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СЛЕД ТРИДНЕВНА БУРНА РАБОТА ХГУ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА 
СЮК Е ПРЕКЪСНАТ „ЗА ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ“

Партията напипа 

дъното на живота
КОНГРЕСНИ

ДАННИ
В работата на пркъснатия XIV 

извънреден конгрес на СЮК учас
твуваха 1601 делегати и около 159 
госта.

-й- Уводният доклад „СЮК и об
ществената реформа“ беше прочетен 
от Милан Панчев ски, председател на 
Председателството на Централния 
комитет на СЮК.

14. УДНК1РМ1

КООШ, 20-„. 1. 1»«* шжттшшшмтг-% -й- За първи път в историята на 
конгресите на ЮКП/СКЖ най-голя- 
мото събрание на югославските ко
мунисти беше открито с национал
ния ни химн „Хей, славяни“. Досе
гашните партийни конгреси бяха от-

В края на третия конгресен ден, 
в момента когато бяха привършени 
разискванията във връзка с Декла
рацията на XIV извънреден кон
грес на СЮК, делегатите от Слове
ния напуснаха конгресната зала на 
център „Сава“ в Белград. Обясня
вайки. решението на словенските де
легати, Цирил Рибичич, председател 
на ЦК на СК в Словения, заяви, че 
комунистите от Словения не искат 
да членуват в Съюза на югослав
ските комунисти, който не е „съюз 
на самостоятелни и равноправни 
съюзи на комунистите в републи
ките и покрайнините“. Един от мо
тивите за постъпката на словенски
те делегати е н отхвърлянето на 
редица техни предложения във връз
ка с бъдещето устройство на отно
шенията в СЮК и югославската фе
дерация. След това Ивица Рачан, 
председател на ЦК на СК в Хър
ватско, предложи Конгресът да бъде 
прекратен, а доколкото не бъде на
правено това, най-голям брой деле
гати от тази република „не са го
тови да участвуват в по-нататъшна
та му работа“. Слободан Милошевич 
не се съгласи с това предложение, 
понеже в този случай Съюзът на 
югославските комунисти ще бъде 

обезглавен и разпуснат, 
не смеем да допуснем“. Той подкани 
всички делегати, които се борят за 
единен
ствуват в работата на 
След четиричасова пауза Председа
телството на ЦК на СЮК и Делови
ят президиум на Конгреса предло- 

бъде прекратен

НЕЖЕЛАТЕЛЕН, НО НЕ И 
НЕОЧАКВАН КРАЙ

тели от патрийните организации в 
останалите републики, които предим 
но се смятат за „неутрални“ в акту-

Този и такъв край на XIV из- алното стъкновение между нашата крити с „Интернационал“, 
вънреден конгрес не беше желате- северозападна и нашата най-голяма 
лен, но също така не беше и не- република, 
очакван. Вътрешнопартийният кон-

-й- На XIV извънреден конгрес, 
също за първи път, не присъствува- 
ха делегации на комунистическите 
и работнически партии от света. Ка
то гости на Конгреса присъствуваха 
шефовете на дипломатическите ми-, 
сии в Белград.

-Й-Работата на XIV извънреден 
конгрес на СЮК следеха 1600 жур
налисти, фоторепортери и членове 
на телевизионни екипи от страната 
и 280 журналисти от чужбина.

Още една характеристика на де- 
фликт в предконгресния период бе- легатските изказвания и поведения 
ше толкова остър, че мнозина ос- заслужава да се апострофира, поне- 
нователно предвиждаха окончателен же в нея „лежи“ една част от ви- 
раздор в партийните редове. Колко ната за раздора на Конгреса и за 
по-близо беше конгресът, толкова разтеглянето на кризата на югослав- 
по-интензивна ставаше надеждата, ското общество. Вместо да се съоб- 
че „в името на собственото си бъде- разят с неизбежностите на новото 
ще и бъдещето на Югославия“ юго- време, по-специално с реперкусиите 
славските комунисти ще намерят на политическия плурализъм, и да 
компромис. Но вече разискванията изграждат партията си за предстоя- 
при утвърждаването на дневния ред, щата (многопартийна) борба за власт 
които продължиха цели три часа да се борят за платформа, която ще 
показаха, че краката на тази надеж- сплотят прогресивната обществе- 
да са много тънки. Непримиримост- ност в страната, голям брой деле- 
та между двете концепции на пар- гати се отнасяха като собственици 
тията в дните и годините пред нас, на Югославия, отъждествявайки съд 
чиито полюси са в Сърбия и Слове- бата на СЮК със съдбата на стра
нил беше толкова голяма, че улти
мативният подход се наложи като прекъснатия XIV конгрес е фактът, реформа на политическата система;

„конгресна платформа“, че най-сетне всички разбраха че съд- • . сюк пООМе-
въпреки че непременно води в за- бата на страната не зависи и не може преоор пр°
дънена улица. 1лавните актьори на /да зависи от съдбата на една партия, 
раздора, сигурни в непоколебимост- макар и тази партия да се нарича 
та си да не се откажат пито от ед- Съюз «а югославските комунисти с 
но свое предложение, очевидно бяха безспорни заслуги за досегашното 
предварително готови за ролята си развитие, 
в конгресния финиш. Това можеше 
ясно да се разбере и от телевизи
онните екрани. Дискуята в комиси
ите, пък и на пленарните заседания,
мина под знака на остри дуели, Дълги години ние говорим, че 
двубои и реплики между делегатите колата ни стремглаво летят низ бър 
(уг Словения и Сърбия, така че за- дото, че кризата става все по-остра

че ни очаква дълбока 
че ли не ни беше »

-й- Преди да бъде прекъснат, Кон
гресът работа в два пленума и три 
комисии: за стопанска реформа, ико

ната. Затова най-голям резултат на комическо и социално развитие; за

единствена
ни в Устава на СЮК.

-й- Словенският амандман за про- 
й мяна в текста на Декларацията на 

XIV извънреден конгрес, въз осно
ва на който СЮК трябваше да ста
не „съюз на съюзите на СК в репуб
ликите и покрайнините“ беше от
хвърлен с мнозинство от 1156 гла
сове. За него гласуваха 169 делегата.

а това сега
А КОГАТО СЕ НАПИПА 
ДЪНОТО . . .СЮК да останат и да уча- 

Конгреса.

които работеха комисиите и по-остра,литс, в
приличаха на трагикомични арени, 

които седят голям брой зри-
жиха Конгресът да 
„за известно време“. Предложение/о 
им беше прието.

пропаст, а като 
толкова страх. През последните наоколо

колко години всеки ден се уверявах
ме, че и от лошото има по-лошо и 
като че ли се утешавахме с това. 
Като че ли всички очаквахме мо
мента когато ще треснем о дъното, 
а докато не ни се случи това, ние 
не можем да се съгласим да опра- 

колата р отново да ги подка
раме към върха. В нощта на 22 сре
щу 23 януари партията на югослав
ските комунисти напипа дъното на 
живота и ето най-сетне бях\/е сви- 
деталн на това .историческо съби
тие“, което ще се случи (ако вече 
пс се е случило) на цялото ни об
щество. Тази услуга на всички ни е 
безспорна заслуга на XIV (извънре
ден конгрес на СЮК.

Още една (бъдеща) заслуга на 
„последния" конгрес на СЮК тряб
ва да се отбележи. Отсега нататък 
Югославия не е като преди Конгре
са, между другото затова, че отсега 
по лесно ще се премахват най-голе- 
мнте бариери пред реформата на 
югославското общество, конто — не 
ще и съмнение — бяха поставени 
именно от партията.

вим

:|Ц||0ЧШ1НС па Конгресано времеВ „Сава“-цеитър



АКЦЕНТИ ИЗ ДОКЛАДА ИА МИЛАН ПАНЧЕВСКИ, ПРЕДСЕДАТЕЛ ИА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК — 
СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИ ТЕ В ЮГОСЛАВИЯ И ОБЩЕСТВЕНАТА РЕФОРМА

КРАЯТ НА ЕДИН ИСТОРИЧЕСКИ ЕТАП 

0 РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛИЗМАИ111
■ В течение на 70-годишното си сьществуланс и действувало ЮКП, относно СЮК винаги 

когото имаше ясна политическа платформи и програма, успяваше да намери отгово
ри на историческите изисквания на времето

И Нашият 14 извънреден конгрес е синоним на времето, което можем да означим като 
дълбоко революционно, преломно и бих казал — това е време на окончателно свър 
шшше па едни исторически развоен етап на изострена обществена криза като израз 
на дълбоки противоречия и кипежи, която търси скъсване е всичко онова, което е над 
минато

II За СК днешното време и настоящият конгрес са начало на собствено коренно преоб 
разованне, нова> роля, изява и по-натат ъщно укрепване па демократично, творческо 
югославско единство.

ход към демокрацията, но
вата система кондшшра еъ 
хцествено нова визия отдел 
но на политическите свобо
ди и правата на човека и 
гражданина, при което на
шите определения за поли
тически плурализъм са из
раз на нашите схващания, 
че тя е иманентна гаранция 
за всяко, пък и за нашето 
общество и че е твърде ва
жен движещ и творчески 
фактор на развитието на 
обществото. Това едновре
менно означава окончател
но разкъсване с останките 
на монисткия
света и политическите от
ношения.

Изяснявайки за политиче 
ски плурализъм Панчевски 
определи границите на този 
плурализъм като подчерта, 
че правовата държава тряб 
ва да осуети политическото 
сдружаване и създаване на 
политически 
програми са
посочени към разгромяване 
на основите на нашата си
стема, основавайки се вър
ху националистическа, 
вшшстическа, религиозна и 
друга конфронтация, 
на омраза, 
човешките права и национа 
лни свободи и изобщо, ко 
ито са в противоречие с ху 
манистичните и общоциви- 
лизованите стойности.

Говорейки за скушцино 
ката систеьта Панчевски из
тъкна, че принципите на мо 
дерна, правова и социална 
държава за която се застъ
пва, подразбира различни 
облици на непосредствена и 
представителна демокрация; 
пълна самостоятелност и не 
зависимост на съдовете; са 
мостоятелност, отговорност, 
ефикасност и рационална ор 
ганизираност на държавни
те органи; държава която 
да обезпечи условия за по- 
богат и по-свободен живот 
и социална сигурност на 
гражданите, и обществото, 
държава която ще бъде ко
нтролирана с разни демокра 
тични средства от скушци- 
шгге и разни институции на 
демократичната обществе
ност.

М06МР, УО-22. I. 1И0

— Комунистическата пар
тия на Югославия, относно 
Съюзът на комунистите в 
Югославия в течение на сво 
сто 7О-годшшю съществува
не и действуване мина црез 
много изкушения, издържа 
исторически изпити . пред 
съдбовни задачи и решения 
— каза Милан Панчевски, 
спирайки се върху досегаш 
пата фаза на социалистиче
ската революция, която пре 
двождаше СК.

След като посочи, че той 
се намира във все по-дъл
бока обществена криза, на
лагаше се да се стигне до 
14 извънреден конгрес и че 
СЮК се намира на исто
рически прелом, Панчев
ски подчерта, че актуалка- 
та историческа отговорно
ст ,на СК и всичките други 
социалистически сили за 
осъществяване на коренни 
обществени реформи е до
толкова по-гол яма, защото 
е налице, че нашият досе
гашен модел на обществени 
отношения обективно е из
черпил развойните си въз
можности.

ТИВ реформата, без оглед 
на формално и явно декла
риране; за запазване на съ
ществуващите или придоби
ването на нови привилегии 
или монополнстки позиции 
на икономически или поли 
тически план; зарад абсо- 
лютизацията на раз поразии 
частични интереси и запаз 
ване на

питс стойности и обществе 
иото устройство на страна 
та и на всички тези основи 
премахване на всички ви
дове на власт и монопол 
над хората, икономиката и 
иринадеиатата стойност и 
обществото;

— изявата на Югославия 
като цяло, каго активен и 
съставен дял и фактор на 
всички прогресивни проце
си в Европа, и то Европа, 
схваната като иай-близък и 
интегрален амбиент, в кой
то Югославия органически 
принадлежи. Също така Ю- 
гославия има такава роля 
в необвързаното движение 
и в световните процеси, 
въз основа на принципите 
на независимост, самостоя
телност и необвъзрзане.

възглед към

всемоплцието и 
властта на отделни лица и 
групи на различни равни
ща, отделно на равнището 
на републиките; 
ване

за залаз- 
на бюрократнческо- 

-етатиетическ! 1те оп юшех шя 
и абсолютизация на нацио
налните държави като е- 
динствен краен израз на 
суверенитет на народи и 
интересите на човека като 
гражданин и творец на ма 
териални и духовни блага.

— Съществен белег на 
всеобщите обществени и по 
летически процеси, което 
се развиваха между 13 и 14 
извънреден кошрес, е от
криване на широк процес 
на задълбочаване на всеоб
щите демократични отно- 
щения в обществото.

партии, чиито 
определения.

шо

сеенеМилан Панчевски отричането на
пнте премиен и стойности 
па социализма като прехо
дно общество;

— по-нататъшно задълбо
чаване на основните при
добивки и защита на 
основните придобивки на 
НОВ II

НАЙ-ВАЖНИ ВЪПРОСИ 
ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО 
НА РЕФОРМАТАОСНОВНИ КАРАКТЕРИ,- 

СТИКИ НА МЕЖДУ- 
КОНГРЕСНИЯ ПЕРИОД Милан Панчевски след 

това се спря върху най-важ 
нете въпроси в осъществя
ването на трите реформи, 
подчертавайки че икономи
ческата ефикасност на со
циализма като съществено 
условие за неговото 
ствуване и 
перспективи, 
оттам, каза Панчевски, при 
орететни задачи в област
та на стопанската реформа 
са насочени към изява на 
модерната перспективна и- 
кономика, към интегралния 
пазар, пазара на стоки, зна 
ние и капитал, към 
приемачество, 
на облиците на собственост 
и тяхното равноправно тре 
тиране, за трансформация 
на обществената собствено
ст в обществен капитал, за 
пълна самостоятелност и 
свободно свързване на вси
чки стопански субекти ка
то стокови производители.

— Застъпвайки се за сто 
ланска реформа шгго за мо 
мент не смеем да изгубим 
от предвид самоуправлени
ето, неговата икономическа, 
развойна, социална, хуман
на и демократична стойно 
ст, подчерта Панчевски.

Говорейки за насоките на 
реформата на политическа
та система, Панчевски изтъ 
кна, че съществена харак
теристика на неговия 
концепт е реализмът в ут
върдените цели, принципи 
и инструменти, които са из 
раз на синтеза, визията и 
всичко онова, което реал
но е възможно и осъществи 
мо. Същината на новата по 
литическа система, каза Па 
нчевски, е нейния компле
ксен и качествено нов де
мократичен характер. Изра 
зявайки своя постоянен раз 
воен и недогматичен под-

Спирайки се върху основ 
нете характеристики на пе
риода между 13 и 14 извън
реден кокпрес, Панчевски 
подчерта, че на 13 конгрес 
беше присъщо съзнанието 
за тежките икономически 
и политически, с което об 
ществото се среща, но че 
СК и обществото като цяло 
в това време бяха обреме
нени с идеологическо-поли
тически догми, опортюни- 
зъм, отпори и отбрана на 
всяка цена на надмината 
политика.

социалистическа
та революция в Югославия 
като социалистическото са
моуправление, 
и единството и равноправие 
то на нашите народи и на
родности, авноювеките осно 
ви на федеративното ус
тройство, независимостта и 
необвързаната външна по
литика на нашата страна, 
както и по-нататъшната а- 
фирмация и задълбочаване

под
черта Панчевски. Отделна 
характеристика на този пе 
риод, покрай началните ди 
леми и колебания и под. се 
изразява в това, че оконча
телно е преобладало съзна 
нието и акцията за необхо
димостта от коренен завой 
в утвърждаването на истии 
ските огнища и причини на 
всеобщата обществена кри-

братството
съще- 

по-на та тътни 
Изхождайки

за. на опия идеи, принципи и 
стойности, което се потвър
диха в нашето досегашно 
развитие;

ОСНОВНИ НАСОКИ НА 
НАШЕТО РАЗВИТИЕ

цред- 
плурализъмИкономическата, полити

ческата, идейната и нрав
ствената криза в общество 
то е една от основните ха Тъй като се противопос

тави на тезисите, отрича
щи перспективите на соци
ализма, без оглед на фак
та, че социалистическият 
свят днес е изправен пред 
все по-изострена криза и об 
ществени вълнения и изтъ
кна, че нямат никаква ре
ална историческа и обще
ствена основа, всички ония 
тезиси в името на мними 
реформи пледират за гло
бална негация на самоупра 
влението, обществената со
бственост, позицията и рол
ята на работническата кла
са в съвремения смисъл на 
думите, класовия и общо- 
цивилизования характер на 
демокрация и тем подобни, 
Милан Панчевски изтъкна 
следните основни насоки 
на нашето развите:

— още по-задълбоченото 
фундиране на нашето ооци ГТ1 
алистическо развитие вър
ху неговите коренни преми
ен и съвременна напредни
чава обществена мисъл, 
чрез
прилагане;

— осъществяването на да 
алектичеаки синтез между 
прогресивните 
и цивилизованите 
сти на съвременните обще
ства и политически систе
ми от една страна, основ-

— осъществяването на со 
циализма като икономиче
ски ефикасна система чрез 
пазарното стопанство, плу- 
разлизма на собственост, 
фундирането на всеобщия 
обществен развой на науч
ните постижения и техни- 
ческо-техноложкия прогрес, 
икономическата интеграция, 
максималната икономиче
ска мотивировка, иници
ативност, използването на 
знания и творчеството изо
бщо, всичко това с цел да 
се обезпечат далеч по-богат 
материален и духовен жи
вот на човека изцяло;

— изграждането на поли
тическа система на социа
лизма у нас, на който като 
основен субект ще бъде чо 
векът като творец на мате
риални блата и духовни 
стойности и като свободна

творческа политическа 
личност; система която по
стоянно ще разширява про
странството на човешките 
свободи и права; хуманиз
ма и солидарността и вза
имозависимостта; система 
която истински ще закрепи 
демокрацията; ще обезпечи 
свободно изразяване на по- 

постижения литическия плурализъм и е- 
стойно- фикасно действуване на 

правовата държава с цел 
да се защитят човешките 
свободи и права, обществе-

рактеристики на междуко- 
нгресния период, счета Пан 
чевски, а връхна точка на 
икономическата и общест
вената криза се изяви в на 
рушените всеобщи стопан
ски процеси и социални въ
лнения, което произтичаха 
от тях. В политическите от 
ношения в този период дой 
доха до израз национали
стически действия от всеки 
вид, конфронтация между 
републиканските и покрай- 
нинскете ръководства, от
пори и политически блока
ди на конституционните и 
други системни промени, 
нападки върху ЮНА, име
то р делото на другаря Ти- 
то и позицията на федера
цията,
връзка с контрареволюция в 
Кооово, генералното атаку
ване върху ролята на СК, 
необвързаната външна по
литика, пласирането на ра 
зни вражески тезиси — все 
до създаването на нацио
нални шовинистически и 
фашистки сдружения.

Подчертавайки, че е твър 
де важно Конгресът да оп
редели мястото и ролята на 
федерацията, Панчевски из 
тъкна и следното: „тя тр
ябва да стане ефикасна в 
разрешаването на проблеми 
те на 1>елокупната общност 
в макроикономическия жи
вот, в защита 
пазар и равноправието на 
стопанските субекти в йе

на единния

го, в уреждането на данъ
чната система и кредитно- 
монетната политика, в защи 
тата на конституционната 
позиция на народите и на
родностите, правата и сво
бодите на човека, територи 
алната цялост и конегатуци 
онния порядък На страната, 
в осъществяването на един

манипулации във нов

тяхното творческо ната система по всенарод
на отбрана, в утвърждава
нето и провеждането на въ
ншната политика на СФРЮ, 
както в уреждането на ико 
номическите отношения 
чужбина, подчерта между 
другото М. Панчевски.

