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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ 
ЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ**ГРАЛНИя КОМИТЕТ НА Съ-В СЪРБИЯ

В СЪРБИЯ СД 

СЪЗДАДЕНИ 

УСЛОВИЯ ЗА УСПЕХ 

НА РЕФОРМАТА
№ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА СТОПАНСКАТА РЕФОРМА ОС

НОВЕН ВЪПРОС Е СЪЗДАВАНЕТО НА НЕОБХОДИМИ
ТЕ СТОПАНСКО-СИСТЕМНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА СТА
БИЛИЗАЦИЯ НА СТОПАНСТВОТО И ОБУЗДАВАНЕ НА 
ИНФЛАЦИЯТА НН ПРАКТИКАТА ПОТВЪРЖДАВА СЪС
ТОЯТЕЛНОСТТА НА ЗАБЕЛЕЖКИТЕ, КОИТО СЕ ОТ
ПРАВЯТ ДО СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ВЪВ 
ВРЪЗКА С НАЙ-НОВИТЕ МЕРКИ 
Е СЪГЛАСЕН СЮК ДА СТАНЕ „СЪЮЗ НА СЪЮЗИ" И> 
ПРИЕТО Е РЕШЕНИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПАРТИ
ЙНИЯ АПАРАТ

СК В СЪРБИЯ НЕ
Томислав Миленкович поднася уводно изложение

ДЕВЕТИ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В СЪРБИЯ
На първото си делово за

седание в сегащния състав, 
което се състоя в миналия 
петък в Белград. Централ

на Съюза на

предпоставки за коренни 
промени в курса на рефор
мата. Същевременно започ
ва чов инвестиционен цик
ъл при максимално ползува 
не на природните ресурси, 

способностите.
сто- 
Съ-

Работническата класа и
народът на Сърбия няма да 

се откажат от реформите
ният комитет 
комунистите в Сърбия об
съди задачите на СК в про- 

на стопанската
знанието и
Средствата от заема за 
ланско възраждане на 
рбия ще бъдат-употребни в 

✓тази насока. Опора на' но- 
развоен концепт трябва

веждането 
реформа. Основен въпрос в 
провеждането на реформата

Томи-— каза докладчикът 
ца Раичевич, член на Пред
седателството на ЦК на СКС
— е създаването на неоохо- 
димите стопанско-системни 
предпоставки за стабилиза 
ция на стопансвтото и ооуз- 
даване на инфлацията.

вия
да бъдат колективите, ко- 

и в тези бурни, кризис-ито
ни времена успяха да запа
зят стабилността си _и да от 
крият реални развойни пер
спективи, като прилагат съ 
временните научно-техноло 
гически знания. При изнами 
рането на конкретни реше
ния трябва да се ръководим 
от нашите компаративни 
предимства за привличане 
на чуждестранен капитал. 
Налага се да се борим за 

разрешаване на 
от значение за

осъществяване 
на обществс-

!
Ий САМОСТОЯТЕЛНОСТТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА СИНДИКАТА — КАЗА ТО

МИСЛАВ МИЛЕНКОВИЧ В УВОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ — НЕ ОЗНАЧАВА ЧЕ 
ТОЙ СТАВА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ В РАБОТАТА НА КОНГРЕСА УЧАСТВУ
ВАХА 445 ДЕЛЕГАТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СИНДИКАТИТЕ НА ВСИЧКИ РЕ
ПУБЛИКИ - И РЪКОВОДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА И. РЕПУБЛИКАТА КАК- 
ТО И ГОСТИ ОТ ЧУЖБИНА

АБСУРДНИ СПЕКУЛИ
многобрсйните искания на 
работниците, до голяма сте * 
пен е надживян.

— Изграждането на - но
вия синдикат, като само
стоятелна обществено-поли
тическа организация, която 
трябва да развива и защи
тава обществено-ико момиче 
окото и социалното положе 
ние на своето членство, на- • 
ложи необходимостта Съ
юзът на синдикатите в Съ
рбия, покрай Статута, ма то 
зи конгрес за пзръв път да 
приеме и своя Програма. С 
приемането на самостоятел 
на Црограма, Съюзът на 
синдикатите в Сърбия ста
ва самостоятелна и незави- 
сна организация. Разбира 
се, че тази самостоятелност 
и независимост на синдика 
тите никак не означава, че 
той става политическа пар
тия, понеЯсе той Не се бори 
за завоюване и изпълнява
не на власт. Неговата глав
на цел е да защитава и ра
звива обществено-икономи
ческото положение на сво
ите членове и от това ста
новище да влияе върху по
литическите процеси и 
ношения - 
другото в 
рат. —

На 15 и 16 януари т. г. в 
Белград се проведе Деветия 
конгрес на Съюза на синди
катите в Сърбия, в 
работа участвуваха 445 де
легати. Рефератът „Новият 
синдикат в стопанската и 
обществена реформа“ под- 

Томислав Миленкович, 
Синдикал-

рия начин да се води поли
тика. Чужди пари няма, тр
ябва да се живее единстве
но . от своя труд. Работни
ческата класа, организира
на в новите синдикати, тър
си осъществяване на свои
те потребности, интереси и 
права. Тя ясно изтъква, че 
няма да търпи органите на 
власт, които не й предла
гат перспективи на по-добър 
и по-успешен живот, обос
новаващ се на работа и ре
зултатите на труда.

Сърбия е готова да плати 
цената на борбата 
кризата на югославското об 
щество съответно на учас
тието си в югослаското сто- 

не може — под-

срещу
чиято

ускорено 
проблемите 
успешното 
на политиката 
но-икономическото развитие

САП Косово. Преди всич 
ко става дума за задължени 
ята на всички републики, 
които са записани в Югоо-
ГнГсмПеРД=и3Ж 

мерки в атрара. 
само добри на 

ста-

панство, но 
черта Раичевич — да се съ 
гласи с по-голяма цена, ко
ято й се натрапва с помо
щта на дефектни инструмен 

е замразяването

несе
председател 
пия съвет на Съюза на син
дикатите в Сърбия. Спирай
ки се ,върху необходимост
та от промяна на старите 
навици, схващания и прак- 

обществото, но и в 
Миленкович

напа

ти, какъвто
на цените в отраслите,

основна опора на ре- 
Раичевич заяви, 

спекулите

ко
ито са 
публиката, 
че са абсурдни 
за някакво стълкновение гантиинфлационна-

понеже Сърбия 
и стоково- 

да бъдат

— Народът и работниче
ската класа на Сърбия, об
лягайки се на собствената 
сила и памет, са готови да 
отстоят курса на реформи- 

създадат по-добро

тика в 
синдикатите, 
изтъкна:

__ Днес повече от всяко-
ста-

ложените 
Засега те са 
мерения, без реална Ъ

ва за ускорено разре
тези въпроси и 

изграждане

Сърбия с 
та програма, 
се бори пазарът 

производство
задължителни за 
Югославия. Праас-

състоя 
забе-

възможно пога не е
те и да 
и по-щастливо социалисти
ческо общество. Те от тази 

откажат. Те

стояваме 
шаване на 
за спешно 
единна, цялостна и дългооро 
чна аграрна политика в Ску 
шцината на

Стопанската реформа изи 
радикални рационали- 

икономии във вси- 
всички рав 

отношение е 
на ради-

то
еднакво 
всички в 
тиката

на СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 
ОТ ДЪРЖАВНАТА КАСА цел няма да се 

най-жестоко
ставят и ще противопоставят
срещу всеки опит на. -бюро
кратично решаване на тях- 

съдба. Търсят ефика- 
стопанство и организи-

потвърждав а
на нашите се противопо-

телността 
лежки

СФРЮ.с про- 
изпъл- Социалната политика в 

условията, когато неминуе
мо се налага въпроса за и- 
кономически и технологи
чески излишък на работни
ци, като последица на па
зарно стопанисване, става 
важен сегмент на съвкупна 
та икономическа политика 
и реформата. Тя трябва да 
се организира, тра-йно да се 
води и финансира от фис
кални извори на държава-

във връзка 
Съюзнияна1 рамата 

пителеи съвет.
В Сърбия — изтъкна Ра

ичевич — са създадени вси
чки условия за успех на ре 
формата — висока сплоте
ност около реформи ото оп
ределение, интензивен

демократизация. Чрез 
на стопан-

сква 
зации и 
чки 
нища. 
ролямо
калното 
нистрацията 
и общината.

мата 
енр
рана и икономична държа-среди и на 

В това 
значението 
намаляване на ад ми 

в републиката

ва.
Промените в обществото, 

обозначени като .реформни 
крачки, не могат да зами
нат и трансформацията на 
работш 1чеоко-кп асовата ор
ганизация, понеже досегаш
ният модел, съдейки по

от-
— казва се между 

уводния рефс-
... Работническата

цес на
трансформация

субекти, съгласно За
кона за предприятията и де 
ловите банки се СЪЗД^организационни

ските
(На 3-та стр.)(На 3-та стр.) та.

значителни
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ОТПРАВЕН ПРОТЕСТ
БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН

СВЕТЪТ ПРЕЗ 1990. ПЕТ ГОДИНИ СЛЕД ОПО- I ЗАВЪРШЕН ДИАЛОГА ПО
ПЕСТЕНОТО РУШЕНЕ НА НАЙ-ГОЛ ЯМАТА УТО- ВЪПРОС _____....зшгл вснчнн поемиПИЯ и ЗАБЛУЖДЕНИЕ НА НАШИЯ ВЕК СФРЮПосланикът //а 

и Атина Мкла// Милути- 
нонич протестирал при 

МинистерствоУТОПИИ НА СОЦИАЛИЗМА гръцкото
ш»ъ1гшяите работи и 

спешно рали-■ СЛУЖЕБЕН ЕЗИК Е БЪЛГАРСКИ, А ВСИЧКИ ДРуСИ 
МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ САМО ПРИ ЛИЧНО ОБЩУ
ВАНЕ

■ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ГОРДОСТ ИИ НТЕРЕС 
Е „ОСИГУРЕН", А ПРАВАТА И СВОБОДАГА Е1А„и 
ЛЯМСКОТО МАЛЦИНСТВО СА — „ПОДЧЕРТАНИ

на
потърсил 
свиване //а постъпката на 
гръцките погранични ор- 
гаци, които тези дни //е 
позволяват иа югославски 
граждани да влизат с ви
зи. Касае се преди всич
ко за граждани на СР 
Македония, от които се 

влизането в

Окончателно се лока- на да пука като детско 
за, че реалният социали балоиче. Разбира се, пр 
зъм е нереален. Начало ед очите па милиони хо 
то на рушенето на ог- ра, конто това като чс 
ромната конструкция на лн не вярваха, 
бюрократично команду- 
ващата система преди 
непълни пет години опо 
вести Михаил Горбачов.
Тон тогава лансира пе
рестройката и ясно и гла 
сно съобщи, че е дошъл 
краят на най-голмата 
утопия и заблуждение 
на настоящия век.

Най-много основание за 
задоволство все 
сдружената 
о] юзш;ия, която

Победи демокрацията, Бъ- 
лгария заграчи в Европа — 
това са най-често тукашни 

исотдапшаш-

имаг/алс
демократична

дри съдей
ствие па представители 
българските комупиегщ

световната и домашна 
си обезпе- 

главен

търси при 
Гърция да имат 500 до 
1000
марки. Това се предпри
ема уж да са се спречи 
нелегалното трудоустро
яване на //аши граждали 
в Гърция.

И покрай убеждаване
то от страна иа гръцките 
органи, че това меропри
ятие не се прилага от 7 
януари, наши граждали 
и сега се връщат от гра_ 
лицата, Както се узнава 
само от 4 до 7 януари от 
гръцката граница са вър 

над 750 югославски

И научните теоретич
ни становища са съвсем 
ясни: много по-добре с 
да се установи система, 
т.е. обществено устрой
ство със здраво пазарно 
стопанство па тогава да 
се върви в богато общ 
ество, със съотвеиа да
нъчна политика н соци
ални мерки да се ,,строи 
социализъм”, отколкото 
да се строи „чист соци

----- ” в условия иа
все по-голяма и масова

коментари на 
ното решение иа Обществе
ния съвет но 
въпрос, който след петиси
на работа в Народното съ

да върши

западногермалскина
националния

пред
та общественост

дипштет на своя
свобода и демокра-брапне, с успех 

всенародния -диалог.
България с единна и не

делима, всички нейни граж 
дани са равни пред закопа. 
[Ползват се със свобода па 
мнение и вероизповедание, 
а могат .свободно да изби
рат и свои имена и имена 
па децата си.

Служебен език в България 
е български, други 
нейното население може да 
използва само 
общуване. Освен държав
ния трибагреник с национа
лен герб, 
граждани е 
изтъкват знамена на други- 
държави. В тази страна не 
щс се позволи създаване па 
сепаратистки, пито на ДРУ- 
ги политически организации 

нацио- 
Дравата, 

свободата и сигурността 
па малцинственото населе
ние в смесените среди ще 
се уредят с отделен закон.

Разпределението и яснота

чи
лозунг: 
ция за всички.

Аналитиците на събитията 
българската политическа 

лайна
оставят ни 

съмнение в това, че
сцена нс

Раздухвайки нов йятър 
Кремл на всички други 
заинтересовани предвес-

-малко
Събранието ще приеме тс- 

декларация Iю 
ционалния въпрос, 
също така, чс съветът 
демократичните сили в Бъ
лгария е успял да наложи 
разрешаване на етническия 
проблем, който ще задово- 

международната и ра- 
обще- 

бъл-

на- 
Считагзи дни

нати, че ще жънат само алнзъм 
собствена буря. Така се 
и случи. Вихърт на про беднотия. Страните в Ис 
мените фактически за

пати 
граждани.езици

при личноточна Европа бяха тръг 
нали по втория път. Сл- Пекин: Китай след пре

махването на извъанред- 
ното положение

късо време сруши ре
жимите в Източна Евро ед като се убедиха, че 
па: от Полша, през Гер са прнстагнали в задъне 
майската демократична на улица, с което глав- 
република, Чехословаки но се съгласиха почти 
я и Унгария до Бълга
рия и Румъния. Урага
нът докосна многолюд
ния китайски океан, кра тана) последваха бурни 
йбрежието на кубински перестройки и, за щас- 
я остров и съдейки по 
всичко вълната му е на 
сочена към пукнатините 
на албанската крепост.

ли и
зединената домашна 
ственост. Според тях, 

национална 
интерес с това са о 

защитата на 
свободите на ис- 

малцинство е под-

на българските 
забранено да гор-гарската 

дост и 
сигурени, а 
правата и 
лямското 

тана.
лед „националния“ Бъл-

ДЖАО ПОД СЛЕДСТВИЕ

След седем месеца в 
Китай е премахнато из- 

положение. 
китай- 

Уен

всички властвуващи гар 
нитури ("понеже реално 
друго нищо им и не ос ч7;

гария очаква „политическа“ 
кръгла маса, за която 
премерят сили 
щата БКП и сдружената о- 
позиция. Техните представи

на религиозни или 
пални основи.

въредното 
Представител на 
ското правителство 
Му оповестил че без ог
лед това, следствието сре 
щу бившия генерален се
кретар на ККЛ Джао 
Циан „все още не е за
вършено“.

ще
управлява-тие, главно мирни рево 

люции. След банкротира 
нето на националните и- 
кономии и на властите 
нищо не остана но и са 
ми да банкротират и на 
народите да оставят те 
жко бреме от дългове и 
което е най-лошото ос
тавиха им — неизвестно 
бъдеше.

та на тези най-важни точки тели под зоркото

Какво се случи, случи 
се. Остава обаче въпро 
сът дали монолитното 
бетонно сдание на бю- 
рократическия социали
зъм трябваше все пак да 
се сруши. Според дните 
в които живеем това бе 
неминуемо. Новите про
мени, след премахването 
на първите развалини, 
показаха че във всички 
бюрократични команду- 
ващи системи главните

След кървавото поту
шаване на студентските 
демонстрации бе опове
стено, че Циан е сменен 
понеже, както бе офици
ално казано, разединявал 
партията и подтиквал 
вълнения.

За съжаление, жертви 
паднаха в дВе страни. 
„Здравото ядро” в Китай 
чрез масакриране на сту 
дентите и гражданите 
успя да отсрочи неми
нуемите промени. По вс 

са били поставени обра ичко личи накратко. В
Румъния диктаторът Ча- 
ушеску и неговите шко- 
лувани убийци, стараей
ки се да запазят средно 
вековните привилегии и

Представителят на ки
тайското правителство не 
е прецизирал как след 
премахването на извън
редното положение ще се 
реши въпросът с множе
ство хора, които са аре
стувани заради участву- 
ването в демонстрациите 
и вълненията, по-точно 
в „кантрареволюционния 
бунт“.

неща вместо на крака

тно, т.е. на глава.
Всички социалистичес 

ки страни, включвайки 
и Съветския съюз спря 
ха в развитието си. По
ради препаленото изопа 
чаване на основните про 
изводствени и пазарни 
закономерности Изтокът, нните деца. По време на 
освен във военната и ко

Националният въпрос сериозно застрашава обществените 
отношения в България: центърът на София

обществеността, 
ще опипат пулса и както се 
очаква, ще трасират насо
ки на понататъшни проме
ни в страната.

Кой в следващата партия 
по-добре ще изиграе карти
те, остава да се види. Засе- 

. га инициативата пое съюза 
на демократичните сили, 
който подготвяйки се за ре 
шаваща „схватка“ в неделя 
организира голям митинг 
пред черквата „Александър 
Невски“. ‘

Ръководството на „Демо
кратичния съюз разчита, че 
под лозунга „България е за 
демокрация“ ще привлече 
най-много хора. Това, при 
подобни обстоятелства, по- 
-рано му идеше от ръка и 
затуй разчита на масова 
подкрепа като с голям адут 
в предстоящата политиче
ска и изборна надпревара.

(Татог)

• на съвместната деклара
ция по националния въпрос 
се тълкуват сред познавачи
те иа тукашните обстоятел
ства като добре изиграна 
партия на силите на „Демо 
кратичния фронт“. Поне за
сега е премахната загриже
ността на „Националния 
фронт“ за единството на 
страната, опазването иа бъ
лгарската национални и ре
лигиозна самобитност, исто
рическите корени и сувере
нност на славянското насе
ление на „българска земя“.

Същевременно, от Народ 
ното събрание доволни оти
доха и представители на 
„турскоезиковото 
ние“ и българските мюсюл
мани, тъй като нито един 
от техните ясно изнесени 
исканя по време на диало
га не са отишли по-далече 
от онова, което са получи-

взаимно
След военната интервен
ция на САЩ в Панама

откраднатото от наро
да богатство, убиваха 
изморения народ и не ви

АМЕРИКАНСКИТЕ 
СИЛИ ОСТАВАТ

Правителството на Па
нама е оповестило въз
можността на американ
ското Министерство на 
отбраната (Пентагон) да 
позволи откриване на во
енни бази, които дълго
срочно да ползува, в бор
ба срещу контрабандата 
в Латинска Америка. Две 
те страни преди няколко 
дни сключили договор за 
сътрудничество в борба
та срещу контрабандата, 
а панамските средства за 
масово информиране опо 
вестили, че се подготвя 
„терен“ за продължаване 

военното присъствие 
на САЩ в тази страна.

дерора един румънец ка 
зал: „Умирахме 45 годи 
ни и затова сега не се

смическа индустрия, все
по-пагубно започна да „
изостава зад Запада. По о°им от смъртта .

Надяваме се че румънчти всички тези страни 
и народи поради репре ската трагедия е послед 
еивното запазване на фе на. Вярваме че с пламъ 
тшцизпраните идеи за ка от свещите за невин- 
равноправността и всич ните жертви на неоста- 
ки да бъдат еднакви бя линизма завинаги отива 
ха поведени на ръба на в историята и времето 
голата екзистенция. И на бюрократично комун 
голямото заблуждение за дуващия социализъм с 
това че уж в социална всичките си свои утопии, 
ма експлоатирането ще заблуждения и злодеяни 
бъде ликвидирано започ

населе

на
я. , ЛИ.
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ва* Дрост и 
Ще се

Ет’НГН*ъЗ“™“
на себе гн п* Сърбия умее 
ва е це^Д-ьм То-
оия стреми. .

Готови 
среди и

то няма знания и готов
ност да се търсят решения 
за успешна стопанска дей
ност и въз основата на съз
дадените делови резултати 

радикални 
кадрови промени. Работни
ците ще умеят да изберат 
свои ръководства, които у- 
спешно ще ги водят в све
та и в развитието.

За да се осъществят
задачи работническата ___
са на Сърбйя търси ефикас
на федерална държава, е-

Динна, в която не са про
тивопоставени нейните 
ти, в която действуват 
и единни пазарни закони 
на стойността, в която не 
може

час-
яснц

да направим развитието на една 
цялост да се прехвърля за 
сметка на друга. Това не е 
в интерес на работническа
та класа на Югославия и 
това не може да бъде в ин
терес на работническата 
класа на Сърбия — каза 
накрая Томислав Миленко 
вич.

