопански 
преизводения са две главни 
причини, които понасто- 

блокират производст- 
И не само 

45 го-

пия,

НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В БРАНКОВ ЦИ — БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАИЗ ДЕЙНОСТТА

ВРЕМЕТО ПОРАЖДА НОВИ ПРОБЛЕМИщем
вото на храна.

През изтеклите 
се натрупали

слабости и про- 
област, че са- 

в пя-

това. тол-дини са 
ково много 
луски в тая 
мо с коренни промени 
лото общество могат до и> 

степен да оъдаг про-

т ричсскн ток, обаче поради 
М0СТО1 юл ожонието, 
ннето няма .възможност да 
ползува това информативно 
'-родство. Поради това някоя 
ко пъти досега този въпрос 
раздвижват в местната об
щност, търсели и от общин
ските органи да предприе
мат съответни I 
щ'нят да се разреши.

Освен това в местната об 
щпост пес още са недовол
ни н от услугите, конто въ
рши трудовата организация 
„Босилеград“ от Босилеград, 
отделно когато става дума 
за изкупването иа добитъка. 
Именно в селото има изку
пвателен пункт. Обаче вата
та е па открито, занемаре
на от организацията и съмп 
яват в точността й.

Инак, в местната общност, 
както пи уведоми Николов, 
понастоящем има около 70 
домакинства. За разлика от 
другите села, тук има м мла 
дп селскостопански иронзво 
дитсл.и. Всяко домакинство

отглежда по десетина овце 
и две три крави. Над 50 
на сто от 
имат добра питейна вода, съ 
време» вни I апарати в домакин 
ството п мебели, а почти вс 
яко домакинство радиоапа
рати. В селото има ц десети 
па телевизори, обаче за се 
та гледат само българска те 
левизиониа програма.

Председателят на Скугаци 
мата на местната 
Митко Николов накрая под
черта и това, че в селото 
твърде успешно са провели и 
петите поредни 
избори. Отзивът бил на ви
соко равнище. От 137 гласо
подаватели, гласували са 114, 
което • е още едно потвърж
дение, че населението от то 
ва средно по големина бо- 
снлеградско 
.крепа на прогресивните' си
ли в страната за консолиди
ране на настоящата обста
новка и но-ускорен. развоен 
подем.

бота н с по двеста хиляди 
динара. Дадохме н но лико 
лко дни доброволен труд. 
Д аз, Асен Светозаров и Бо-

В местната общност в се- 
Браикояци казват, че с об 

на всички, успеш
но провеждат една след ДРУ 
га актииюеги, особено опс- рис Александров почти сж<- 

<я. комупатгобитопо зна дневно бяхме е булдозера на 
чение Доскоро пътна.а мре комуналпо-услужната . орга-
•га . селото бе един от пай- .шпация „Услуга от Босш.е- 
тоеаожните проблеми. Тази град - подчерта Николов, 
•о/па ,00.1 проблем е пич- Обаче и тук се повтаря 
•г/ разрешел. ’ Махалите са правилото, че иа работата 
свързани с годни за дьпже- никога няма кран. Времето 
мис махленски пътища. Пре- си върни и поражда пови ак 
лсеяатслят па Скупщината тшшостп н проблеми, коп
на месната общност Митко то също така търсят максп- 
Николов, сега и новоизбран малпо ангажиране па вс.цч- 
,,и Съвета на местни- ки нс само в селото, но и

в общината, па добри и по- 
широко. Като казвам това 
имам в предвид опели про
блеми, които в местната об 
щпост самм не са в състоя 
ние да разрешат. /—...

дума за необходимо-

населе
ло домакинстватаи,и силивестна

одоляни.
обшест-Ссляпитс в едло

колкото и ла
ико ново са нужниинженерите,карите,

чистите и Др- 
И чъкмо затова 
ла бъдат оставени сами на 
себе си. Но също така 
кей не смее в тяхно име

специалисти, 
пс могат .мерки, съ-

общност
политика, 

могат
да води аграрна

селяните 
водят. Но за да

която само 
ефикасно да делегатскиделегат в 

тс общности при Общинска
та скупщина, подчерта:

— С помощта на Общии- 
скупщина, средствата

тр-водят, ТС.могат да я 
ябва да се организират 
всички равииша ог 

до федерацията
обществени и

ма
общи-

ската
о! въведеното местно самоо
благане и маши. средства в 

па наетбящата годи-

катопата Именноравноправни 
стопански субекти, а не да

по мартипиче ма 
събития. Тях-

сеою дава подел ава
ечта от изграждане па те
левизионна антена, с което 
биха се създали уйловня за 
гледане на програмата и в 
гази «местна общност. Още 
повече, че селото вече се- 
дсм-оссм години има елек-

течение
прочистихме, а малко про

около 15 кило- 
ш,ти ща.