— Същината и мотивите 
на такива ескалации на по
литическите отношения, ка 
за Панчевски, преди всич
ко се намират в стълкно
вението на силите, които 
са ЗА реформата или ПРО-

с
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Слободан Милошевич:

Югославия никой не е създавал отстра
ни, и никой не може отстрани да я руши

гппЯ*КЖИЯТА ЗА реформа на политическата
«ИИМАНИЕ БЕ ИЗСЛУШАНО 

ЦАН МИЛОШЕВИЧ, КОЙТО КАЗА:
— Най-малко 

дина тоя 
цяла Югославия, 
ледните няколко месеца 
го чакаше и голяма ча
ст от световната обще
ственост. Що 
до югославските комуни 
сти и югославските на
роди, те чакат тоя кон
грес с въпрос, но и с на
дежда. Въпросът е — мо 
гат ли югославските ко 
мунисти да помогнат на 
своята страна да изле
зе от кризата? А наде
ждата е, че те могат то 
ва. Тая надежда не въз
никна случайно. Тя въз 
никна на неизбежните 
факти от историята. А 
те говорят, че югослав
ските комунисти са ви
наги били със своя на
род, или поне винаги, 
когато му е било тежко.

Въпреки тези неволи, 
които днес имаме от ин 
флацията до шовинизма, 
тая надежда, която гра 
жданите на Югославия

ЖуЩеш

цр«цр. го-п. Гт»

СИСТЕМА С 
ИЗЛОЖЕНИЕТО НА СЛОБО-

една го 
конгрес чака

и сговорна активност в 
осъществяване на рефор 
мата не може да почне. 
Затова, както и много 
години досега, комунис
тите, относно тяхната ор 
ганизация, сега трябва 
да помогнат. Изглежда

прогресивна организацИ 
я. Главно става национа 
листическа или национа 
лсоциалистичсока орга
низация. Сетне поради 
това, че единният Съюз 
на комунистите е глав
на гаранция, че от при 
критата тъма на светли 
ната на деня да не бли
кнат националните и ве 
реките омрази, които ня 
кога ни и въведоха в 

реалност. Тая без братоубийствена война, 
която както знаем е би

а пос

ее касае

съвоам излишно, дори 
безсмислено, да каже, 
че те това могат само, 
ако са единни и заедно. 
Но, тая безсмислица е 
наша
смислица, че неединни и 
разединени комунистите 
не могат да бъдат наче 
ло на каквато и да е 
активност, а особено в 
реформата, това е същи 
нската тема иа нашия

ла такава, че нейните 
последици ще натискат 
и съзнанието на поколе Слободан Милошевич говори пред Комисията за реформа 

на политическата системанията, които тепърва ще 
се раждат.

Ние сме за 
Съюз на 
комунисти и затова, за- 
щото сме За единна Ю- 
гославия. Но трябва да 
кажа, че сме за единна 
Югославия не затова, че 
сърбите живеят нашир

единен бандите и 
югославските знае, че в Югославия ви 

наги сме се борили за 
демократически социали 
зъми на по-високо рав
нище и по отношение 
на материалното богат
ство и по (отношение 
на свободата на хората 
и достойнството на все 
ки човек. Така бе 1941, 
1948, и 1950, 1965, и 
1968, и 1988 година. Ю- 
гославските комунисти 
не успяха да осъществ
ят цялата своя идея, оба 
че в тоя стремеж, ако 
не три, поне една голя
ма крачка са пред дру 

социалистически

конгрес- всички дру
ги, каза Слободан Мило

Единната активност ко 
ято неединните комуни
сти могат да завършат 
е да премахнат своята 
организация. Тая актив
ност, впрочем, е на сце
ната и в тая зала. А мно в нея, но и защото в 
го от това, което чухме Сърбия не живеят само 
от тая трибуна говори сърби. А най-вече сме за 
за 1неединството, като единна Югославия, защо 
действителен дневен ред 
на тоя конгрес, не не- 
единетвото на комунис
тите, но на техните ръко 
водства. Предложение
то Съюзът на югослав
ските комунисти да се 
превърне в съюз на съ
юзи само е в интерес на 
бюрократичните елити 
на тия отдлени съюзи на 
комунистите. В техните 
щабове се коват плано
ве за взаимна война на 
югославските 
ти, а казал бих между

шевич.

НЯМА НИКАКВА ОСНО 
ВА ЗА ЗНАК НА РАВЕН 
СТВО МЕЖДУ СЪБИТИ 
ЯТА В ЮГОСЛАВИЯ И 
СЪБИТИЯТА В ДРУГИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ 
СТРАНИимат в нас на тоя кон

грес, ни задължава да й 
не изневерим. Пак да 
бъдем първи в борбата 
против злото и трудно
стите, първи в борбата 
за доброто и прогреса, 
за обществената рефор
ма, която не само ще 
ни изведе от недоволст 
вото, но която ще ни до 
несе общ просперитет, а 
това значи, че трябва 
да кажем още едно ис
торически НЕ! Не на не 
сговора и вайкането над 
причините, поради кои
то сме в това състояние. 
И изобщо не се съмня-

то югославските народи 
със своите икономичес
ки, културни, семейни и 
всички други връзки все 
повече са свързани, ка 
то граждани на една 
единна страна.

Ние ще се застъпваме 
за единна Югославия и 
за социализъм като бо
гато и демократично об 
щество, следователно, за 
демократически социали 
зъм, към който се дви 
жи съвременният свят 
цялостно. Мога дори спо 
койло да кажа, че за то 
ва становище бихме се 
борили дори и ако в то- 
я сезон не победим. Оба 
че, тая победа донася 

кдмунис- вече комплекс, че зато- бъдещето, обществените 
ва защото сърбите са събития в съвременния 
пай-многобройни в Юго свят, векът, в който — 

Ако на тоя конгрес] славия трябва да седим благодарение преди вап- 
в миша дупка и да се 
съгласяваме с това, кое 
то ле е в наш интерес, 
да (пс 1се почувствуват 
засегнати опия, които са 
по-малко. Но същевреме 
ино мога |да кажа от 
името иа гражданите на 
Сърбия, че Сърбия с ни 
то един акт няма да зло 
употреби своята числе
ност в Югославия за 
сметка иа който и да е 

Що се касае до Сър- народ. Че Сърбия няма 
бия, 1тя е за единен Съ да злоупотреби своята 
кз на югославските ко- историческа, духовна и 
мунисти, поради много политическа реабилита- 
причини, подчерта Сло- цИя за подценяване, а 
бодаи Милошевич. Пре- особено унизявате на, др 
да всичко затова, защо угите по-малки народи, 
то Съюзът на комунис- Нека бъдат в това уве- 
тите на национална ос- репи словенците, мека
нова престава да бъде бъдат в това уверени ал хора не може да не при

гите
страни. Така е и сега.

В СЪРБИЯ НЯМА КОМ
ПЛЕКС ЗА 
СЪРБИТЕ СА НАЙ-ВЕ
ЧЕ В ЮГОСЛАВИЯ

ТОВА ЧЕ И затова няма ника
кво основание за знак 
на равенство между съ
битията (в Югославия и 
събитията в друште со 
цшалистически 
Те разрушават днес е- 
дин свят, който ние сру 
шихме още през 1948 го 
дина. Те тоя сват разру 
шават по-тежко, защото 
е по-дълго траял, а мно 
зина и по-дълго са го 
мразили, не само зато
ва, че са били недовол 
ни от него, но и затова, 
че не са го сами избра , 

югославяните 
своята страна изграждах 
ме винаги сами. Поне
же никой отстрани ни 
я «е е изграждал, няма 
никой отстрани и да я 
разрушава. Поне ние то 
ва няма.'да позволим. 0- 
пая сила, с която Юго

Ние в Сърбия нямаме
страни.

югославските народи.
вам, че на становището 
за такива промени са 
всички, относно болшин 
ството югославски граж 
дани. Но, ние не можем 
да ги изведем разделе- 

а особено не мож-

стигнем до установяване 
на единство на Съюза 
на югославските комуни 
сти, тия шефове и тех
ните щабове ще напу
снат своята партия и от 
идат ;в която да било

чко па икономи 1ЧОСКОТО 
и технологическото раз
витие
експлоатациите 
си, раси, народи и хо
ра. Тая победа тук в Ю- 
гославня 
що осъществят точно

се премахват 
на кла

ни, окончателноем да ги изведем ска- 
каза Милоше- друга, само ако в дру

гата партия могат да бъ 
дат автономии, така да 
се каже феодални гос
подари иад своето фео
дално имение.

рани
вич. децата, конто когато от ди дие 

раснат няма да могат
СЪРБИЯ Е ЗА ЕДИНЕН 
СЮК И ЮГОСЛАВИЯ

национално да се опре
делят, а да не засегнат 
един ог своите родите
ли, освеи ако ие се оп-Реформата е дума, ко 

ято безспорно сплотява 
югославяни, оба-

ределят като югославя-
всички 
че да се осъществи ре
формата, трябва да обе 

югославяните ие

ни.
Пред нас са нова Ю- 

гославия и новият социа 
лизъм. Никой 
крайна омраза обзети

даиява 
само като дума, но и ка 
то активност. Обаче, тук 
се спънаха югославските 

затова общата

славия е създавана, тря 
освеи с бва да бъде и запазена, 

каза Слободан Милоше-
народи и пич.
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ОТ ТРИБУНАТА НА ЧЕТИРИНА 
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КОМСКД5 пс "зиция в обществото, но 
е такива аргументи,

Иво Дружич. Не 
яа се приеме негово- 

чс СЮК е

контоЗОРАН ТОДОРОВИЧ: 
СЛОВЕНИЯ САМА СЕБЕ СИ 
ДОВЕДЕ В ТАКОВА ПОЛО

ЖЕНИЕ

МИЛОШ АЛЕКСИЧ:
СК ИМА ДЪЛБОКИ КОРЕ
НИ В ТОВА ОБЩЕСТВО

ДЖОРДЖЕ НЕДЕЛКО- 
ИИЧ:
ШЕСТ ЛИТРА МЛЯКО ЗА 

ИДНО ЕКСПРЕСО

предлага
може

поето, те-П. 1, 1Ш
то твърдение, 
партия па един тесен соци
ален слой. Ние знаем кои 
съчинява социалната струк- 

СЮК. Доколкото се

МИЛАН КУЧАН: 
ТЪРСИ СЕ НОВ .ДОГОВОР 
ЗА СЪВМЕСТНО ЖИВЕЕл Милош Алексич критику- 

и неговото лредссдател- 
11 редпиждалията ство> затуй че Декларация- 

Конгреса, като най*

— Искам да кажа, че 
СР Словения, т.е. нейното 
ръководство, трябва да дър
жи сметка, че доколкото за- 
творн своята граница от ед
на екрана, ще я затвори и 
от другата страна. С факта 
на разкъсване отношенията 
е гражданите на СР Сър
бин, тя сама себе си дове
де в положение да прекъс
не комуникацията която е 
необходима на югославско
то пространство.

тура па 
касае до

П.редраг Врапицкм
изложение, че

ваНЕ“ Тук в център „Сапа“ из
пих едно експреси, което за 
платих толкова, ковкото ка
то селскостопански проилво 
дител, получавам за шест 
литра мляко, а за чаша нло 
дои сок дадох дори 15 лнт-. 
ра мляко.

във та па
-значителния документ, пре 
дложиха за обсъждане и че 

са се изказали 
партийните членове. Гова е 

пантата исто 
мени целия ха

па
вчерашното 
Европа след десетина годи
ли ще бъде социалистичес
ка, съмнявам, понеже освен 
желание, не е предложил 
никакви аргументи.

На края на Декларация
та, която подкрепям, се на
мира предложението ведна
га да се започне с подготов 
ка на новата конституция 

■ на Югославия. Моето пред
ложение е това становище 
да се замени с реалната за
дача СК да бъде инициатор 
за разисквания по есенци- 
алните въпроси на естество 
и същност на съвместното 

^ живеене. Едва след разяс
няване на тези въпроси се 
дава зъзможност за успех 
в работата върху 
конституция. В тези въпро
си зачислявам идва същес
твени елемента: решение на 
националния въпрос и про
цеса в Европа. Фактът, каз
ва Кучан, че със своето до
сегашно положение на Юго
славия не е доволен нито 
един народ, че не е задо
воляващо решен и национал 
ният въпрос за нито един на
род/ включително и сръбс
кия национален въпрос, ко
йто по обективни истори
чески причини, все пак е 
най-сложен и за стабилно
стта на Югославия и жи
веенето на тези пространст
ва най-релевантен, а за то
ва се дълго мълчаше. В 
Словения решението на на
ционалния въпрос виждаме 
между другото свързано с 
въпроса за демокрацията и 
правата на човека.

по пея пс

втори път в 
рия да се 
рактер на цялото оощество, 

промените е да не се 
- изяемят най-широките ^ реди
ци на членовете и общест
веността. Направено е то
ва и през 1971 година, така
ва неприемлива постъпка да 
се и.«роди в Конституцията 
от 1974 година, когато е 

Конституцията, от 
срамуваме. Та 

повече

С такова отношение не 
може да разчитаме па по
моли мо цроизводегво па 
храна. Югославия и работ
ническата класа трябва да 
знаят, чс селяните не са ви
новни, ако 
на храна, нито за гова че 
нейните цепи са „солени“.

а за

СОИЯ ЛОКАР: 
ПОСЛЕДЕН ШАНС ЗА ПРЕ
ОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗАТАпасгьпн липса

БЛАГОЕ АДЖИЧ: 
ЮНА Е ГОТОВА ДА ЗАПА
ЗИ ЕДИННА ЮГОСЛАВИЯ

приета
която днес се

волунтаризъм
би трябвало да

че днешната 
тръгна добре, за-

— Считамновата
Ние селяните дълбоко у- 

важаваме доктори на науки 
те, които съчиняват закони
те >и предписанията. Търсим 
обаче и те да чуят и уважа
ват пас „докторите на мъки 
те“.

дискусия 
туй че започнахме да рази
скваме за съществените ггро 
блеми — каза Соня Локар 
и добави, че трябва да се 

невъзможното, то-

къв
никога не 
има легалитет.

Той направи забележка, 
в Декларацията, че не са 

прецизно определени цели
те на новото общество. Не 
са докрай изведени принци
пите за премахване експлоа
тацията и осуетяването на по 

първобор литическата бюрокрация да 
владее с обществото. Алек- 

не е против застъпва* 
СЮК

— Въоръжените сили на 
Социалистическа федератив
на република Югославия, о- 
собеио Югославската народ
на армия, са готови да из
пълнят

направи
Съюз на югославските ко

да се обърне къмзи
мунисти 
бъдещето, за. да не пропад

не само поради нас ко- 
нашата стара

своите конституци
онни задължения и задачи, 
да запазят тази Югославия, 
единна, такава каквато е. И 
ние не мислиме, че сме са
ми за единна Югославия. С 
нас е работническата класа, 
широките народни маси на
вред из нашата страна, в- 
сички наши ндроди и народ 
ности. Ако някой счита, 
че трябва да реплицира, а 
такива опити е имало на 
първата униформа, аз на 
това не бих отговорил, нека 
на това отговори трудовият 
народ1 и работническата кла

не.
мунистите и 
слава, — слава на 
ци за човека и свободата и 

в света, но 
в Юго-

ИВО ДРУЖИЧ: 
ПРЕДЛАГАМ... сич

нето и предложението 
да се трансформира в со
циалистическа или социал
демократическа партия, но 
никой няма правото, почер- 
та той, да раздава съвети 
на Съюза на комунистите да 
издигне „бяло знаме“ и да 
се предаде, понеже той има 

с дълбоки корени в това об-

народа и мир 
поради това хората 
славил, нашите деца да не 
загубят последния шанс да 
се измъкнем от кризата и 
безнадежността и то без ка
тастрофални социални сът- 
ресния, кървави между наци
онални стълкновения и все 
по-силен антикомунизъм. За 

съгласявай ки

Излизането на Иво Дру
жич зад трибуната, както 
сам каза, не е мислил да 
говори на Конгреса, предиз
вика серия реплики. По не
гово мнение, СЮК вместо 
мотор все повече се превръ
ща в спречка на обществе
ния прогрес в Югославия, 
отдалечавайки се при това 
от действителния живот. Та се 
ка предложените документи 
за 14-ия извънреден конгрес 
са зад времето и политичес 
ката обстановка в страната. 
Затова Иво Дружич вместо 
документа за преобразова
ние на СЮК, който е без 
това, както казва той, не е I 
положително оценил 
длага да се приеме къса де
кларация за промяната на 
името, програмата и начи
на н а организиране на 
СЮК.

— Предлагам следовател
но СЮК да прекъсне да съ-

сетова,
Дружич, счита че трябва да 

откажем от с Конститу-
щество.

са.
цията записана авангард- Ш1,,|11|,,М1ИВИ1ВВВ 
ност и Да премахнем всич
ки точки на „дивия брак“ с РАДМИЛА АНДЖЕЛКО- 
държава. ВИЧ:

КОМУНИСТИТЕ НЯМАТ 
. ПРИЧИНА ДА БЯГАТ ОТ 

ИСТОРИЧЕСКИТЕ ИСТИ-

АНДЖЕЛКО ВАСИЧ. 
РАБОТНИЦИТЕ МНОГО 
ПОВЕЧЕ НЕГОДУВАТ НА 
СИНДИКАТИТЕ, НО НА 

ПАРТИЯТА

БОРИСАВ ЙОВИЧ; 
БЛОКИРАНЕ НА НОВАТА 
КОНСТИТУЦИЯ ОЗНАЧА
ВА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА 

КРИЗАТА

пре
БЛАЖО ПЕРОВИЧ: 

ПОКРАЙ ЗАЛЕДЕН ПЪТ, 
ЗАМРАЗЕНИ И ЗАПЛАТИ

НИ

Анджалко Васич като на
помни, че в общите рефор
ми тече и реформата на 
синдикатите, изтъкна, че 
тази организация е в цеп
ката между тежкото мате
риално положение на ра
ботниците и необходимо
стта, от ускорени промени, 
остава закотвена в система
та, забавяща промените. И 
занапред синдикатите се 
доживяват като трансмисия 
на партията и държавата. Ио 
Обаче предстоящият 11 кон
грес на СЮС ще означи и 
началото на синдикатите, 
като независима 'класова ор 
ганизация на работниците.
Все пак много въпроси са 
открити, а и ония за отно-

Историята, науката, ще
— Искам на този конгрес 

да спра вниманието, с оглед 
че се касае за ясна фор
мулировка, която Конгресът 
трябва да приеме като част 
от своите заключения или 
резолюция, необходимостта 
да се ускори .работата вър
ху приемането нд новата 
конституция на Югославия. 
Касае се за това, че Кон
ференцията на Съюза на

дадат правия съд за извър
веше път на ЮКП — СЮК, 
за възхода и паденията, до
сега

Блажо Перович от името 
на бедните жители на ИГав- 
шпс, който сега покрай за
леден път, имат и замразе
ни заплати, средно само о- 
коло хиляда динара, црнвет- 
ствува мерките на Съюзите 
изпълнителен съвет, като 
потърси те еднакво да ва
жат за всички.

ществува като организация 
на сегашната програма и 
статут и със сегашното име. 
От частите на СЮК, Соци- 
алисическия съюз. Съюза 
на социалистическата мла
деж и други, които това 
желаят, трябва да форми
рат социалистическа, относ 

социалдемократическа 
партия на Югославия, като 
съюз на самостоятелни ре
публикански организации и 
равноцравен субект на мно
гопартийната система.

и несполуките. На
това степенуване 
гат да отбягнат нито 
ход на Партията, ръководе

не мо- 
един

твата, отделни лица с най- 
-голямо влияние, разбира се 
във времето, което им при
надлежи. Това преразглеж
дане открихме, трябва' без 
предразсъдъци да се върви 
напред. И да не желаем, то 
ва ще търсят и ще напра
вят сегашните и бъдещите 
поколения. Югославските ко

Говорейки вдъхновено за 
честта на хората и изоста
налостта на своето село, Пе 
рович пренесе и тяхното 
предложение за най-бедните 
общини да се създадат фон

югославските комунисти, а 
. и всички останали офици

ални органи на 
страна, еднодушно прецени
ха и приеха решение, че е 
необходимо да се промени 
Конституцията на Югосла
вия и да се приеме нова 
конституция, като излкючи-

нашата

мунисти, твърди Радмила 
дове, които непосредствено Анджелкович, 
би били достъпни на селя-

За реплика веднага се 
щението между синдикати- обади ДОБРОСАВ БЙЕТЕ- 
те и партията. С приемане- ЛЕТИЧ, който каза, че тряб

ват доста аргументи, за да

нямат причи- 
историчесжи 

те истини. Монопол на тъл
па да бягат от

ните, а не на хората с „вр
ъзки и чанти“. Завършавай- 
ки своето изложение, Перо
вич изрази надеждата, че 
от Конгреса ще се завърне 
като югославянин, а не ка
то черногорец.