която Сър- тези
кла-(От 1-ва стр.) сме в 

предприятия, къде
онези

ико ПРЕГОВОРИ,
на, Демократична бо 
за всички

ИО И НАТИСКедин-
„„ гата и™ гр4Г,юХНя -,иМаГере—« г°вня

със

в— — - » 5У* сдДвв
ВМЕСТО ЗАКОН ЗА ЗА- ^«''на^еден'^™;

ни дошвориОЛЕКТИВ ТЪКВа легалните РЕФОРМАТА

В

и легитим- 
сътрудни- 

може и да се 
от методите на 
и натиск.

ии средства на 
чество, но не 
откаже ни 
компромиси

— Новият синдикат 
рбия се застъпва с. 
и пълни реформи, 
те са единствената 
еъзможност за
не на кризата.

Особени реагирания в об 
ществеността и между ра
ботниците предизвика Зако
нът за замразяване на запла 
тите на равнището 
латените заработки 
•мв,ри, а че при това 80 на1 

сто цените се формират 
свободно. Първо затуй, че 

предиш
на подготовка 

на антиинфлационната про
грама изключи възможнос
тта за замразяване на 
ботките, застъпвайки 
въвеждане паЗар на труда- 
Второ, че заработките са

в Съ- 
за спешни 

понеже

Синдикатът решително изи- 
екват в преходния период 
~ до приемането на новата 
-Конституция
то на новата система на фи 
нансиране. на обществените 
дейности и пенсионните и 
инвалидни осигуровки, сред 
ствата за тези цели да 
надминават 40 на 
разполагаемия доход на сто 
панството. На стопанството 
трябва да остане най-малко 
60 на сто '

зара- доход, понеже без това ня
ма ефикасно производство, 
нито било какво обществе
но развите.

(От 1-ва стр.) кумент можем да приемем 
като равноправен с остана
лите конгресни документи- 
Затова предлагаме цроекто- 
документът да бъде деклара 
ция на XIV извънреден кон- 

Пентпя тттта т2^,д,пленума на СЮК с подзаглавие
в На СК ”3а нов ,пР°ект на демокра-® б(%ие посветен на тическия) социализъм и ,за
XIV рацията на Югославия“. Така бихме из

не енткИЗВЪВРеДен конгРес на бегнали опасността един та
къв текст да се нарече „Нов 
проект за демократически 
социализъм и Югославия“ и 
още да бъде преходно ре
шение до новата Програма 
на СЮК. Тази крупна цел 
изисква много ио-всеобхва- 
тен концепт, който трябва 
да бъде подготвен сериозно 
и при участие на всички 
членове на СК — подчерта 
между другото Кръстич.

НИТО МАЙОРИЗАДИя, ни 
ТО КОНСЕНЗУС

оки организации на СК въз 
зникнат големи разлики тр
ябва отново да 
партийна дебата, - за да се 
доближат възгледните 
се намерят съвместни стано 
вшца. Ние сме против май- 
оризацията като облик на 
злоупотреба, но също така 
сме и против консензуса ка 
то начин за приемане на ре 
шения в Съюза на югослав
ските комуниста.

" ™КгйсИ:
ДОКУМЕНТИ

се поведе

и даи изграждане- Бдна част
на зап- 
за но-

сто от — От подзаглавието и об 
'Яснеиията ясно се вижда, че 
Декларацията трябва да бъ
де програмен 
каза Светозар 
уводната .си реч. — Тя да
же има амбиции да попъл
ни празнотата между стара 
та и новата Програма на 
Съюза на югославските ко-

правителството в 
ните фази

документ —. 
Кръстич в ПАРТИЙН-от осъществения

се за
През последните две годи

ни, според думите па Ми- 
ленко Петрович, в Сърбия 
се води 'Организирана акция 
по намаляване на служащи
те в органите на Съюза на 
комунистите, държавното у- 
правление, останалиге обще 
ствено-полишчески органи- 

На пленума беше ясно по зации и общности, в самр- 
дчертано, (че СК в Сърбия, управителните общности на 
Не е съгласен СЮК да бъде интересите. От септември 
„съюз_ на съюзи“. 1987 до юни 1989 година бро

— Ние се застпъваме Съ- ят на- служащите в органи- 
юзът на югославските кому
нисти да бъде съвременна, 
единна, демократическа ор- 

членът

мунисти, като при това вси 
чки членове, организации и 
органи поемат политическо 

и настояват да и морално задължение да я 
и да разорят из- спазват и прилагат“. По на 

ворното класово единство. Те настояват да подчинят на ше мнение за един такъв до 
своето своеволие борбата за прогрес, демократично раз- кумент трябва да кажат ду 
витие, творчески труд и знание. Замяната на бюрократизи- мата си всички членове на 
раните кадри с нови, смели, умни и дееспособни, с таки- СК. Това задължение е за- 
ва, които ще умеят да откриват истинските, пбтребнос- писано и в Устава на СЮК. 
ти и волята на народа и съгласно с нея да реафирмират Следователно, за предложе- 
Югославия, е съществена предпоставка за въвеждане на ната декларация не може да 
демократична социалистическа Югославия в Европа на бъ- се каже, че е синтеза на ко

нгресните документи, по ко 
ито се водиха разисквания 
в Съюза на югославските ко 
мунисти през последните 
месеци. Тя и по съдържание 
не напълно е в унисон с до 
кументите, които при най- 
широко участие на членове 
те бяха подготвени за XIV 
извънреден конгрес. В най- 
добрия случай ние този до

ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ БЮРОКРАЦИИ

Националните бюрокрации настояваха 
продължат националните стълкновения

те на СК в Сърбия е нама
лен с 9,8% (от 2804 на 2528). 
На Единадесетия конгрес на 
СК в Сърбия ясно беше 
зано, че 
апарат и всички видове раз
носки в СК трябва да се на
малят радикално. Всъщност 
исковете за намляване

дещето. ганизация, в която 
на СК, неговата свободна и 
творческа личност е основ
ен субект на демократичес
ките отношения. При решат 
ването по стратегически и 
програмни въпроси оптимал 
ните решения трябва да се 
търсят съвместно и по де
мократически начин. Кога- 
то между някои републикаи на вътрешна

ка
професионалният

замразени неселктивно 
нереално равнище с месеч
на инфлация от над 60 на 
сто...

— ' Затуй инсистцраме те- 
предписания СИС да 

преразгледа и да ги отмени, 
стълкнове

ния и сътресения да не по
лучат драматични размери 

това се застраши целия 
концепт на реформата.

НА СТОПАНСТВОТО —
60 НА СТО ОТ ДОХОДА

— Съюзът на Синдикати
те в Сърбия се застъпва об
разованието, науката, здра
веопазването и " културата 
да се третират като инте
грална част. на възпроизвод 
ството, а не като сфера на

на
ПРЕДПАЗЛИВО СЪС 
СТАЧКИТЕ на

членския внос са стремеж 
към дебюрократизация 
СК, демократизация и моде 
рна, рационална и ефикас- 

организация. 
Основно съдържание на ре
организацията на професио
налния апарат на СК в Сър 
бия е кадровото му преуст
ройство, за да се изгради 
компетентен 
организиран апарат съргас 
но новата роля на Съюза на 
комунистите.4

Според критериите, коиго 
бяха приети на пленума 93 
общински комитети

— Стачките, като сред
ство на синдикалната бор
ба, вече получиха легитимп 
тет и легалност. Досегашна 
та практика афирмира ста 
чката като значително сред 
ство на действуваме, подхо
дящо • за комбиниране с 
други средства, каквито са 
протестните масови събори, 
демонстрации и под. Съще
временно практиката пока
за и възможности за зло
употреби със стачките и 
проблеми, които произти- 

от това. Очевидно, че 
със стачките трябва да 
служи твърде предпазливо. 
Не смее да се позволи ста
чката да стане средството 
иа деструкция и внасяне на 

неоснователни дисква-

на
зи

съществуващите

ПРОБЛЕМЪТ С ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИ
ЯТАи с

Участието на произведенията, чиито цении са 
;амразени в обществения продукт на Сърбия е 23% 
а в Словения около 12% и Хърватско около 14%. 
За Сърбия от голямо значение е въпросът с елек
троенергията. Нейните цени са винаги по-ниски от 
паритетните цени според общите елементи. Като 
последица на този 1щспаритет през последните две 
години бяха отбелязани отрицателни ефекти над 
един милиард долара. През първото полугодие на 
1990 годила, при условие да се обуздаят цените на 
стоките, които се формират свободно, отрицател
ните ефекти ще достигнат 266 милиона долара. До- 
колкото тези цени се увеличат с 10 на сто, замра
зяването на цените на електроенергията ще „произ
веде“ загуба от 346 милиона долара. Подобен е и 
диспаритетьт при цената на медта, която е замра
зена на 1715 долара за един тон, докато цената 
му на световния пазар в началото на тази година 
достигна 2627 долара за един тон. Цените на про
мишлените стоки в края на 1989 година бяха по- 
високи с 2648% в сравнение с края на 1988 година, 
а цените на селскостопанската продукция са по- 
високи с 2059%, което показва, че е създаден огро
мен диспаритет, който не може да се компенсира 
с утвърдените субвенции.

Кой, заради споукойствие у дома, имт правото 
да се съгласи с такива мерки? Нима досегашни
те ръководства именно с такива методи не ни въ
ведоха в сегашната беда?

и оптимално

в осем
региона са длъжни да нама 
лят броя на служащйте с 
266. Осемте междуобщински 
конференции на СК трябва 
да намалят броя на зетите 
г> 67, Организацията на СК 
в Белград със .102, СК в Ко 
сово със 119, СК във Войво 
дата с 211 и ЦК на СК в 
Сърбия с 61. Така броят на 
служащите в професионал
ния апарат на СК в Сърбия 
трябва да бъде намален с 
822.

чат
се .

хаос,
лификации и безотговорно, 
петнеие ’ на хората.

НЯМА ПОДКРЕПА ЗА НА
ЦИОНАЛИСТИ И ШОВИ

НИСТИ

Особеностите на Синдика
та му възлагат най-остро да 
се противопостави на всич
ки политически. съюзи и 
партии със сепаратистична, 
■националистическа, 
нистическа и всяка друга 
„програмашка“ и недемо
кратична насоченост. Работ
ническата класа никой не 
може да пропъди от поли
тическия живот, нито да я 
въвлече в шовинистически- 
те разплати и кръвопроли
тия.

ТА

_ Очакват ии големи зада
чи. Очаква ни битка за до
ход. Битка за равноправен 

пазара в Евро- 
Европа единствено ще 

ни приеме, ако навлезем в 
конкуренция на труда и 
творчество. Ако с нови про
изведения и технологии за
пазим коивертимуемост на
нашия динар и нашата па
мет. Необходими са ни мъ-

Искам да подчертая. — ка 
за Петрович — че не става 
дума за никаква кампания 
против работещите в служ
бите на СК, нито пък се до
вежда под въпрос пелитиче 
ският, морален и човешки 
ннтегритет на тези 
Ще им бъде създадена въ
зможност за трудов ангажи
мент в други организации..

шови-
третман на
па.

хора.
Томислав Раичевич
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ЬЛЬУПНИЩЛСРЕЩА С- ДЕЛЕГАТИ НА 14-п» ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС 
НА СЮК МНОГО „ТРЪНЕ“

ДО РАЗВИТИТЕСЬС СЪДРУЖИЕ-В БЪДЕЩЕТО
и топа число. Ще се 

възможности ла от- 
иа нови цехове, ще

кинаШ Гласът на лужннчанн на 14-ия извънреден конгрес //а 
СЮК ще „прбнссс" доскорашният председател на ОС в 
Бабушница, сега нреподадател на образователния център 
„Вук Кпраджнч“ — Славолюб Мнладнновнч

юзът па комунистите т,риб
на да се преобрази и мо
дерна политическа органи
зация с попа програма вър
ху пршщнпа на добровол
ност, отпорен за най-широ
ките слоеве па обществото, 
п,ри даване па възможност 
за пълна кроаТшшост, .ини
циативност, творчество, от
вореност п сътрудничество 
е другите политически пар
ти в страната, Европа н 
света.

търговия трябва да се 
търговска органи-Д.р Любиша Митрович, 

председател па Скупщината 
па Мсждуобщииската реги
онална общност в Ниш, До
броени Петрович, председа
тел па регионалната стопан- 

и Радипое Ни- 
Завода

за план па Нишки регион, 
пребиваваха тези дни в Ба- 
Сушпица, кдето е предста
вители па стопанския и по

гали

жс с 
занимава 
зация.

В туризма трудности 
първа ще се явяват.

недоразумения на рс~ 
общество I ю-лол ити- 
Общност Бабушница 

и туристи чес ко-гостил ни чар 
организация „Сърбия“ 

в Пирот съществуват и ако 
ис се

търсят 
криване 
се насърчава развитието иа 
дребното стопанство, ло-до- 
бре ще се организират зе
меделските кооперации ., 

сс спре, ако не ня-

те-
Извс-

На предстоящия конгрес 
на СЮ|К от Лужшща 

Счапол юб М1 шадш ю-
нич. който на конференция
та между повече кандидати 
бе избран за делегат п ко
йто това деликатно задъл
жение. прие като призна
ние за досегашната му ра
бота. проявена активност, 
но и като доверие, което се 
оказва само веднаж. За то
ва как той вижда сегашно
то състояние в Югославия и 

очаква от Конгреса

стаи
ладията 
ческатаска камара 

колнч, директор «а
за дае то поне частично, 

иа населението.
чи-

лостно, а 
миграцията
Обаче има проблеми, за 

решение в Лужнина не
ската

премахнат, решещия стоживот налигичсски 
комуна разговаряха за про- 
бломите |и бъдещето па Лу- 

11 я кол коч асо шия 
заио-.

Вжилна.
разговор • домакините 
зиаха гостите с трудностите 
преди всичко от материал
но естество, пред конто дъл 
го време с изправено сто
панството на Бабупшина. Те 
изразиха п готовността Лу- 
жшща да напусне компани
ята на неразвитите общини. 
Тънки пликове със заплати, 
липсата па оборотни средст
ва, висока степен па бе.зрабо 

ежедневието

какво 
сподели:

— П ОЛ11Т11ЧСС КО го поло
жение в страната е изклю
чително сложно п развъл
нувано. Нещо чудно става 
с ювосЛавяиите и югослав- 
стбото. Отделни ръководи
тели , се траят с нашата 
съдба, въпреки че нямат 
право на това, преди вненч- 
ко поради историята, която 
е светла, но кървава и бо
лезнена, поради страхотии
те на войната и жертвите, 
конто сме дали досега. По
лучава се впечатление, че 
в отделни среди на репуб
ликите

натипа са 
но-голяма, понеже миграци
ята на населението, особено 
Лужшща.
па крайградските селища, е

Неволята е още

голяма.
— Много трудности ще 

успеем сами да решим през 
тази година — каза д-р Ми- 
ролюб Йопаирвич, предсе
дател па Общинската скуп
щина в Бабушница. За съ- 

проблеми, за

Необходима е подкрепата на Нишки регион
републиканските 

интереси са по-важни от 
Югославия.

Славолюб Мнладнновнч
е необходимо да се включ
ва Нишки регион, а още 
по-малко република Сър
бия. Такъв проблем е напри
мер трудоустрояването.

за бъдещето на 3 войска 
баня трябва да се търси на 
друго място.

жалеиие има 
чието решаване не е необ
ходима подкрепата на Ниш
ки регион, па и на репу
блика Сърбия. Когато става 
дума за земеделските ко
операции например. Такива, 
каквито са, никому не пол
зват, па е необходима тях
ната трансформация, обе-

По отношение па образо- 
исто- вателпото дело Миладино

вци изтъкна:
— Образованието трябва 

да се възвърне към корени- 
Ако те си. Образователните ве

домства трябва да станат 
крепости на развитието, тр
ябва да се създаде единна 
образователна система на 
цялата югославска тери
тория. На младите трябва 
да бъдат книгата и знание
то основно оръжие.

Драган Чирич

Като се започне от 
рнческите моменти п мно
го културни блага, винаги 
сме почитали и сме се стре
мели към съдружие, 
нс бяха Солун,. Козара, Яй- 

. це, Неретва — картата на 
Балканите би била по-инак- 
га Югославия може да въ
звърне накърнения си авто
ритет само чрез слога, сът
рудничество, с укрепване 
на доверието и само по та
къв начин може да се спре 
пагубната инфлация и па
губната разпродажба на 
Югославия.

Според думите на д-р Лю
биша Митрович, Нишки ре
гион, разбира се доколкото 
му това позволяват възмож 
постите, оце бъде готов да 
помогне на всяка от десетте 
неразвити общини под по
крива на Скупщината на 
Междуобщинската регионал 
на общност, па и на Бабуш-

В разговорите участвува
ха и председателят на Из
пълнителния съвет на Об- 

Раткодиняван 
се каже с какво трябва да 
се занимават кооператорите 
във Велико Бонинце, а с 
какво онези в Званци. На 
„Таламбас“ трябва да се 

препусне търговията, поне-

където ясно ще щинската скупщина 
Тодорович, както и Драган
Божилович, директор натру 
довата единица на пирот- 
ския „Тигър“ в Бабушница.

ЕДИНСТВОТО В СЮК ДА СЕ ИЗГРАЖДА 

ВЪРХУ ПРОГРАМНИ ОСНОВИ
Без оглед на различните 

подходи и погледи не смеем 
Да позволим на лъжедемо- 
крати и клерикалисти да ни 
клеветят

ПОВОДИ И РАЗГОВОРИ

и провъзгласяват 
за ^унитаристи. Най-спешно 
трябва да се приема 
Конституция, с
се създадат основни пред- ■ Четиринадесетият извънреден конгрес на СЮК ще бъде 
подставки за изграждане на 
модерна, демократична, со
циалистическа правна дър
жава която да бъде феде
рална. Конституцията тряб 
ва да бъде според мярката 
на „модерна, демократична 
съюзна държава, обезпеча-

нова 
която ще ли н е готов да се бори за 

определенията си. А него
вите определения са прием- 
чиви

решаващ за съдбата на югославската партия. Ще се за
стъпвам тя да остане единствена и единството си зана
пред да изгражда върху програмни основи конто тряб
ва да приемем — каза преди заминаването иа конгреса 
Боянка Йорданова от Босилеград

чис-голямо,
ло хора в страната. Демо
кратичният социализъм за 
когото се тъй застъпва има 
перспектива, казва Йорда
нова и подчертава че- СЮК 
е готов за конкуренция с 
коБофор.чиращнте се пар
тии. Не може обаче да во
ди диалог и конкуренция с 
антиюгославските и антисо- 
циалнстически сили какви
то са Сърбското демокра
тично обновление. Хърват
ската демократична общ
ност, Словенския демократи
чен съюз и всички други, 
които разширяват омраза и 
ггредл агат Сдрато убийствени 
стъл кновени я.

за

Боянка Йорданова, възпи- страната, по-точно Слове- 
тателка от Босилеград на пия и нейното ръководство, 

извънреден компрес 
югославските 

комунистите ще застъпва 
членовете на СК от Боси- 
леградска и Църиотравска 
общини. Когато я попитах
ме да ни каже с какви ста-

14-тия 
на Съюза на

включително и партийното 
се застъпва да сътрудничим 
в икономическо отношение, 
а политически да са извън 
Югославия.

ваща. правна основа за ре
шаване на проблемите в 
Югославия. Труябва да се 
определят функциите 
общ интерес за всички и 
трябва да се използват зна
нията, без оглед от коя сре
да водят потекло, за да се 
върви под крак с научно- 
технологическата

от

Мисля, че иа конгреса 
тряова да се
ри на повечето въпроси, в- 
сред които на няколко 
ючови: как да проведем .ре
формите, 
искаме да строим и как да 
мобилизирам комунистите и 
всички трудещи се и граж
дани за излизане от криза
та. В

дадат отговоиовшца,
бия заминава на тази най- 

револю- голяма среща на югослав
ските комунисти тя каза, 
че конгресът ще бъде реша
ващ за по-нататъшната съд
ба на югосла/вскита партия: 
или СЮК ще стане единст
вена организация, което е- 
динство да се изгражда въ
рху програмни основи или 
ще стане незадължителен 
съюз шг СК в републиките, 
което води към разпадане 
на авангарда на югослав
ската работническа класа. 
Ще се застъпвам споровете 
между ръководствата да се

надежди и желе-
Боянка ЙордановаКЛ-

1ХИЯ. какъв социализъм дем всички доволни.
Съюзът

не е вече както бе някога. 
Личи че

па комуниститеУскореното и по-нататъш
ното развитие на Югосла
вия, Миладинович вижда в 
следното:

все по-малко е а- 
вангард на работническата 
класа, а все повече спирач
ка в преодолеяването на 
грудностите. Губи и пози
циите си. С оглед, 
яват и други партии някои 
считат, 
слезне

Но, СЮК трябва да се 
приспособи към новите об
ществени условия. За да на
прави това трябва да си из 
върши
редовете си. Това е едно от 
условията

този смисъл трябва 
да бъдем и единствени. Е- 
дииство обаче 
се гради ако някой гледа 
само собствените ои иконо
мически интереси, а „заб
равя“ интересите на остана
лите, ако търси асиметрич- 

федерация, т.е. конфеде
рация, с което нарушава 
придобивките на АВНОЮ. 
Все (пак се

— Считам, че предмиство 
нашето развитие трябва 

да дадем на стопанската и 
обществена реформа, на и- 
кономически, демократич
ния и културен прогрес, 
както и общото решаване 
на косовския проблем. СЮК 
трябва да даде пълна лети- решат, партията да се реви- 
тимност на националните таяизира и да се установи 
интереси с отхвърляне на единство, от което' полза да 
националистическа изклю- имаме всички, 
чителност и шовинизъм. Съ-

пе, може дав
че се яв- преобразование в

че той трябва да. 
от политическата отворените 

проси в обществото 
решават на 
начин) без 
матуми. Разбира

зъ-
сцена. Колко 
вателно: — Мисля, че СЮК 
иа обществената сцена тря
бва да се изправи с лице 
пред действителността, 
плуралистическия 
чеоки
съм обаче, че той

да се 
конструктивен 
натиск, улттг-

това е осно-на

се, и да се
извършат неминуемите 
мени внадявам, че ще 

се създаде демократична ат
мосфера и че ще дойдем до 
решения, от които да бъ-

ггро-
социализма, проме

ни в духа на демократичес
кия социализъм — 
края Йррданова.