пасе влачат 
общесч вените 
ното организиране 
мо в техен интерес,

бихме ПОВИмахленскиметра
По този начин -махал ите свър 
лахме с годни за движение
то лътища. Всяко домакин
ство участвува,

не с са- 
но и в 
общест- ш мпа «ялотоинтерес освс! I е ра-

во.
СТРАНИЦА и
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забава* СаТи Ра *

СпециалнаХУМОРЕСКА терапия
(Прибегне до 

метод па фи.шкил- 
ма ко

наше да се 
III пои

— Недей да дрънкаш по
вече!

Острозубов го изгледа е 
чуистио па тзиепада и прс- 
зреипе и го отмина. На след 
лото заседание на работни
ческия съвет том гика без
милостно <и жестоко плюли 
чи методите, е които се слу 

и» н

Другарят Острозубов 
4 ше човек »на мястото си. 

Умен. честен, ютов да се 
В колектива бе

важе
ед|
"а терапия, вследствие 
ято трябваше да настъпят из 
вестни промени в телоедоже 
ииего на Острозубов, а то
гава разбира се можеха да 
се очакват м промени в на 
чина ат мисленето.

След няколко дени, 
тч> сутна вечер бе поза къс- 
пил, ПГЯКПКВ.Н типове го пре
срещнаха н грубо м\/ разме 
свиха ребрата, ешгха му гр 
ъбнака и му избиха отри
то :гьби. След това го изпра 
тиха нп медшишека реили- 
бптации, където той прека-

ЗАСПАЛА
НУЪА

жертвува. 
най-добър работник и АР\' 
шр. И може бн щеше да на 
прави добра кариера, ако 
беше малко по-прагматнчен, 

акотактичен и отстъпчив.
позволяваше да крити 

но всички 
мо-

кога-отговорните друга) 
борбата е носителите па нро 
греса н демокрацияга, така 
че работата се беше разчу
ла н заплашваше да се уе* 
зожни. Острозубов трибпа- 

нсяка

жехане си
кува това, което 
правила на неписания 
рал не смете да се крити
кува. А той като започне
ше, не знаеше да престане. 
Никой не му обръщаше ври 
манме, докато той критику
ваше политиката на СИВ, 
Конституцията и някои об
ши абстрактни неща. Но ко- 
гато той почна конкретно 

някои имена

Е, мо| побратиме! Мо] поко]ни башта зиал 
|с млого у байо да прича. Зими, он седи уз ку
бе. в ми, зьегона деца, пасе дамо около. Он нри- 

приче у „слиЬе“ лретварамо.

^а сам нарочито запазил причу: како била ^една 
\бапа дево На, па се убола иа вретено, па 
спала сто године. ^а у то] нес/.м верувал све 
до ономад. . .

Пошьл сам у Бабушиицу. Стиго’ иа крето- 
иутину. Оно, около 'Гри големе левиие: ]едио — 
онштина; друго — котел; треЬо — Дом за кул- 
,уру. V општину ми се не иде одавиа. Несъм 
неЬн котелац. Чу да идем у Дом. Тамо ди
ректор Тома Бона. За сам понел шише реНи]у, 
оц че да Даде каве и — че си пооратимо.

Улезо' у ]едну широчку собу. Погледа’. По 
дувари кн>иЬе — до таван. Окиу':

— О, домачине!
Нико] се не одзива. Ледън дувар стаклен. 

Има и шубарче. Погледа' кроз шега. Видим: 
дън Нелав чича навалял се на астал и — спи. 
Ла се накаш.ъа’. Он си спи. Окну* арно:

— Господ 1шНе!
Ма, ]ок! Овог чичу 

..Леле! Да ли ]е жив?“ 
шега. Загледа’ га. Слабине му се издиза]у. Пуа. 
Значи, жив ]е. Вала Богу!

Видим отворена врата, за у другу собу.

да замлъкне на ча, а ми инчовеше 
цена.

Същата вечер крнмниа ш- 
ят субект го хвана за яка
та в 
триото
то и кръвнншкн изрева:

— Млъкни, или си готов!

ра три месеца.
П оттогава той нане «има 

замлъкна. Гледаше си раОо- 
мълчеше. Против

ос-тъмата н му опря 
на камата до I фло

тата II си 
шщнте отдалече го оглеж- 

И тъкмо
да споменава

контекст на корупцията, 
разпиляването иа обществе
ното имущество, своеволие
то, банкетите, баловете, тъ
ржествата и скъпите коли, 
които по пет пъти годишно 
обикаляха земното кълбо 
критиките му станаха извъ
нредно неприятни.

в лаха подозрително, 
това упорито 
се стори още носъмннтелно. 
Колкото но-уиорнто

Но Острозубов пак не млъ 
кна. В партийната оргаинза 
пия
тия, конто 1\> 
яьно им
Направи се разпей 
ннзаинята, които застраша 
ваше да се разшири и да 
предизвика нежелани после 
дствия.