телно важно условие за раз то на собствена програма в 
решаването на югославска- куване на истината, който 

дългосиндикатите прекъсва не
обходимостта, основата на 
синдикалната дейност да се 
намира в програмата на 
партията.

се оспори съществуването 
на СЮК в днешните усло
вия. Това не значи, че не 
може да се оспорва някой 
организационен облик, по-

съществувава, най- 
коства Партията.

та криза, с оглед, че много 
елементи на нашата криза 
произтичат од сагашните 
конституционни решения.

-много 
Сега под съмнение са и иде 
алите, и действителните ре
зултати.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ
В БАБУШНИШКА ОБЩИНА КАЗАХА: ЖИВКО СТОИЛКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Ок нд

Съобразяване с изисквания 

та на работническата
Положението ще се об
съди въй всяка средакласа

Сърбия, ва’Баб™Гтщ!Г1се°съ1сто?™Сзасслаш2еС1, "п Съюза на синдикатите в 
ския съвет и заседание на “а «бщин-
сегашната дейност на синдикатите в „„к.,.. ет' НаРеД с отчета за до-

Щите активности, I в °^1Нинат е приета и програма на бъде-

— Единадесетият конгрес 
на СК в. Съ|рбия 
критичен анализ на обста
новката в нашата страна и 
посочи перспективи за из
лизане от трудностите. То
зи конгрес дава голям шанс 
на икономически изостана
лите, следователно и на нас 
и задачите му трябва да 
проведем, каза 
доедседателят на ОК на СК

коя насока да се действува 
и какво трябва да се мени. 
В' това отношение трябва 
да се уточнят кои са зада
чите на първичните партий
ни организации, на ОК на 
СК и по-шцроко. Разбира 
се, трябва да се изготвят 
конкретни програми за ре
ализиране становищита на 
Конгреса. Те трябва Да съ
държат кой ще ги реализи
ра и до кога. Това се отна
ся и до нас — общинските 
ръководства. Ще продължи 
практиката и занапред да 
бъдем по-често в предприяти 
ята и местните общности и 
да оказваме помощ в пре
махването на трудностите, 
каза той.

направи

I

В програмата се очерта
ват главните насоки на бъ 
дещото действуване на тази 
обществено-политическа ор
ганизация в общината. А те 
са: борба за социално 
жение на работниците, в то 
ва число борба за запазване 
на жизненото равнище на 
трудещите се, активности, 
които ще допринесят за по- 
голямо трудоустрояване, лъ 
лноценйо използване на ра
зполагаемите материални и 

- трудови ресурси ,в община
та, борба 
производителността на тру 

икономии, рационализа
ции и модернизации в про
изводството и пр.

Наглед това са общи не
ща, известни и досега. Съ 
ществено ново в тази про
грама на дейности е, че на 
преден план изпълва съобра

зяването с изискванията на 
работническата класа. А те 
ежедневно нарастват. Тру
дещите се в изборната де
йност на Съюза на 
тите изтъкнаха,
Съюз на 
няма да бъде трансмисия 
на вече договорени принци
пи и определения в СК, Об 
щинската скупщина и пр. 
Те търсят 
да види какъв е интересът 
на трудещите се в тези оп
ределения и къде са те.

Именно и затова в сегаш 
ната програма на дейности 
се изхожда преди всичко от 
интересите на работниците: 
намират4 ли те причини за 
действие и претворяване в 
дела на определени акции.

ка община измъчват 
проблеми: писка — 
дителност на труда, слаба 
материално-техническа 
ръженост на

доста
произво- неотдавна

въо
предприятия

та, липса на оборотни сред 
ства, ниски лични доходи, ко 
иго в инфлацията са обезце 
пени д° крайни предели и 
ДР. Това изтъква 
ден план 
Съюзът

синдика-

;поло че търсят 
синдикати, който ■

на пре- 
н е обходим остта 

на синдикатите да 
заживее с тези проблеми и 
да се счепка здраво с тяхно 
то разрешаване.

от синдикатите

Стоилков подчерта, че на 
предприятията които успе
шно стопанисват трябва 
се обърне 
да продължат. В 
икономически
трябва на време

за увеличаване
Може би 

пен може 
бележка,

да
внимание това 

онези с 
трудности 
да се от

криват причините, като и 
причините за недоволството 
на работниците 
да се премахват, 
ците в предприятията, ко
ито дълго време не стопа
нисват успешно, нямат раз- 
воини планове и са непла
тежоспособни, трябва да о 
ценят способността на ръ
ководните си хора, офици
ално да ггоеизучат довери
ето им и да дадат шанс на 
нови професионални кадри 
в предприятията или (ако в 
предприятията няма) таки
ва да ангажират от други 
среди.

да. До известна сте 
да се сложи за- 

_че тези заседания 
състояха преди Деве- 
кощрес на Съюза на 

синдикатите, на който ярко 
очерта необходимостта от коренно 

на синдикалната ния.

се
тия

Живко Стоилков

в Босилеград Живко Стоил
ков на заседание на стопан
ско-политическия актив в 
общината когато се 
еква за 
новите условия и за разви
тието на общината в тази 
година.

Сега е необходимо да се 
обсъди положението 
всяко предприятие, местна 
общност, училище, болница 
и пр. и да се узнае какво 
е лошо, какво е добре, в

и същите 
' Работни-лреустройство 

организа-
,гп„ “"Редовни са нейните 
нови насоки

Работническата класа и 
3_етите изобщо в Бабушишп

оо-го,, На Развитие,

предвид всичко това, така 
че в предстоящата дейност
г^?1В<;ТНО и програма за работа) ще трябва

рази- 
стопанисването вОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

НА КОМАНДИРИТЕ ОТ ЗАПАСА В БОСИЛЕГРАД

И критика и акции въвда се съ 
гледа, относно ще трябва да 
допълни своята 
за действие програма 

с оцределения-Общинската конференция на Съюза на командирите 
от запаса в Босилеград ще положи усилия за още по-съд
ържателна работа през настоящия период. За председател 
на Конференцията изабран Любен Богословов, а за секре
тар Кирил Георгиев.

В. Б.та на конгреса.

НЕ ПЛАЩАТ 
ВНОС НА ОСС ЧЛЕНСКИЯ

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СКС 
ДИМИТРОВГРАД

■■ А говориха: Стефан Стефанов,
Любен Богословов, Радивое По решение на Изпълни- 
Иванов, Станко Миладинов, телния отбор на първична- 
Янко Йорданов, като под- та организация на Съюза на 
чертаха, че и покрай ре- синдикатите в химическата 
ализирането на запланува- промишленост „Лужница“ в 
ните програмни активности, Бабушница, тази организа- 
е имало отделни нсдостатъ— ция отказа да заплаща чле 
ЦИ и пропуски, които зана- нския внос на Общинския 
пред трябва да се разреша- синдикален съвет (ООС). 
ват. Разбира се в това от- Причината е, че Общински- 
ношение по-голяма помощ ят синдикален съвет и него 
трябва да им оказват и вото

другите компетентни за то- проявяват достатъчно гри
ва субекти, преди всичко жи за проблемите иа тази 
компетентните общински ор трудова организация и не 
гани с материални сред- им оказват помощ в надде 

Нецелесъобразно е, ляването на дългогодишни*- 
те трудности. Инак целият 
членски внос се внася па 
текуща сметка на първична 
та организация на Съюза иа 
синдикатите и ще се ползу 
ва за подобряване на жиз
неното равнище на заети
те в „Лужшща“.

Обсъждайки досегашна
та дейност на Общинската 
организация на Съюза на 
командирите от запаса в Бо
силеград ска община, ново
избраните делегати на Об
щинската конференция на 
Съюза на командирите от 
запаса, на проведеното на 
19 този месец отчетно-избор 
но събрание дадоха поло
жителна оценка, и изтъкна
ха необходимостта за още 
по-съдържателна и плодо
творна активност.

Командирите от запаса, 
подчерта Радомир йойич 
имат ясно определени ста
новища във връзка с об
ществено-политическата об
становка не само в нашата 
страна, но и за междуна
родната обстановка. Те да
ват пълна подкрепа на 
Председателството на СФРЮ, 
иа партийното и държавно 
ръководство на СР Сърбия 
във връзка с разрешаване
то на положението на Ко
сово, а едновременно остро 
осъждат всички опити на 
отделни ръководни лица, 
дружества и сдружения 
реакционни и шовинистиче- 
ски тежнения, които имат 
за цел разединяване на 
СФРЮ. За командирите от В продължение на събра- 
заттаса в Босилеградска об- нието бе избрано Председа- 
щина неприемливи са и телетво от 7 души. За нов 
всички нападки на ЮНА и председател иа Общинската 
търсят енергична разплата конференция бе избран Лю- 
и отговорност за носителите Богословов, а за секрс-
на тези неоснователни на- таР Кирил Георгиев. Лю- 
падКи. бея Богословов ведно бе из

бран и за делегат на Между

Няма време за губене
то оформи три комисии-гру
пи, които ще следят рабо
тата на първичните органи
зации в стопанство, и извън- 
стопанството и ще работят 
върху 
въпроси.

В Димитровград на 19 я- 
нуари тази година се про
веде заседание на Предсе
дателството на 
комитет на Съюза на кому
нистите, на което са 
ети непосредствени идейно- 
-политически задачи на Съ- 

комуиистите за ос
на стопанската

Общинския
председателство не идейно-политическипри-;

юза на 
ъществяваие 
и обществена реформа, ка- 
кто и метода на работа на 
Председателството.

На заседанието отделно е 
изтъкнато, че място и вре
ме за губене няма, защото 
провеждане на стопанската 
и обществена реформа как- 
то и положението на 
панството в общината изи
скват с действуване в тези

ства.
както бе подчертано на съ
бранието, отделни видове 
обучения, отделно когато 
става дума за обучения в 
районните центрове да бъ
дат довеждани под въпрос, 
поради недоимък иа сред
ства. Изтъкната бс нуж- 
ността за по-голямо идейио- 
- политическо издигане на 
командирите от запаса и 
гю-голяма дисциплина. За

на коман-

Както е оценено, Предсе
дателството в по-нататъщ- 
иата си работа ще действу- 
ва в нови, различни от до
сегашните условия, което 
както изтъкна в уводното 
ои изложение Никола Стоя
нов, председател иа ОК, и- 
зисква сегашното ново по
ложение. Още повече ако

сто-

насони да се започне вед
нага. За тая цел е приета 
и програма от непосредстве 
ни задачи, в която са пред
видени събрания със секре 
гарите и секретариатите и 
първичните организации, за 
да маже вече през средата 
на февруари Общинският ко 
митет да даде оценка мо
гат ли първичните органи
зации да провеждат поста
вените им задачи. А зада
чите на комунистите в атро 
веждаие на споменатите ре

(щото от лика 
дирите от запаса до голяма 
степен зависи как ще бъдат 

с реализирани
задължения в системата на 
всенародната отбрана и об
ществената самозащита.

Очевидно е едно: сегаш
ния момент на преустройс
тво търси от синдикатите 
изцяло да поемат провеж
дане преди всичко на сто
панската реформа действе
но включвайки се и в об
ществената реформа. Рефо
рмите в нашето общество, 
както е посочено вече в при 
етата програма на общин
ската организация иа Съю
за па синдикатите в Бабуш 

община, ще бъдат

обществените
се имат предвид думите на 
члена на Председателство
то Румена Иетаткова, работ 
шгчка от непосредственото
производство в конфекция 
„Сиобода“, че СЮК е загу
бил доверието сред работни 
ците и изхарчил всички а- 
запои. Затова е иеоходимо фо(рми 

труд и ак- 
и, както тя из

потено агресивност в 
работата иа СЮК.

ясно оа назначени 
на Второто заседание на 
ЦК на СКС както и в про
грамите на МОК иа СКС в 
Ниш н Общинския комитет
в Димитровград-

пс само повече
ТИВ1ГОСТ, Но 
тикна

нишка
главните ориентири на де- 

общинската конференция на йствие в представящия пери 
Съюза на командирите от

За някои аспекти върху 
реализирането на военно- 
- професионалното обучите ;,анаса в Лесковац.

од.
Приемайки 

иа работа, Председател
новияМ. Я. метод

стно-
иа командирите от запаса Ст. Н.

А. Т.
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ппйизвойптвп-санолрцпеш■стопанства
КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА“ В ДИМИТРОВГРАД

ЦЕХЪТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОНДЕНЗАТОРИ В БОСИЛЕГРАД ПРЕЗ ТЕКУЩАТА 
1990 ГОДИНА

В

ИЗХОДЪТ, ВСЕ ПАК, 

МИРОЛЮБИВСтабилизации на производствения процес
около 5 милиона западпо- 
1С|рмаиски марки, от които 
по-голямо количество тряб
ва да обезпечи широката 
общност, а една част Елек- 

иидусттрия 
казва,

■ През изтеклата година в този цех са произведени 106 
хиляди кондензатори, от това около 60 на сто за износ 
Ш Бракът е намален на 20 на сто и същият все още е 
голям ■ През настоящата година е запланувано месеч
но производство от 12 хиляди или годишно около 130 
хиляди кондензатори, а бракът да бъде намален до 10 
на сто ■ Докодкото се реализира втората фаза ще бъ
дат приети още 50 до 60 нови работници

■ Лали поради факта, че няколко дела предприятието не 
" пабти°плн останаха доволни от пояснението т Служ

бата по обществено счетоводство, навестената стачка 
„Свобода" не стана

ОТ•) роината 
Ниш. Велинов 
проектът с готов и сс пами- 

комнетентните 1Р<> 
Естс-

че
Моно, все пак бе цристо. 

жс би и паради факта, че 
веднага след това следеше 
информация за повишаване 
на заплатите в „Свобода , 

октомври сред- 
били 8 824 динара.

възмож-

Узнавайки за повишаване 
на заплатите на просветни
те работници, на заетите в 

управлението

ра пред 
11уб;тиканек.и орга!Iи. 
ствено, че е

депзатори. От това количе
ство 47 хиляди са намерили 
приложение в домашната 
радиотехника, а останалите 
59 хиляди са изнесени в 
Полша.

Ако изтеклата година бе 
година па овладяване на 
производствения процес, в 
цеха подчертават, че насто
ящата ще бъде година на

Въпреки че цехът за про
изводство на П В Ц-конден
затори в Босилеград, беше 
открит преди три години 
от Електронната индустрия 
от Ниш, производственият 
процес тук все още не е ця
лостно овладян. Производ
ствените му мощности да се 
ползуват всс още докрай 
а от друга страна качество
то на произведените кон
дензатори не минат 
съответни тестове и крите
рии нужни при съвремена- 
та радиотехника. Бракът 
тук все още е голям — око
ло 20 на сто.

Ръководителят на цеха, 
ДАНЕ ВЕЛИНОВ нл уведо
ми, че производственият 
план започнал да се реали
зира едвам към края на из 
теклата година, когато ме
сечната продукция от 12 
хиляди кондензатори цял 
стно е осъществена, а брак
ът значително е намален.

— За нас изтеклата годи
на беше година на овладя-

реализацията 
I грос кът (втората органите на 

и Общинския съд, заетите в 
димитровградската коифек- 

подпис

па този 
фаза па изграждането па 
цеха), производството ще 
се увеличи 4 пъти — годи
шно производството трябва 
да достигне около 500 хиляди 
кондензатори. Наред с то
ва, добави Велинов, през 
настоящата година още по

коите през
но са
Взимайки предвид

покачване
колективенция с

потърсиха да сс свика из
вънредно общо събрание на 

каже
наиостите за 

личните 
мерките на 
V „Свобода“ са се определи
ли за варианта, който за 
тях е по-добър- Според него 
личните

съгласнодоходи,
Анте Маркович,заетите и да им сс

с възможно повишава-как
не па личните доходи, кога
то същите са замразени с 
решение па Съюзния изпъл
нителен съвет. В случай, че 

иезако-
доходи за лекемв 

бъдат 1786
на

1 : .
РИ средно ще 
динара. Ако към 
прибавят и триста динара 
за топла закуска, която все
ки зает ще получи, 
излиза, че за декември ра
ботещите в „Свобода“ ще 

средно по две хиля-

това е наиравепно
заетите в конфек- 

не могат да се пови- 
заплатите, те са тото- 

стачка.

;• сетоваПучт нио, а на 
цията 
шат
ви да организират 

Общото събрание

*•;. .1Шг II |РI ч тогава
не се

насрочения ден,Проведе в 
понеже поради недостиг на 
мазут и възнроизводствен 
материал предприятието ед
на седмица не работи. Съ
бранието се проведе на 16 
януари в присъствие на 
представители на Служба
та за обществено счетовод
ство, който по покана на 
заетите дойде до поясни 
как са увеличени заплате
те в споменатите служби и

вземат
ди динара. Ако окончател
ната равносметка покаже 
добри резултати, ще бъдат 
използувани всички възмож 
ности за ново покачване на

И
}

шЩ®: ш заплатите.

I! И така, въпреки закана
та със стачка, всичко се за
върши твърде миролюбиво. 
А дали личните доходи в 
конфекцията са малки — 
това е отделен въпрос.

♦ >:
л й яцпроизводственияване на 

процес. В това отношение 
до известна степен и успях- 

Месечният производ
ствен план от 3 до 5 хиляди 
кондензатори в началото на 
годината увеличихме на 12 
хиляди през последните два- 
-три месеца. Напред с уве
личението на производство
то, повишихме и качество
то и продукцията. Понасто
ящем бракът в производ
ствения процес е намален 
на 20 на сто, а същият при 
купувачите е около 2 до 3 
на сто

ш
Цехът на ЕИ от Ниш в Босилеград учереждения.

И макар че пояснението 
на представителя на 
бе късо и не на всички яс-

ме.
вече ще се наблегне върху 
повишение на качеството 
ма производството. Целта е 
бракът в производствения 
процес да се намали на о- 
коло 10 на сто, което е в

увеличено 
производствените 
сти. Като казват това, имат 
в предвид не само осъще
ствените досега производ
ствени резултати, но и за
плануваното 
ване на цеха. Именно в те
чение на настоящата годи
на е запланувано дообо
рудване на цеха с нови ма
шини, да се докомплектува 
първата смяна и да се въве
де цяла втора смяна. С дру
ги думи да бъдат приети о- 
ще 50 до 60 нови работни
ци. За целта са необходими

ползуваме на едкМОЩНО- А. Т.

В ГИД .ДИМИТРОВГРАД“рамките на позволеното. От 
значение е и факта, че пла
сментът

докомплекту-

ФОРМИРАТ СЕ 

НЕОБХОДИМИТЕ СЛУЖБИ
целокупното 

производство не само от 
130 хиляди, колкото е 
планувано през настоящата 
година, но и за 500-те хиля
ди е об

на

за-

подчерта Вели-
езпечено, както на 

домашния, така и на чуж
дестранния пазар.

нов.
През изтеклата година в 

този производствен цех, са 
произведени 106 хиляди кон- . — Както е известно, най-

- голям наш проблем в мо
мента е формиране на всич 
ки служби, необходими за 
нормална работа на всяко 
предприятие, изтъква Слава 
Тодоров, директор на Гу- 
марската индустрия Дими
тровград (ГИД), която до
скоро работеше в състава 
на „Тигър“. Вече са приети 
двама специалисти за рабо
та във финансовата и един 
за набавната служба. Оста
налите работни места се по
пълват с преразпределение 
на съществуващите кадри, 
така че — изтъква Тодоров
— вече може да се каже, 
че финансовата и комерче-
ската служба са оформени. Иначе, трябва да се из_ 
Постепенно трябва да бъде тъкне, че деловата 1990 го- 
създадена и собствена хи- дина в ГИД е започнала 
мическа служба. В началото успешно. Обезпечени 
сигурно ще има проблеми, 
тъй като за нормална рабо
та на тези лужби трябва 
определено време за наби
ране на опит. Това е улес
нено, понеже в „Тигър“ и- 
мат пълно разбирателство и 

аботни- 
поемат

м. я. ношения са създавани през 
последните двадесетина го
дини.