пред 
полити- 

Убедена 
има си-

амбиент.Северозападните части иа каза на
В. Б.
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БОСИЛЕГРАДСКО СТОПАНСТВО 
НАЧИН НА СТОПАНИСВАНЕ ТРУДНО СЕ ПРИСПОСОБЯВА КЪМ НОВИЯ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Все още е необходима 

мощ от Републиката
Общинските обла
гания в 1990 г.

по
“ па°™Гс^загХ" В «б^та схо-

такова стопаннисване Закон* за^рКГг“™' а 
"?'д™ ще толерира. За изключитеХ^жкотостопан 
ско положение свидетелствуват и личните доходи кои 
то почти са двойно по-низки от тези в репуГликмв с™ 
ланските цехове, които тук откпиуя С
тия от вътрешността не ползуват покрай мошно?™ге’си 
или не се разширяват.. В облЦината, ,. к«Г™”ки 
4 хиляди жители, в трудово отношение са към 2200 па-
са™абДо°тКааТО 15°° ™

Съгласно обществения до
говор за утвърждане на раз 
личните видове общински и 
други облагания, делегатите 
на трите съвета на Общин
ската скупщина в Босиле
град, на последната съве- 
местна сесия между друго
то утвърдиха и приеха та
згодишния 
щинските облагания. Райко 
Стойнев, директор на Служ
бата по обществени прихо
ди към ОС подчерта, че та- 
зигодишният размер на об
щинските облагания се об
основава върху общоприе
тите определения и са в 
съзвучие с приетите мерки 
и активности за обществе
но-икономическо

лидно и пенсионнно осигу
ряване). Този размер се у- 
величава със 70 на сто при 
заетите пенсионери, с 50 на 
сто при извънреден труд ь 
производствените предприя
тия и с 60 на сто при из
вънреден труд в останали
те дейности.

Селскостопанските произ
водители ще заплащат обла
гания в размер от 10 на сто 
от кадастралния доход, при 
условие да не осъществя
ват други видове доход, а 
онези, които освен със сел
скостопанско производство 
се занимават и с други де
йности, размерът е 15 на 
сто. Този данък не плащат 
онези селскостопански про
изводители, чий то кадаст
рални приходи не надмина
ват 10 динара, т.е. 60 дина
ра, ако се занимава само 
със селско стопанство. Об
лагания на кадастралния до
ход не плащат и селскосто
пански производители от 
18 до 25 години, за 5 годи
ни се освобождават от то
зи вид облагания и онези 
селскостопански производи
тели, които са напуснали 
сдружения труд и са се о 
пределили за селско стопан
ство.

Утвърден е и размерът на 
облаганията на самостоятел
ните занаятчии с 9 на сто, 

хлебопекарите, 
сладкарите, строителите, гос 
тилничарите и занаятчиито 
в търговската дейност, къ- 
дето размерът е 10 на сто. 
И тук има съответни облек
чения. Така

пи, а една част от машините 
ще се помести в един от 
селскитезана- центрове. След ня
колко месеца във фабрика
та за производство на кон
фекция, която работи в 
рамките на „Звезда“ от 
Крушевац ще бъдат приети 
още 200 нови работници. • размер на об-

— До края на февруари 
във всички среди в общи
ната трябва да се обсъди 
собственото 
да ее изготвят програми за 
премахване на трудностите. 
Егзистенцията на едно чис
ло работници, която е засег 
мата, трябва да получи о- 
собено внимание. В преодо- 
лояването 
помощ ще окажат общинс-

Как в такива затруднени 
босилегр адското комплектуват площите за 

производство на храна за 
овцефермата, която тази го
дина трябва докрай 
попълни с овце, да се мо
дернизира кланицата (след 
получения съдебен спор със 
„Силекс“ от Кратово), 
създадат възможности

положение иусловия 
стопанство да се приопооо- 
би към начин на стопанис- да севгне, как да се развива об
щината като цяло и как да 
не сб наруши досегашното 
стабилно сигурностно поло
жение и добрите междуна- 
ционални отношения? По 
този актуален въпрос се 
разисква . на проведеното 
през миналата седмица в 
Босилеград заседание, кое
то организира ОК на СК и 
на което прийъствуваха 
представители на стопански 
те организации, на първич
ните партийни организации 

. и на обществено-политичес
ките организации и Общин
ската скупщина. На него бе 
подчертано, че в тази насо
ка ще бъдат мобилизирани 
всички човешки и природ
ни потенциали в общината. 
Те обаче не ще бъдат дос
татъчни и се налага помощ 
да окаже регионът и Репу
бликата.

развитие 
на общината. Преди всич
ко активностите, отнасящи 
се до по-ускореното трудо
устрояване, ползуване на 
собствените ресурси и про
изводствените капацитети, 
намаляване на социалните 
разлики, спиране на мигра
ционните процеси, от село 
към града, по-уско;рено и 
целесъобразно разрешаване 
на жилищния проблем и пр. 
И още нещо. За разлика от 
досега, тази година за от
делни категории данъкоплат 
ци се предвиждат по-голям 
брой облекчения, които се
га са утвърдени със закона, 
а не както досега съгласие 
за тях да дава Общинската

да се на трудностите

освен за
скупщина.

Инак, съгласно решението 
за общинските облагания, 
което приеха делегатите на 
трите съвета, завеждат се 
следните видове облагания: 
облагания върху личния до- 

заетите, облагания 
доход

СТОПАНСТВОТО ДА СЕ 
17ЕРУСТРОИ, А ОБЩЕСТ
ВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ДА 

СЕ РЕФОРМИРАТ

Цехът в Босилеград — шанс да се трудоустроят нови 
работници например за 

първата година самостоятел 
ните занаятчии са освобо
дени, за втората година и- 
Мат немаление 50, а за тре
тата година 30 на сто.

Гражданите, които дават 
жилища под наем ще пла
щат облагания върху дохо
да от имуществото в размер 
от 0,40 до 2,30 на сто, вза- 
висимост от основата на 
дохода. Размер от 10 на 40 
на сто ще плащат и онези 
граждани, които дарения и 
наследство, също в зависи
мост от стойността дохо
да, а размерът на общинс
ките облагания от хазарт
ните игри е 15 на сто.

м. я.

ките обществено-политичес
ки организации и ОС, а за 
някои програми се налага 
помощ да окажат Републи
ката и региона (изгражда
не на регионални пътища и 
ПТТ мрежа,'изнамиране на 
програми за нови цехове, о- 
собено за селата, включва
не в програмата „Власина“, 
и пр.). Тъй като „Електро- 
босна“ от Яйце, която експ
лоатира кварца в общината 
не изпълни обещанията и 

отопански обект

изграждане на рибник, ма
газин на самообслужване, ре 
сторант за обществено хра
нене. При това, подчерта 
Стоилков, трябва да се под
готвим и ^кланицата и гос
тил ничарството на тази ор
ганизация да се свърже с 
програмата „Власина“. Раз
бира се, в това отношение 
не бива да изостане и про
изводство на здрава храна.

В автотранспортното пред 
приятие, в което работят о- 
коло 160 души (загубата бе 
90 хиляди динара) покрай налага
премахването на субектив- дят двете републики — ка
ните слабости се налага да за Стоилков. 
му се окаже помощ и да 
набави поне още десетина

ход на
върху кадастралния 
на селскостопанските про- 

облагания на
Председателят на ОК на 

СК в Босилеград Живк-о 
Стоилков, в уводното изло
жение подчерта, че най-но
вите мероприятия на Съюз
ния изпълнителен съвет тр
ябва да се провеждат в де
ло, което налага стопанст
вото да се преустрои, а об
ществените дейности да се 
реформират. По този начин 
не ще се произвеждат сто
ки за складове, а за паза
ра и ще се извърши толко
ва необходимата ни раци- 

Сегашното по- 
стопанството в

изводители, 
личния доход на занаят
чиите, облагания на личния 
доход
облагания на приходите от 
имущество, от наследство и 
дарения, облагания на пре
мии от хазартни игри, об
лагания на общия доход и 
облагания върху оборот от 
иеподвижими имущества.

Според утвърдената дан
ъчна политика размерът на 
облаганията върху 
доход при заетите е 
сто (без облагания

от авторски права,

не изгради
се въпросът да обсъ-

личния 
3 наонализация.

ложение в 
общината е твърде лошо и 
налага да се предприемат 
конкретни мерки. На деве- 

на миналата го-

за инва-В. Б.пътнически и товарни коли.
ЦЕХОВЕТЕ ТРЯБВА ДА СЕ 

ДОКОМПЛЕКТУВАТ Съвещание със синдика
лните и делови ръководители
В БОСИЛЕГРАДтмесечието 

дина на пример почти всич- 
със загуба. Стопанските цехове, кои

то тук откриха предприятия 
от вътрешността и които 
показаха 
чески

ки стопанисваха 
Тя тогава възлизаше дори 

.динара.над 10 
Средният _ личен 
стопанството

милиона
уводното изложение за ябва да се приспособят към 
този понастоящем твърде ■ ак новия начин на стопанисва 
туален въпрос, между дру- - не, да ползуват всички соб- 
гото подчерта, че антиин- отвени ресурси и да моби-
флационната програма, ко- лизират всички субекти. Са 
ято неотдавна изнесе Съюз- мо по този начин ще хва- 

изпълнителен съвет, нат крак с времето и ще 
могат да устоят на мерките 
и програмата на икономиче
ската реформа. В това отно 
шение синдикалните органи 
зации фябва да превземат 
решаваща роля 
нат в истинския смисъл на

;д, че не са „полити- 
фабрики“ трябва да 

се доизградят, да разширят 
производствените си про
грами и да се докомплекту- 
ват. Горската секция, 
то стопанисва в рамките на 
Горското 
Враня през тази година Ще 
започне с изграждането, на 
цех за производство на га
лантерия от дърво и на гьре- 

пръчки. Тази ак- 
обаче трябва да се ус- 

се об-

вдоход
тогава възли

заше едвам 190 динара, 
републиката 350 хиляди. Г1о 
ради това най-новите меро
приятия на Съюзния изпъл
нителен съвет и замразяване 
то на изключително

доходи, при сво- 
цените

През миналата седмица в 
Босилепрад, по почин на Об 
щинския синдикален съвет, 
се проведе съвещание с пре 
дседателите на синдикални, 
те организации и ръководи 
телите и директорите на тру 
довите колективи. На съве
щанието доминиращ въпрос 
бе антиинфлациониата про- 

решението на Съю- 
изпълнителеи съвет за

а в

коя-
ният
където се предвижда и вре 
менно замразяване на ли
чните доходи, а не и на це
ните, още повече ще повли
яе върху опадане на жизне 
ния стандарт на трудещите 
се. Това ще почувствуват 
трудещите се в онези общи думата организация на тру 
ни които заостават в обще дещите се, да се грижат за
ственоникономическото си повишаване на стандарта 

каквато е и Боси- . на трудещите се. При това 
обаче и да се заловят на 
борба за отделяне на труда 
от безделието което е едно 
от основните условия за по 
вишаване на производител- 

. ността на труда, 
добави Тодоров, това ще 
де и тежище на колектив
ните договори 
мост значението и обема ед 
накво да се цени

стопанство отнизки
те лични
бодно формиране 
на основните 
продукти, гражданите 
щината приемат със стр

Всред стопанисващите със 
загуба стопански °Рган^' 
шш две — Автотранспорт
ното предприятие и общест- 
веното предприятие за 
рот, производство и У“1'™ 
„Босилеград“ — са от из 
ючително значение. » „Бо
силеград“ работят о(соло 
270 души, а загубата на де 

АУ възлизаше
над 900 хиляди динара. И 
в изложението и в Р33^' 
нанията бе посочено, че тр 

положат усилия 
реализират илано- 

на ня-

хранителни 
в об- грама и 

змия — 
временно замразяване на ли 
чните доходи и задачите на 
Съюза на синдикатите в то 
ва отношение. При това най- 

предизвика

да ста-дмети от
ция
кори. Налага, се да 
ърне далеч по-голямо вни
мание и на цеха за ПБЦ 
кондензатори. Тук на при- 

потребите на пазара 
производството 

с не

голям интерес 
.инициативата на Съюза на 
синдикатите за 
на колективен 
жду синдикалните о;рганиза 

от една страна и съот-

развитие, 
леградска община, където 
средният личен доход спо
ред деветмесечните финан
сови показатели в стопан
ските колективи с 80 на сто 
е по-низък от същия в ре
публиката, а повечето коле 
КТШШ. стопанисват със за
губа. Поради това,
Тодоров, съгласно пазарна
та икономика, която цредви 
жда реформата, всички тру 

колективи навреме, тр

мер за склучване 
договор ме-Полша

тиря6пътиСТ,рХа™аЧе да
се извърши дооозавеждаис 
и докомплетуване. Това. ще
създаде условия за приема 
г.е на още 100 нови работ
ници. Подобно е положеги- 

цеха за сушене на, 
зеленчуци. От знр- 

се подчертае че 
докомллету- 

на чора-

в

ции
ветните управителни органи 
в колективите от друга стра 

всичко с цел бреме
то на икионмическата кри
за всички субекти равноме 
рпо да поднесат.

АРСА ТОДОРОВ, предсе- 
на Общинския сипди

Впрочем
бъветм есечието на, а

в зависи-подчерта
сто и в 
овощия и 
чеийе е да 
наскоро ще се
ва производството

всеки
ябва да се 
и да се 
вете 
колко 
ции в

труд. М. Я.ла тел
кален съвет в Босилеград, вза изграждане 

изкупвателни 
общината, да се до-

довистал-
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пппизвошипядсаш^вяет■стопамтвощ*
МИХАИЛ ИВАНОВ, ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР

м пад-ДИМИТРОВГРАДВ СУРДУЛНЦА 15 ИЗВРШЕНО ТРАНСФОРМАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА

„Мачкатица“ и „Зидар“ изле- 

зоха от големите системи
За по-бързо овла 

дяване на пазара
ъжсшгя и рамките на пред
приятието с о1:раничепа са- 
мостоятелпоет „ Юго- 
мобшпн“ м състава на крагу 
свашкигс автомобилни 
води. Фабриката за произ
водство па минерална пъл
ни „25 май“ отсега щс .рабо
ти като икономическа еди
ница
ка" от Зсмун 
мет и серпш“ 
на „Застава - 
сервиз“ от Крагуевац без 
самостоятелна джиро-смет-

■ СУРДУЛИШКАТА СТОМАНОЛЕЯРНА ВЕЧЕ НЕ Е В СЪ
СТАВА НА „ИВО ЛОЛА РИБАР“ ОТ ЖЕЛЕЗНИК, А 
СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ СЕ „ОТВЪРЗА“ О!

ЯдЯх! вв
НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД В ОБЩИНАТА

гспглто В ЕВРОПА СТАВА СТОПАНСКА 
НИЕ ИМАМЕ ПРОЦЕС НА ДЕЗИНТЕ-Ш ПО ВРЕМЕ, 

ИНТЕГРАЦИЯ, 
ГРАЦИЯ

ашо-

за-

зи пропуск се изправя, хря- 
ова също да се направи >*о- 
-уоляма пропа! апдш 

стоки хряова
рекламираме в сродеюа-

1 о. да масова ии^^мац^/л о
1сзИ страни, крякай но-дцо-
ре да 1 и предох «шия.

Михал Иванов неотдавна 
от Москва, къ- 

една годила прекара 
технически сътрудник 

на в-

обще-Трансформацията на сто
панските организации в 
Сурдулишка община съгла
сно Закона за предприятия
та, която беше извършена в ятие 
началот-о иа тази (година не 
опази докрай официалната 
(политическа) оценка, спо
ред която сурдулишкитв 
организации
рее да се самоотлъчват от 
големите организации и си
стеми, в рамките на конто 
работеха досега. Две от те
зи организации, „Мачкати
ца“ и „Зидар“, избраха са
мостоятелен 
занапред ще
самостоятелни предприятия. 
Стоманолеярната и фабри
ка за машини в Бело^поло 
вече не е в състава на „И- 
во Дола Рибар“ от Желез- 
ннк, а строителното 
приятие се „отвър 
скопско „Маврово“.

като самостоятелно 
ствеио предприятие.

За разлика от „Мачкати
ца“ строителното цредцри-.

„Зидар" п Сурдулнца 
едвам жнвуркаше под бре- 

крнза, коя* 
(източниците

се завърна 
дсто 
като
в / фсдставитсл сггвото
1,1 XIIII Н>Г1УрГОВСК ОТ О 1 фСДДрИ-
ятис „Хсмпро" от Белград. 
Н ГИД — Димитровград 

поста помощник- 
Попитахме 
шансовете

в състава па „Галспи- 
. ООСТ „Про

стака клон

гадш/г
Яо-доорсТо

ЦРОМС'1' И

мето па острата 
„изсуши“ 

иа капиталовложения и по 
този начин остави строптс- 

без (достатъчно) >рабо-

то ка. днес заема 
-директор, 
какви са 
РИД на съветския

Л.ДШ1 въпрос не може 
да сс илАШпс; каква е хизу 
епекхивата на 1x1/4 след ио 
ллзанехо ох' „хихър г

гонямат инте- Вланпскитс водоцептрали 
останаха в системата па 
Сдру ж с 1 ю го сл е ктросгох ни I- 
ство в Сърбия като иконо
мическа едишща.
1 ю-1 фавиото положение 
сурцул] пиките цехове 
„Симно“, „1Сощапа“ и Паму
ковия комбинат от Враня

налнто
та. Затова интеграцията му 
с „Маврово“ от Скогию бе
ше приета като сламка на 
спасението. Обща о увере
ността, че тази „сламка" е 

„Зидар“ и 
близкото

пазар?

— Големи. Освен профи
лите, които изнасяме, сетне 
частите за „Лада“, сега се 
откриват възможности за из 
пасянс и на профили за 
Москвич“. ГИД занапред 

излея на съвет- 
пазар и маркучи за 

а има
определени гу.мо- 

сет-

Формал- — Днес, кагато в дяла г-ь 
рона (.и по-широко; в ход 
лродее на ооединяване ин
теграция ^оиедишша се гу- 
марскага индустрия „тиш- 
ле* 1* — франция, „хчоггшнеи 

ХФТ и „худиер" — 
укрутхлъанс

на
па

необходима напът, относно 
работят като днес, както и ,в 

бъдеще, понеже трудности
те, пред които е 
този колектив са много тс- 

бреме за слабите му

тсостана непроменено 
и занапред, както и досега, 
ще работят като трудови е- 

„Влаош |а-продукт“ 
обществено 

със същата де- 
това гърген 

третман 
особен об-

нзцравеи ще може да 
ския 
топливо, 
да изнася
-метални произведения, 
мс да се включи в произг 
вЬдствените програми 
ОКА, „Запорожец“, и ДР- 

шанс да произвежда и 
за метална

х ал"
ь/адад; зарад 
на капитала, маркетинга и

изгледи ижко
плещи. Мнозинството в

обаче мисли по-н-
дпншди. 
стана единно 
предприятие 
йност, като при 
вията е получила 
иа дейност от 
ществеп интерес.

ко-
нред- 

за“ от
ххри нас аа-лектнва 

пак, към края на миналата 
година „преврат“ (сменен е 

тръгна по 
Някои 

че по този начин 
си е подписал 

Това

развитие ю 
ва ооратен процес.

на
директорът) и 
самостоятелен път. На разстояние от 20 км — 

вече имаме
,ЗИДАР* СИ Е ПОДПИ
САЛ „СМРЪТНА ПРИ
СЪДА“?

две гу.марски 
предприятия, които могат и 
да си пречат едно на дру
го. Но това е вече свършен 
факт. а „1игър" е водена 
политика

матвърдят,
„Зидар“
„смрътна присъда“. 
„пророчество“ един ден мо
же и да се сбъдне, но все 
пак трябва да се респекти
ра решимостта ка колекти
ва да се избори за по-хуба
во бъдеще със собствени си

частиизнася и 
столария.

Й На какво се дължи в- 
се по-голямото проникване 
на произведенията на гу- 
марската индустрия „Ди
митровград“ (ГИД) на съвет 
кия пазар?