Още веднага в сдш. но-за- 
кътан ъгъл на една кръчма 
падна решението да се за
пушват устата на тоя тикве
ник Острозубов, да преста 
не да бръщолеви. Тъй като 
психологическите методи нс 
действуваха при него, тряб

мълчание им
още ноЛкестоко нападна 

заплашваха и мълче
ше. те още толкова повече 
н оизаха от кожите си И 
излязоха от търпение. Пак 
минаха в акция.

Реша безлунна нощ чер
ният криминален субект го 
спина за яката и сурово из 
рева.

— Защо мълчиш! 
кроиш сега?

... Кой казва, че истори
ята не се повтаряла...

се закани със съд.
в орга-

Трябваше да се направи 
и нещо, за да се убеди този 
вироглав глупак Да се гледа 
рабоотата н да не се меси 
там, където не му е работата. 
И ето, една тъмна вечер 
един черен криминален су
бект за пръв път го спря 
пред входа 
му и го предупреди:

Какво

не би ни топ пробудил, 
помисли’ си. Улезо. прина квартирата

Иван НИКОЛОВ
I

А]д та.мо. Пуна соба със кшнБе. А по нд’ пра- 
шина — к’о на вршу. Поче да разглецузем. 
Натрча’ на ]едну госпоБу. И она спи, али сто- 
]ечБи! Подсети ме на мо]у кумицу 1елисовку. 
Нзу су затекли мртву али — сто]и уз врата! 
Овога ми кърста!

- — ГоспоЬо! — реко’. — Има ли га негде 
директор.

Она про.мрмл>а: ..На читаше ^е!“ и продужп 
да спи. Мене до^де некако дрезгаво, па по’ита 
да си излезнем.

< РО НЕБЛАГОДНРНОСТТА, ОТКОЛ- 
КОТО ПРИЗНАТЕЛНОСТТА.

. й- НАЙ-МАЛКИТЕ ЖИВОТНИ ИМАТ
Г“ •< НАЙ-ЕДРИТЕ ПАРАЗИТИ, А НАЙ-
^ ^ -ДРЕБНИТЕ УМОВЕ — НАЙ-ГОЛЕ-
I -Г- МИТЕ ПРЕДРАСЪДЪЦИ.
ш [_

ГТ -Й- МНОГО ЧЕСТО ИСТОРИЯТА НА 
У У СЛАБОСТИТЕ НА ЖЕНИТЕ Е
Г“ X СЪЩЕВРЕМЕННО НА ПОДЛОСТИ-
Ш 0_ ТЕ НА МЪЖЕТЕ.

й- ВМЕСТО КОМПАС ВЗЕ ВЕТРОПО- 
КАЗАТЕЛ. И ОТИДЕ ДАЛЕЧ. 
ОБЛЪЧЕНИТЕ С УСМИВКА ЖИВЕ
ЯТ ПО-ДЪЛГО.

й- СЪРЦЕТО НА ПОЕТА ВИНАГИ ПО
БИРА ПОВЕЧЕ, ОТ КОЛКОТО МО
ЖЕ ДА ПОБЕРЕ, АКО КУЧЕТАТА 
СЕ НАУЧЕХА ДА ГОВОРЯТ, ТЕ ЩЯ
ХА ДА ОТУЧАТ ДА ВЪРТЯТ ОПАШ- 

• КАТА СИ.

Отидо' у ]едно послонче. Тамо беше млад 
на коша реп даСОО човек. И он спи. А могъл бн 

искубе.й- КОГАТО НАПРАВИТЕ УСЛУГА НА 
НЯКОГО, ПОСТАРАЙТЕ СЕ ДА Я 
СКРИЕТЕ ОТ НЕГО: В ПОВЕЧЕТО 
СЛУЧАИ ВИЕ ИЗБЯГВАТЕ ПО-СКО-

Отидо’ у друЬн послон. И тамо затеко’ мла- 
дог човека. Бела коса, беле веце, беле трепйе. 
Рпи к’о ^арц. И он спн.

00<
X

Тъг се ]а сети’ за ону^ баштнну прнчу. 
па си помисли’: „Ма. да се несу н овн^а уболи 
иа нскакъв, па 1е н ши* ванула спаваБа бо
лее’?“. . . Излезо на бело видело. Од^еднуш. 
спази’ Тому Бону како штрапа преко кърстопу- 
тнну. Окну’:

II — Томо! . . . О, Трмо!
Он ме чу н стану. Приде при мене. Руку- 

ва мо се.

' — Добро, бре, куде си ти? — пита’ га за.
— Па . . . тув сам.

те тражнм по ов!ца Дом, а ти — на 
кърстопутину. .

— А! Несъм ]а внше у ти]а Дом.
— Што, бре?
— Е, па . .

М.ДЕТРОВ О -

. напудише ме! 
У, бре! Што тека?
Па .

— Е, домо]ега!
• • смитад сам им кад спу!

А]Д У здрав]е! 
Дрмафор
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