Освен създаване на спо
менатите служби в „Дими
тровград“ се създава и слу
жба за маркетинг. Въпреки 
факта, че димитровградски
те гумарди и сега имат до
бри стопански отношения с 
партньори от Западна Гер
мания, Италия и Англия и 
други 
страни,

ЛУЖНИИПСИТЕ СТРОИТЕЛИ
I

„Изградил“ стопанисва все по-добре
Ш Според думите на изпълняващ длъжността директор 

Любомир Петкович строителната трудова организация 
„Изгрданя“ миналата година осъществи добра стопан
ска дейност, но личните доходи на работниците са 
малки

за квадратен метър, а сто
йността на сградата възли
за на 1 700 000 динара.

Тази година е запланува
но и строителството на ам
булатория в с. Стол. В съ
трудничество с предприяти
ето „Рукотворине“ от А- 
рамджеловац е запланува
на адаптацията на старата 

' ограда на основното учи
лище.

западноевропейски 
посредством нови 

технологии и знания ще тър 
си път за още по-голямо 
свързване с единствения ев
ропейски, пазар след 1992 
година.

Строителната трудова ор 
ганизация „Изградня“ е е- 
дно от предприятията; ник 
нали на местна почва в 
Баруншидау Лужнишките* 

строители са известни в 
Републиката, па и в стра
ната. За стопанската дей
ност, плановете и пробле
мите на строителите бесед
вахме с изпълняващ длъж- 
носта директор на „Из
градня“ Любомир Петко
вич, дипломирани юрист.

— Обща оценка е, че 
предприятието е стоггани-

се подобрят климатичните 
условия за петнадесетина 
дни всички работа ще при 
ключат.

— Очакваме разрешител
но за започване на строи
телство на жилищподело* 
ва сграда, предназначена 
за пазара. Строител мото 
предприятие е не само ст
роител, но и инвеститор, а 
досега са договорени про
дажбата на 6 жилища за 
СОИ по пенсионни и инви- 
лидни осигуровки и дого
ворено е делово помеще- 

свало положително, въпре- „Дунав“ от
ки неблагоприятинтие ус- ^Х)Т‘ Сградата ще се ст- 
ловия за строителите: ог- Р°%п9чти в самия център 
(раничени калиталовлюжем а Бабушница. 

ния, нестабилни цени и пр.
В момента строителите 
работят на производедве- 
ния цех на „Текстилколор“ 
в Стрелац и доколокото

— Засега имаме добра 
механизация — сподели 
Любомир, Петкович 
запланували сме пабавка- 
та и на нови машини. Ме
ханизацията 
работи на 
мостове, а до края на го
дината ще работи върху 
доизграждане на локални 
пътища. Строителите имат 
достатъчно работа за 
стоящата година, а ще тр
ябва да работят и на по
строяване 
писта на игрището на ФК 
„Лужница“.

са су
ровини за първия квартал 
от годината, така че произ
водството може без пробле
ми да продължи. Още по
вече че, както изтъкват в 
гумарата, и новите мерки 
на Съюзния (изпълнителен 
съвет дават възможности за 
по-реално планиране за по- ■ 
-дълго време. Определена 
сигурност дава и фактът, че 
замразените лични доходи в 
гумарата, макар че са по- 
-малки от средните 
доходи в републиката, са 
значително над общинско

но

понастоящем 
насипване на

оказват помощ на р 
ците, конто в ГИД 
нови работен места. Наис
тина новите отношения ме- 
ду „Тигър“ и „Димитров
град“ се обосновават на и- 
кономически начала и ни
кой няма намерение да ш 
прекъсва, подчертава Тодо- .равнтЧе- 
ров, още повече, че тези от-

на-

Както
ствуват още няколко 
лжца, които не са догово
рени, а могат да те купят 
частни лица. 4 380 динара

узнаваме, съще>- 
жи-

на атлетическа лични

Д. Чирнч
А. Т.
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СИСТЕМАТА И КРИЗАТА АЛЕКСИНАШКИ РУДНИЦИ

ТАКТИЧЕСКО
ОТТЕГЛЯНЕ

МИНЬОРИТЕ 

В МИНИТЕ
Тежката трагедия на 17 новем- 

врй миналата година в колектива 
на АлексинашкИте рудници • оста
ви дълбоки следи.

Най-тежкото е, че животите за
губиха 90 миньори. Освен това, 
все още, не се виждат истински 
решения за саниране на иконо
мическите последствия и заемане 
на работа към 860 работника, кол 
кото понастоящем се намират в 
списъка в Алексинашките рудни
ци. Истина е, че са предложени 
определени решения, но тази ра
бота се провежда затруднено и 
с малко изгледи за решение. Едно 
е известно: започнаха подготовки 
за преждевременно пенсиониране 
на всички работещи в мините, 
които изпълняват условията, а за 
някои ще бъде откупен трудови
ят стаж за време от пет години. 
Що се отнася до останали реше
ния — тепърва им предстои по
лучаване правата на граждан
ство.

да работиме. Обичаме рудника, а 
още повече работата си.

Във всичките тези процеси пар
тийната организация., в ру, 
не успя да се. оправи. В 
предоставяше на емоциите и из- 
хитрените искове; :. -;за~ реалната 
преценка какво може да се на
прави да се преодолеят труднос
тите много не се разсъждаваше. 
Учудващо че цялата страна се 
грижи за семействата на постра
далите рудари и дава помощ ^тру
дното икономическо положение 
на работниците да се санира, а 
че за това отделни лица въобще 
не водят сметка. Посочваме при
мерът — сборът на работниците 
на 8 януари т.г., когато отделни 
хора са отправяли несъстоятелни 
обвинения, за които и самите не 

начин, това може

След дългогодишното откриване 
на цеетралистични фантоми, по
литическите представители и по
борници за така. наречената „не
симетрична федерация“ записаха 
още няколко имена в списъка на 
идентифицираните лица. В греш
ка е заловен и екипът на Анте 
Маркович. Разобличаване на на
меренията, на съюзното правител
ство, доказателствата за което 
бяха намерени в неговата инициа
тива за промени в Конституцията 
на СФРЮ, беше извършено към 
края на по-миналата седмица в 
Скупщината на СР Словения. То
гава Миран Потърч между дру
гото повтори известния рефрен: 
„С централизация на решаването 
на съюзно равнище нито една 
програма. на икономическата ста
билизация не може да бъде ус
пешна“. Така беше решена съд
бата на тази инициатива на Съюз
ния изпълнителен съвет, макар 
че я подкрепиха скупщините на 
всички останали републики и на 
покрайнините. А само един ден 
преди това се състоя идилична 
среща на Анте Маркович с чел
ните ръководители на Словения, 
по време на която му беше ока
зана подкрепа. „Аз ще издържа, 
издържете и вие“ — с това из
речение председателят на прави
телството илюстрира атмосфера
та на срещата. Не е трудно да 
се отгатне какво сега мисли той, 
понеже нещата се усложениха 
толкова много, че беше извърше
на истинска конституционна бло-

ложат без защитните механизми, 
които се предвиждат в инициати
вата на Съюзния изпълнителен 
съвет за промени в Конституция
та на СФРЮ. Маркович навярно 
имаше друго мнение в момента, 
когато извърши промоция на пре- 
миерската си програма (в нача
лото на мандата). Тогава той не
предпазливо заяви, че сегашната 
Конституция на СФРЮ няма да 
попречи на реализацията на про
грамата. Тези думи сега му се 
връщат като бумеранг.

Независимо от това, новосъзда- 
амбиент се ну-

дника
сичко

деният стопански 
ждае от нова роля на държавата, 
понеже практиката показа, че е 
немислимо Съюзният изпълните
лен съвет да бъде отговорен за 
състоянието на икономиката, а да 
няма необходимите механизми за 
реализация на собствената сй по
литика. Затова Съюзният изпьлни-

какъв
да се докаже^: Търсят: да; се отне
мат квартирите - от инжинерите 
или смени ръководството, при ко
ето забравят, че органите на уп
равление при решаването на кон- 

Обаче, вниманието привлича е- курснте са предлагали на квали- 
дин факт, който никого не изне- фицираните кадри квартира и ра- 
нада. Миньорите търсят тяхната бота за един стг членовете на се- 
мина да се приспособи за работа, мейството. Споменавано е внасяне 
От 310 миньора, повече от поло- на цигари и кибрит в рудник, 
вината са се изяснили да продъл- Обаче, това не беше въпрос за 
жат с копаенето на въглища в сбор, а много по-рано за колек- 
минната галерия „Морава“, кога- тивът, който е можал, когато то
то за това са създадат условия, ва се е знаело, да направи ин- 
Това са добри копачи и миньори, 
заемащи основното място в про
изводството на въглища в Алек- 
синишкитс рудници. Само 13 от 
тях са се поределилш в състава 
на Алексинашките колективи да

знаят по

телен съвет предложи минимум 
конституционни промени, 
обхващат пет области. При 
Съюзният изпълнителен съвет пре-

които
това

дложи начална версия на проек- 
тоамандманите вероятно с наме
рение да ускори процедурата. Бе
ше предвидено процедурата да 
бъде завършена до края на фе
вруари, но правителството беше 
принудено да цзвърши тактическо 
оттегляне и Скупщината на СФРЮ 
отложи приемането на „Предло
жението да се извършат промени 
в Конституцията“ до следващата 
сесия на Съюзния съвет. Оправда
ние за това е фактът, че Съюз
ният изълнителен съвет не е имал 
време да разгледа всички забе
лежки и предложения, които бя
ха изпратени от скупщините на 
републиките и покрайнините, за 
да може 
становище.

Като се има предвид запла
нуваната динамика на стопанска
та реформа, ония които занапред 
ще блокират предложенията на 
Съюзния изпълнителен съвет тряб- 

знаят, че сами трябва да 
щетите, които ще бъдат

тервенция. Очевидно е, че партий
ната организация не е можала да 
се опрани и въпреки фактите, че 
има място за разговор и за някои 
нови кадрови решения. И те тряб
ва да. бъдат осъществени в рам- 

се формира цех за провеждане ките на новото предприятие за 
на рударско-строителни работи, а производство на вълшца и елек- 
към 120 предимно работници, трическа енергия, в чиито състав 
които досега са работили в ре- Алексинаппсият рудник от 6-ти 
жия и извън производството на 
въглища, биха променили специ
алността си и искат работа в 
някоя високоакумулативна трудо- Съюза на комунистите и това до- 
ва организация в Алексинац и бре и детайлно всичко да анали- 
околността. Искът на рударите зира и помогне в решаването на 
за копаене на въглшца бс по- натрупалите се проблеми. Но, йе 
срещанат на всеобщо одобрение чрез нзхитрени ц преценки от от- 
и подкрепа, защото става въпрос делни лица, а. чрез аналитична 
за хора, които не са можали нито преценка какво трябва да се на- 
са смеели да ое яват на сбора прави за да трайно се разреши 
иа работниците, на който някол- въпросът с Алексинашките руд
но Души понесени от емоциите, ници. В това, разбира се, необхо- 
са търсили какво ли не още, па димата помощ могат да окажат и 
даже и закриване на рудника. Общинският комитет в Алек- 
При това са мислили, че някоя 
лесно ще реши тяхното положе
ние. Обаче, и тогава и сега се 
знае, че това ще бъде много 
трудно. Рударите, които са се оп
ределили за работа в миньорска
та галерия „Морава“, изтъкват, че 
е необходимо специалистите да 
ускорят работите върху изработ
ката на документацията, която е 
необходима за да се пристъпи 
към инвестиционните работ

кадя.
Скупщината на СР Словения не 

отрича необходимостта от приспо
собяване на Конституцията към 
изискваният на реформата, но не 
вижда необходимо по същия 
чин както и Съюзният изпълниТе- 
лен съвет в иницитаивата си. За- 

СФРЮ

януари т.г. работи като цех.
Сега е ред на организацията на

на-

това до Скупщината на 
беше изпратено писмо с 26 сло
венски предложения за промени, 
като при това се напомня, че та
зи конституционна мини-реформа 
може да се извърши само чрез 
отделно приемане на всеки аман- 

заедно. В

да изгради собствено

синац, па и Между общинската 
конференция на Съюза на кому
нистите в Ниш. Това преди всич
ко за партийната организация 
представлява първостепенна за
дача.

дман, а не на всички 
същност тук отново става дума 
за различно третиране на югосла
вския федерализъм и като се има 

сл стати

ва да 
платят
предизвикани от такива техни по
стъпки.
трябва да стане това.

На всички е ясно какпредвид твърдостта на 
ската защита на „несиметрична
та федерация“, трудно може да 
се извърши съгласуване на ста
новищата на поборниците за не-

и за
откриване на нови откопни поле
та. Те изтъкват: Минните

примирими опции.
По този начин проектът на сто

панската реформа е доведен йод 
аъпрос, понеже трудно може да 
се замисли, че законите, които 
неотдавна бяха приети в Скупщи
ната иа СФРЮ Може да се при-

кори-
дори не са виновни, виновен о 
човешкият фактор ■*- отсъствието 
на внимание. Да се е внимавало, 
не би ое случило нещастието. За
това искаме в мината, защото 
сме готови н имаме желаниетоДраган Кабадаич Милан Самарджич

/
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56 р О- н- и К- а
Нова Пилона, Сплит, Дувно, Цанкар- чай ние създаваме от ранни дни не- * 
йсв дом. Ние добре помним последи- раинонравии хора, които болката | 
цнте на братоубийствената война. И неправдата ще посят през целия си | 
днес след почти 50 години, на нас живот. Не бива да забравим че има | 
партизаните, които сме топа дожи- и такива, които наистина не мога! да 1 
вели — настръхва косата и застава преживеят. Пък ако трябва, Да от- I

обществени кухни. Това 1 
това о |

ВРЕМЕ
Новата демократична атмосфера 

в страната никой не ни е натрапил. 
Тя е наша жизнена потреба. И мно
го е ясно, че без това не можем да 
решим нашите проблеми. Обаче има 
сили, които актуалиата ситуация 

желаят да използуват така, че от 
политическата арена да премахнат 
социализма, включително и идеята 

да ин наложат

умът, когато си спомняме за гроз- крипамс и 
иите картини на изклани деца и жс- не е срамно. По-срам но от 
ни от страна на дражсвиститс, уста- нещо, което нс мога да забравя, че ^ 

белогардейците, балистите и неотдавна в Белград е умрял един Ц;
човек от глад.

шнте,
други. Да не позволим това никога 
да не се повтори.

Мира Алечкович, на 
Конгреса на Синдика
та на Сърбия

Милан Далспич, член 
на Председателството 
на ССТНЮ

на социализма
конто са напълно противниидеи, 

на социализма.

Има сили, които изобщо не же
лаят изход от кризата на страната 
като цялост, по никой начин, но 
разпадане и връщане във времето 
на братоубийствените сблъсквания, 
а мрачното време на нашата исто
рия.

зааааааапааааапааааааааааааааоаааоааааа
Югославия 1790-1918“ на моя драг 

земляк, историка Милорадзааоаоосшпашзаапаосшстстгшпапрсшпоааааа1 и ценен
Екмечич — че в представянето на
верските конфликти и националната 
омраза не съм изневерил на истори- 

факги. Неволята беше самоЗанон за 

партиите
Т рамвай ческите

в това, че с тия факти нашите „по—
питици“ не искаха или не смееха да 

очите. Изглежда ми, чепогледнат в 
бях още един Андричев петел, койтоТвърдя, че хърватският национа

лизъм е далече по-опасан, защото 
той по-дълго време действува чрез 
институциите на оистемата. Той ста
ва все по-агресивен и ето стигнах
ме до там, че аз вече в трамвая в ТСЛСтвуваше 
Загреб не смея да отворя вестник, разледа условията за осъществяване, 
печатан с кирилица. Неотдавна това на щ^ата На гражданите за полити- 
направих и бях предупреден, че ако ческо организиране. Тъй като въпро- 
мисля да чета кирилица, тогава да сите за основаването, регистрирането 
си събера багажа и „да отида там и действуването на сдруженията и 
при ония мои цигани“. политическите организации не са ре

гулирани със законопредписания ни- 
то в СР Сърбия, нито в Югославия,

е рано закукурикал.

Председателството на СР Сърбия 
на заседанието на което лредседа- 

Слободан Милошевич,
Воислав Лубарда, лау
реат на наградата на 
НИН за роман

оаааааоаоаоаооооаоспаааааоаоаспсзооосшос:

Войо Чича, от Загреб

НонтролПредседателството констатира, че 
липсата на съответни законопред- 
присания спъва осъществяването на 
правата на гражданите на свободно 
организиране и затова е приело ре
шение в
да се раздвижи инициатива за гла
суване на закон за основаване, ре
гистриране и действуване на сдру
женията и политическите партии. 
Тая своя инициатива Председател
ството ще изпрати до Скупщината 
на СР Сърбия с предложение съща
та инициатива да се раздвижи и в 
Скупщината на СФРЮ, така че тия 
въпроси единствено да се уредят за 
цялата страна.

Идвайки на тая функция говорех 
че се плаша от наследството в на
шата политика и системата, което е 
от бога дадено да възпроизвежда бю
рокрацията. Защото, ако живеете в 
системата на неприкосновеност на 
функционерите и ако това е послед
вано от едно поданическо отноше
ние към функциите и функционери
те, когато за всяко и най-неудачно 
изречение, което кажете искат да 
ви уверят че сте казали мъдрост, то
гава това човека без силен личен 
имунитет към такова нещо довежда 
в опасност да се заплете в мрежата 
на бюрократизацията. Най-сигурна
та защита на всяко общество и чо
века да не попадне в таково нещо 
не е'само в избора на хората, които 
уж не са склонни към това но преди 
всичко в системата, която подразби
ра, относно би съдържала в себе аб
солютен контрол над изпълняването 
на властта.

□□□□□□□□папа□□□□□сшсшаоааоасааап□□□□□аа
Те мислят, че сега е дошло тях

ното време и предвествяват своите 
шовинистически и националистиче
ски програми. Мнозина желаят въз 
основа на тия явления да се спрат 
започнатите демократически проце
си в нашата страна. Обаче, народи
те и народностите в Югославия, ра-

Скупщината на СР Сърбия

Синцинат
ботническата класа и всички поли
тически сили в страната са способ- Синдикатът не бива да попуска 
ни да преодолеят кризата, в която пред безделниците, обаче той трябва 
се озова нашето общество и това 
така, че сами да намерят решение 
за икономическите и политическите

да поправи положението на добрите 
работници, на семействата им, а 
особено на децата. Гледам хоратапроблеми в нашата страна, да осъ

дя запазят единството на Югославия, 
да запазят единството на страната и 
осигурят
характер. Нямат шанс за успех ония, 
чиято ориентация е противна на.то-

по дюкяните. Мнозина се мислят да
ли да купят литър мляко. Синдикатът 
би трябвало да се застъпи за по-го- 
леми детски добавъчни, за това по
не всички деца да получават закус
ка, ако не и обед. В противен слу-

!□□□□□□□□□аааоаоо□□□□□□□□□□□□□□□□□□статсоциалистическинейния

ва. V
Д-р Борисав Йович, под
председател на Председа
телството на СФРЮ Писател 

и история
юоаасзсшасшсшаасзйсз13сюс]сшсзсюЕШОоапосшсшо1

Писателят, който навлиза в по- 
широко съглеждане на времето, все 
едно своето или времето на своите 
предци — което при мен постоянно 
се пронизва —е дължен, преди всич
ко, внимателно да чете историята. 
„Възнесение“ е смесица от имашна- 
ции и всичко, което спада в истори
ческите факти. Толкова е това про
пито, че понякога и сам не разбирах 
всички неща и кое от къде извира. 
Едно е сигурно: времето ще покаже 
— а потвърждават вече и сега някои 
научни книги, а преди всичко наг
радения двутомен труд „История на

Нинога
вече

Тия дни огромното мнозинство на 
трудещите се нашир в Югославия 
решително отхвърли чуждите за нас 
идейни становища и произнасяния в

Мило Джуканович, се
кретар на Председа
телството на ЦК на 
СК на Черна гора



Комунист 3

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЗАДАЧИ 

НА КОМУНИСТИТЕ 

В СТОПАНСКАТА РЕФОРМА

ОТ КОНГРЕСНАТА ТРИБУНА — АДА ЛУКИЧ, СЕЛО ЧЕПАР, ПАРАЧИН

ПОП или
АГРОНОМ

1

Младите масово напускат родните домове и плодородните вмених. 
Отиват в промишлеността и казват: по-лесно ни е да преработваме, от- 
колкото да произвеждаме. Но ако така продължим след две-три годи
ни ще се запитаме какво ще преработваме

комитет на СК на 5. За успеха на стопанската
си заседа,[ие (12 форма цялостно и за ефикасното 

оп?а,|®]т П^я1™?С1>еДСТВеНИ зала- осъществяване на мероприятията и 
ьлжават комунистите в задачите на икономическата попити- 

<Ъоома?* а стопанската ре- ка в тая година особено е важно да
' а се обезпечи навременна и обектив-

1. Комунистите в скупщините и ^ инФ°РмиРаност на всички_члено-
1 ве на колектива за истинското съ

стояние и деловите резултати. Така- 
ва активност ще върне доверието

_на работниците в отношението към
труда, знанието и творчеството. С

ре-

За нас е особено болна точката 
на исполинското несъответствиеТук много говорихме за селското

стопанство но- нищо конкретно да между селскостопанските и промит 
решим. Аз считам, че битката не се ленихе произведения. Този яз за съ- 
бие с хленч, но с меч. Ние постоян- жаление и занапред се задълбочава, 
но говорим, че селското стопанство През февруари месец на миналата го- 
трябва да реши държавата. Но дър- дина договорната цена на захарното 
жавата не храни нашите деца, но цвекло възлизаше 350 динара, за да 
всички ние храним своите деца. А се заплаща сега по 1650 динара. По 
детето, без оглед дали се роди в време на сеитбата на захарното 
града или на село, веднага търси цвекло дизел-горивото струваше 120 
хляб и мляко. Ние може да говорим динара, а сега струва 5800 динара, 
кои тук печели, а кои губи, но аз Не е трудно да се забележи, че це- 
съм напълно сигурен, че и потреби- ната на захарното цвекло е увели- 
телят, и производителят се пекат на чена с около 4,5 пъти, а цената на 
същ огън. А преработвачът е този, нефта 50 пъти. Аз съм съгласен че 
които осъществява огромни печалби не трябва да се държим за марката, 
за сметка на потребителя. но и при положение сме, че трябва

така да се сравняваме, понеже ин
флацията е разоряваща и ние не 
може да съществуваме.