Организационната концеп 
ция на стопанството, която 
и в Сурдулишка община, 
както и в цялата страна, 
беше установена според раз 
поредбите на Закона на сд
ружения труд засега има 
само един пункт в община
та. Това е „Електродистри- 
буция“, която остава да бъ
де'' основна организация на 
сдружения труд. „Зуровски- 
ят“ й век вероятно няма да 
бъде дълъг, защото и систе 
мата на електроразпредели
телните организации в ре
публиката не може да се 
„спаси“ от стопанското пре 
устройство. Засега обаче 
тези организации не успя
ват да съгласуват интере- 
сите си.

Макар че никой не отри
ча правото на тези органи
зации да се регистрират по 
собствена воля, в официал
ните кръгове техното реше
ние беше прието и като из- 

През последните 
„Мачкати

ца“, напук на кризата, от- 
беляза хубави делови резул 
тати и стана един от най- 

най-перспек- 
стопански колектив^ I 

общината. Тук се вярва- 
че този възход между

„.Димитровград" 
да оъде изгонен от ооедине- 
нието... по когато вече се 
стигна до днешното 
жение лоло-

тряова да кажа 
това, че в ГИД не се седи 
със

ненада. 
няколко години ли.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИ
ТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗА- 
ЦИИ НЕ МОГАТ ДА СЪ 
ГЛАСУВАТ ИНТЕРЕСИ
ТЕ СИ

скръстени 
против това е

ръххи. на- 
лредизвика-Щ

- Л§ ' телество за още 
ангажиране и за доказване 
1,а световния пазар, 
ват се ф;шансова и 
на едужоа. В момента 
^РУДности: случва се нацри 
л,ер някои суровини да се 
наоавят от днес г 
Да е имало .малко 
слух

по-пълно-солидните и 
тивни

: гьзда-
развон- 

има

в
Досегашната основна ор

ганизация 
труд за производство на ав 

микромотори] 
остана

шапката на „Дървена

ше,
другото е. резултат и на св
ързаността на сурдулишка- 
та стоманолеярна с белград 
ските „железарии“. Колек
тивът обаче е преценил, че 
„Мачкатица“ може да вър- 

напред с още по-бързи 
доколкото работи

■ ’сдруженияна
•ад

I(томобилни 
„Пети септембар V за утре__

*•■ .

^ад-под
застава" от* Крагуевац и за
напред ще работи като фа
брика за авто-електро съор-

повече 
могло е да се на-

И мери и по-добро решение 
1'ИД Досегахпният .Ди

митровград“ отделяше 
от личните доходи за раз
витие на пневлхатиката в 
„Тигър" например. Правеха 
се и други общи усилия и 
сега „Тигър“ обърна гръб 

, Д1 гмитровград“. Заора- 
вя се, също така, че и „Ди
митровград" 
изграждането на представи
телство, складове и 
ни на „Тигър“ 
а въпрос е колко занапред 
ГИД ще има полза

ви К. Г. *■ закрачки .
„ЦИЛЕ“ ОТ ДИМИТРОВГРАД ОФИЦИАЛНО ПОПИТА:

Михаил Иванов
Кога ще се „разтовари“ стопанството? -г- Без прекаляваме може 

да се каже: качеството на 
произведенията и срочните 
доставки.

надина същите са били 24,78 
на сто. Изказано с конкрет
ни дани за „Циле“ това са 
300 хиляди динара Заетите 
търсят също данъците и об
лаганията върху личните до
ходи да бъдат еди акви за в си 
чки, за да бъдат всички рав 
подравни. Днес например в 
Белград този 
32,29 на сто, а в Димитров
град 34,18. Отделно се изтк- 
ьа, че при определяне

за вземане от

ри 46 на сто. Това и тако
ва .разтоварване“ на „Ци- 
ле“ е отнело 330 хиляди ди
нара!? Своеобразен товар 
за стопанството са и брой
ните обществено-политичес
ки общности и разни инс
титуции на различни рав
нища, чието съществуване 

•процент е трябва да се разгледа, каз
ва се в иска на заетите в 
„Циле“. На края иа своя 
иск те изтъкват, че не ис- 

разрешаваие на пробле

Краята на миналата годи
на и в предприятието за 

мебели е участвувал внапроизводство 
„Васил Иванов Циле“, в Ди
митровград 
знака на 
ва година и новите мерки 

Съюзния

!ЗЕ Какво е положението 
с цените. Дали и те са кон
курентни?

магази-мина не под 
настъпващата Но в страната,

от тях.изпълнителен 
съвет, а под знака на про
блемите, с които се среща 
не само „Циле“, но и мно
го подобни предприятия 
общината и по-широко. То
ва са празните приказки за 
разтоварване 
вото от редица облагания, 
под чиито тежест се свива 
гърбът на трудещите се.

— Димитровградската 
марска промишленост ос
вен че дава световно каче
ство в производството, е 
конкурентна и с цените.

на гу-
■ Какви впечателния но

сите от
Как перестройката 
приема от обикновения чо
век?

Съветския съюз.
се въз-в

на
процентите 
дохода на заетите те нямат 

макар
кат
мите да търсят чрез стачки, 
а чрез увеличена работа, 

производство и 
производителност на труда, 
защото само по този начин 

допринесе за стабили- 
на предприятието и

Я Има ли начин и за по- 
голям износ?

на столанст-
влияние.ниакакво

че в скупщините на само- г засилено 
общности и-

— Новата политика на
Горбачов, популярно нарече 
пата— Още как. Необходимо 

е да се направят усилия за 
още по-голямо присъствие 
на световния пазар. Особе
но с гумено-технически сто
ки ГИД може и трябва да 
направи още много. По ранхц 
ната погрешна политика и 
отношение към клиринга 
не позволяваха да се осьще- 
ствР1това.__Подценяваше се 
клиринговия за сметка кон- 
вертируемир пазар. ’ Сега то

управителните
свои представители. перестройка,но доведе

до всеобщо събуждане. Про 
будено е съзнанието у хо
рата за борба за по-хубав 
и по-свобеден живот. Наст-

мат
те дали идват на заседания 
или не и дали изобщо пре
ди това са търсели мнение 

база отделен е

Именно, на 28 декември 
миналата година в „Циле“ е 
проведено, късо общо събра
ние на заетите, от което до 
съответните републикански * на своята 
и регионални органи и ин- въпрос, 
ситуции е отправен иск за За да не 
разтоварване на стопанст- приказките за разтоварване 
вото. Между другото в ис- на стопанството, заетите от 
ка се посочват факти, спо- „Циле“ предлагат данъци- 
ред които през миналата те и облаганията върху до-
1989 година всички видове хода да бъдат върнати на
данъци и облагания върху равнището от 1987 година 
личните доходи са били когато са били 25,73 на сто
34,18 на сто, а през 1988 го от дохода, а днес са до-

ше се 
зация 
републиката.1

Искът е изпратен
бъдат празни Скупщината на СР Сърбия, 

Нзпълнителения съвет на СР 
Сърбия, републиканската и 
регионалната стопанска ка
мара и съответните общин
ски органи и институции.

до
ъпва демократизация, отвар 
яне към света. Разбира се 
не отговаря на всички. На 
някои, на консервативните 
елементи,
-раншното състояние.

им отговаря _ по-

А. Т. Матея Андонов
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Комунист
Орган на Съюза на югославските ко мунисти 
и на Съюза на комунистите в Сърбия Брой 1707 година ХЬУ1 

Белград, 19 януари 1990

ф- ПРАВО НА
ПО-ХУБАВА СЪДБАИЛИЯ

конгресите на СК и от историческо и 
всички. Разбира се, това означава, ’ 
яка република и покрайнина носи непо
средствена отговорност за вътрешното си 
положение и развитие, а такава е отговор
ността й за съвместното ни развитие и 
просперитета на страната като цяло.

Днес имаме нужда'да проектираме и 
вършим дългосрочни и коренни, смели и 
неотложни промени в икономиката и по
литиката, пък и в схващанията ни за со
циалистическия характер на обществото 
и същевременно да подобряваме навсякъ
де, конкретно и принципно лошите меж- 
дунационални и междурепубликански от
ношения, да премахваме жестоките кав
ги |между ръководствата, безпощадната 

пропагандна война, бюрократическата ин
ерция и съпротива. Тези нередности, дре
бните сметки и разплати трябва да бъдат 
изтласнати и да бъдат заместени с атмо
сфера на разума, диалог, толеранция и 
съвместни демократични решения.

Затова е основно определението и це
лта, които са записани в предложената 
Декларация на XIV извънреден конгрес 
на СЮК — общество на демократически 
социализъм, лични свободи и демокрация, 
социални правдини, солидарност и мате
риално богатство въз основа на развити
ето; Югославия като демократична, соци
алистическа и плуралистична общност и 
правова държава, свързана с Европа и све 
та; страна, която признава и защитава 
всички човешки права и свободи, които 
са признати от съвременния свят; страна, 
в коята човекът-гражданин е суверен по
литически субект, а неговото достойнство 
и творчество са основни стойности и из
ходни пунктове на политическата органи
зация на обществото, в което са свободни 
— изборите, мисълта, политическото сдру 
жаване и информиране на хората, цир
кулацията на стоки, капитал и знания. 
Става дума за борба за свободи и еднак
ви права на гражданите и народите и на
родностите в страната, която е социалис
тическа и федеративна; която ще остане 
трайна и легитимна общност и която ня
ма да бъде застрашавана от сепаратистки 
позиции и няма да бъде устроена центра- 
листично. Затова и толкова подчертаваме 
стойността и непреходната сила на авно- 
ювските основи . на Югославия. Нашата 
страна е на човешко и национално равно
правие и различие, в нея никой не може 
да бъде подчинен, Нито пък тя може да 
бъде устроена по желанието на едни и за 
сметка на други нейни граждани и наро
ди и народности.

жизнено значение за 
че вс-

|, ва да претърпи значителни промени и ин
овации — и на практика, и в Програмата, 
и в Устава й. Да не бъде пленник на ста
рото и да бъде радетел за новото. Завина
ги мина времето на авангардността, която 
е гарантирана с Конституцията на страна
та. Не може да има собственик и носител 
на единствена политическа истина, поне
же това ще ни отведе в духовно лентяис- 
тво и в липса на свободи. Значи трябва 
да се действува в демократическо прос
транство със силата на визиите и аргумен 
тите в рамките на конкуренцията на про
гресивни идеи, сред хората и заедно с тях. 
Затова СК трябва да бъде проникнат от 
демократически вътрешни отношения и 
толеранция, непрекъснато да изучава и 
преразглежда света на действителността и 
света на идеите, изпълнен с дух на твор
чество и свежест по пътя на прогреса, 
който няма край. Да спрем или да се от
кажем от този път, значи да останем на 
опашката на историята! Единството на 
СЮК, което е толкова необходимо, а се
га'е разклатено, трябва да се изгражда по 
демократически начин. Това изисква по
литиката да се изгражда с инициативи и 
равноправен принос на всички членове и 
организации, с уважаване на разликите 
и аргументите, без дисквалификации и 
ялово съмнение. Без демокрация не може 
да се преодолее кризата, а недемократи
чните и авторитарни решения не са ника
къв изход и ще ни въведат в още по-голя
ма беда. А всички имаме право на по-ху
бава съдба.

От твърде голямо значение за нашата 
стабилност и за целокупните ни полити
чески отношения е разрешаването на про
блема с Косово, който дълго и сериозно 
обременява политическата обстановка в 
Югославия. Разрешаването на този проб
лем е първостепенна задача на СК в Ко
сово и СК в Сърбия, но същевременно то
ва е и общоюгославска грижа и задълже
ние на целия СЮК и на всички социалис
тически и демократични сили и държав
ни органи.

покрайниските 
конференции, които се състояха, както и 
XIV извънреден конгрес на СЮК, който 
ще започне утре, не ще и съмнение, имаха 
за цел да обсъдят широко и задълобочено 
основните въпроси на по-нататъшното 
развитие и на собствената си работа, за 
да можем да изградим съвместно и демо
кратически конзистентна и единна обеще- 
ствена платформа на борбата за по-хубав, 
по-богат и по-хуманен живот в обновен и 
развит социализъм.

ни

Борейки се за демократически социа
лизъм и за Югославия, Съюзът на кому
нистите не е изолиран от големите исто
рически събития и процеси, които се раз
виват в международната общност и осо
бено в страните на Източна Европа. Зас
тъпвайки се за мир и равноправно меж
дународно сътрудничество и за изграж
дане на автентична човешка общност на 
земята, югославските комунисти заедно с 
останалите прогресивни сили същевреме
нно се борят против назадничавото и са
моунищожението .

Нашето определение е — демократи
ческо социалистическо развитие. А това е 
и историческа необходимост, и предизви
кателство, и платформа за ново бъдеще. 
Това се потвърждава и от драматичното 
пропадане на бюрократическия социализ- 

неизбежно изчезване. Отгово
рите, които интензивно (понякога и мъчи
телно,) търсим и предлагаме трябва да 
бъдат съвременни и антидогматични и да 
имат опора върху повишената сила и наз
рялото съзнание за основната насока, зна- 

съдържанието на реформните 
промени. В обратен случай ще потънем в 
още по-остра криза.

Именно затова трябва да се премахне 
системното
тически кошмар, които препречват пътя 

бъдещето. Това е необходимо, за 
да се създадат благоприятни политически 
условия за стопанската и обществена ре
форма и за приемане на нова Конститу
ция на СФРЮ. А именно това е най-важ
ната задача на комунистите днес, задача 
на всички социалистически и демократи
чески сили в цялата страна, зада сетпгьт 
бнови и динамично развива социализмът 
и демокрацията, да се уважават човеш 

свободи, да се развива ико- 
повишава производи- 

ефикасността при 
да бъде енергично

и неговото

чението и

наследство и сегашният поли

пи към
Пред комунистите са дни на твърде 

важни решения, определения и договори, 
за да се ускори провеждането на рефор
мите. Това са неизбежни и основни съдър 
жанид на XIV извънреден конгрес на 
СЮК. Всички трябва да допринесат Кон
гресът да премине в демократична и кон
структивна атмосфера, да се избегнат 
крайностите, да се осигури честно разгле
ждане на актуалната политическа обста
новка и големите цивилизационни предиз

близкото
ките права и 
номиката, като й се 
телносгга на труда и

викателства на настоящето и 
бъдеще. Затова всички трябва да допри
несат за изграждането на успешен дого
вор и правилен курс, понеже в днещните 
бурни времена това е насъщна необходи
мост и доказателство за създаване на но
ва творческа сила и демократична дей
ност на СЮК.

условията на пазара, 
осуетена инфлацията, по-нататък Да се 
развива равноправието, братството и еди- 

югославските народи и народ- 
техните републики и покрай- 

модерна федеративна демократи- 
общност, която е

Важна предпоставка за нашите насъ
щни реформи е освобождаването на по- 

сйстема от чийто и да е мо- 
от монопола на

нството на 
ности и на 
нини в 
ческа социалистическа

литическата 
нопол, следователно и 
СЮК. Затова и нашата организация тряб- Марко Лолич
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НОМЕНТАРИ
„АЛТЕРНАТИВА"ДЕСНИЦАТА

ПОЛИТИЧЕСКО НАСИЛИЕ Люблянски
скорпиониОткак миналата събота в Сплит ватите през последните 120 години 

се проведе учредителното събрание са дали най-големи жертви да се 
на тамошния клон на Хърватска де- освободят и че В попа, Будапеща и 
мократична общност1 (ХДО) не ми- Белград са' изградени 
не ден, а в обществеността да не потта на хърватския народ, все до 
се появи и някоя реакция към ста- това,, че Югославия пито един мо- 
новшцата и поръките, казани на мент от 1945 година не е била Фс- 
тая среща в смисъл на тяхното не- дсрадпя И че „йс пи трябва лъжефе- 
нриемане отбиване или осъждане, дерация“, н че „само свободно из- 
Какво в * същност на това учреди- браният хърватски събор може с 

събрание на новата попити- други да сключва съюзи“. I азоира
сс, вече познатите и стари гледища 
за „сръбската опасност“ и конста
тацията, че „Хърватско е постоянно 
експлоатирано“, но изостанаха н тоя 
път. _

от сълзите и
Словения, а нсслодепдите 

тех-словепци в
от Словения да се изпратят в 
„и.тс републики. При това оръжие
то да остане в казармите, въпреки 
чс не се знае защо, ако се вече има 
най-съвременен въоръжен арсенал, 

твърди тая организация. По
не сс удовлетворят 

словенската републи
канска армия, тя ще напада казар
мите, обектите и возилата по земя
та СФРЮ. Разбира се не се пропус
ка да се каже в първата част на 
възванието, че те не са- терористи 
нито националисти. Тс са нещо тре
то, което с организирано.

Това което с месеци се гонорка- 
рспублш канска армия, особс- 

в младежките полуофициални 
къртове (макар чо на конгреса на 
словенската младеж в Порторож ис 
с записано) окончателно на края се 
„материализира“. Духът, кой знае 
кой път, излезна от шишето кае

ше за
по

телно
ческа партия, на което нрисъству- 
ваха около 1 200 делегати и гости с 
подчертано изявен национален зар
яд бе казано, относно кон поръки 
бяха изговорени н бяха посрещани
по.«съ™в ТрТкоМеТкЛ,ю - Реакциите към тия стапрвшца „е 
водамптеУ ,тЦ т1я партця като д-р трябваше дълго да сс чакат. Вече па 
Франьо Туджман, поръчаха че с събращтето с комуннегите в мест- 
Хърватско, такава каквато е не са аата °бщвос1 „Благина I

обаче това, с което може Марин 10рпеш1ч, нредещщтел на> -
брани занапред хърватството. щинскня комиил на СК в Снл , 

н ^ м ^ заяви, че „както доената опозиция
тези дни явно се отказва от Юго
славия, така ние явно изтъкваме, 
че сме само за АВНОЮ-вска Юго-

какго 
нататък, ако 
исканията нанакн.

Във вече прочутата и с голям ти- 
„Младипа“. слсд просторното 

четирмата пашир по 
познати мускетари, чу сс 

словенската републи- 
армия под значителния хо- 

роскопски знак „скорпион“ с шифъ
ра „Люубляиски скорпион“, тая 
терпативпа организация твърди, че 
нейните членове по своята вокация 
са 1НИНДЖИ, ако не автентични, то 

югославското небе.

с чести и раж
уточище па 
земята
гласът и на 
канска

доволни Най-сетне в унисон с тия искания 
и закали да ее върнем на началото 

скорпиояското ввъзвание, в кое
то се казва, че всичко това се пра
ви с цел да се създаде» Словения ка
то демократична държава в Европа, 
така че тая организация хората не 
дели гю вяра. убеждение, национал
ност или цвята на кожата.

да се
Туджман изтъкна, че мнозина хър
ватски политици се опитват с на
падения срещу Хърватската демо-
ята^блатонадежност^атсГт^поръчи". ™, а против прекрояването
ло Говор?йкпеза товТкаГхдГсе ното^И"хърватската 'демократ,,ч!

; чеа зове на" »« Сръбската народ,,а
Туджман каза, че Стипе Шувар и «онова съществено са определен,, 
друш са длъжни да отговорят за- ст шовюшетките моменти и по- 

от Б и X са се изселили 100 стават своето денствуване върху ек- 
зсиляди хървати. Връщането пък (на стремим платформи, в които Ю,о_ 
паметника) на бан Йелачич не е Славия „е се вижда. Това „е е пи
сано кулурен акт, но символ „а Що друго, но политическо насилие 
скъсването с хърватската полити- призив на безумие в страната, в 

решенията в крачна линия и призив на гражда- 
СФРЮ може даС се иска война, защото прекрояване на 

границите без кървопролитие не 
може да бъде“. Според Юрйевич, 
Съюзът на комунистите трябва да 

' Владимир Шекс, един от подпред- предлага всичко противно на това, 
седателите на партията повика Съ- което предлага десната опозиция, 
бора и (ЦК на СКХ явно да се из- Вече дълго време Съюзът на кому- 
винят на хърватския народ „за всич- нистите „плюе“ на себе см. пък е 
ко, което са му направили, особе- дошло крайно време да изтъкне оно- 

1971 година“. Шекс с жесто- ва. което е създал в предходния

на

попе узрели под 
Прм това са снабдени с лай-съвре- 

посочвайки Ти
па

мсино оръжие, не 
повете и маркитс на оръжието, наи_ 
вероятно поради конспиративни при
чини. Дори и като провокация гласът 

на т. нар. Словенска републиканска 
шифъра „ЛюблянскиТая на обществеността предста- 

кратка биография и материа- 
във

що подармия
скорпиони“ трябвало би да се прие
ме с определена доза на несериоз
на сериозност. Защото. много от 
чалото „Младинини“ вербални акро- 
бации по-късно получиха на .малки
те врата полуофициално рухо. На
истина в нешо по-вещ политически

вена
лен билтен на организацията 
всеки случай може да бъде плод 
на фтнтазията ма автора, но преди 
всичко създаване на определено със
тояние на духа, в което попада вся
ка общественост, която 
но от насоченото образование пове- 
чемесечо се дозира, особено през персифлаж. 
„Младина“ с лъжливи, полулъжли- 
ви и най-често параноични инфор
мации. Но, понеже това е целта, мо
же да се каже, че същата частично 
е постигната. Но това, че тия нин_ 
джи — скорпиони в своето кратко около 
възваиие проявяват -редица непосле-

на-
ка и политици, а 
рамките на 

търсят само в рамките на конфе- 
дерална система.