Аз съм един от напредничавите 
селскостопански производители и с 
11 вагона от хектар през 1985 годи-

® изпълнителните съвети трябва да 
се стараят за доизграждане на сто
панско-системните мероприятия 

това в рамките на активността по 
На съответни закони,

спещна корекция на при- решителна акция на субективните сн
етите мероприятия и решения, ко- ли практически във всяка среда тряб

ва да се отделят работниците от без-

изготвяване 
тсакто и за

ито очевидно имат негативни после
дици. делниците и демагозите от ония, ко- 

във всички сре- ито са готови по нелегални начини 
ди са длъжни да се ангажират по да обезпечават за себе добри пози- 
създаване на условия за ефикасно 
провеждане на икономическата по
литика, приета в Скупщината на СР 
Сърбия. Целта е чрез по-силно 
по-офанзивно развитие да се напра- зависимо от осъществените делови 
ви решителна крачка към бързо резултати. Същевременно трябва да 
преодоляване на кризата и на тая се води борба за обезпечаване на 
основа да се афирмират започнати- материалната сигурност на работ- 
те процеси. Затова във всяко пред- ниците с ниски заплати, а в пред
приятие ни е потребен а конкретна лриятията които не могат да обез- 
оперативна програма за провеждане лечат нормално възпроизводство на 
на утвърдената икономическа поли- работниците, трябва да се изготвят

съответни програми, с които ще се 
постигне това.

2. Комунистите

ции в предприятието и по-широко.
6. СК ще се бори за това лич- Веднага да кажа, производството 

на храна е моят занаят. Често се 
говори за благородие на това жиз
нено признавание. Но какво става 
с чувството на сигурност и перспек
тивността? Младите неохотно се оп- - _
ределят за земеделските работи. Знае , на републикански рекордьор в 
се добре защо е така. Може би но- производството на захарно цвекло, 
вият Закон за кооперативното дело “° ^ква полза имам от това. Мога 
донесе промени към по-добро бъде- ** бъда и петократен рекордьор 
ще. Но и без това, аз съм убеден, така н^46 не може » се 
че с по-добра организация и намал- спа_ваг ^акго каза един другар, Бог 
яване броя на посредниците храна- дан ”наР°Дът трябва
та, доставена до трапезите на по- да се гшта • Понеже всичките ние 
требителите, би била поне за една

и ните доходи да не се изплащат не-

тика.
от това зависими и всички ядем хл
яб и затуй трябва заедно да реша
ваме този въпрос.

3. Пред органите на СК на Сър
бия на всички равнища, а особено 
пред основните организации е голя
ма активност по критическо съглед- 
даване и оценяване на процеса на новяване на съответна регулатива, 
трансформацията и промените в ор- като основа за стимулативно раз- 
ганизирането в уннсоон със Закона Ттределение. В осъществяването 
за предприятията. Успоредно с това тая цел особено задача и отговор- 
при разглеждането на заключител- лост имат комунистите в син дика
ните балански трябва най-отговор- тите.

В тоя смисъл предстоят и актив
ности по сключвчане и активизира
не на колективни договори и уста-

пета по-евтина.

на

Бройни са примерите Дизел-горивото следователно вър
ви паралелно с ръстта на западно- 
германската марка. А аз казвам за 
какво ще ми е. Понеже ако вагон 

па Сърбия финансира професнонал- захарно цвекло по време на дого
ните служби по земеделските коопе- варънето струваще около 920 марки 
ранни с 30 на сто. Значи, отделя сега в очакване на заплащането про’ 
средства за личните' доходи та спе- извод: ггстгге пресметнато получават 
пианистите — оперативни т.е. за по 230 до 250 марки, тогава аз от 
онези, конто трябва да поучават сел- това нямам ншцо. В моята община 
скостопапскнтс производители, за да която принадлежи към развитите 
произвеждат по-качсствеиа храна, селскостопански общини, често се 
Хубаво замислено, но лоше провс- казва, че всичко може да се роди и 
депо, понеже в базата, където се че всичко освен ориз може дапро- 
произвежда храната, всекидневният изведем, лесно ни е да произведем 
контакт имаме единствено о изкуп- стоки, но трудно е да се пласират 
вачитс на мляко, но не и със елеци- и наплатят. Докато дойде времето 
апиститс. Остава ни и занапред про- за наплащане и инфлацията почти 
фесиопалпо да се занимаваме сами всагчко изяде 
със себе си и да сс уъвършенству- лизираме. 
ваме, гледайки телевизия и радно- 
-предаваиията за селското стопан- 
ство.

моята
среда. Мис по-чссто виждаме поп в
селото, отколкото селскостопански 
специалист. Кооператив! шят съюз

^„.ътпгкгггп състо- 7. Особена задача в предстоящия 
всяко период е в рещигелпого и ефикасно 

предприятие' и за това обективно „ровеждапе на мерките по рацио- 
ла се осведоми всеки работник, нализагргя и пестене на всички рав- 
така че да се създаде реална осно
ва за дефиниране на деловата поли- 
тика на развойните насоки и ком- задача, 
плектниге програми за стопанисвена ществеаште дейности, 
в пазарни условия. всички общественопсшитически об-

4 Изключително е важно СК в щиости, организации и институции, 
гтедстожщия период отговорно да чийто краен ефект може да се 
работи и действува по създаване върху намаляването на
на условия за избор на най-спосоо- ходите за режията и администраци- 
Хгя^ва самите ята, истнтуцнята на правата и ра-
Глед™Р^да ж?ичко от собстве бопште места, 
ните редове по самоуправителсн на 
чин, включително <и изясняване чрез 
референдум, там където има погре
ба за това. Така избраните делови 

и потребната по-

Това трябва да бъде спешна 
както за стопанството и об-

нища.

и нне така се демора-така и за

Аз не зная как ние, като селско
стопанска община, да решим този 
проблем, ако инфлацията всекиднев 
но ни взима данък от седем на сто. 

обстоятелството, че ние все повече Затова се надявам, че в моето село 
обработваме земята с химически ще се завърна с решение как нн- 

средства, така да се каже, сами се- флацията да се счепка за гърлото 
бе си да отравяме. Селянинът, ако Инак нека не ни учудва, че в село- 
не знае да употреби определена др- то все повече имаме старчески до
за химикалии, без оглед дали срещу макинства, а младите масово напу- 
плевели, или срещу вредители, той скат своите родни домове и плодо- 
сам себе си отравя. Това е едшг вид родни имения. Отиват в промиише- 
студспа война. В промишлените пред цостта и казват: по-лесно ни е да 
ириятия работниците се пгггат кого преработваме, отколкото да произ- 
ще поставят за директор. Но затова веждаме. Но ако така продължим 
пък нас селскостопанските произво- след две три години ще се загагга- 
дители не ни питат кого желаем да ме какво ще преработваме. А бихме 
ни поучава. И това трябва да се могли мнотч) да произвеждаме и за- 
иопратш в бъдещия Закон за коопе
ративното дело.

от-
Когато казвам това, изхождам отраз-

8. Във всички тия акции включи- 
е важно правилното тълку- 

и явното изнасяне на точните
телно 
ване
сведения, по начин, който ще афир-

органи ще имат
дръжка и пространство по най-до- мира същинското съдържание и рс- 
бър начин да организират стопани- ^лтв:птге „а реформата, за което
сването с цел да « 
по-големи печалби и да се откриват
развойните перспективи.

трябва решително да се борим в
това решаването на този въпрос тр
ябва да бъде главна задача.сегашните условия.



4 Комунист

ДА НЕ СЕ ДОПУСКА ПОД НАТИСК
- билизация. Затова единственият ле-- — — ЯЯЯУЙл

----- Голям брой работещи в наша- зацшта си), чс основната причина ръководства, които трябва да са пълнителе съ ^ ^ „ ус^ен
та република и в Ниш с помощта за това с във факта, чс след Осмия привърженици на реформата и от- па и шии 1
иа стачки и натиск взеха по-големи пленум нс беше извършено разгра- говорна дейност на комунистите на
лични доходи за декември, въпреки иичпнане между комунистите. всички постове.

заработили. Предприя- Участвувайки в работата на Пред Той „„.„агатък изтъкна, че всич- 
тнята, които бяха принудени да раз- седателството на ОК, д-р Братислав ръководства на СР Сърбия иа- беше доминатно иа
пределят онова, което нямаха се Тиодоровнч член па Председател- ”оя‘ват за премахване на нслогич- Това мнение оеше т*? н
заборчпха, макар че са минимални егното на ЦК на СК в Сърбия, за- носхите в мерките на Съюзния из- заседанието иа реформата,
изгледите им да върнат борча в яви, че Председателството иа ЦК Г1Ъшгатсле1, съвет, но докато ие се което беше "бсвс-гшю на рс<рщ>
кратък срок. Тези въпроси не смеят в Сърбия въз основа иа дрецешеа „а™апи това, програмата на Съюз- В обемистите заключения които
да бъдат тайна шгго за членовете за положението в Сърбия и ней- 1 изпълнителния съвет трябва да ха приети в края на заседш^.

тези предприятия, пето стопанство извърши мобили- спазва „ реализира. подяертша, че воики ^тани ^
пито за Съюза на комунистите. зацня на вепчгаг сноп членове, ко- ,н същата вълна беше и исказ- Съюза на комунисти Iе, макси-
Всички трябва да знаят, че онова, ито получиха задачата да помогнат [е_ (1а д_р Зоран Аранджсло- гови ръководства и членове^
което е взето днес с помоща на на- Прн преодоляването ма трудностите, председател па ОК на СКС в мално трябва да сеангажир-
тиск скъпо ще ги коства утре. То- во това не може да се постигне цт'ц. разрешаване, на проблемите
ва е много скъп данък, който още доколкото не се мобилизира целият ' всички среди — и там, където има-
повече ще усложни тежкото поло- Съюз па комунистите. ца мерките на Съюзния изпъл- шс стачки, и там, където ™ Д
женне в колективите — каза Ми- мителен съвет се противопоставях- всичко беше в реда на нещата^ о
ханло Милоевнч, председател на „Вместо стачки и надежди за ме все докато не бяха претворени в заключенията е записано енергично 
Стопанската камара на Сърбия, на помощ отвън, всеки колектив трлб- закони Сега обаче сме длъжни да становище никому да не се даде за-
заседанне на ОК на СКС в Нпш. ва да се бори със собствени сили ги „„онеждамс въпреки че гс за- плата вън от законопредписанията

Нан-голяма част от работниче- „ да сс обляга на собствените си сяга1! миого ^сцра и колективи в и дд не се допусне сменяване на
ската класа в Ниш — работещите възможности“ — подчерта той. Сърбия. Ръководството на Сърбия стопанските ръководства без аргу-
ВАшталгаочет”ВУЛ,1^ш "нпъх^”"'На' А „собствени сили“ и „собствени продължава да полага усилия за мента.„Ашропромет , „Ьели връх , „На- пъзможносш« СПорсд него са: раз- равномерно разпределение на бре-
ГаУС(н^ Т“о ^онГе3 пТтнГкъй витае като осноЕ нредпоетавка. мето иа реформата и трайната ста- 
края на миналата и в началото на 
тази година и на извънредни събра
ния търсеха по-високи лични до- ПО СВЕТА 
ходи, относно увеличение на лич
ните доходи поне с процента, който 
се прилагаше през последните ме
сеци, въпреки че за това не съще
ствуваха законни условия. Тук вед
нага трябва да се подчертае, че най- 
-голям брой от тези искове бяха
неоснователни, понеже навярно ня- на народното спасение 
маше какво да се разпределя. Ма- наскоро да разпише референдум за
кар че това беше известно, стачку- забрана на Комунистическата пар- съпътствувани от големи масови Да
ващите се опитваха на всяка цена тия е тъжен епилог на 40-годишното монстрации на надежда и вяра в 
да вземат възможно по-големи за- социалистическо изграждане, в ко- пътя към по-щастливо и справедди- 
плати, „измервани“ с 400 или 500 ето Румънската КП водеше главна во общество, която тогава изглеж- 
западногермански марки (!), а ко- и неприкосновена дума и ръководе- даше много близко след ужасите и 
гато не им се удовлетворяваха та- ща роля. Защото не е трудно да1 се злините, които на Европа подари 
кива искове, те се{ бореха да смен- предпоставят резултатите на един мустакатият от Запад. Когато наско- 
ят цялото си ръководство! такъв референдум, с оглед на мрач- ро мнозина разбраха че са вярвали

Онова, което според оценка на ното наследство, което оставиха и на миражи, бе късно: редуваха се 
нишкото’ партийна ръководство е партията и нейният разстрелян вожд. петолетки, бръшлянът 
напълно неприемлжо е фактът, че Румъния, обаче, не е единната в бързо покриваше всяко празно про- 
немалък брой секретари на първич- масовите искания да се изличи, ану 
ните партийни организации и пред- лира и забрани нещо или всичко 
седатели на синдикални 
ници бяха най-гласавити при пред
ставянето на такива! искове, по-до- тири десетилетия красеше страните го по-касно стана ясно че челници- 
бре е да се каже ^публични тър- в Източна Европа. Унгария и Полша, ^ (вероятно това е така трабявало) 
гове с дойч-маркиД и влизаха в например, не са вече „народни ре- 
състава на комитетите на стачки- публики“, в Германската демокра- 

арително не тична република и в НР България

труд. Защото със стачки нищо не 
се постига. Те още повече усложня- 

тежката обстановка“.ватче не са ги

на колективите в

Велимир Филипович

без провъзгласяване, помпезности и 
поради все дебело закрачиха в ко 
мунизма, свободно взимайки според 
потребите, на голямо удоволствие 
на богато възнаградените най-вф- 
ни обожават ели...

Епилог
Най-новото решение на фронта Началото на лресаждането на 

в Румъния издънките от източния разсадник, 
преди четеридесетина години, бяха И тогава натиска антикомуниз

мът и като пожар почна да прави 
метеж по източните растения и да 
унищожава горивите плодове на 
социалистическото изграждане, безо 
бразно и безскрупулозно разоткри- 
вайки всички комунистически за
воювания на доскорапшите партий
ни народни водачи...

Очевидно, бъдещето вече не е 
нито известно нито светло. Нито то, 
както нито Европа два пъти поред 
нямаха щастие с мустаците. Ще 
бъде потребно още много настояще 
да се забравят техните лекомисле
ни авантюри.

на госплана

странство към слънцето и никому 
не оставаше ншцо, но да чака про-те подруж- от политическия и идеологическия

фолклор, който през изтеклите че- възгласяването на комунизма, мно-

Драгомир Мицич

/
те, въпреки че пр
бяха изградени становища на партии има масови и силни искания да се 
ните и синдикалните $ им организа- премахне социализмът и развластят 
ции, с които ще излезнат на събра- комунистите.
нията и в преговорите със стопан- Настъпва ли това в Източна Ев- 
ското ръководство на предприяти- ропа антикомунизъм? Не са ли вра- 
ето. Също така загрижаваща е и говете на комунизма вешто изпол- 
общата пасивност на първичните зували слабостите и недостатъците 
организации и членовете на СК в на социалистиеското изграждане, ин 
най-голям брой колективи, които — филтрирали се, разбунтували наро- 
ако не участвуваха в стачката — 
всичко наблюдаваха спокойно от 
дистанция 

по-големи
не само, че се подадоха на еуфори- момента за преход от реалния соци- 
ята да се разпределя незаработено- ализъм в комунизъм, 
то, но и не се противопоставиха на Антикомунизмът на източноев- 
някои (навярно индивидуални) ан- ропейската сцена настъпва и е мно-. 
тикомунистически прояви по време го силен. Толкова е силен, че не

може да се спре Обърнат е против 
което преди четири и

да. и работническата класа? И това 
точно по времето, когато страните 

, „неутрално“ очаквайки на братската общност (специално 
ноемврийски заплати. Те някои от тях) се „приближиха“ до

на някои стачки.
За това и такова състояние на всичко, 

голям брой първични организации половина десетилетия от изток стиг
на СК в Ниш съществуват повече на на танковете на освободителите 
причини, а не е далече от истината и остана досокоро нарича!юс общото 
твърдението на Йован Джорджевич, име (система на социалистическото 
работник от МИН (който се сраму- изграждане) и проектирано по иде-1 
ва не затова, че е работник, а по- ите и.практиката на първата страна; 
ради последните стачки в органи- на социализма.

I Комунист Урежда единна редакционна колегия: гла- Адрес на редакцията: Белград, Площад 
вен и отговорен редактор на всички издания на .Маркс и Енгелс“ № 11, телефони: централа 
„Комунист“ Вланко Кривокапич, заместник гла- 335-061 и Нови Белград, Булевар „Ленин“ >4 6 
вен и отговорен редактор Борислав Вучетич, телефон 627-793. ’ '
главни и отговорни редактори на републикан- 

С указ на Президента на Републиката од 22 ските и покраиинските Издания: Момир Бръ- 
дслември 1964 година „Комунист“ е удостоен с кич, Зия Диздаревич, Славко Герич, Реджеп 
Орден народно освобождение, а с указ от 30 Хафрулаху, Новак Йованович, Милан Ливада», 
декември 1974 година с Орден братство и един-. Мирко Михалевич' и Манчо Митевски. 
ствос със златен венец. I * Председател на Издателския съвет на изда-

Директор на НИРО „Комунист“: Витомир нието на „Комунист“ за Сърбия: Маломир' Пст- 
Сударски, главен и отговорен редактор на всич- рович, заместник председател Сяободан Й 

„Комунист;: Влайко Кривокапич. ковяч.

Издава НИРО „Комунист“.

Печата се всеки четвъртк на сьрбохърват- 
относно хърв атскосръ бски (кирилица и ла

тиница), словенски, македонски, и албвлехй 
езици, а в съкратени издания на български, 
италиански, унгарски, рушхж, руашекн и 
словашки

СКИ,

изданиж
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Кооператив
ните стада 

без овчари

ЛУКАВИЦА
В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Улици с имена 

знаменити хора
на

Местната общност 
село Лукавица е подала 
иск за наименование на 
главните улици в село
то. От дадените 
ко предложения, вероя
тно ще бъде прието 
ната в това крайградско 
село да носят знаменити 
хора.

Една улица

в след това за Зеленика 
Херцеговина и тогава му 
се загубва всяка следа. 
Предполага се, че е ка
тастрофирал някъде в 
планините на Босна и 
Херцеговина.

Инак Тотор Ценич ка 
то опитен пилот е бил 
известен с акробациите 
ои. Една от тях е мина
ването под Савски мост, 
която предизвикала уди 
вление сред зрителите.

Името на Тодор Це
нич от село Лукавица 
се споменава във всички 
военни енциклопедии.

в

някол ■ ■■

Така кактоиме сега са орга
низираш* земеделските 
операции в Бабушнишка об 
щина може да дадат добри 
резултати. Най-малко 
за от такава 
имат селскостопанските про 
“зводители. Формално, обе
динени в „Будучност“, а при 
тежаващи отделни джиро- 
сметки, кооперациите си ра 
ботят всяка за своя «Смет
ка. В Бабушнишка община 
фактически съществуват: 
„Будучност“, „Любераджа“ 

в Любераджа, „Ерма“ п Лил 
нци и „Младост“ във В. Бо- 
нинци.

Сериозен конкурент имат 
в новосъздадената коопера 
ция „Средорек“ в Долни 
Стрижевац, която1 е обедини 
ла към 300 селяга.

Разединени и разпокъса
ни, без голямо доверие сред 
селскостопанските произво
дители, съществуващите ко
операции едва ли още дъл
го ще просъществуват. Не е 
далече денят, когато трябва 
да бъдат трансформирани. 
Разговори в този смисъл, са 
водени неотдавна в полита 
ческия актив на Бабушница 
в присъствието на д-р Лю- 
биша Митрович, председа
тел на Скупщината на ре
гионалната общност в Ниш.

В район Звонци коопера
ция „Ерма“ покрива седам 
села. Тази 
има едва 3000, през 1963 го 
дина с имало 9600 бройки!

ко-

пол>*
ще носи 

името на Тодор Ценич. 
Кой е той? Тодор Ценич 
преди Втората световна 
война бил летец, подло 
ручник. През 1941 годи 
на, когато била окупи
рана Югославия, 
ва към английското въз-

организация
производство в Бабушниш
ка община до известна сте- 

' пен поправя новосъздадена
та кооперация „Средорек“ в 
Долни Стрижевац.

съвместно делят коопераци
ята и производителите. През 
изтеклата година обаче са 
се договорили осъществена 
та печалба да се вложи в 
|нгаба(вка {на селфюстопанг 
ска
рек“ сериозно се грижи и 
за снабдяването на произ
водителите със стоки от пъ 
рва необходимости др.

За непълни две години гя 
е обединила 300 селяни. Ор 
ганизирана е според изис
кванията на производители 
те. Осъществената печалба

„Средо-механизация.
мина-

духоплаване, където из
пълнява отговорни зада-

Друга улица в село 
Лукавица ще получи и- 
ме Скоювска тъй като 
в това сало рано била 
създадена скоювска ор
ганизация, а трета ще 
носи името на известни 
я скоевец Иван Славов, 
също родом от това се
ло.

чи.
В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО ЦЪРНОЩИЦА — БОСИ- 
ЛЕГРАДСКА ОБЩИНАПрез 1944 година То

дор Ценич идва в Юго 
славия и се приобщава 
към партизанското въз
духоплаване. На 3 май 
1945 година участвува 
в аеромитинг. От лети
щето в Земун

Ново ръководство
Поради пасивност на от

делни членове на Съвета на 
местната общност, органи
зацията на Червения кръст 
и помирителния съвет, по
ради което и редица кому
нално-битови проблеми не 
се реализираха докрай, не
отдавна на проведеното съ
брание на избирателите в 
село Църнощица, на което 
црисъствуваха и най-отго
ворните общински ръково
дители: Спаско Спасков,
Живко Стоилков и Захари 
Сотиров бе направено кад
рово обновление в редове
те на посочените селски ор 
гами и организации. След 
това и договор за настоя
щата активност в местна
та общност.

За председател на Съвета 
на местната общност бе из 
бран Дапче Стоянов, за пред 
седател на 
на Червения кръст Влади
мир Богоев, а за председа- 
дел иа помирителния съвет 
Станойко Апев.

Петковци на дължина 3 до 
4 километра и пътя към ма 
хала Караджиновци на дъл
жина 5 до 6 километра. 
Освен тези в течение на го 
дината както бе подчерта
но на събранието трябва да 
се обезпечат 
прокарване на път към ма
хала Чурчинци на дължина 
от 2 до 3 км. — махала ко
ято за сега напълно е отсе
чена от останалите махали 
и селския път. Договорено 
бе тези дни да се проведат 
махленски събрания които 
да имат договорен харак
тер, а след това да започ
нат да събират парични сре 
дства с които местната об
щност ще участвува в про
веждането на акцията. Ра
збира се помощ очакват и 
от Предприятието за кому
нална дейност „Услуга“, ка 
кто и от предназначените за 
тази цел общински сред
ства, които се събират от 
местното самооблагане.

На събранието повторно 
бе раздвижен въпроса за ак 
тивиране на телефона, нами 
ращ се в училищната сгра
да в махала Голема река.м. я.

тръгва М. А.

средства за

кооперация днес

КАКВО ДА СЕ ПРАВИ?

Както изнесе Драган Ил- 
ич, директор на земеделска 
та кооперация 
във Велико Бон-ищци, бъде
щето на бабушиишкото се 
ло не е розово. Особено се 
лата в планинските предели 
от ден на ден все повече 
западат. В лошо положение 
са и селата, намиращи се 
1;рай югославско-българска
та граница. Счита се, че за 
отмирането иа селото не са 
изключително виновни ко-

„Младост“Лукавица

Организацията
Мед от Звон- 

ци-за Македо
ния и Далма
ция

Хуманни
стрелчани комунално-битовите 

проблеми на преден план 
подчертаха уреждането иа 
махленските пътшца, разши 
ряваис иа пътя към махала

От
Село Стрелсъц в Бабуш

нишка общини и досега ви
наги се отзоваваше когато 
се развиждаваха хуманни ак 
иии. Така направиха и не
отдавна когато се раздви
жи акция за събиране па 
помощ за семействата па 
пострадалите миньори в А- 
лексинац.

операциите.
— Не така отдавна в рай

она на В. Бониици 
домакинства, които отглеж
даха по двадесетима и

овце. Днес обаче поло-

имаше
г Д. СТРИЖЕВАЦ

Какво планира „Средорек“
по-Пчеларската кооперация 

„Мая“ от село Звонци в Баг 
бушнишка община 
ние на миналата година е 
доставила мед на разни 
предприятия в Социалисти
ческа република Македо
ния и в Далмация в СР Хъ
рватска. Звонската коопе
рация им е доставила око
ло 50 000 кг мед, за които е 
получила 800 000 динара.

Както изтъква директор
ът на „Мая“ Божко Таков 
в следващите няколко дни 
на деловите лартпъори ще 
бъдат доставени още 3 000 
килограма твърде качестен 
лив&лрки мед.

Инак „Мая“ -изкупува мед 
от пчеларите в Бабушниш
ка, Пиротска и Димитров
градска общини.

вече
жението о съвсем друго, 
лага са остарели

в тече-
и макар

дневно сс изкупува в то 
зи район и по 1200 литра 
мляко, те изчезват. А пла
нинските пасища, ливадите, 
си остават неизползвани.

На фермата във В. Боии- 
1200 овце и 300 ко* 

които гледат десетина 
пазачи. Те получават 
12000 динара на месеца. Жи 
лище и храма имат безплат 

Обективно гледано, не
обходими са още двадссе- 

овчари. На публикува 
няколко пъти конкурс 

вакантни места па овча
ри — никой не се обажда.

„СРЕДОРЕК“ СВЕТЛА 
ТОЧКА

че Посетихме тези дни директора на земеделската коопе
рация „Средорек“ в Долни Стрижевац Лазар Костич и ето 
какво гни каза за предстоящите планове на кооперацията:

— В настоящата година планираме да пбстроим де
лова сграда, както и помещения за склад; сетне работил
ница за ссрвизиране на селскостопански машини от ко
ято голяма нужда имат и селскостопанските производите
ли в този край. Предварителната сума на тези обекти 
възлиза иа 900 хиляди динара.

За да се облекчи изкупуването на млякото тази го
дина ще бъдат обезпечени нови мерни инструменти, раз- 
хладителии уреди и уреди за изследване на млякото като 
за целта сс изразходват 100 хиляди динара — сподели 
Л. Костич.

„Средорек“ също ще набави и превозни средства за 
но-лесен транспорт, селскостопански машини за частните 
производители и пр. като за тях са обезпечени 600 хиляди 
динара.

— За няколко дни събрах 
ме 1 милиард и 300 хиляди 

Също така прикл- нци имадинара, 
отиваме и с акция по заз ни зи. ло
сване на заем за стопан- 

Социали-ско развитие на 
етическа република Сърбия 
— изтъкна Бранимир Папа

но.

тила
пияиайотович, председател 

местната общност в Стрел- за
ъц.

Джордже Ристич напри
мер е , подарил за 
100 милиона динара.

За подобрение породите на добитъка „Средорек“ също 
ще положи иеобходнте уошшя. Животновъдното производ
ство що се интензшшра с отпускането на кредити, а » 
план е да се засадят къпиновн плантации.

заема
Малко повече оптимизъм 

в твърде твърде лошата ка
ртина иа селскостопанското д. ч.М. А.
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сурдулица

ЕДНА СОИ СТАНА ФОНДАлбум

Най-голямото погре
бение в Цариброд 

между двете войни

■ Самоуправитслиата общност на интересите па комунал
ни и пътна дейност е трансформирана вм* фонд аа стро
ителни площи и пътшца, а след приемането на «Закон 
за жилищната дейност п компетенция на фонда ще ми
нат и отношенията и гази област

Във втората половина иа 
декември 1989 година в Сур 
дулица беше сформирана 
тричленат Комисия за тран
сформация на общинските 
самоуправителии общности 

интересите (Видосав Ди- 
мигриевич, общински нрав > 
защитник на самоуправле
нието, Десимир Здравко 
вич, Обществен правозащит- 
иик, и Петко 
щински секретар за стопил 

и финанси), която ше 
матери-

формира такава служба, а 
нейната работа да сс даде 
па професионалната служ
ба па вече съществуващо
то обществено предщрид- 

за комунална дейност 
„Власииа“. Работещите и 

сложбата па досегашната 
оамб>у нрави тел па общност 

в момента са без .работа и 
се -третират като „техноло
гически нзлишек“.

Фондът за 
площи и пътища щс утвър
ждава политиката и ще фи
на I (сиюа реализацията 
проекти в тези области. 0 
чет за работата па фонда 
щс сс дава 
па Общинската 
които щс утвърждават 
говорността па директора и 
Управителния отбор когато 
Фондът отбелязва слаби ре
зултати.

Дълпоочаклапото претво
ри пипе па самоуправитсл- 
пите общности па интере
сите в Сурдуляшка общи
на във фондове най-сетне 
отболява първия си резул
тат. Самоуцравнтелната об 
|ц,пост па интересите за 
комунална и пътна дейно
ст е трансформирана във 
Фонд за строителни пло
щи н пътища. Фондът има 
Управителен отбор от 7 
члена, ще има и директор, 
Статут н собствени финан
сови средства п ще работи 
като правно лице. Финан
совите средства па Фонда 
за строителни площи и 
пътища ще се набират с 
помощта па такси за уреж 
дапе и ползува не па стро
ителни площи, комунални 
такси, такси за ползуваме 
па моторни превозни орел 
ства и облагания върху 
личните доходи па работи 
щнтс от 0,5 процента.

Тези дни трябва да бъде 
приет Закон за жилищна
та дейност а когато стане 
това, в компетенция иа 
споменатия фонд ще влез
нат и отношенията в тази 
област. Фондът за строи
телни площи и пътища 
(сетне и за жилищна дей
ност) трябва да има и про 
фесионална служба, по все 
още остава открит въпро
сът може ли да се- намери 
по-добро решение от съз
даването на 
чиновническа служба. Съ
ществува идея да не се

на

ше

Ма шич, об-

ство
подготви нужните 
али за претворяване на са
мо управителните общности 
в общественит е

строителни

дейностипа
Тази задачавъв фондове.

бъде завършена след 
приемането на Закон за об 
ществените дейности в Сър-

щепа делегатите
скупщина, 

от
бия.

К. Г.
Най-голямото погребение в Цариброд между 

двете войни е погребението на Виден Мнтов, 
което се е състояло на 25 октомври 1932 година. 
Мнтов бил разстрелян в София от ВЪРТОП. Той 
е баща на дражевнета Аца Вндановнч.

1Ю

Богдан Ннолов

Общински функционери на

класическа

В ДВОРА НА САНАТОРИУМА В СУР ДУЛИЦА

Дом за пенсионери и „социални случаи“
оруден и наскоро в не лица в Сурдулица е по- 
го ще се заселят първи строен със средства на 
те му квартиранти. В републиканските самоу- 
Дома има места за 50 правителни общности за 
пенсионера и социално 
застрашени лица, които 
тук имат комплетни ус
ловия За пълноценен жи 
вот и пълна медицин
ска защита. В приземие 
то на Дома са оформе 
ни дърводелска и мета- 
лообработвателна рабо- лидно осигурение в Ю- 
тилвици, пометения за жноморавски регион, 
рекреация и физиотера- Строителните работи е 
пия. .

Домът за пенсионери 
и социално застрашени Сурдулица, а покъщни

ната е купела от „Сло
га” — Владичин Хан и 
Завода за икономика на 
домакинството от Бел
град.

Според думите на Лю- 
бинка Янкович, секрет
ар на СОИ за социална 
защита в Сурдулица, в 
следващите няколко го
дини, разбира се, докол 
кото се намерят финан 
сови средства, трябва да 
се реализира втора фа
за на дома, в рамките 
на която трябва да се 
адаптират два павилио- 

в Санаториума. В 
тях ще има места още 
за 50 лица.

В Дома има Места за 
50 пенсионери и социал 
но застрашени лица ф 
Домът е построен със 
средства на републикан 
ските самоуправителии 
общности за социална 
защита и пенсионно-ин-

социална защита и пен
сионно-инвалидно осигу
рение (средствата са от 
пуснати без задължение 
да се върнат). Изгражда 
нето на Дома е помог
нала и Основната общ
ност за пенсионно-инва-

Тази снимка е заснета през 1964 година на 
планина Руй, на местността „Корита — водопой“. 
Група общински ръководители заедно с Божко 
Таков (дясно, обърнат с гръб) се изкачиха на пла- валидно осигурение 

Преди година и поло 
вина в (двора на Санато 
риума в Сурдулица за
почна

шшата, за да разгледат просторните пасища и 
да проверят може ли тьдява да се построи овце- 
ферма за овце и. кози на Черен връх, иад село 
Берин извор. Преди 5 години Таков оформи пче
ларска кооперация „Мая“ в Звоици, а сега се е 
зхаванал да изгради дървообработвателен цех в 
селото.

наизграждане 
Дом за пенсионери и за
страшени лица. Към кра 
я на миналата и в на- завършнл „Зидар”, стро-Йодан Миланов
чалото на тази година 
Домът бе завършен и об

ителна организация от

ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА В БОСИЛЕГРДДСКА ОБЩИНА

Над 260 кръводарители
вреди или пък операции. За 
целта при Общинската кон
ференция на ССТН в Боси
леград е формиран Кориш- град занапред да се обезпечи 
национен отбор, който има нужното количество резерв 
за цел да разширява иде-. на кръв, та Медицинският 
ите за иужността и подре- център в Сурдулица, зана- 
бите на резервна кръв, да пред да не принуждава па- 
омасовява дружеството на циентите от Босилеградска 
кръводарителите и други община сами да си обезпе- 
видове пропаганда в това 
отношение.

Характерно за тази ху
манна акция е и това, че 
делегатите на Общинската 
скупщина в Босилеград раз
движиха и една твърда

важна -инициатива. Имен
но, става дума за инициати
вата в Здравния дом в Босиле

Може ли в Босилеград- вения кръст, Здравният дом 
ска община през настояща- и възпитателио-образовател- 
та година, да бъдат обезпе- ■ ните , ведомства трябва да 
чено 264 кръводарители, раздвижат широка актив- 
колкото е запланувано в ност върху популяризация 
тазгодишния план по кръ- на акцията. Преди всичко 
водаряване, който обсъдиха върху създаване и развитие 
и приеха делегатите натри- .на здравна култура всред 
те съвета на последната се- трудещите се и населени- 
сия на Общинската скуп- ето и мотивиране за кръво- 
щина е въпрос, на който даряване, запознаване на 
отговорът ще бъде познат хората със значението и 
през май, когато ще се про- целта на акцията, както и 
веде първата, от запланува- за значението и потребите 
ните две, акции по кръво- на тази драгоценна течност 
даряване. Дотогава Соци- при лекуването или пък о 
алистичеокият съюз, Общин- казването на помощ при 
ската организация на Чер- отделни видове болести, по-

чават , кръв ако им е нуж
на, което досега почти ви
наги правеха. Това сигурно 
ще заинтересова по-голямо 
число хора за акцията.

на.

м. я. к. г.
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С ТРИ дни по-късно
1 Рс™;?Е1?*1-РСТТА ГГА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В 

IЛ П Нциантгтпгп пя тт а. _ ______ СЕЛО РАИЧИЛОВЦИ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАИ В ДИМИТРОВГРАД ЗАПОЧНА Литит н щ области 

ВАКАНЦИЯТА В заглъхналата младежка дежката организация в село 
дейност в Уосилегр адска об Райчиловци главно е била 
щина, и най-малка актив- насочена в две области- в 
пост на някоя младежка областта на културно-забав- 
организация заслужава вни- ния живот и в областта на 
мание. В това отношение доброволния младежки труд 
много не заостава и младеж В областта на културно-за- 
ката организация в село бавния живот, освен танцо- 
Раичиловци, която до пре_ вите забави които тук се 
ди две-три години бе твър- провеждат седмично по два 
да активна и бележеше за- пъти, младите от село Рай- 
видни резултати на всички чиловци с подбрана култур- 
полета: в културно-забавния но-забавна програма
живот, доброволния младеж ко пъти се
ки труд, в разрешаването пред бригадирите, а 
на селските проблеми. ствуваха и на миналогодиш

№га обаче и тя, макър ните „Срещи на селата", 
че има всичкм условия за където младите самодейци 
съдържателна и плодотвор- от село Райчиловци убеди- 
на младежка активност, телно и този път бяха 'най- 
много не се различава от -добри.

т^=ос^оз—и «а-лайга
з^я ав с^к,™ ОЛ°1?В^А Же да съдържа-
ИВАНОВА ОЛИВЕРА телна и плодотворна мла-

А' дежка дейност. Обаче тряб-
ва им помощ и от остана
лите субекти, както 
лото, преди всичко от органи
зацията на Съюза на кому
нистите, така и компетент
ните общински младежки 
органи и тела: председател
ството, 
син и др.

За дейността през настоя* 
щата година Иванова под-

* '^™Каз^Точ™Я ™ :С,Г1: Г™4“ в зимната
януяпи ™ «почна на хз януари в Димитровград започна три дни по-късно — от 18

по-късо ?тортто пш. "го™,ефевруари' 33 ЩаСТ“е На жениците за толкова трябва да бъде

От 1158 ученици от основ 
ното училище „Моша Пи- 
яде“, на края на първото по 
лугодие с отличен успех от 
■иват 378 или над 32 на сто. 
С много добър 297, с добър 
215 и 40 със задоволителен 
успех, или 925 са без слаби 
бележки. Това е почти 80 
сто. Средната бележка е по- 
добра в сравнение със пър
вото полугодие на минала
та учебна година — 3,57 или 
много добра. От 232 със ела 
би бележки най-много са с 
три и повече слаби 
Както и всяка година първо 
лаците имат най-добър ус
пех със средна оценка 4,19. 
Най-слаби

изучава още едйн език та
ка че има три групи за фре 
нскй, две за английски и ед 
на за руски. Продължени 
роколит. Разбира се между 
отсъствията има и неоправ-

бавени са нови учебни 
магала за 10 610 динара. Уче 
ническата кооперация чрез 
производствен труд е осъ
ществила 5861 динара, кои
то ще бъдат използувани за

по
НЯКОЯ-

предстваиха
уча-

на

110.