по-насоче-

Във всеки случай, много повече 
от тия надежди зорае се на картата 
да се създаде определена психоза, 
която на времето бе създадена и 

възможното въвеждане на 
„обсадно положение“ в тая републи
ка от страна на ЮНА. Тоя най-нов 
излив на „нежност“ само и може 
да бъде разбран като логически ред 
на ходовете на ония, които вече 
по-дълго -време оставят щипките, а 
същевременно пукат в ЮНА и оста
налите. .

но от
ки думи нападна досегашните кри- период, но и открито да се каже 
тици на партията: Стипе Шувар, на всички, които са за политическо 
Младен ЖVвела, Марин Юрйевич, насилие, че Съюзът на комунисти- 
Свето Лет1ща и други, а Шиме те ще им се противопостави с всич- 
Джодан към тоя списък добави ки политически средства, 
още и „опасния“ Бранко Хорват, 
не щадейки и покойния д-р Влади- Това, което Съюзът на комунис- 

Бакарич, който уж събраните тите предлага е мир, демокрация и 
автопътя „Сплит—Заг- развитите, за разлика от хаоса, кой- 

ж. п. то десницата подтиква..

дователности дори и контрадиктор- 
ности, за читателите м не трябва да 
има значение. А. че не се 
само за графити и подхвърляне сви- 
детелствуват следните „скорпион- 
ски“ искания, които очевидно имат 
дългосрочна плодна почва. Да се 
върнат всички войници и офицери

касае

мир
средства за
реб“ дал за изграждането на 
линията „Белград—Бар“. Имаше тук 
още изявления в смисъл, че хър- София Пуалич - ШпероДушко Мажибрада

Югославия имат и осъществяват! В сто не съществуват! Померят се гра- 
мрачен, върлуващ стил и атмосфе- ниодгге според мярката на Душано- 
ра, при запалени свещи и драже- вото царство, навлизайки дълбоко и 
вистюи одежди, с намерение тъкмо в Хърватско и Босна и Херцегови
на Бъдна вечер (с оскърняване на на. Македония за тази програма е 
този хубав сръбски празник) и с „Южна Сърбия“, а Черна гора „Зет- 
прозирна асоциация на изтребване, ска област“ на кралство Сърбия!? 
па след обръщане с „Братя и се
стри, дами и господа“, предводител
ят на тази националистическа фиес- 
та Бук Драшкович със своите помо
щници със съобщаване на програма
та на новосъздадената партия, ире- 
съди и на Югославия и на югослав
ската социалистическа революция!

АКТУАЛНО

Дражевистко вилкеене
Такива налудничави екстремите- 

ти и партии като Драшковичевата 
дражевистка и фашистка „обнова“ 
нямат шанс в Сърбия. Ще я задуши 
и осуети самият народ. Решително 
ще им (се противопостави, без бо- 
язъна, че с това ще се спре или за
бави силното и широкото демокра- 

А за бъдещето — открит призив тично движение в Сърбия и разви- 
към братоубийство: „Нито едии у- тието на политическия плурализъм, 
бит, унизен, или обиден сърбин не 
смее да остане неотметен. Онези, 
които това правят навред из Юго-

Историята не помни нито едно Така се и случи тези дни слсд 
революционно, нито демократично 46 години (6 януари 1990 г. в Нова 
движение, ни прелом, без нежелани Пазова) отново да ни предложи мал 
придружители, които са им остро ко разширена дражевистка програ- 
противоречили. Такива придружите- ма (от дражевисткия конгрес в 
ли и явления виждаме не отминават ло Ба, 1944 г.) за устройството на 
ни съвременните демократични по- Сърбия и Югославия! Тази и такава 
стижения „ пробиви у нас и в Ев-

неже насърчаваше към клане и бра- 
волствие от състоянието и отношене- . тоубийство, понеже беше хегемонио

тачен по отношение на останалите

се-

ропа. С изблика на народното недо-
като израз на волята и интересите 
на народа. Талвегът на това движе_ 
иие ще ги отхвърли като утайка и 

славил, а особно в Хърватско, тряб- емферично явление на периферията 
ва да бъдат предупредели г. че мърт- ка обществените събития.

нията в Югославия се осъществяват 
демократични процеси, действува ос
вободената енергия и мъдрост на 
народа, раздвижват се инициативи, бедени сме, и тази .негова, мож? да вите още не са отмъстени; а че 
предлагат програми, противопостав- се каже, по-агресивна дражевстака мъртвите у тнас са още по-силни

копия, без оглед на лъже-светосав- 
ския амбалаж, в който се предлага!

югославски народи, застрашаваше им 
правата и свободите, отричаше тях
ното съществуване. Ще отхвърли, у-

ят различни идеи и интереси. Поли- от живота. Това особено важи са 
— въз-тическият плурализъм, като прогре

сивна придобивка 1й действителност
хърватите и арнаутите. . “

Човек остава преплашен само от кликва и се заканва Драшкович!
на съвременна Югославия, освен де- поглед върху предложената програ- Той след това предлага кралство

ГсръбскГ”днаС“б”Та(пТта?и, 0ъРбия » триимеииа (сърби, хърва- 
партия прерастна новопазарешкотр 1И словенци) югославска конфе- 

екстремитета, откри простор за на- дружество „Сава“). Тази програма дерация — без черногорци, без ма- 
стъпление на най-реакциопните на- призовава към омраза и отмъще

ние, отрича съществуването на дру
ги народи в Югославия, а на народ
ностите с<3 съкращават правата (упо- ради това, че тези народи, според

за изява на примитивно и изостана- требата на език, училища и под.), Драшкович, в програмата на негова-
които сега в нашата република и та партия.и не Съществуват! Те про-

мократични изяви, с известни еле
менти на неминуема стихийност и

кедонци и без мюсюлмани, не затуй 
че те* не биха останали в нея, но по_ционал-шовинистични, антиюгослав- 

сюи и атикомунистически сили, па и

ло съзнание и поведение.
Саво Кържавац



Комунист 3
С ДЕЛЕГАТИТЕ НА XIV ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА сюк

СТАТУС БЕЗ 

ГАРАНЦИЯ
* мКЙ, Ктс!юви5™шноправн?ас Й??ит°ЕСПд°лС21Ев"оР5

I

За разлика от делегатите 
лубликанските конгреси и 
крайнинсшите конференции, 
тите на ■ 14-«я

СК НЕ Е СЪЮЗ НА СЪЮЗИна ре- 
на по-

■извънреден, конгрес Фицира^раЙгаш^^Еле14' квшш~ 
имат дълг, че всички на едно, място, тршгта , Рул“ в ™ескомтг г ОИНАУС' 
от всички части на Съюза на ко- Косово е осномш? ?в; *а че 
мунистите, заедно да разплетат ня- влошените ме^™ат,и™™Р„ Р На 
кои досега неразплитаеми югослав- шения и че то^по^™^, к отн°- 
ски политически възели. Болшин_ се рйп^а на юХЙско ? Да 
ството от тях се готови под. бре- „Ще изнеса на Конгреса 
мето на такива надежди от партии- на работниците и комунистите от 
ните членове участниците в Кон- моята трудова органнв^ според 
греса. Но те съзнават и своите реал- което няма успех без добри’ между 
ни възможности и факти, че харак- национални отношения Най-гшйм 
терът и изходът на Конгреса до проблем са размиришете межГ 
голяма степен са определени от об- ръководствата . и те трябва ла се 
щата атмосфера в партията и от. надминат. Това няма да върви лес- 
казаното и предложеното досега но но убеден съм че това е въз- 
във връзка с преодоляването на можно. Потребна е само малко по- 
дълбоката обществена криза и осъ- вече добра воля, с която вярвам 
ществяването. на предложената' про- на Конгреса ще дойдат всички де- 
грама за реформите. легати) и тоя Конгрес- трябва да бъде

успешен“ — казва Джорджевич.
— Основната задача на предсто- 

каз- ящия конгрес е обезпечаване на 
въз пълно единство на СЮК, което ще 

основа на това, което чува от някои създаде сигурна предпоставка за по- 
заседания
се сплотим и водим акции, а поня
кога — при това споменава съби- няма единство в нашето движение 
тията в Дувно и в Нова Пазова и — казва магистър ПЕТАР МАЛЕШ,
становищата «а Конгреса «а СК на делегат на общинската организация Миодраг Величкович
Словения — че напълно ще се разде- в Ниш. Малеш добавя, че такова 
лим и отделим. „Доколкото един- искане е противно на всяка идея
брой от професионалните полити- за съюз на републиканските съюзи идеен смисъл. Но това може да се
ци не успее да наложи частичните на комунистите, защото / „сигурен , разбере, защото се знае, че някои трибуция Белград) изрзява своето 
интереси — убедена съм, че на тоя съм. че всеки съюз на съюзите ще са влизали в партията с убеждение, недоверие към многешартиината си- 
конгрес ще настъпваме като единен загуби вейчки битки в всяко друго' някои поради интерес, някои пора- стема в Югославия. 1я казва, че е 
Съюз на комунистите“ — казва политическо движение в страната“, ди любознателност, някои просто трябвало с векове по-другояче Д 
Здравка Меденица. Единството което трябва да постиг- затова, че други ги предложили за сме се развивали да бихме възпр -

ПпгмЪегоп-кт ня Ляк^птетя за нем на 14-ия извънреден кон1рес е приемане. При това, в Съюза на ко- ли многопартийната (система. в 
Професорът на факултета за основното VСЛовие за реформата муниютите има много опортюнизъм. всяка улица иска да бъде партия, 

приложно изкуство и досегашен ре- « 3„а Рнам^вТ- Поради всичко това вярв^. че ще Дори и в кое отношение да е теж-
ктор иа Университета по изкуство- за сшфане «а “ се дойде ДО голямо намаление на ко, ние за това обвиняваме нацио-
то в Белград, НАНДОР ГЛИД. също ”^°1С^Р°.? “<Хне на нов? ™н- броя иа членовете. Мнозина и сега, налните деления и престрелки и за- 
делегат на 14зия конгрес, предупреж- ставказа Ко1то подразбира създа- когато са разбрали, че членуването това се страхувам, че нашата мно- 
дава, че Конгресът ще може. да бъде н^°а по-инаква по-демо- в СК не донася почти никакво пред- гопартиина система да не бъде още
успешен само ако се постигне ак- поттмчес^а шстема имство, напускат Съюза яа кому- един канал за изява на големите де-
ционно единство. Обеден Р Подобно говори МИЛИЦА ЯН- нистите без никакво размисляне.
СЮК йтТеки общот в™ КОВИЧ, делегат на организацията Трайкович тая промяна на по- рдткп ТТРТКОВИЧ делегат наСЮК спират всеки ооществен на на Съюз на комунистите от Търговт ,иш^та „а СК илюстрира с отно- РАТКО ПЕТКОВИ4, делегат на
предък. . ските магазини „Белград“ и канди- шейието на директора яа едно пред- пиротски^.Дигър, казва, че мн -

— Не може нациналното да бъде дат За член на ЦК на СЮК от Съю- понятие в Светозарево, който не партийната система п
за на комунистите на Сърбия. Ми- ПОзволява партийните събрания. — това или не Гтт5ппя'*»т»*тшо'
лица казва, че „До тая криза в както е бил0Р някога — да се про- света й щ

' обща територия сме съдбовно свър- ЮгоСлавия е дошло поради иеедии- веЖдат в работно време. Понеже ««то. бъюзът на ттн
зани едни с други. Всички делега- ствохо и че ние само единни мо- работниците работят в смени, сега би тряйгало да се гшаши от ДРУт 
ти би трябвало да се издигнат над жем да излезнем от кризата“. ,Смя- Рочти и „яма възможност за про- и да
тоя тесен, национален и държав- та_ че тоя конгрес - с оглед на об- веЖдане на събранията. к^но^Г г^ешиТ “
но-републикански интерес и да вид- становката, в която се намираме — не В°Д^Т към д
ят. къде по-нататък — казва Глид. е трябвало и по-рано да се свика, тваряне.
— Това не е възможно без дефи- и затова я изненадва факта, че чле- , АЛТЕРНАТИВА И ОТГОВОР- Нандор Глид довежда политичео

- ниране на отношението към Юго- новехе на СК от Словения и Хър- НОСТ кия плурализъм във връзка с фак-
славия и югославянството. Мисля, вахсКо търсят отлагане на извън- ) та> че СЮК отдавна е пропуснал
че тук е главният проблем. Мнозина редНИя конгрес на СЮК. „С оглед Мнозинството делегати' инак, ка- да’ |Направи това, което направиха
тази страна не желаят единна или на различните становища на кому- то по правило, коментират това, оняя> които имаха повече слух за 
желаят да я създадат спрямо някой нисхите в тия две републики“ — каз- КОето представлява вероятно най- промени „Плурализмът на самоуп- 
свой интерес. Ще бъде същинско чу- ва тя — „трудно ще 1се постигне _ГОляма новина в нащата политичес- равихелните интереси ни отведе на 
до ако тук не бъдат и ключовите единство. Но, мисля, че с тоя кон- ка система ■— именно, възможност- р,Пин съвсем погрешен път и днес 
конфронтации на Конгреса. Но, ако гр|ес разлйчията окончателно - би , та за формиране на друш _ поли- е яоно че СК трябва да се диегган- 
тоя Конгрес допринесе поне малко 'ХрЯбвало да се преодолеят и да се ТИЧески партии. Предраг Граикович цира властта, не само да се не 
Да се из крачи напред —- ще оправ- Хръгне в реформи. С реформите, Казва, че в Общинският комитет намесва в стопанските и държав- 
дае надеждите. поне що се касае до Сърбия, и се Светозарево се опитват да УГВЪРД“ ните работи, но и да позволи сво-

е тръгнало. Мисля, че би трябвало ят кои са ВЪЗможните партньори бодно организиране на всички си- 
да се води по-инаква кадрова по- на сЪюза на комунистите и как които настъпват в рамките на
литика, на отговорните места да ще се организират те. „Моето мне- конституционните и законните раз- 
изберем млади, школувани хора, да ние е« __ казва Траикович — „че поредби> обаче, аз не бих се пла- 

с дългогодишните кре- да ,нас когахо това стане ще ни цщд 0т конкуренцията, ако СЮК не 
защото бюрокрацията ни 0 защото СК е в де- мисли, че въз основа «а старите

тая криза“. °ъде по леко' “Г ,1ЯЛагя гол- заслуги и занапред да господствува
фанзива, а системата му налага сам Той трябва да се избори за до-

А и начинът по верието на народа, което ние мно_
много пъти не

равнище.
мнението

-■[ 13/15^ 
_ш ГРАДи-

I лишгед
ЗДРАВКА МЕДЕНИЦА от белг

радска „Електродистрибуция“ 
ва, че понякога й се струва -—

че действително ще -нататъшно развитие на демокра
тическия централизъм, без който

Здравка Меденица („Електродис-

ления.
че

признавали
над класовото в едно комунисти
ческо движение. Защото ние на тая

Каква е визията на Югославия и 
СЮК в предстоящите години?

— Единна Европа е реалност, а 
Югославия, такава каквато е — в разчистим 
тая Европа не може да влезе, пък ельовци, 
и някоя нейна част, защото Европа ц доведе до 
не иска части от Югославия. За да 
бъдем в Европа, ние би трябвало манданта 
и да се поставяме европейски, а ние и в ,
сме още далече от това. Що се касе _ трдйКОВИЧ, делегат и 
до изкуството, факт е, че нашите МГ председателството на
художници осъществяват по-ожице- секр Р Светозарево. „Защото
но по тясно сътрудничество с худо- щгс ичес1ШЯТ централизъм,
жниците в някои приятелски, дори и дсм р ндашя у(:тав _ Се
далечни сграги, отколкото с коле- к°«то членовете цари апа-
гите си от другите наши републи- стопи. А сред » „ което
ки. Това е трагично, но не и на хия, чакане, чудене за в 
нас непознато нещо. Сътрудничество ОКОло нас става. Голяма слабост на
почти и няма, срещите са все по-' (-ъюза ,на комунистите е в това, че тежкото бреме на отговорността 
-редки, а когато станат срещи —• само в класов, ио и в някои хора от миналите времена",
обременени са политически,, - °

" самата° партия“ -звТ°ПРЕ- ^“Гмагшфестир^плура- го^път^имшгме ^
нов дизмът мисля, че не

тернативците само критикуват, чес- 
всичко Съюза на

Какво делегатите възнамеряват 
да кажат за промените в стопан- 

ие предлагат нищо, ството? МИЛОЕ СРЕИЧ, генерален
никаква отговорност директор на „Центротекстил“, гот- ншеаква Р ви изложение за стопанската ре-

за това, което правят. Като ьъю форма, относно за това как тая ре
ва комунистите ние носим много форма — по негово мнение — йо

на -успешно да се осъществи.

право, предито с 
комунистите, а 
то ест нямат

и
(На 4-та сгрО

!



I Комунист
ха до там, че ние работниците о/

СТАТУС БЕЗ ГАРАНЦИЯ своя почтен труд не можем да пре- 
своите семейства, Захцотохраним и

магната икономика //е може да но
си на герба си такава режия и бю-

чъч- па комунистите трябва да из- ка че стоките да се движат снобод- рокрация. Да вземем само броя на

страни са постигнали висока степ™ ВОРЛД община порим за централните комитс-ги",
в развитието си благодарение преди папски /схиик ш оел!уп1 1
всичко па извънредното отношение Рековац, със забележката, че е пр - 
към труда па убеждението па всич- т.пшик "ч“е
км производствени субекти, че тру- писани разисквани , Д ЧР ' --
ъдът е това, което донася богатство, па Компреса ще говори за селскою ,, ,, Трайкович (Светозарево.) и
„Трябва инак да подчертая“ - ка- стопанство и селото, защото Фва за ^ е ясно
зва Сосич — „че в последно време него е „неизбежно . драми Джррд ■>“ .............
в много наши документи се пише жевич (Лсскован) се надява, че Кон- т отговори па триге ваи-важпи въ
за плурализма на собствеността и гресът ще се нозанимава и е вай- ||роса- Първо какво с Югославия ка
при това се получава впечатление, новите мероприятия па Съюзния из- федеративна общност. Втор въ- 

по есбм иълнителен съвет, „за коиш мисля. _ акво със социализма. Съ-
НСИЧ1СО меблаго! приятно ХЦС “1^

(От 3-та стр.)
ле хо-11е па

— Периодът па договорната ико
номика ни осташ1 много работи, 
които ще представляват препятствие 
за сегашните реформи. Това, преди 
всичко, е високата |инфлацзш, ко
ято новите мероприятия на Съюзния 
изпълнителен съвет ще упесят да на
малят. Друг проблем са огромните 
даждия на стопанството. Обаче, 
ориентацията към пазарно стопан
ство е единствено възможната. „За- 
щото“, казва Среич. „няма вече спо
разумения, успехът ще се определя 
от пазара, нашия и чуждия. Друго, 
което трябва да подържим, това е 
инициативността. Стоковото произ
водство и пазарната икономика тър
сят хора с добри идеи и инициати
ви, способни и предприемчиви, та
кива които трябва да поемат риск 
за своите начитания. Това е ини
циативността. която 1Ш много ли
псваше и която медоместха мно
жество разни споразумения и до
говори. Особено е добре, че гра
мадният апарат, който функциони
раше в епохата на договорната ико
номика, изчезва. Тук мисля преди 
всичко на многобройннте основни 
организации на сдружения труд, на 
трудовите общностите на интере
сите, комисиите, работническите съ
вети и т. н.“.

Мплое Среич казва, че на Кон
греса би говбрил за нещо, което в 
документите изготвени за тая пар
тийна среща не е спомената. Касае 
се за отношението към труда. „Съю-

— Минимума, който можем да 
от тоя Конгрес — казваочакваме

че гоя плурализъм само
определя резултатите на труда, ко- чс преди 
сто — разбира се — ис е точно. Ма
териалните богатства създава труд
ът, а не собствеността. Обаче, защо 
•тогава другите облици па еобствс- такова, че е трябвало нещо да сс 
поспа имат предимство за сметка направи. Инфлацията унищожи юго- 

общеетвепата собственост?. Ми
сля, че работникът пито в частния 

мито и общото предприятие 
монопол на работното място.

на комунистите може да даде1037,т
една нова дифиниция за социализ
ма, отговаряща на нашето време.

на Съюза на кому-

опразят върху нас, работниците. 
Обаче, състоянието в стопанството е
се

Третият въпрос
като политическа организа-нпетите

пия осиособена в условията на мно
гопартийната система като наша из- 

,равноправно да се бори 
за своята позиция в обхцеството.

Тая позиция, за разлика от мина-

слапекото стопанство и дълбоки на
чинания са неминуеми“.

на

сектор 
няма
А в обществената собствепот имаме 
много свободно отношение към гру- 

косто е последица па договор- 
икономика. Затова мисля, че

Питахме накрая нашите събесед
ници, ако бъдат говорили какво ще 
кажат на Конгреса.

вестност е

да,
Ратко Петкович (Пирот; казва, че лите времена, вече очевидно няма 

ще се потруди да изнесе „еталони- ;ш с предварително обезпечена, 
щею па работниците, които работят 
в трета смяна, в тежки условия, за 

мислят за Съюза на

вата
отношението към труда с много съ
ществено за целокупната паша сто
панска реформа".