— Две са основни причи
ни за заглъхване на наша- 

активност. 
Преди всичко нямаме поч
ти никава подкрепа в ра
ботата от страна на Об
щинската конференция на 
ССМ, от нейните органи и 
тела. А тъкмо те, трябва да 
насърчават 
активности. Друга причина 
която също така, неблаго
приятно се отразява върху 
активността ни е че онези 
младежи, и девойки които са 
на постоянна работа в тру
довите колективи пасивно 
се отнасят към работата и 
задълженията в младежката 
ни организация.

А естествено е, че без вза- 
имодействуване на всички 
активността ни не може да 
бъде на онова равнище на 
което трябва да бъде — 

подчерта Иванова.
Инак, през изтеклата го

дина активността на мла-

са учениците 
шести клас с оценка от 322 
Тази

в се_та младежка
година значително са 

увеличени отсъствията та-

КУРИОЗ

ТЕ, ТРЯБВА ДА СЕ СПОМЕ
НЕ И УСПЕХА НА ПАРА
ЛЕЛКАТА В ТРЪНСКИ ОД- 
ОРОВЦИ, КЪДЕТО СРЕД
НАТА БЕЛЕЖКА Е ЧИСТА 
ПЕТИЦА. В ТАЗИ ПАРАЛЕ 
ЛКА ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ИМА 
САМО ЕДИН ПЪРВОЛАК — 
ОТЛИЧНИК!

съответните коми-
всички наши

черта, че тези дни ще про
ведат младежко събрание, 
на което ще обсъдят мина
логодишната си активност 
и въз основа на това изгот
вят съответна акционна про 
грама за дейността на мла
дите през тази година. Едно ' 
е сигурно подчерта тя: ще 
положат 
чрез всестранна младежка 
активност във всички об-

Ура! Ваканцията започна
така че поради бяга-дани

не от часовете и поради дру 
ги причини поведението с 
намалено на много добро на 
21, на добро на 7, а пет уче 
ника имат лошо поведение, 
са строителните работи на 
новата училищна спрада в 
Желюша, където вече са по 
строени 4 училищни стаи и 
изразходвани 184 329 динара. 
През първото полугодие на

екскурзии. В училището ра
ботят 19 различни секции с 
57 групи.

По време на зимната ва
канция почти всички преп
одаватели са взели участие 
в „Януарските дни нацросве 
тните работници“ проведе
ни на 19 януари в Ниш. ,

всички усилияка, че средно всеки ученик 
има по 17 отсъствия. До та 
кова увеличаване на отсъс
твията е дошло оправдано, 
поради епидемията на енте 

През първото полугодие в 
училището е започнал да се

ласти, да възвърнат авто
ритета на тази младежка 
организация, която е имала 
преди няколко години.

М. Я.А. Т.

МИЛОРАД КОЗИЧ

■» - ■——ШЖ1ШШ ВШЩЙ
В РАМКИТЕ на ВМРО (Въгоешномакедон- п1тната„гаРа в Ниш бил заловен терористът от вателния център към Генералгцаба при Юго-в ТАМКИ1Е на вмви (ьъгрешномакедон „Въртоп" Костадин И. Велков от село Петър- славската войска който иначегго-къгно ™ш

в“ Г герошГ лаш^През 1932 година в село Тръне,си Одоров- пил задача да раСи°в” о2у™°ето ^а
ваше към Македония, сюше създадена терорис ци беше убит лссничеят Нака Стаменов, а през ВМРО, в което имал голям чепех КогяУ тт,. 
тическа организация ВЪРТОП която главно 1933 година Асен Николов и неговата група митров и Кола,юи до^ш „ Югоеля^ т?™ 
действуваше в Царибродския и Босилеградския убиват от заседа четири жандармеристи при Динич се застъпил колкотг» можр пп г 
край (названието ВЪТОП не е съкращение, Погановски манастир. В потеряга, която след да изчезнат от Шгоот защото \гж соеиш тях 
както мнозина го тълкуват, но тази дума зна- ТОва била организирана, въз основа на изка- от България били изпратени тантято™“4' Т 4 
чи: въртоп, вдълбнатина). Въртоп бил организи- зания „а местни жители от село Драговита До сваляНСтТ на^.ши^с™^^п Гто„бо 
ран като тайна, нелегална организация, дси- (Стефан Велов и др.), били заловени Асен Ни- ° ,? Стамбо-
стауваща под пряко ръководство на българска- колов и Васил Йонов (Николов по-късно бил нтммтТ Ш беше почти
та разузнавателна служба, докато членовете и осъден „а смърт и разстрелян). В терористи- по^0пй„те спааваха Р33'
легално действуваха в рамките на „Организаци- ЧССките акции на „Въртоп" участвували Вла- панй?^нл Л Д “р04“
ята на емигрантите, от западните покрайнини . димир Станчев и Геня Станчев от село Власи, а ”В,ьр~
(ОЗП), която издаваше вестник „Западно ехо , Тодор Киров и Иван Петров, а най-добри
докато организацията Въртоп издаваше вестник сътрудници им били Мирно Кацаров от По- ”1Дн?ната ™ бЯХа
„Въртоп“. Ценгри на „Въртоп" бяха Годеч, ган0по, ССТне Стоян Таков, Сава Милачисв, Цс- данната пре‘
Трън и Перник, и най-активен беше центърът на Петров; Аврам Златков, Борис Петров, също „«Г’ ъ^бШе да се носят 
в Трън, който се ръководеше от Кира Христов от Погаиово и Вида Еленюова' от с. Власи. бгол за па се шт анКе^^.г!1^ПОД' В ЧаРн~
- Врашнареки, търговец от гр. Трън. Главен Земеделското правителство на Александър от България, релашекият
агент, водач на чета и терористическата дси- Стамболийски докато беше на власт се стре- Мнлосаш.ешш започна да пздава^,естник Н^Е 
ност в Югославия бяха Асен Николов от Пога- меше да поправи отношенията с Югославия и изток" т,™ о- г,, „„,. ДаВа вестш1к ”наш
ново, Васил Ранчсв от’ Ясенов дел и Димитър котето с възможно да заличи даедитена меделвд“ЙШ?‘,щЖ,е^2ин ~ зе‘ 
Кенков от Звонци. Тримата бяха шефове на българските окупационни войски па територи- границата пг оззппог,з1зи т^,шДп^ а ШС,Дре3 
районни терористични групи. Начело на „Вър- ята на окупирана Сърбия. Министърът в иего- ™ , 6 “ БъЛГарМ'
топ" бяха емигрантите Йван Гг,огнен, бивш ди- вото правителство Шумов, г.а път за Белград да пазганав^слн?^й^^, а?1е ТеЗН ШЩа и 
ректор на гимназията в Цариброд и Тодор през 1421 година действуваше успокояващо па ?ория свътвяй™ ДеИ^°? На бългаРска тери- 
Лаиташев от Цариброд. От страна на българ- населението в Царибродски край позовавайки на реисшт иГ цанкоп °3,ша опозиционери
ското правителство и разузнавателната служба, гражданите на ред и мир. След' падането на 4
с действията на „Въртоп“ ръководеха генерал правителството на Стамболийски и разгрома 
Бакърджиев, комендант гга дирекцията на по- па Септемврийското въстание в България на 
лицията в София е помощника си Крушков, власт дойде военно-фашисткия режим на Алек- 
гггефа на агентите и Биггаров, комисар на гра- сандър Цанков, който заведе строг режим п
ничната полиция. , страната и до крайни предели форсираше ди- В материала ня ,,

Пропагандната дейност се развиваше чрез версантски и терористически действия срещу <1>понт“ Мшгорад Козим „Тихият
внасяне на пропаганден материал (вестници „За- Югославия (Македония и западните покрайнини м1шпт,’ и™- и п“ «Р- 9 в „Братство“ в 
ггадаго ехо“, „Въртоп", разни афиши и под.). Цариброд „ Босдасград). Вид™ водачи па “е- Г к Г!!™ Д«ч|сшиа Грешка. Във втория 
Част от материала се слагаше в бутилки и сс мсделската партия и известно число комунисти посадя нГ т.™я™° „™пс™твпо- • ■ „че в дей- 
иускагне в Нишава и Ерма. Първа диверсант- избягват от България в Югославия. От наша от 1тт»„от,.п ' .Т « “ Са сс Вд1,х,10в",пи1и
ска акция организацията „Въртоп" извърши на страна емигрантите от България приемат Га и ч , „българските герои от Чсгър
з октомври 1929 година гга железопатната линия врил Димов от Славния и Божидар Здравковци с„ чето- ' " , ,,й “Чсг?Р ■ • . « трябва да
в Гоиндоя, тъкмо гга мястото, където минава - Мицко от Пирот. По този кагТал от Егаш ' ™ иКа Нй ”Челе кУла“- • •

1 "и_____ «гоним читателите и автора зп изгатение.

Тихияг фронт (2)
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НЕОСНОВАТЕЛНО ИЗОСТАВЕНИ 

(И ДОБАВЕНИ) ИМЕНА
ОТ ВЬШИТАТЕЛНГМ)БРА- 
ЗОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ 
В ВОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИОТЗИВИ
ИА

БЕЗ
СЪТРУДНИЧЕСТВО 

С МЕСТНИТЕ 

ОБЩНОСТИ
Това ' с абсурд, 
е имало и бяг-

лш(?1). 
въпреки чс
ства от бригадата, като гю- 

доров, Асен Иванов Тодо- следица на твърде слабата 
ров (запоиш на р. Дрина), политическа работа е оои- 
Нпкола Делчев Рангелов ците, а и затуй, чс. Орига- 
(дезертнрал от Нови Пазар), дата се е движила по съ- 
Дймитър Василев Тодоров, щата посока, по която се е 
Драголюб Зарков Йоцов, движила и българската вой 
Веско Железкои, Георги Пс- ска, която и подтиквала дс- 
тров Манов (учител) Бисер зертьорството.
Станков Йосифов — (умрял). По наше мнение ио-ко- 
Противоположно па това ректно би било изобщо да 

внесени са имената па ли- пс се публикува никакъв 
па, които не са били пито списък па участници, 
в отряда, пито в бригадите, такъв публикуван, който са 
като: Дара Петрова, Иван мо обърква и иритира хо- 
Манчеи, Асен Тодоров То- рага. 
доров.

Както личи, с непришцш- В книгата на стр. 415 — 
ння подоход и иеаргумеити- биографии на бойците от 
рани сведения е нанесена Царибродския партизански 
неправда па зиачитело чи_ отряд, се посочват имената 
сло хора, които са участву- на лица, които никога не са 
вали в НОВ-а, от които мио били в отряда, въпреки че 
зина още са живи, а на о- се споменават като симла- 
иезн, междувременно почи тизьори и сътрудници. Не 
нали, тази неправда е пана- е едно и също участието в 
сена ма техните семейства отряда и сътрудничете! 
и на поколенията. Другите Не посочваме имената на 
пък, които не са участву- лица от други села на „Би
вали, ще останат в книгата, сок", които познаваме_лич- 

Неприемлшза е забележ- но, но само от нашето се- 
кага във фусиотата на стр. ло. Така например Асен Ни- 
438 за това, че списъкът е колов Антов не е бил в от
правен въз основата на спо ряда, а и в книгата никъде 

не се посочва неговото оти
ване, Костадинка Арсенова 
Гогова е влезла в отряда с 
още няколко младежи от 

;; Каменица, а между тях и 
^ подписаните в отзива. Те 
№ обаче не се посочват като 
Щ участници в отряда, но 
С мо Костадинка.

МОНОГРАФИЯАТА „ДИМИТРОВГРАД 1877-1945" С 
НЕВЕРНИ ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В НОБ

В издание на Института 
за съвременна история бт 
Белград излезе монографията 
„Димитровград 1877—1945" 
от -Сърбпслав Златкович, 
доктор Цветан Васев и док
тор Гаврило Видаиович — 
Сазда.

Нямаме намерение да на
влизаме в критическа оцен
ка на всичко онова, което с 
написано в монографията, 
въпреки че могат да се из
несат много забележки, по
ради невярно интерпрети
раните факти и надживени 
оценки, особено за стопан
ското развитие на Димитров 
град и неговата перспекти
ва. Ще спрем само върху 
онази част, интерпретираща 
Народоосвободителното дви 
жение н участието на от
делни лица в него. Полу
чава се впечатление, че по
мената на отделни хора се 
посочват според спомени, а 
не според обективът сведе
ния, па участието и актив
ността на отделни хора се 
дава произволно и неверно, 
относно някои са участници 
в партизанския отряд, а 

някои това не са, въпреки 
че заедно са влезли в от
ряда.

Въпреки че в областта на 
възпитател н о-образовател па
та дейност в Босилеградска 
община са постигнати види 
ми резултати, всички възмо 
жности за още по-успешна 
дейност не са използувани 
докрай. Особено когато става 
дума за съдействието на учи- 

местните общнос-

Такъв подход вероятно с 
последица па липсата на 
прецизна евидеиция за хо
рата, а това произтича от 
факта, че отговорните хора 
в отряда, поради мсждусо- 
биците и иеспоразумепията, 
вероятно поради подялба па 
властта, не са имали въз
можност да устроят сви
дещия или тази евидеиция 
на подчинените не ги е ин-

лището с 
ги. А практиката потвърж
дава, че наоед със семейно 
то и училищно 
и общественото възпитание 
е фактор във възпитателно 
образователния процес. Има 
йки в предвид този факт, 
Общинската скупщина в Бо 
силеград към края на изтек 
лата година покрай друго
то разисква и но този въ
прос
на местните общности с учи 
лшцето, като ггри това бе 
формирана и делова група 
да изучи този проблем и да 
изготви официална бе ле яс

но
възпитаниетересувала.

Обаче евиденцита на вси
чки участници п Народоос- 
вободителното 
която е могла да ос изпол
зва за целта, с съставена 
1947 г., когато е формиран 
Съюзът на сдруженията па 
бойците, понеже тогава са 
евидентпраии всички участ
ници в НОБ-а със сведения 
за това по коя основа са по
лучили членство в СУБНОР. 
Тази евидеиция се намира 
в докуменцията на Околий
ския отбор на СУБНОР в 
Димитровград.

Но както и да е, поради 
този факт на някои хора 
— участници в НОВ-а е 
нанесена неправда, понеже

движение,

сътрудничеството

ка.
Неотдавна деловата гру

па изготви тази информа
ция и същата бе предмет 
на разискване пред делега
тите на трите съвета на 
ОС. В нея .между другото се 
подчертава, че сътрудниче
ството между училището и 
местните общности не е на 
онова равнище, на което тр 
ябва да бъде. Най-убедител 
ното доказателство е; всич
ки села са електрифицира
ни, но девет училища все 
още нямат електрически 
ток (Доганица, Караманица, 
Ярешиик, Ресек, Млекоми- 
нци, Рикачево, Горно Тлъми 
но и Дукат — Дудина ма
хала). Естествено за това не 
се виновни само .местните 
общности, но и училището. 
Разбила се при такава обета 
новка не може да се гово 
ри за прилагане, на съвре
менни аудио-визуелни нагле
дни средства. В тези учили
ща, както подчерта ПЕНЕ 
ДИМИТРОВ, общински про 
светен съветник обучението 
е „класическо“, като преди, 
десетина години. Тогава 
трудно може да се гово
ри и за съвременност в об
учението, за задоволителни 
възпитателно-образователни 
резултати и цели.

За съжаление липсват и 
формите на взаимно сътру
дничество в областта на кул 
турния и обществено-полити 
ческия живот и други видо
ве активности. Най-очебиещ 
пример за това, както под
чертаха няколко дискутан- 
ти, са училищните сгради в 
отделни села, където засе
га не се провежда обуче
ние. (Брестница, Злидол, Ри 
барци, Груинци, Милевци, 
Горно Тлъмино — махала 
Бдратарци, Църнощица ма
хала Петковци, Мали Явор 
и Барйе), а в село Извор не 
брежието е кулминация на 
всичко това: училищната
сграда се ползува като ле
тен обор за обществената 
овцеферма.

Разбира се, при такова 
положение Общинската ску 
пщина и другите компетен
тни за това субекти трябва 
да обърнат по-голямо внима 
ние върху този проблем.

м. я.

са-

! На стр. 456 се посочват
! имената на загиналите в 

априлската' война през 1941 
година, а между тях и Ве- 

! селко Александров Манов
от Каменица, а за който се 

г казва, че е загинал през 
8 1941 година при Бела палан-
1 ка- Такова име в Каменица 

не съществува. Съществу
вало е лицето Арсен (Ресен- 
ко) Александров Манов, кой 
то е изчезнал в априлската 
война през 1941 
чиято съдба ни До Ден 

днешен не 
семейството му.

Бойците от I и II царибродска бригада участвуваха в пробоя на Сремския фронт. На 
снимката: Откриване на паметника на мястото на пробоя на Сремския фронт.

Известно е, че отрядът е 
същствувал като такъв все 
до формирането на I Цари
бродска бригада през сеп
тември 1944 г. която се е 
формирала, разформирала и 
просто владее безредие, па 
някои бойци си отиват по 
домовете, други идват и т.н.
Някои бойци от отряда, вле 
зли в него на 6 или 7 сеп
тември 1944 г., след негово
то идване в Цариброд на 9.
9. 1944 г. и по-нататък ос
тават в отряда, относно в 
Цариброд, все до тръгване
то на I Царибродска брига
да на фронта и с нея отиват 
к те. Известно е, че между
временно тази част-от бой
ците пази страж на стра- 
жарските места при елек
троцентралата, железопът
ната гара, в кръга на раз
рушената казарма при скла 
довете на муниця, охран
явайки плененото оръжие 
от разоръжените български 
войници и по други места.
Следователно, всички тези 
участници принадлежат към 
отряда, но и за тях нищо 
не се говори а на други се 
приписва участие в отряда, 
въпреки че това не е било.

година итехните имена не се нами
рат между участниците в I 
и II царибродска бригади, 
а са били действителни у- 
частници. Това е несправед 
ливо и спрямо бъдещите 
поколения и семействата на

мени на отделни лица по 
местните сдружения на бой
ците, когато се знае, че 
съществуват списъци в Об
щинския отбор на СУБНОР 
в Димитровград. Също е не_ 
приемливо обяснението в 
същата фуснота, че в спи
съка не са внесени имената

е известна на

Намерението ни е по то
зи начин да обърнел! вни
манието върху неистините 
и неправ дините, които са 

на лицата в тиловите части, изнесени в книгата по отно 
Народната милиция и дезер- шеиие на участниците в 
тьрите. Вече това обясне- НОВ-а, за да се премахнат 
ние е коитрадикторио, по_ поне малко тези неправди- 
неже в списъка за село Ка- ни, въпреки че съзнаваме,

че книгата има траен ха
рактер и че същата ще се 
чете и Ьт бъдещите поко
ления, а тази наша статия 
само от няколко хора, до 
които дойде вестник „Брат
ство“. Все пак считаме за

тези хора, които ще четат 
тази книга, с оглед на това, 
че тя е траен документ. 

Също така различен е под 
по отношение на 

I и II
ходът и
онези учеатници в 
царибродска бригада, които 
по този или онези начин са 
дезертирали от частите на 
Иародоосвободителната вой 
ска, понеже нечии имена се 
споменават, а на други —

мекица се намират лица; 
които са дезертирали, а ко
ето в същата книга на дру
го Л1ясто се потвърждава 
(Георги Тошев, Младен Ба
сов).не.

На примера на участни
ците в НОВ-а от село Ка
меница найдобре се мани
фестира отношението към 
хората. В списъка на уча
стниците в книгата на стр. 
438 са внесени 17 лица от с. 
Каменица — участници в I 
и II цабридоски бригади. 
Обаче броят на участниците 
е далеч по-голям. В списъка 
липсват следните участници 
в I и II царибродска бри
гади: Цветан Иованов Ка
менов, Александър Николов 
Каменов, Васил Асенов Со
тиров, Величко Асенов То-

Грешки има изглежда и 
за останалите села. Според 
сведенията на книгата на 
стр. 330 м 339 може да се 
заключи, че в I и II цари
бродска бригади са участву 
вали в НОВ-а между 1450 
и 1650 хора от Димитров
градския край, докато в 
списъка на стр. 438 се спо
менават имената само на 550 
хора. Това само по себе си 
показва как авторите се от
насят към този твърде зна
чителен въпрос. Не са ве
роятно от двете бригади 
избягали около 1000 ду_

своя длъжност и задълже
ние да посочим това като 
непосредствени участници, 
без намерение, както вече 
преди изтъкнахме, да оцен
яваме книгата цялостно, 
въпреки че могат да й се 
направят много принципни 
и конкретни забележки. Но 
за това друг път.