какво тетова
комунистите, ръководството, прохра-^ 
мата, за разпределението и за сво-

ДЕФИНИЦИЯ СЪОТВЕТНА НА 
ВРЕМЕТО Подготовили: Г. Ра-дисавле- 

вич, Р. Меворах, М. Стоило 
вич, В. Филипович, Л. Воич, 
М. Мочилович, Б. Митич

„Белград“) сто бъдеще. И тяхното становище е, 
че покрай свободните избори е

Мшшца Янковнч (ТМ показва, чс. Съюзът на комунистите в
момент трябва да се Оо- требпо спешно да се премахнет сис-

блокади, конто ни доведо-иастоящия 
ви за единен пазар в Югославия, та- •гемиите

Ако тоя цдентитет трябва да 
бъде една от гаранциите за прео 
бразованието на СК, тогава е 
съвесем ясно, че се касае за мно 
го слаба гаранция.

Съюзът на комунистите вече 
сега може да се смята за партия 
на ръководители и функцинери. 
За това достатъчно говори све 
дението, че тия категории пред 
ставляват единствената социална 
група в обществото изобщо, чи 
ято популация практически на 
пълно е обхваната в СЮК (82 
на сто, според данните за първи 
те шест .месеца на 1989!). А от 
всички групи в сдружения труд, 
от друга страна, далече най-мал 
ко има членове работници — 
само 15,5 на сто.

В бурната и конфликтната 
подготовка за 14-ия извънреден 
конгрес на СЮК 
процеси в структурата на чле 
новете бяха в сянката 
те крупни проблеми.

А идентитетът?
нски и общинските изборни ко 
нференции на СК 73 висококва 
лифицирани, 49 квалифицирани, 
3 полуквалифицирани и двама 
неквалифицирани работници! 
Но затова 880 са високообразо 
вани специалисти, 148 делегати 
с пол увиеше и .150 със средно 
образование. Още по-индикатив 
на е социалната структура на 
делегатите. Понеже в тоя сми 
съл делегатите са поделени до 
ри в 33 категории, да посочим 
само няколко цифри; селскосто 
папски труженици и земеделци 
— 30, промишлени работници 
и минъори — 94, строителни ра 
ботници — 12, работници в за 
наятчийството — 2, гостилни 
чарски работници — 1 и т. и. 
От друга страна има 383 дирек 
тори и ръководители и дори 
250 функционери. Когато се съ 
берат всички работници — де 
легати на 14-ия извънреден кон 
грес на СЮ К получават се 130 
членове на Съюза на комунис 
тите, които на конгреса трябва 
да обезпечат социално-класов 
идентитет.

дание па ЦК на СЮК в 1989 го 
дина, едвам мимоходом, при 
края ка другия ден от работата 
на пленума бе спомената, в бур 
ните конфликти и полемики, 
бързо се забрави. А касае се 
само за един в редицата показа 
тели, които говорят за констант 
ното намаляване в участието, 
авторитета и влиянието на рабо 
тниците сред членовете на СЮК.

Абсолютното намаляване бр 
ся на работниците в една орга 
низация, която превъзходно ис 
ка да бъде политически израз 
тъкмо на тяхната класа, се от 
рази и върху избора на делега 
тите за 14-ия извънреден нсонг 
рее на СЮК, който, пък превъз 
ходно иска да бъде конгрес на 
преобразованието на Съюз на 
комунистите. Само беглият пре 
глед на състава на делегатите, 
върху което тия дни се работе 
ше в професионалните служби 
на ЦК на СЮК учудва. Според 
степента на образованието, меж 
ду 1327 делегати за 14-ия кон 
грес на СЮК избрани на репуб 
ливанските конгреси, покрайни

Без разлика на това какво 
и какъв ще бъде Съюзът на юго 
славските комунисти след Чети 
ринадесетия извънреден конг
рес, абсолютно е известено, че 
тоя конгрес ще означи край на 
един дълъг и прогресивен про
цес, в който СЮК практически 
загуби своето първично и осно
вно свойство, своя класовосо- 
циален идентитет. Константно
то намаляване на работниците 
и членовите на СК сведе соци
ално-класовата основа на орга
низацията, която се смята за 
авангард точно на тая класа На 
28,89 на сто работници сред 
членовете. Мярката на техния 
престиж в организацията 
е 19 работници между 153 пред 
ложени кандидати за 
на бъдещия Централен комитет 
на СЮК. Фактът; че седмина от 
споменатите 19 са от Сърбия, 
говори само за нещо по-голяма 
та чувствителност към собстве 
ното битие в тая част на органи 
зацията на СК — никак не ме 
ни същината на нещата. Защото 
сведението на последното засе

тревожните
инак

на други 
А точно 

тия процеси показават, че пар 
ти ята безнадеждно губи 
социално-класов идентитет. Тря 
бва ли изобщо да се каже, че 
нужното коренно преобразова 
ние на стратегията и организа 
цията на СЮК е абсолютно не 
възможно с неговото

членове

своя

занема
ряване.

Комунист Урежда единна редакционна колегия: гла- Адрес на„ редакцията: Белград, Площад 
вен и отговорен редактор на всички издания на „Маркс и Енгелс" № И, телефони- централа 
„Комунист“ В лаико Кривокапич, заместник гла- 335-061 и Нови Белград, Булевар .Ленин“ М> 6 
вен и отговорен редактор Борислав Вучетич, телефон 627-793. 
главни и отговорни редактори на републикан- 
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п?за^стоящата°годинаОИТЕЛСТВО в б°силеградска община в планове-

БОСИЛЕГРАД: СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С НАПРЕДНИЧАВ 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

СШОБМГШЮ Е ЕЛШАТА ОПОРА БЕЗ ТРУД НЯМА ПЕЧАЛБА
Ш Допълнителното водоснабдяване на Босилеград Райчи

ПП^Г™,а1ШШРатТе актнвности в с>6л™' 
тта на ПТТ-съобщенията, изграждането на пътиша к мр 
сттште общности и електрифицирането на посените не- 
електрифицирани селища в общината са едни отТщзна- 
чителните акции за подобряване на бнга на хората

прад. Планира се през та
зи година по-интензивно да 
се строят местни и некате- 
горизирани пътища отколко 
то досега.

За реализирането
за градоустройствени осно- от°въ?е

за гранично-пропусква- депото през миналата го™ 
телния пункт на Рибарди и на местно самооблагагте^ 
за селските центрове. Изгра общината Очаква 
ждането на канализацион
ната мрежа в града, която 
започна миналата година ще 
продължи и тази, а ще се 
извършат подготовки за из
граждане на такава мрежа 
и в Райчилрвци. Една от по- 
значителните активности в

Между десетината 
бри селскостопански Разбира се и друг добитък 

без който не може едно сел 
ско домакинство. Димитров 
казва, че имот има и за по 
вече добитък, обаче живот 
новъдотвото все още доста
тъчно не се цени.

— Без всяко

по-до- 
произ-

водители в село Злидол е и 
56-годишният Стефан Дими- 

. тров. Тези дни се срещнах
ме в Босилеград, където бе 
дошел, както каза, да си по 
свърши някои работи. Ме
жду другото 
Обществените си 
иия — данъка и другите ви 
дове даждия. — Няма какво 
— подчерта той — за мене 
имало или не обществени
те даждия трябва да се да- 
дат.

на тези
Делегатите на Общинска

та скупщина в Босилеград 
неотдавна приеха проекто
програма за развитието на 
общината през тази година 
и същата понастоящем е на 
публично обсъждане. Очак
ва се, след като по нея се 
изкажат трудещите се и гра 
жданите, 
приемат през февруари. Ед
на от по-значителните час-

ви съмнение, 
животновъдството ддва до
бра печалба.^ Например 
палата година съм зарабо
тил около 6000 динара. Оба ' 
че проблеми има в изоби
лие. Най-болезнени са, все 
още нестабилните изкупва
телни цени, нередовност в 
заплащането, 
иай-голям

и да заплати
задълже-

мисе делега
тите на ОС да приемат и 
програма за ангажирането 
на тези средства която се
га се готови, а в която по- 
подробно ще се посочи 
пътища и в кои местни об
щности ще се пробиват, ра
зширяват или поправят. В 
това отношение се очаква 
помощ да оказват трудещи 
те се и гражданите в се
гашното публично разисква

коиделегатите да я Срещата използувахме и 
за разговор за селския жи
вот, за селското стопанство, 
за проблемите с които се 
орещат те

а може би 
проблем е дето 

селскостопанските произво
дители нямат от никого ни
каква професионална по
мощ. Предприятието 
циалистите задължени За та 

• зи дейност, освен че изку
пи и това не винаги редов
но, инак не се среща с нас 
селскостопанските произво
дители, а селското стопан
ство търси съвместна и уси
лена работа, не само по вре 
ме на събирането на рекол
тата, но винаги и през лято 
то и през зимата — добави 
Димитров.

ти в този цроектодокумент 
е инфраструктурата 
ще повлияе върху подобря
ване живота на хората в об 
щината. Какво на населени 
ето

предложената програма е 
допълнителното водоснабдя
ване с питейна вода на Бо
силеград (с Добри дол), Ра- 
йчиловци й Радичевци. По
точно казано, очаква се да Общината няма финансо- 
се приеме решение с коя во ' брг възможности, но търси 
да да се подсили сегашни- редовно да се подържат и 
ят водопровод и същото да изграждат и регионалните 

реализира. пътища.

която селскостопан
ските производители и дру 
ги въпроси от живота и де
йността на село.

Вижте какво. В послед 
но време селският живот 
по отношение на същия от 
преди десетина 
чително е изменен. Електри 
фикацията на селата, про
карването на селски и ма
хленски пътища значително 
измениха селския бит. Оба
че нереално ще бъде ако ка 
жа, че всичко е в най-до
бър ред и че няма полета 
'където трябва още да се де 
йствува, да се смекчава ра
зликата между градския и 

подчерта

и сте
не.

предложиха 
те и делегатите?

В ироектодокумента се по 
дчертава, че ще се (продъл
жи с изготвянето на плано
ва документация за просто
рен . план на общината, за 
генерален градоустройствен 
план на Босилеград, Райчи- 
ловци и Радичевци, както и

плановици-

години зназапочне да се 
Има няколко варианта: от 
извори в Лисина, .Милевци, 
акумулациоиното . езеро 
Лисина, от Църноок или пък. 1 
с вода от бунари в Босиле-

Значителни активности са 
и в областтазапланувани 

йа ППТ съобщенията. Счи
та се, ,че ще започне пола
гането на коаксилен (опти
чен) кабъл от Округлица до 
Босилеград. Запланувано е 
да се извърши модернизи
ране на Пощата в Босиле
град и да се извърши до
изграждане на Пощата в До 
лна Любата. Когато се ка
сае за брснлеградската по
ща трябва да се изтъкне, че 
се планира да се модерни
зира централата, с което да 
се създадат условия за но
ви 500 до 600 телефонни но
мера. Подчертава се, че ще 
се положат усилия за нови 
телефонни линии, както и 
за увеличаване на капаците 
тйте на съществуващите це 
играли в селата. Съществу
ват условия засега в проек- 
тодокумента не се посочва.

в

Инак, Стефан Димитров е 
деен и в обществено-полити 
чеакия живот, не сам в се 
лото, но и в общината. Член 
е на СЮК, запасен коман
дир, в предишния мандат бе 
член на ОК на ССТН, член: 
на съвета на местната об
щност и пр.

моинци
селски живот 
Димитров.

4 Инак, Стефан Димитров 
понастоящем отглежда 3 от 
добра порода крави, три те

ИЗГОРЕЛИ СТО ОВЦЕ )

За Десимир Стойчев от Моинци нощта между 
5-И 6 януари тази година ще бъде незабравима по 
трагичните последици за неговото стадо овце и аг
нета. Именно, през споменатата нощ в неговата 
кошара, намираща се недалеч от село Моинци,

М. Я.лета и двадесетина

избухнал пожар, в който изгорели 100 овце и 
агнета и цялата кошара заедно със стаичката за
овчаря.

Както ни осведоми Спаска Митова, предсе
дател на общинския съд в Димитроград, причината 
за пожара най-вероятно е печката, намираща се 
е стаичката. Все пак това е предпоставка а след
ствието ще уточни това. Сто овце и петнадесет аг
нета не са малко и това е голяма' щета за Стой
чев. Но неговите съселяни вече са изразили го
товност да му помогнат давайки му по една овца 
от своите стада. Селскостопанското предприятие 
„Сточар“ ще му помогне да направи кошарата. По 
този начин Десимир Стойчев, колко-толко за на- 

ще надомести изгубеното и ще има основи 
един от малобройните добри и срав-

А. Т.

През тази година, подчер 
предложението,тава се в 

ще приключи електрифика
цията на неелектрифицира- 
ните няколко селища в об
щината. Ако това се реали
зира общината ще бъде ця 
лостно електрифицирана.чало

пак да стане 
нително млади овцевъди в общината.

В. Б. .! Животновъдството все още не се цени достатъчно

СТАРОСТТА ПО-БЪРЗА ОТ НАУКАТАС КАКВО СЕЛО ВЛИЗАМЕ В СТО
ПАНСКАТА РЕФОРМА?

отношения. Жизне- частните производители притежават 
300 000 хектара обработваема площ 
от общо 1,6 милиона хектара. За
туй в Югославия към 800 000 хекта
ра са пустеещи пространства, а 1,5 
милиона хектара изобщо не се об
работват, докато слабо се обработ
ват към 1 милион хектара, от които 
площи получаваме незначителни ко
личества храна.

— Младите напускат селото и 
зарад лошите условия за работа, 
продължителното време на работа, 
неразрешеното наследяване на земя
та, както и липсата на. условия за

казва

л кято ли с обществени средства, селата са противоречивиСелото е все по-бедно, а тъй като пя с щ з местно самообли- мото равнище е в противоположно
от беднотата се бяга, и все по-пус_ правили т а Р ■ сел_ отношение с икономическата сила
то. Социолозите не му предвиждат гане от тези на селото и селянина. И така по-
розово бъдеще: ако не се вземат яните са дао ™селение и с около стигнатото жизнено равнище на село
по-сериозни мерки и младите да се градското доходите „а смес- все по-трудно се -поддържа. Храна
задържат на село — за половин 41)/о по-ниски 01 няма достатъчн0| икономическото
век — то напълно хце опустее! - . ■ „иялното положение ма селя-' положение на селото се влошава,
- Селяните отиват в града или положение Ша_ което предизвиква още по-големи
чужбина (където се-намират към ™на изцяло «сладо „ИКак последствия. Югославия, според ду-

700 хиляда души, предимно селяни) Ден Стоянов от . ^ ст^анск0-ико- мите на д-р Владо Шлюз от За-
Да Работят за заплата, да прлучат не чпячение на селото и греб имаше цаи-ускорена деаграри
соц^Г застраховка, тъй като сел- производители, зация: след войната, само за три
скотостопанство в Югославия още крада е все по- десетилетия от селото в; града ми
не счита за трудоустрояване «з р ® ник на |егзистенция, а не- наха «ад 8 милиона души.

с~Го°стП5а^Гна2= яващото г—ге

“сСаКана КГарда^Щ на3 ^хото, о™-» да ГоТТел- 4^ са „о 20 години. Перспектива- стопанство. Днес на 
както и обедняването му — нзтък^ ' стопанство!
на неотдавна Д-Р Борислав Ше 1> Р Икономическият потециал^на^сс- ху иеоигурии

. З^&ка от градовете, когато лото^ ^егижешяг ^ иамират в водана, житницата 
всички обществени обекти са сгрои- р

в

съвременно производство 
д-р Милан) Нихолич от Белград.

Радойко Костадинович, селскосто- 
производител от Бела цър

ква твърди, че най-голям проблем 
на село е този. 
икономическа ни социална сигур
ност. При това, посочва той, млади
те напускат селото и зарад подцен- 

към селското 
160 000

селскостопанско

всичко из- пански
че там няма ни

село 
да си намерятмогатселото и развойната стратегия младежи не

жизнена спътница.та на
на аграра в това число, строим вър- 

основи. Само във Вои
на Югославия, Б. Г.
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ПО СЛЕДАТА НА СЪБИТИЯТА АЛБУМ
Първата босилеградска 

невеста „по градски“ГРАД БЕЗ СВОИ ГЕРОИ
в ДИМИТРОВГРАД, 
НЯКОИ ДЙМИТРОВ-РЕШЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 

ВЪЗ ОСНОВА НА КОЕТО БЯХА ПРЕИМЕНУВАНИ 
ГРАДСКИ УЛИЦИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕРАЗГЛЕДАНО

Ако сс имат предвид 
биографиите на гези хо 
ра не фактът, че някои 
улици в Димитровград 

■ дълпи години носеха те
хните имена, става ясно, 
че решението па Общи
нската скупщина в Ди- 

дчани помият много до- мштровград аа преимепу 
бре, особено по-старите, ваше на някои улици тр 
А затова, защото е бил ябва 1да бъде преразгле- 

лай-образовапп- дано. Никой няма нищо
на Ед-

прах да ие се махне. Ед 
ва ли!

На 3 юли 1987 г. Об
щинската скупщина в 
Димитровград взе реше
ние, въз основа на кое
то трябваше да бъдат биографиите на опия, 
преименувани някои ди- ито са предоставени

улици, забравата. Името иа На-

Ето в пай-късй черти
«о
па

митровградски 
Казано — сторено! Оба йден Киров димитровгра 
че решението беше при 
ето и проведено без до
питване е гражданите.
За преименуването те 
узнаха от ,.Братство” и 
ТВ-журнала. Според ко-

един от 
те хора па своето време 
в Цариброд, член на со

против имената 
вард Кардел, Велко Вла 
хошгч, Владимир Бакар- 
ич, Джуро Пуцар и Ро-

босиле-Пспка Стоименова Ризова е първатавелчала в сая. Как-

„по градски“: в бела рокля с мрежа и венче и с 
букет1 в ръцете си. Младоженецът е Стефан Малов 
от село Рибарци, днес пенсионер в Босилеград, а 
кум е Димитър Дойчилов. След освооожденнието 
от фашизма Пенка- Манова е била активистка на 
АФЖ и е присъствувала иа II конгрес ла АФ/К в 
Сърбия, който се е състоял в Белград.

Стоян ЕВТИМОВ

циал-демократическата 
партия, следвал юриди
чески факултет в Жеме за Пано, за която по мо- 
ва, където се запознал
е Ленин, по време на ти никакви сведения, ни 
Първата световна вой- 

и Общинската на възстанал против ве
лнкобългарската буржо ад), пито пък в Еици- 
азня и се борил за бъл- клопедията на Югослави 
гаро-сръбска дружба, я. Защо обаче беше ну- 
Фашистките палачи пре- жно да бъдат изхвърле-

мпетентннте процедура
та била спазена 
росът бил обсъден на 
заседание на изпълните
лните тела на обществе 
но-полптическите орган
изации 
скупщта. Обаче чл. 243 
на общинския статут яс

въп-

жахме да намерим поч-

то в Хронологията 1 на 
НОБ (1964, ВИИ, Белгр-

но казва, че „въпрос от 
общ интерес за гражда
ните трябва да бъде из- къснали живота му ко- ни имената на видните 
несен на дневен ред на гато бил най-нужен на местни хора? ОТ кого да 
Общинската скупщина и своя народ. Тази година търсим отговор на този 
след това да бъде обсъ- се навършават 110 годи твърде важен въпрос? 
ден публично”. С предло ни от рождението му! От тогавашния председа 
жението за преименува- Стефан Димитров е ро- тел на Съюза на бойци- 
не на някои улици в Ди ден преди сто години те в Димитровград Сър- 
митровград гражданите (1889) в тогавашния Ца бислав Златкович, с чие 
и трудещите се не бяха риброд, бил социал-демо то име в последно вре- 

на събрания крат, в ЮКП постъпил ме се срещаме на стра
ниците на печата във

Пьрвите димитровградски 
абитуриенти след освобождението

запознати
в местната общности тру 1920 година, когато Ца
довите организации. Ду- риброд влезнал в Крал- връзка с присвояването

ство на СХС. Участву- на чужди изследвания?
вал в Септемврийското От тогавашния предсе-
въстание, където заги- дател на Общинския ко 
нал. До края на живо- митет Младен Димов? От

тогавашния председател 
на Общинската скупщи
на Слава Тодоров? То
гавашният младежки ръ 
ководнтел Небойша Ива 
нов, който обича да пра 

комунист ви произволни разходки
организатор ла дви по историята, можеше

да каже на посочените 
другари поне нещо за 
Христо
Ако Смирненски вече е

мата си казаха неколци 
на другари „в името на 
народа” и стана какво- 
то стана: от димитров
градските улици изчезна 
ха имената 
димитровградчани. За та 
кива постъпки

та си останал комунист 
на видни по убеждение. Що се ка 

сае до Люба Алексова, 
някъде най-важното в нейния 

се отговаря и червенее, живот било революцион 
но у нас те се премъл- ното работничеоко дви-

жение. Като 
бил

На тази снимка са абитуриентите на гимназия
та в Димитровград от учебната 1949 50 година. То
ва е първият випуск днлштровградскн гимназисти 
след освобождението от фашистко иго. Сред аби
туриентите са директорът на гимназията Живко 
Йорданович, класният ръководител Рангел Тошев 
и преподавателите .Майска Манонлов и Свободан 
Сотиров. Почти всички младежи и девойки от 
първия следосвобожденски випуск на гимназията в 
Дилштровград са интелектуалци с виеше образо
вание.