Цветан Каменов, 
Александър Каменов, 
Димитър Манов, 
всичките от село 
Каменица, сега жи
вущи в град Ниш
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От екологичния дневник

И ние сме 

част от природата
СКАГОБГЦИНАДИМИТЪР ГЮРОВ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА СПОРТА В ДИМИТРОВГРАД-

г-':- “

ПО-ДОБРА МАТЕРИАЛНА 

ПО-ВНСОКИ СПОРТНИ
ОСНОВА
РЕЗУЛТАТИ В ЯПОНСКАТА МИТО

ЛОГИЯ лотоса е свещено 
растение, особено неговия 
цвят, така че и ден дне
шен най-високата литера
турна награда в Япония но 
си името на този цвят. В ха-

нат от епидемията на ен- 
тероколит, това че и по-на 
татък снабдяването с 
тейна вода е критично и 
че природата е или замър
сена или й предстои 
ърсяване или опожаряване 
е повече отколкото ни се 
струва на пръв поглед за
страшаващо.

Колко само 
злободневки са 
за сметището на 
Ца, колко само се е дига
ла врява срещу песъчлива
та и пълна с бацили питей
на вода, колко само се е 
негодувало срещу купища
та боклук през летните ме 
сеци от двете страни на 
авто-пьтя. Разбира се, че 
твърде малко се е действу 
вало и нормално е че по
ложението е станало мно
го критично. Хората не мо 
гат да разберат, че и ние 
сме съставна част от при
родата, ние сме нейни ча
да и всеки наш унищожа
ващ към нея жест е за на
казание.

По инерция нещата са 
поели неспираща скорост 
и само след няколко годи
ни, а може и за по-кратък 
период, реките ни ще „о- 
голеят“, защото на кой е 
нужна река без растите
лен и животински свят, на 
кой е нужна питейна вода 
пълна с бацили и пъсък, 
на кой е нужен въздух 
замърсен до критична точ 
ка!? В този случай 
чко и за всички ще бъде 
късно и ще съжаляваме че 
никой за тези нечестни де
ла не е изправен пред съ
да на съвестта. А той в то
зи град, поне в това отно
шение като че ли все още 
не функционира.

пи-

® Тези дни разговаряхме с Димитър Гюров, председател 
На Общинската конференция на Социалистическия съюз 
в Димитровградска община за проблемите на спорта в 
нашия град ■ Положението, както изтъкна Гюров, нала
га проблемите в тази област спешно да се разрешават

кои са реалните размери 
на потребите на спортнше 
дружества и дали досегаш
ният размер от 0,25% задо
волява, как да се намерят 
допълнителни средства и т.

спорт, какъвто може да из
държа, а колко може ако 
се има в предвид целокуп
ното обществено положе
ние, е добре известно.

— Нормално 
да се постигне и много по
вече и съвсем е 
да се стремим към по-висо
ки и по-качествени пости
жения и в тази област. Но 
това също до голяма степен 
ще бъде продиктувано от 
възможностите на обще
ството в момента. Но да се 
надяваме, че идват по-доб
ри времена за спорта.

Настоящата преокупация 
трябва да бъде към закреп
ване на съществуващите, 
към стабилизация на клубо
вете, които добре работят 
и които постигат високи ре
зултата. Необходимо е, съ
що така, да се създават ус
ловия и за масовизиране на 
спорта, защото от масовос
тта се ражда и качеството. 
Все пак, най-важна е мате
риалната основа.

Минаха времената, кога- 
то сдруженият труд може
ше да носи на плещите си 
спорта. Работническата за
плата е малка и за негова
та прехрана, акамоли да се 
отделя от нея и за спорта. 
Докато не дойдат по-добри 
времена така ще бъде, а 
после — ще видим.

зам-
ику поезията японските по- 

опи-ета до сьвршенство 
сват любовта и блапокло-

Преди години и Гюров 
се занимаваше със спорту
ване. Той е завършил Висш 
педагогически институт, а 
сетне Факултет по физиче
ско възпитание и образова
ние.

Опитал се е в повече 
спортове, а най-много с 
хандбал. Активно е играл 
хандбал в Димитровград, а 
известно време и в нишки 
„Железничар“.

По-късно

е, че може иичеството си към приро
дата (особено към цветята). 
В древна Гърция билките 
били познати като лечебно 
средство (нека си припом
ним за „Илияда“). В древ
на Индия и Тибет също би
ло развито лекуването с 
растения. И до ден днешен 
те уважават култа към ра
стенията или по-точно при
родата.

Славяните също са ува
жавали природата, а по 
време на турското робство 
в славянските земи от на
рода били са създадени 
прекрасни народни песни, 
в които особено гората би 
ла възпята като първия 
приятел на човека.

Какво обаче в последно- 
те десетилетия (а започна
ло е много порано) се е 
случило с гората, с цвет
ята, с природата изобщо!? 
В Димитровград вече с го
дини за природата не се 
води сметка. Тя е предо
ставена на замърсяване и 
неуважаване. И двете са 
въпрос на културата ни. 
Обаче днес, когато в стра
ната съществуват (почти 
във всеки град) активни 
екологични дружества, ко
ито се борят за опазване 
на човешката среда и си
лно се противопоставят на 
всеки вид замърсяване и 
на въздуха и на водите, в 
този град е завладяла то
тална апатия. Това че всле 
дствие замърсената пите
йна вода почти всеки тре
ти гражданин беше захва-

статии и 
изписанина място

козари-

н.

■'Д“ шгр>
-V

мина на работа 
като преподавател по физи
ческо възпитание и образо
вание в Димитровград, 
дето водаше няколко 
пии; участвуваше в дейно
стта на

.'I
къ-

сек-

танцовия състав,
сетне и в дейността на хан
дбала, футбола и др. Едно 
време беше кондиционен 
треньор във футболния 
клуб „Асен Балкански“, тре 
нъср на пионерите. Уча
ствува в младежката тру
дова бригада при изгражда 
не на Адриатическата маги 
страда през 1966 година, къ- 
дето бил и 
физическа 
спорт.

Дълги години 
частвуваше в подготовката 
на физкултурните

■Vк
*■. •; -

Д. Гюров
В момента изтъкна 

трябва да стаби-Гюров — 
лизираме 
спортни дейности: футбола, 
баскетбола и атлетиката, а 
сетне да се създават усло
вия и материални и кадро
ви, за по-успешно развитие 
занапред.

Димитровград заслужава

съществуващите
завеждащ за 
култура и

активно у- за вси-
Д. С.прегледи 

по повод Деня на. младост- 
та — 25 май в Димитров
град.

Като на председател 
Общинската ФУТБОЛЕН МАЙСТОРна

конференция 
на ССТН в Димитровград, 
попитахме Гюров какво ми
сли за развитието на спор
та в този град?

— Спортът за мене е об
ществена дейност от осо
бен интерес. Спортуването 
съдействува 
ска закалка на младите хо-

Ш Тодор Петров е голям майстор за футболната гара ■ 
Пет години играе за „Лужница“, като десен флангов на
падател и много напомня на „Пикси“ от .Дървена звез-

/
Зденка Тодорова-Свилен- 
ковада“

Краят на есенния дял на 
футболния сезон в Между- 
обгцинска 
зия — Ниш (група Изток) 
донесе на лужничани и мал 
ко радост. Футболистите на 
този клуб, благодарение за
лягането си, успяха да си о 
безпечат заслужена 

Благодарение, 
всичко, на добрата 
първо място заслужено де
лят с отбора на „Елид" от 
Долни Душник, а един от 
най-заслужилите за този у- 
спех сигурно е и Тодор Пе
тров.

— Своята малка футбол-

на кариера, откак играя, о- 
чаквам да обогатя и с вли
зането на „Лужница“ в по
виеш ранг на 
Това ще ми бъде най-скъп 
подарък 
ми игра в този клуб — ка
зва Петров.

физиче»за футболна диви- На 30 януари 1990 година ще дадем 
40-ДЕНВЕН ПОМЕН НА

състезания.ра.
Това трябва да бъде 

нено в дълг и на ОНО и 
ДС3. И секцията за физи
ческа култура тези дни тр
ябва да изготви план за ра
бота за настоящата година. 
С оглед, че самоуправител- 

общности 
сите се преустройват до 31 
март, трябва да се създа- 
дат фондове. Следва да се 
върви към рационализация 
и икономисване 
ства. Трябва да се види и

вме- петгодишнатаза

ДОБРИНКА ЯНКОВАСъщо както и „Пикси“ от 
„Дървена звезда“ и Тодор 
Петров носи фланелка №10,

почив
ка. преди

игра,
от село Милевци, Боснлеградско.

Калим роднини н близки да дойдат на помена, който 
Ще дадем на гробищата в село Мплевци.

Скърбящи: съпруг Янко, син Васил, дъщеря 
Светлана, снаха Деска, свекър Ми
лан и др. роднини и познати.

Семейства: Допчевп от Милевци и Мнтови 
от Братковци.

може би не толкова успеш 
но както „Пикси“, за бабу- 
шнишкитс обстоятелства — 
па високо равнище.

ните на интере-

бързипата 
си, този футболист намира 
добри решения за всяка си
туация и па своите съифа- 
чи създава голови положе
ния. Често и сам отбелязва 
голове. С поведението си Т. 
Петров много 
към колективната ицра на 
отбора. Той е един от пай- 
-стандартиитс и най-дисцп- 
ллшшрали футболисти 
„Лужница".

Досега не е бил изключ
ван, пито пък е получавал 
жълти картончета.

Благодарение
на сред-

БАБУШНИЦА

Избрано ново ръковод
ство на „Лужница“

допринася

ТЪЖЕН ПОМЕН

На трети февруари 1990 го- 
дшщ се шшършаиа една тъжна 
година пълна с болка 
от смъртта на нашата мила и 
незаборшшма дъщеря докторка

на
■ За нов председател е из- 

ран Любгана Костич, за 
секретар Саша Илич

отчети о«з- 
борио събрание на „Лужни
ца" в Бабушница било про
менено досегашното ръко
водство на клуба. За нов 
председател е избран Люби- 
ша Костич, бивш 
голям спортен деятел, инак 
работник в ЗОИЛ „Македо- 
ния" а за секретар Саша 
Илич, футболист в ,Лужни- ца .

напред ще работи заедно с 
Часлав Танчич и кондици- 
онния треньор Зоран Спа- 
сич и се очаква да помог
нат отборът значително да 
гюцрави играта си и да се 
бори да се класцра във вър
ха на табелката.

„Лужница" се състезава 
в междуобщииоката 
болната дивизия Ниш, гру
па Изток, и дели в есенния 
дял на първенството, първо 
място с отбора на „Елид" 
от Д. Душник. „Лужница" 
се надява в пролетния дял 
да успее да мине в по-виш 
ранг на състезавало. Д. Ч.

и тъга
Неотдавна на — Над всичко цени спорт 

сменската игра. Нека побе
ди по-добрият отбор. Не ра
збирам защо някои играчи 
илраяг грубо и довеждат в 
опасност животите на сво- 

споделя

Ирена Савова
от Димитровград.

За нейния светъл пик ще си 
спомним заедно е наши близки 
и познати на 3 февруари в 12 
часа на димитровградските гро
бища.

фут-
Т.нпрач и итс колега 

Петров.
Футболният клуб „Лужни

ца" в момента е западнал 
във финансови затруднения, 
а има известни слабости и 
в работата на управата на 
клуба. д. Чнрнч

Семейство Савови от 
ДимитровградДосегашният треньор на 

отбора Радиша Ранчич за-
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Нашенски историйки

С ОБИЧ И БЛАГОДАРНОСТ
Ако своето детство нося 

в сърцето си като най-мигли 
н най-сърдечни спомени, то 
ва се дължи до голяма сте
пен на ЧУДАЦИТЕ, с как- 
вито по това време беше 
пълен нашият Цариброд, 
сега Димитровград. Некол
цина от тях несправедливо 
бяха „белязани“ от бога, но 
останалите бяха просто до- 
бряцн, весели души, конто 
навярно не са и съзнавали, 
че сърцата им са изпълне
ни с обич към хората и че 
именно тази обич е извор 
на тяхната каломбура, с ко 
ято

„ПЪРДНУЛ, НЕ ПЪРД- 
НУЛ..

действителен анекдот, кой
то дълго развеселяваше 
града.

Той имаше обичай в пе
тъчен ден да се разхожда 
по пазара. Ходеше винаги 
с бастун, който размахва
що в такт със стъпките си. 
И все бързаше. И сто: в е- 
дип такъв ден па пазара, 
размахвайки бастуна си, с 
него млагпал кошницата на 
някаква селянка, която я 
носела нанизана на едната 
й ръка и пълна е яйца. Ка
то възпитан човек, той се 
обърнал и без да се спира, 
подхвърлил едно , „пардон“ 
и продължил пътя си. Оба
че след няколко крачки по
чувствувал, че някой грубо 
го дърпа за палтото. Огрял 
се и се обърнал — в лице
то му настръхнало се око
корила въпросната 
и павирайки под носа му 
кошницата, в която личшш 
няколко счупени яйца, се 
развикала:

брига
не, дека си ти пърдиул! Пъ- 
рдггул не пърдиул, 
платиш яйцата!

Записал:
Тодор Литнало в

ИСТРИШЧЕI
Йеста Джаджиш не беше 

от чудаците, освен ако се 
смята за чудо умението му 
да натрупа богатство и да 
се гордее със славата па 
иайнзаможния човек в гра
да. Дори имаше и поговор
ка „Джаджнн дом“. Под 
това понятие се разбираше, 
че в дома му се намира и 
„от пиле млеко“. Когато 
някой от еснафите искаше 
да се похвали с богатство
то си, той гордо се провик
ваше:
„Джаджнн дом“! А когато 
родителите отказваха на 
децата си някаква матери
ална молба, тс им се соп- 
ваха „Нагца къща не е 
"Джаджнн дом“!

Известно е от социална
та история, че всяко едно 
материално богатство се 
натрупва за сметка на о- 
бедняването на бедните, по
ради което и техните чув
ства към тях не могат да 
бъдат благодарни, но въ
преки това Йеста Джаджнн 
се ползваше и със 
тгги, благодарение на един

човек,Е, мо] побратиме! За сам веч стар 
али си пантим родителш и жал ми што и' нема. 
За сам №шю осмо дете. Истришче. Не]е им било 

да очува]у осом деца. За сам им дошъл 
нскако преко бро]. Зато] мати, кад ме доб>ша, 
решила да
речу: „Е-е! Не дал му Бог да 
дъпа ме мати не до]ила. Али ]а, за инат, жи
лим. Бъш тъг родила и комшика, Лиика, па 
пре]де до нас, да види материпу прияову.

— КомшиИе, како ти ]е бебето? — пита

лъко

ме не до]и, да умрем, па после да 
поживи!“ Три

развеселяваха целия Моята къща е
град.

Те бяха най-популярните 
хора. Знаеха ги, познаваха 
обичаха н малки, и големи, 
и бедни, и богати. Те дава
ха своеобразен колорит на 
града и бяха един вид со
циална спойка. Те замества 
ха театъра, оперетата, му
зиката, защото между тях 
имаше свое го рода и арти
сти, и певци, и музиканти, 
Те прогонваха цровициал- 
ната скука, която опошля- 
ва душите. И малки, н го
леми, понякога бяхме несл-

Лиика.
— Не]е добро — каже мати.
— Што, мори?
— Ко] ти га зна]е!
— Лиика приде до мене, узие ме у руЬе 

на пазуЬе. Даде ми сису. Задо]и ме.
селянка

и — тури
И — ]а останем у живот. Зато] сам ]а на ту]а 

бомбонйе. Али, кад ми ]ежену често прачувал 
у живот било тешко, за сам бил л»ут на ту]а 
Линку што ме задо]ила. Еве некол'ко такве

— 'Ич не ме е ме

да си
прилиЬе.

Мо]а мати морала на н»иву да води и 
Она работи, ]едиа деца помага]у кол'ко

симпа-раведливи, дори и жестоки 
към тях понякога и те, в по 
вечето случаи несъзнател
но, оскърбяваха някого, но 
бързо и великодушно и ед
ните, и другите взаимно си 
прощавахме и забравяхме.. 
Едва сега, когато механизи
раният вее изпразни сърца
та ни от взаимна обич и 
човешко съчувствие, аз, а 
и всички ни, съзнателно и 
несъзнателно копнеем за 
този безвъзвратно отминал 
свят, в който бяха непозна-

деца.
може друга деца се игра]у, а ]а — спим. Тека
— до мрак. 1едиуш, они си отиду дома, а мене
— забораве! Тъг не]е имало стру]а, па светили 
със гасарче. Вечерали и не пр им етили да мене 
нема. Кад легла мати, ню] нешто Ьунуло да 
бро]и деца. Под пърсти. Пипала и бро]ила: 
,Дедно, две. три, чет’ри, пет, шес’, се дам. Осмо- 
то га нема! Леле, куде ли зе“ Мати продърма

Домашна „сушеница“
щенската си торба мушва- 
ше по една „сушеница“.

След някоя жестока, кум 
Стоян отваряше торбата и 
изваждаше 
като добаваше, че я носи 
от дома ои. Още по-довол- 
ни двамата продължват да 
пият.

Историйката обаче 
на само за кум Стоян 
щара, който наскоро мина 
за управител па пощата в 
Долна Любата, а Спасе Би- 
джата почина без да узнае 
истината за домашната „су 
шеница“.

Кумът на Стоян пощара 
от Долна Любата е много 
известен в Босилегр адска 
община. Все пак най-изве
стен остана на един наше
нец от Църнощица още ка
то работеше като селски 
разносвач.

Всеки вторник и четвър
тък, завръщайки се от Ду
кат, където разнясаше пис
ма и колети, обезателно се 
отбиваше до Спасе Биджа- 
та Големоречки на по една 
„жестока“. Спасе Биджата 
бе голям богаташ и живее
ше сам. Когато Спасе оти
ваше до бурето, кум Стоян 
тичаше до килера и в по-

баш ту:„сушеницата“
— Дидза] се, бре!
— Мани ме, мори, спи ми се!
— Море, дидзаз се, нема ни ]едно дете!
— Какво дете? Ко]е дете?
— Не знам ко]е зе, алн ]едно га нема!
Отиду они на н>иву и назду ме — у бразду. 

Спим си. Могло зе див]ач да ме изеде!
ДруЬи пут, кад се размири, 3а чувам заганци 

у планину, а оно пршгуца од Бабупшицу. 1а 
н’ умезем да се кутам, него гледам да видим 
од куде пуца. А меткови евнре преказ мене. 
(Такъв сам, никад се несъм плашил на душ
манина!). Тъг наиде деда Тоза, па ми окну:

— Лега], да те не згоди!
Въздън сам чу чал по шумак. Придвечер, 

моза мати стурила шамизу, изви]а и ока ме:
— Радоше! С1ше! Има ли те негде?
— Има ме, нане! Еве ме!
— Жив ли си?
— Жив сам. И заганци су живи.
Она се прекърсти, пригърну ме и рече:
— Вала Богу
ТреБи пут, наладоше ме комши’ска оцета. 

Сцепите ми панталоне на дупе. 1едва се од- 
брашт. Мати закърпи панталоне, 
ме ла]у цел живот. И дън-дънъс. Оче 
дршл>азу и напред. Али ]а им не давам. Могу 
да им кажем: че ми строше кривак!

Азд у здрав]е!

ти шеметните постижения 
на научно-техническата ре
волюция, по сила и власт 
над природата доближават 
хората до божества, но у- 
ви, и с такава шеметна бъ
рзина окрадват сърцата ни 
от най-благословеното бо
гатство — човещината и лю 
бовта, радостта и смеха.

Тук ще дадем шепа цари- 
бродски смешки.

оста-
по-

Записал:
Ванче Бойков
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