чават или се оставят да 
ги отнесе забравата.

Всеки град си има сво 
и видни хора," свои герои

жението на жените в 
край. Тя е съпруга 

на времето, свои писа- на Власаки Алексов, чл 
тели, художници, хора ен на ЮКП, съден зае- 
на изкуството. Димитро дно със Станко Пауло- 
вград като град е дъл вич 1930 год. в Белград, 
гогодишна култура й ис Марко Шукарев бил съ- 
торическа традиция не що комунист по убеж- 
може току така да бъде дение. Като горски ин- 
лишен от миналото си жеиер в Лесковац носил

своя
Смирненски. Богдан НИКОЛОВ

световноизвестен проле 
тарски поет е монумен
тални образи в пролетар 
ската си поезия, чието 
име с уважение се спо
менава в света, тогава

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА

ЩАСТИЕ В НЕЩАСТИЕТО
по желанието на някои петолъчка със сърп и
хора. Тъй като мила вре чук. Бил разстрелян от
мето когато казвахме са жандармерията в Цари- защо мие го презираме?!
мо „оня” и „ония”, от- брод на улицата, която Ако вече уважаваме
сега в името на демо- сега, вместо неговото,
крацията, за която се носи името на Владимир ___ „
борим сме длъжни да Бакарич. Петър Тасев, ‘ ^ ^ 1 пред
казваме конкретни име- борец за работнически ' вид и КДРЛ Лиокнехт, и

Роза Люксембург, и Лю-

ис-
торията, тогава не тряб

на. права и комунист, заги
Найден Киров, Стефан нал 1937 година да ба- ба Иношевич, а 

Димитров, Люба Алщссо рикадите в Испания. Бо 
ва, Марко Шукарев и рил се е още югославя- 
Петър Тасев са заслужи ни в интернационалната 
ли историята (поне ис- бригада „Георги Димит-

родния им ров" срещу фашисткия Вук Караджич... За тях 
помни режим на Франко. И 

улица „Момчил войво
да покрие хвърлени да" беше преиминуваиа 

в „Царибродоки парти
зански отряд”, а бойци
те трябва да кажат по 
чия идея стана това.

също
така и Любен Каравел- 
ов, Виктор Юго, Пуш-
кин, Доситей Обрадович,

торията на 
край) трайно да 
имената им. Може пра- 
хта

поне можем да прочетем 
нещо повече и в учебни 
ците, и в енциклопедии-

Драган Димитров от Гоиидол оставил колата си ( ие- 
ио — 4 ) на малкия паркинг след отклонение™^,. „(”Р 
то и с друга кала заминал за Пирот Малго 
Желюша се задал голям турски к^шон с голяма Скорост 
За да не удари в камиона иред себе си шофъопът Р 
чал спирачките, но те били з^ъзншщ Р
мадо: камионът издезнал от - - мруго
търкулнал в нивята.

те в мазетата полочи с 
техните имена и номера 
та на къщите, но ще -мо 
же ли след време^тази

те.
натио 

решение ня- 
пътя, смачкал „реното“ и се

Зденка
Тодорова-Свиленкова
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ДИМИТРОВГРАД

ПРОЗОРЕЦ КЪМ СВЕТА
На прага сме на двадесет 

И първи век. Светът от от
давна гледа телевизионни 
предавания от цяЛ овет ™
средством изкуствени 
ници

ПРЕПОДАВАТЕЛ 

ИНСТРУКТОРпа ентусиасти и 
ковци от п - запалян-

ко хора са заинтересовани 
защото от броя на заин^ 
ресованите зависи 
на антената

та общност
организация на Социалисти 
ческия съюз, за 
акцията да получи по-широ
ки размери й да се завър
жи с по-малко средства.

и депата Имайки предвид че все- 
ншш работи. “зГ^имер^а йде^ат? ?Г,г"рйк™очи към
-еГе 
л«ле„ДНсааЧсаеСТ65°0Т

зияавГ~еЪпН!

та развеждаме на кабела ,ва приема на радио-преда- 
къи» - е 950 да- ванията на ултракъзд^въл- 

ваРня „„ заплащането ста- ни, че се получава прием 
ва на два пъти. Ако по вре на радио „Белград 202" то 
ме на провеждане на рабо- капиталовложенията са на- 
ште се обадят още заинте- пълно оправдани още пове- 

а това вече е че че. граждаите сами тегл- 
част от ят разноските.

ТЕЗИ ДНИ посетихмеили местната стоятелства. Обадил се в 
семейството на Слободан АМД в Пирот след като 
Банкович 1в )село чул че набират инструк 
Стол, за да се запозна- тори и се оказало, че е 
ем_ с този млад човек, твърде умел в тази про- 
който все повече' е тър- феаия. В потвърждение 
сен в Бабушница и око на това идва и фактът, 
лините села. Слободан че Банкович от ден на 
Банкович, абсолвент на 
Естетствено-математиче 
ския факултет в Скопие, 
който наскоро трябва да

да можеопът- 
наречената, „сателитска телевизия“ И 

в нашата страна в отделни 
градове доста дълго 
хората гледат такава 
визия. Защо

така

дреме
теле-

и да не, кога- 
то производители на специ
алните антени за приемане 
на такава програма се про
извеждат в нашата страна, 
преди воичко Електронната 
промишленост от Ниш. При 
условие когато югославска
та телевизия има две про
грами, а отскоро и трета 
която все още не .могат да 
гледат всички в

лро- ден има все повече кан 
дидати, които искат' им 
енно той да ги подготв-

дипломира като препода 
вател по география (има 
само още три изпита) с 
уопех обучава млади во 
дачи на моторни превоз 
ни сродства.

Инструктор станал по 
А. Т. стечение на случайни об

страната, 
и когато широки -демокра- . ресовани,

станало, втората 
средставата естествено,

тични процеси захващат це 
лия свят, възможност да се се

БОСИЛЕГРАД СКАТ А МЛАДЕЖ

ПРОТИВ ПАРТИИ 

И СДРУЖЕНИЯ я. Освен с практическо 
обучение С. Банкович с 
успех държи и часове 
по теоретична подготовОпитът на отделни непри

ятелски определени лица 
не само в СР Оръбия, но и 
в останалите републики да 
формират отделни партии и 
сдружения, които не са в- 
°ъгласие с Конституцията 
на СФРЮ за босилеградска
та младеж са неприемливи. 
Най-новият опит на Вук 
Драшкович да формира с- 
дружението „Сърбска на
родна обнова“, както и 
формирането на „Хърватска 

е демократична общност“ и

ска община намират пълна 
осъда.

Георги Тодоров, председа- —. Без оглед на това,
тел на Общинската конфе- че исках да стане пре 
ренция на ССМ в Босите-
град подчерта, че през ми- подавател по геграфия 
налата седмица, и сега се — казва Слободан — и 
провеждат младежки зае© на обучението на мла- 
дания на които не само, че шофъори гледам ка-
осъждат формирането на в- 'г г
сички сдружения и па|ртии то на твърде сериозна 
което подтикват народа и работа и така го изпълн 
народностите в страната на явам. Харесва ми тази 
разцеп и имат за цел няка- професия и може би ще 
кви отхвърлани и неприем- г 'г “•
чиви.цели, но се търси ог продължа с нея и след 
компетентните органи енерг като свърша факултета 
гични акции за потушва- — сподели С. Банкович. 
пето им.

ка.

Димитровград

намалява така чевиди какво се случва на 
другата страна на земното 
кълбо, да се гледат най-но
ви филми и прочие става 
просто необходимост.

Имайки предвид, че в съ
седния Пирот повече от по
ловината града вече „хва
ща“ програмата, излъчвана 
посредством спътници, гру-

телевиз- 
едством 
игне до 

по-малко

ьюнния сигнал поор 
спътник може да ст 
абонентите и за 
средства.

Засега инициативата
все още само в ръцете на 
заинтересованите, 
ва за този ' „огромен прозо
рец към света“, да бъдат

заинтересовани или местна- населението

„Словенския демократичен 
съюз“ не само. всред мла-но тряб-
дежта, но и въобще всред 

в Босилеград Д. ЧиричМ. я.

сталин- бедителка тези територии да й се отстъпят по
България, загубилаот родния им край, отвеждайки ги в

ски води, правейки от тях шпиони, диверсан- „стратегически причини“.
ти и, предатели. войната, макар че беше принудена да приеме

Авторът на този пожизнен памфлет — Мил- условията на договора, никога не се примири- 
чо К. Алексов, след няколко „коумнистически“ ла с тях. И самото население в тези краища 
и интернационалистически фрази, с които об- оказвало отпор, защото тази територия била 
яснява участието на покойнйя Никола Т. Йо- отделена от своето задземие и своята магична 

_ слип ГТПГРРКРНИР и РТТНО ГЪЖИВЯВА тов и другарите му в „тихата война“ против държава. Насърчавани от България, станали ма- 
1Ш ЕДНО ПОГРЕБЕНИЕ И ЕДНО СЪЖИВЯВА сфрю „авЛща в чисто шовинистически всущ. сови демонстрации против Решенията на Ньом-

обяснявайки че в дейността на „тихатр война“ ския договор, а най-масови били в 1,рън и в 
В СТУДЕНИЯ декемврийски ден през 1986 са се вдъхновявали от партиотизма ка „бълтар- Трънския край. Преди изтеглянето си от цари- 

година на софийските гробища се бяха насъб- ск,„е герои от Негър и че в паметника на Че- бродския край българските власти ортгишзира- 
рали стотина души да погребат архитекта Ни- покрай многото български глави са вгра- ли изясняване по селата ЗА или ивитив щт
кола Т. Йотов (1926—1986), който работил в деня и главите на техните земляци от Цари- съединяването към Югославия. 1о, естествено, 
ГПФПРОПЕКТ в СосЬия За съседите и колеги- боса1“ не е могло да има влияние да се променят
те му, покойникът бил един от многото жите- Такива и подобни безсмислици, които в по- ойските разпоредби, но е ™в^?°'ятаен^ 
ли на София, когото познавали толкова, колко- сочения памфлет изнася ИБ-емигрантът и дивер намирани се ™>далооко’ ® ВР Опогоовци около 
то взаимно се познават съседи и другари на сайта Милча К. Алексов не заслужуват ни да славия.
работа. Но земляците на Никола Т. Йотов, чле- се спираме втрху тях. Но за „тихия фронт“ и 50%; са за присъединяван^ останат
нове на земляческото дружество на Димитров- емигранското участие в тихата воина за то- «В“ година делегация на Ца-
градчани които като емигранта, предимно от зи феномен Ма сектора Димитровград (Ц), за- в България. През 19/1 ^ в от Гради-
периода на Коминформ, живеят в София, знае- служават да се каже нещо повече. Не зарад рибр°А водена <пМирк<з отИва в София
ли за починалия нещо повече и това което зна- Никола Т. Йотов или Милчо К. Алексов и гру- ни и Цветко Станиев разпоредбите на Ньой- 
ели едш от тях информбюровският емигрант пата ИБ-емигранти в София, които и днес меч- с искане да се отмен т р . Р 
и диверсант Милчо К. Алексов намерил за сход- таят по рецепта «а Коминформ — погребан ския договор. г_.мй„хпгяпа
но^^да съобщи пред насъбралите се граждани. от най-големите сталинисти вече с десетина го- Приел ги Александър Сталтболиики тогав^ 
Алексов това писмено, с брошура от ди„„. Заслужава да се каже затуй защото „ти- председател на българското■
няколко десетки страници, която била напеча- хата война“ црез един друг период действува- йто водил политика на “Д™ егешията
тана и Раздавана наР гарисъствуващите на потре- ше в това направление, някога гохяотно, няко- ния с Югославия, ^ои обяснил на де-тегац^ ^
“Г късно "узГаХ' чеИШ^олаЗНтеЛИйогавТ Югослаш^Гньойски до^ор се ^нтир^рав-

70 Участвуващите в „тихия фронт“ и автори-
тихия фронт“, ревностно изпълнявал всички те На подобни памфлети вероятно и сами не дина, българското малцинс други на-

ДЕЙНОСТТА НА»™ И ЛТРТОП- М.ЯСДУ » «

с „ “ нм« „ „ „„„„ №
Йотов и _ н^в1^^^У ГогТиа^Стическа федера- дина беше утвърдена границата между Югосла- тоедизвика югославсосете нптшш,1пн0
онска ^акво^тиАлек- вия и България така, че тогавашните Цариброд- премахнат правата на българското на«™
тивна рспуолика хвалят и гордеят? ска и Босилеградска околии, населени изклю- малцинство, но и да ™Р°Р ”5^-
сов и неговите ДРУгари^ ™ чително с българско неведение, бяха присъеди- гарското население в Царибродския край.
Подобре е било ГЩ са Дали поме^ Коминформ нени към ЮгосЛавия. Комисията за разтраничД-
отнГмладйстта, отдели ш от семействата им и Ване удовлетвори исканията на страната — по-

МКЛОРАД КОЗИЧ

Тихият фронт
НЕ

ко-

ьв
в

на и 
която

— Слепва —
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НЯМАМЕ .КРИТИЦИ1 МАРИН МЛАДЕНОВ УДОСТОЕН 

С ОРДЕН „КИРИЛ И МЕТОДИ“ 

I СТЕПЕН
никой за него по пише. 

П|,к и ако никой напише 
разказ, стихотворение,

или коментар е такава

поВ коментара „Творчество- рупка, блъскаме се н като
то на народността се нуж- си намерим съответно кът-
две от компетентна оцен- че, примиряваме се, изпъл-
ка“, другарят Стефан Ни- неин със самоудоволствно и .10МатНка цЛи сюжет, етапа
колов поставя един серно- дори гордост. 1удно самодо- въпюос а,с 1Ч) пусне ли ре
зен въпрос във връзка с волство предназначено само ла, ' н,|Та?
критическото ни отпоше- за нас. постоянните сътруд- Може бн не само авторът, 
пие към художественото шщн на редакцията, конто редакторите се страху-
творчсство ма нашата на- сме писатоли творци, ко- , ,КОГ(> ,, задцо? 
родност. Въпросът му е на- нто сме редактори, рецен- Второ родени са главни-
място, защото наистина се зенти, конто даваме крити- герои на съвременните
чувствува недостиг, на кри- ки и оценки. 1уД»о само- 1>алка.„, попели и романи, 
тика на цялостното ни ху- доволство, че в „Братство , . . ■ съвремешште чудо-
дожесгвено творчество. Дру- „Мост“, .Другарче“ „ли в “ ° ‘режисьори
гарят Стефан Ншсолов. кон- отделна книжка е печатано «ч ’ и по Койтожи
стат.гра, че ние имаме нз- нашето стихотворение, па- .^ХГГ^шиата народност
вестта, и афнрмнрага. ху- шия разказ, новелата ни, а 1 п‘ ' ........ 1П, у.
дожшщн, га.сателн и дру: особено ако .... се отпечата '„„'ср-ь-
... творш., а досега никои отдели» книжка, сбирка раз Г( П.Д(И сп*т То и„ат
от нас не се е заел с отго- казн, стихотворения. Гор- «“о Хчс “ еестоятел- 
ворната работа да даде о- деем сс, че няма кои да ни ЕГобразтожснис, зад което 
ценка за тях и за тяхното критикува, че „яма кои да ™ ош,е делена цел зад
творчество н при топа идва даде съответна оценка на ° Р определена
до заключение, че кр.гпщн произведението нн, че няма 1 се Р Р «
шнал.е, обаче те не сс до- кой да прочете нашето нро- ' „а СФРЮ
статьчно насърчават. Може изведе.п.е, прощавайте оба- « ^каните* пе меа иарод- 
това да е една от пршвпш- че в Босилеград и в Дими- "^/" „ “едовато.но и б"л- 
те. когато става дух.а за ли- тровград ваш.гге приятели "°^скГта “шГ ^аво ., осно.,
тературного ни творчество. и родшшн няма къдо да на- ™рска™^ . пр уми на
имайки предвид, че това мерят ши да купят лнтера- нип’ V“ ,а ид ^ -
творчество все пак дпшава турната вн творба. На нро- “ „ропежда рефе-
през пресата на някакви о- моцията па нашата книга, “°*е Да та . рез „его да
ценки, а това са рецензен- сбирка, стихосбирка, драма, Р™«ум ’ ™ ко с“п|ц т„/,(, 
■пгге, редактор.гге, редакш.- роман, не прнсъствуват об- °™с“с това «о с
ята, па н широката обще- щннекнте фупкшюнерн, до- " а .“о шост оспепри и тези, конто са платс. вената си народност, осв

ни функционери за култур- аКо няма дрУга цел. На това 
но-сбразователната полити- журлалисттгге иа „Братство , 
ка. Защо да се унижават? ..Мост“. „Другарче“, не ре- 
За тях ние сме чудни Дон агираха, вито реагират, мъл 
Кнхоти, които се въртим о- чат и писате-1Гитс. художни- 
коло редакцията и с драс- щггс> сгълчат училищата с 
кания и писания, превърна- учителите и учениците. Мо- 
ти в мачове, сечем витлата же -™1 да затворим очите 
иа вятърните мелници. По си 11 Я& кажем, че не знаем 
тяхното мнение, вятърните коп са Режисьорите. Па то- 
мелници са нашите сюжети, ва се нашите минюатурни 
тематични постановки, на- бюрократи, кариеристи и 
шите колорити и акварели, властолюбци. Потиснати и 
Заслужаваме ли го това, дру заслепени от своите егоис- 
гари сътрудници, виновни' тични интереси, те са забра
ли сме? Отговорът е: да! вили за Отец Паисий, за Бо- 
Виновни сме. тев и Вазов, за Вук Карад-

жич, Доситей Обрадович и 
Все още са живи хората Джуро Якшич. Да пе удъл-

„край границата“. които пре жавам статията си, може да
живяха един мрачен период пристигне нова инициатива 
на „информбюровщината“, о тези квази-патриоти. ко- 
все още са живи „героите“ ято ще предложи „Брат- 
— от това време, квази-па- ство“, „Мост“ и „Другарче“ 
трнотите, които и днес вил- да се превеждат на сръбо- 
неят у нашите краища, със хръватскн език, та да могат 
стари идеи, методи и сред- нашите пръвачета да ги че
ства оказват значително 
влияние на общественото

ста-
шшт

УЛЧ!"

й 123 Ао1 0Ш*- . 
Ьса123'АВа1 АГ

пи

Както узнахме лично от проф. Марин 
Младенов, тези дни е осведомен с телегра-

съобщават след-

От страна на българското правителство 
е удостоен с Орден „Кирил и Методи ггьр- 

дългогодишната му и плодо
вита работа в областта на българистиката.

М. П.

София, в която мума от 
ното:

ственост.
За недостига на съответ

ни оценки и критики има 
II други причини, КОИТО У" 
беден съм, другарят Сте
фан Николов знае, па ако 
в момента не ги споменава, 
надявам се. че това ще сто
ри по-късно. Също така се 
надявам, че ще предизвика 
останалзгги сътрудници на 
„Братство“ да се включат в 
разглеждането на поставе
ния проблем.

Като дългогодишен сътру
дник на „Братство“ включ
вам се в разглеждането на 
поставените въпроси, обаче 
от друга страна разглежда
ни, да речем от друг ас
пект.

Известно е, че в теори
ята на литературата и изку
ството няма две истини, а 
само една: тя е отражение 
на съотвените обществено-
- политически и обществено-
- икономически отношения в 
страната.

Литературното творчество 
се създава, развива се и 
направлява в зависимост от 
развитието на тези отноше
ния. Въз основата на тях се 
определя сюжета, тематика
та на разказите, повестите 
романите, драмите и стихо
творенията, па да речем, в 
художеството те определят 
акварелите, колорита, цве
товете. Съществените демо
кратически отношения, въз 
можностите за свободно из
разяване на мисли и чув
ства, материалните и кад
рови ресурси на редакция
та. самите редактори, са ед
но от значителните условия 
за развитието на нашето 
творчество като цялост и 
същевременно за критиче
ски обзори, за съответни, 
качествени оценки. Ако по
ставим въпроса, ползваме ли 
съществуващите условия и 
възможности? Моят отго
вор ще бъде отрицателен. 
Нашите сюжети, нашата те 
матика, нашите акварели и 
колорити се движат в твър
дата . орехова черупка на 
„Братство“, „Мост“, „Другар 

Понякога набъбват, на
пъват се, правят усилия, но 
все пак си остават в тази 
черупка. И ние съвсем съ
знателно, без караници, без 
съответни оценки и крити
ки, се мушкаме в тази че-

ва степен за

БОСИЛЕГРАД: ЗНАЧИТАЛНО ЧИСЛО СРЕДНОШКОЛЦИ 
ЖИВЕЯТ ПРИ ТРУДНИ УСЛОВИЯ ‘РАБОТЯТ И

И ученици, и готвачи
Н В средношолския образователен център „Иван Караива

нов“ се учат около 370 ученици, от които над половина
та работят н живеят в ‘частни квартири или са учени
ци пешеходци. За тези ученици и сега (както и с десе
тилетия досега) почти никой не се интересува да им 
облекчи положението

Я Жизнените и трудови ученически стол, чиито ка- 
условия на голямо число бо ' пашггети само частично се 
силеградски средношколци ползуват. В общежитието,

тежки. Пона- например, сега живеят ед
вам десетина ученика, _а ка
пацитетите са му' за 50 де
ца! Образователният 
тър, който до основното V- 
чилшце и ’ до общежитието 

стотина 
едното,

отвреме са 
стоящем в средношколския 
образователен център „Иван 
Караиванов“ се учат около 
370 ученици, от конто 
половината 
Пи квартири. Сами си при
готвят ядене, което отрица- 

отразява върху 
и успеха им. 

тях. главно

тат.
Трето, известно ни е по

ни развитие, на политиче- ложението на божичани, то- 
ското ли положение. И в плидолчани и останалите 
този случай при нас се по- жители на нашите селища, 
ставя въпроса: имаме ли ние 
Живковци, Аземи, Чауше- 
сковци, разбира се миню- 
атурни? Имаме ли бюрокра 
крати, кариеристи, разбира 
се минюатурни? Кой ще ги
открие, кой ще поведе бор- властта, излъгани чрез „ре- 
бата срещу тях, ако не са ферендум“ или нещо друго, 
б състояние това да напра- па оставени като сирачета 
вят обществено-политически да се борят с мизерията и 
те и други организации? Мо беззаконията, просто непон- 
гат ли тази борба да пове
дат нашите писатели, худо
жници, нашите журналисти, винари), писатели и худож- 
редакторите на „Братство“
„Мост“. „Другарче“? Защото 
тематиката, сюжетите, глав
ните герои не е реалната 
обстановка, реалното. поло
жение в нашите краща, та
творчеството и журналисти тии и коментари. Това е 

да изпълнят своята единствената гаранция ва
шите произведения да се 
разпространяват и четат, да 
си отворят вратите на 'чита
лищата, училищата, книжар 
циците и домовете. Това е 
гаранцията вашите произ
веде/тя, разкази, новели, оо- 
мани, стихотворения, ваши
те статии, коментари, тях- 
ните колорити и акварели 
да получат съответни оцен
ки и съответна критика, о- 
баче не само за художест
вената им стойност.

ПРОКОПИ ПОПОВ

цен-
над

живеят в част-
е отдалечен само 
метра, няма нито 
шгго другото.

които под режията на спо
менатите „чудотворци“ те
риториално се присъедини
ха към Сурдулишката об
щина. Станаха бедни хора, 
без помощ и защита от

телно -се 
развитието 
Една част от 
от по-близките до Боснле-

Преди три месеца, когато 
на страниците на нашия 
вестник раздивижихме ини
циатива помещенията на об
щежитието да ползуват и 
една част от средношкол
ците, най-отговорните 
двете училища (директори
те), подчертаваха, че тази 
възможност трябва да се 
използва. Все досега обаче 
между училищата по този 
въпрос и дума не е стана
ло, а камо ли да е склю
чен договор как, и при кои 
условия средношколците да 
ползуват услугите на обще
житието. В Основното учи
лище и сега подчертават, че 
те са готови да оказват въ
просните услуги, но че лип
сва инициатива от средно
школския център.

град села, са ученици-пеше
ходци. Лошите трудови и 
жизнени условия нд тези 
средношколци са известни 
на всички. Никой обаче не 
се грижи и не създава въз
можности тези условия да 
се подобрят. Наистина, Об
щинската скупщина всяка 
година в развойните си пла
нове планира да се изгради 
нов училищен обект, а се
гашният да се приспособи 
за общежитие, с което да 
се реши наболелия въпрос. 
Други субекта обаче, глав
но Регионалната СОИ за 
уредно насочено образова
ние, досега не бяха на та
кова мнение.

Я Негрижата и трудни
те условия, при които жи
веят учениците от отдалече
ните села в общината сега 
са свързани и с един друг 
абсурд. Именно, основното 
училище „Г. Димитров“ в 
Босилеград . разполага със 
съвременно общежитие

в

ятни за днешно време. 
Другари журналисти (но-

ницп посетете тези места и
вижте тези хора, нека ви 
разкажат за живота и пре
питанията си. Нека те бъ
дат сюжета иа вашите про
изведения, на вашите ста-

ката ни 
задача? Да споменем, чепро 

обществомените в нашето 
дадоха възможност на ня
кои югославски писатели, 
чрез романи и мемоари, да 
отпечатат книги за истина
та на „информбюровщина
та“. У нас изключение на
прави Миле Николов, по 
съвсем срамежливо, страх
ливо и недостатъчно. Наши 
те хора, па и нашите авто
ри, носят у себе си това 
тежко бреме на миналото, 
чувствуват последиците му,

Вместо заключение. ще
приведем думите . на някол
ко огорчени средношокол- 
ци: по-добре е да живеем в 
общежитието, отколкото съ
временният новоизграден о- 
бект да понесе епитета на 
„несполучливо“ капиталовло

жение.

че“.

В. Б.с\
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Лчзичвсйо куАтурз ^<П^рД)
разова\™шнЛце№ ОБ-

Ружица 

Алексова 

в Рибарска 

баня

СЪС СКРОМНИ РЕШИМИ
ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

Всред повечето секции ко 
ито -действуват при Средно
школския образователен це 
нтър в Босилеград е и спор
тната секция, в рамките на 
която действува и шахмат
ната секция. Васко Божи
лов, преподавател в това въ 
зпитателно-образователно ве 
домство, който е и ръково
дител на Шахматовата сек
ция ни уведоми, че и пок
рай недоимъка на реквизи- 
те шахматови табла, резул 
татите на секцията са задо 
волителни. Това потвържда
ва с факта, че интересът за 
тази древна ицра всред уче 
ниците е голям. Има учени
ци които постигат 
добри резултати, 
училищните 
още повече

фит Рилски“ I 
тендил, където шахматовия 
отбор на
средношколски център 
ти винаги оказва 
съпротива.

от град Кюс-
Най-успешната димит 

ровградска спортистка 
Ружица Алексова' след 
успешна 
крак се намира на реа
билитация в Рибарска 
баня вече няколко сед
мици. Възстановяването 
върви много добре и в 
края на януари се очак
ва Р. Алексова 
върне в • Димитровград.

бооилеградския
поч- 

успешна операция на НАСКОРО
— Естествено е, че при 

по-добри условия и с по-гб^ 
лям брой шахматови табла 
резултатите на младите шах 
матисти ще бъдат по-добри. 
В Средношколския образова 
телен център обаче за този

Ски-асансьор 

за Боянине воде
да севид опорт ,не се посвещава 

кой знае какво внимание. 
Още повече ако се има в 
Ьредвид, че за този вид ре
квизити не са потребни гол 
еми средства. Може би по- 
голям интерес трябва да по 
свети и младежката конфе
ренция, а предат всичко мла 
дежките организации в тру 
довите колективи — доба
ви Божилов.

Наближава крити с дебел сняг. И пътят 
до планинската хижа е ас
фалтиран, а реновира се и 
Центъра за отдих и почив
ка. Същият монтира и пун
кт за продажба на сухоеж
бина'.

Боянине воде, по такъв 
начин, получават нов из
глед. Те полека-лека се пре
връщат в мини-скиорски 
център у нас, който ще бъ
де алтернация за много 
по-известните терени 
Копаоник, Шар-планина и 
др., които са и много по- 
-скъпи.

С уреждането на терени
те на Боянине воде се съз
дават добри условия за 
провеждане 
„Всички на .снега“ в Ниш-' 
ки регион.

премиерата 
на ски-сезона на Боянине 
воде на Сува планина неда
леч от Ниш. Екип от специ
алисти на сараевски „Енер- 
гоинвест“ вече монтира а- 
сансъора, а тези дни ще 
станат и пробите.

Ако всичко мине успеш
но — ще почне да ра|боти 
въжена линия за този цре-

твърде 
както. на 

състезания, а 
при спортните 

състезания в рамките 
. крайграничното сътрудниче 

ство с единното средно поли 
техническо училище „Нео

на

красен за спорт и рекре- 
ация терен.

Наред с изграждането на 
.линията се подготвят и ски- 
-терените и се очаква нас
коро да започне да отеква 
шум и гълч На този хубав 
за зимни спортове терен, 
■отдалечен само 30 км от гр. 
Нищ.

За разлика, от много дру
ги терени за ски-спортове 
у нас, които почти нямат 
сняг, Боянине воде са по-

м. я.
на

ДОКАТО СПОРТИСТИТЕ СА НА ПОЧИВКА

Свеждат се резултатите акциятана
В тези зимни студове спо ' 0,25% който се отделяше за 

ртът в Димитровград миру 
ва. С изключение на лекоа- 

. тлетиците, които са на под 
готовка за предстоящия се
зон, останалите 
са на почивка.

В скоро време трябва да 
се лроведет годишни отчет
но-изборни събрания, на ко 
ито да се изнесат отчети за 
резултатите в есенния 
зон в баскетболния, футбол 
**ия, атлетическия и стрелче 
ския клуб. Свеждат се ба
лансите, правят се. планове 
за пролетния сезон, за ко
йто подготовката трябва на 
скоро да започне.

КАКВА ПОДГОТОВКА?

С голям оптимизъм Р. 
Алексова очаква цапочва 
нето на подготовката с 
пневматичен пистолет.

физическа култура и спорт 
беше съвсем малък. Сума
та отиват не само за фина
нсиране на футболния спо- 

спортисти рт. За другите не оставаще.
Радва един факт: на от

говорни постове в клубове- 
дойдоха млади и амбициоз
ни хора, които гледат с по- 
добро око към спорта. , 

Остава да се надяваме за 
напред да се промени отно
шението към спорта, разби
ра се, в полза 
Инак, добре е известно, че 
в Димитровград имаме не
малко надеждни спортисти, 
които заслужават да им се 
обезпечат условия за по-ус 
пешно развитие.

л. й.

аЗЛАТО—ЗА „КАПКАТА НА ЖИВОТА— Вярвам, че от Бар- 
цел оиа ще се върна със 
златен медал — обеща
ва Ружица Алексова.

Знаейки

Работниците на „Тигър“ в 
Бабушница, работещи, в це
ха „Вътрешна автогума“ 
не само че са известни ка
то добри работници, но се 
сказаха и като твърде ху
манни хора,

В този малък колектив 
дори 150 души са и добро
волни кръводарители.

Над 20 пъти кръв са да-

които за хуманния си жест 
получиха златни значки и 
дипломи.

Верица Джорджевич и 
Сокол Петрович получиха 
признанието „златна капка“ 
за 10 пъти дадена кръв.

Техния пример следват и 
останалите работници и се 
очаква наскоро и те да по
лучат заслужени призна
ния за участие в добровол
ното кръводаряване.

се-

упоритостта, 
с която Р. Алексова сена спорта.

залавя с авсяка работа, 
изобщо не се съмняваме 
в даденото обещание. ли десетина души, 

изтеклата 1989 година това 
са направили Сима Нико- 
лич и

а през

д. с.д. с. М. ЯнковичЙовица Бошкович,Актуален въпрос е къде 
димитровградските спортис 
ти ще се подготвят за цроле 
тния сезон в 1990 година, 
какви перспективи

е финансовия колач 
за спорта изобщо? Дали ще 
има за всички спортове.

И "досега финансовите сре 
дегва често пъти бяха. спи 
рачка за провеждане на по- 
щателна подготовка, спира
чка за осъществяване на по- 

. хубави резултати.
Самоуправителната общно 

ст и СОФК-а и досега едва 
успяваха да обезпечат сред
ства, необходими за спорта 
в града.

Едва подсигуряваха най-ос 
новниге потреби на клубо
вете. Обаче при днешната 
инфлация е все по-трудно 
да се обезпечат средства за 
най-основна дейност.

А необходими са все по
за по

I

СЪОБЩЕНИЕима и На 20 януари 1990 година се 
навръшва една тъжна и теж
ка година от смъртта на милия 
ни и никога незабравим съп
руг, баща, дядо и прадядо

какъв
Драги читатели, мнозина не са си из- 

абонамента за вестник „Братство"дължили
за изтеклата 1989 година, а вече изтича и 

настоящата 1990 година. Затоваянуари от
ви молим да направите това в най-скоро Владимир

Величков
време.

Цената на вестника от Нова година е 
увеличана на 50 пари.

ГОДИШНИЯТ АБОНАМЕНТ за „Брат
ство” сега е 25 динара, полугодишният — 
12,50 динара.

•:- :Горна Лисина, Босйле- 
гр адско

от село Ж Ш

Съобщаваме, че цената на некролог без 
изработка на клише струва 10 динара, а 
ако се изработва и клише — сумата се 
увеличава с цената на същото, която дик
тува печатницата.

Чекови записи за 
ство” изпращайте на следния адрес:

ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО" 18 000 Ниш, 
Кей 29 декември 

Текущата
62500-603-9529 СДК —

Времето тече б-ьрзо, бързо обаче спомените за теб 
остават незабравими и вечни в сърцата на твоите най- 
-мили и вечно скърбящи за тебе.

Поради това каним всички роднини и приятели да 
присъствуват на годишния помен на нашия покойник на 
20 януари 1990 годиа в 12 часа на гробищата в Горна Ли
сина. В този ден ще посетим вечния му дом и Ще го орб- 
сим със сълзи и положим цветя.

Скърбящи: съпруга Йорданка, синове Захари, 
Зайко и Славчо; дъщеря Милка, зет Радивой; 
снахи Радка, Пенка и Йела; внуци и прав
нуци и др роднини и приятели.

значителни средства 
дготовка, пътуъания, прове
ждане на състезанията. абониране на в. „Брат-
КАКВО ПО-НАТАТЪК?

С премахването на само- 
уцравителните общности на 
интересите и със създаване 

може би 
ще се подоб

ри, защото размерът

8.
„Братство" есметка на 

Ниш.то на фондове 
положението от

СТРАНИЦА И
19 ЯНУАРИ 1990БРАТСТВО



сатиРа * забава
АФОРИЗМИНАШЕНСКА ИСТОРИЙКА

Кай един вол 

заслужи варена ракия Нсскоро ще се узако
ни кой що бъде собстве 
пик иа общественото и- 
мущество. Това и сега 

банкерите от Шве ЯРЕНЬЕ— 'за довиждане. До-Божншките майстори-пе- 
чалбари, докато си жягаее- 
ха в Божица, имаха един 
„лош“ адет: щом пукне про

спиваха на печалба, 
се дома за Петров

ракия
макшгьт, разбира се, нри- 

Когато се сварила 
домакинът (изисл

знаят 
йцария.станал.

ракията, 
чайника пред къщи, сипвал 
на воловарсте и се сбогу
вал с тях. Тъй като се били 
„начукалн до козирката , 
воловдрите не успили да пз 

ракията. Домакинът 
обаче настоявал:

лет, те 
връщаха 
ден да окосят, щом свърше 
ха тази работа веднага

на печалба и оставяха 
домакините си без 
Затова за тях зимата дюж-, 
ду другото беше и дървар- 
ски сезон. Тази работа се 
свършваше най-често на со
лидарни начала. Събираха 
се при един, береха и до
карваха дърва и 
правеха гуляй. г 
дърварският им ритуал се 
повтаряше при друг. трети

Добре, що се включим 
и Европа, а инфлацията? 
— Нея ще я надделеят 
11 а й-бе; * I \итс работ»мщи.

отн- Е, мой побратиме! Казувал съм ти оиомад 
ац, падимци у наше село, па съм заборавил да 
ти Наломенем да имамо и йедиог Курана. А за
що га тека зову — той йе ясно, йербо се з//а- 
йс кол'ко он има акъл. Е, съг чу ти испричам 
кво йе било окол гьега.

Има у наше село йедън млого //аиван чо
век. Да му речеш „ба лети“, он че ти ловеру- 
йе. Тия човек йе Буда Глодер.

ГЬсгова Лика чува ЬурЬе. Некол'ко сачува 
и до католичку Нову годииу, йербо су Ьурйе 
тъг //ай-скупе. А йедну йурку обавезно чува за 
домазлък.

Кад дойде пролет, на Буркуту се, да ме 
простиш, прионоди. Однапред, они си чували и 
Ьурана, али лами лети Иуранатога ванула пил- 
ка и он лилдал. Кад привремяла да се оноди, 
Ьурката се окомузила, па само лежи, и пощо 
си немала Ьурана од свойу сорту, ояа се усту- 
рала уз — газду! Уз Буду Глодера. Он рече на 
•жену:

ваха дърва. пият

Пийте, бре. момчета, 
, какво да правя с толкова 

варена ракия? Бива ли да 
разсипя тази хубава моли
тва?

Тогава един от волопарн-
Чакайки да отмре Д'ьр 

измряха ра-накрая 
След това жаната — 

ботницитс.те извикал:
— Не я распмнай, дай я 

на мене.
Останалите воловарп вед

нага започнали да си прав
ят подигравки:

— Ти ще изпиеш толкова 
варена ракия? Не виждаш 

че две секунди не мо
да стоиш на краката

пети- • •
През един зимен ден бо- 

жичанин от махала „Джн- 
вшш“ събрал много вОло- 
вари да му прекарат Дър
ва от гората до дръвника 
пред къщи. Снегът блгл мно
го дебел, от студ пукали бу 
ките по гората, но волова- 
рите успешно 
работата. Вечерта домакин
ът устроил голяма гоетба. 
Воловарите изпразнили ед
ин котел варена ракия, след 
това вечеряли и отново за
почнали да пият варена ра
кия. Пили, пили, та изпили 
още три котела. Накрая, 
далече след полунощ, реши 
ли да си тръгнат, но само 

. при едно условие: домакин
ът да свари един чайник

На иъгя към демокра 
цията станахме роби на 
собствената бюрокрани

ли,
жеш я.

©си.
обаче взелВоловарят 

чайника и тръгнал към вир- 
волове. Хванал 

вол за ноздрите, пов-

павършшш
Социализмът и самоу

правлението са безуспеш 
иа разходка към кому
низма.

егнатите он
единия
дигнал му главата и изсипал 
варената ракия в гърлото 
му.

— А така, пий Белчо ва
рена ракия, заслужил си. 
Да не беше ти и аз нямаше 
да се накъркам.

— Ай, мори жено! Кво йе на йуркуту, те се 
толко устура уз мойе ногавице?

— Е нюрчо! Ти не примечуйеш какво оче 
твоя жена*, а че пркметиш кво оче йурка!

— А! Оче месо! — сетил се Глодер. — Па 
како чемо? — пита си жену.

Она се мислила, мислила, па се сетила:
— Да йу носиш код марвеног доктура. Он за- 

рипуйе и краве и овце, па би могъл и йедну 
Нурку.

Някои
СКЖ, па и от партийни 
я и държавния връх, ще 

! разчистят сметките с ре 
лигията и с дядо Бог до 
14-ия извънреден конг
рес на СЮК, понеже до 

| тогава ще минат и „Бо- 
жнч" и „Йовандън".

членове на

к. г.

IМОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ

И УЧЕНИЦИТЕ ЗА СТАЧКА
Тихо оповестената стачка 

на просветните работници 
в основното училище в Ди
митровград все пак не се 
проведе. Със службата за 
обществено счетоводство е 
намерен начин, както и в 
другите съседни общини, за' 
увеличение на заплатите на 
просветните работници с ко 
ито те още не са доволни.

Имайки на ум възможнос 
тта, ако стачкуват „даскали

те“ да им се отнемат два 
дена от ваканцията, 
седмокласник казва:

един
Даде му она кърпу, он увърже йурку, тури 

под мишку, па айд при марвеняка. Кала тамо 
стигне, он каже за кво йе допгьл. Марвеняк се 
налюг.1 и напудн га.

Въре се Глодер дома и каже на жену как
во не било. Она се па мислилт, мислила — и 
га прати при комшииу на Нешу Мърсника.

Глодер однесе Куркуту при оног човека що 
му йе надимак Куран. Кад тамо оно на порту 
излезне тьегова жена.

— Кво носиш у кърпуту? — пита га она.
— Нурку. Донел съм йе при вашега Еура-

— Ако това се случи, ни
що . чудно тогова и ние да 
направим стачка!

Ето какво значи демокра 
ция за всички!

I Червената петолъчка, 
| като символ на свобода, 

някои вече оцветиха с 
' жълто. Да не кажем, 
; ч е я у. ..:

Бора Божилов 
Горна РъжанаIА. Т.

НЕОПРЕДЕЛЕНШШ&пЬфмш] на.
— Мой Цуран йе отишъл за Београд.
— Ау, бре! — насеЬнра се Глодер. — Да 

ли га закласте за Нову годину.

— Ма, йок бре! — налюти се жената. — 
Тец йе мой човек, али га називайу Куран.

И тека Глодерова Нурка остане неярена. 
Ене йу чучка насред село. Нема у 
Нуран за гьу. Него .побратиме, ако 
кой Куран, парти га овамо, у наше село, йербо 
овде има годжа КурКе неярене. Има да се 
ре таи сорта. А щета би била да буде тека, йер
бо йе гьено месо млого благо.

наше село 
има тамо не-

зат-

Радош Лужничьи
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